
„Gdy Pan, odmienił los Syjonu,  

Wydawało się nam, że śnimy.  

Usta nasze były pełne śmiechu, 

A język śpiewał z radości. 

Mówiono wtenczas między narodami: 

Wielkie rzeczy im Pan uczynił! 

Pan uczynił nam wielkie rzeczy 

I radość nas ogarnęła.” 

(Psalm 126) 
 

Tak śpiewał naród wybrany, gdy mógł z niewoli babilońskiej powracać 

do Ziemi Obiecanej. Tak śpiewaliśmy w pogodną niedzielę dnia 29 

kwietnia 1945 roku o godzinie 17
00

 w Dachau – ośmiuset księży polskich, 

jeszcze żyjących, a wspominających drugie tyle, tych którzy tam zginęli, 

składając swoje życie na ołtarzu Kościoła i Ojczyzny. Razem z nami słowa 

Psalmu 126: „Gdy Pan odmienił los Syjonu wydawało się nam, że śnimy”, 

bo „uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła” – śpiewał kleryk 

Kazimierz Majdański z trzydziestu tysiącami pozostałych więźniów obozu 

koncentracyjnego w Dachau, gdy Amerykanie nas uwolnili. 

 

(…) Trudno było nie złączyć tego wprost cudownego ocalenia z aktem 

ślubowania, jaki złożyliśmy siedem dni wcześniej Świętemu Józefowi, że 

jeśli nas wywiedzie z tej ziemi egipskiej – z domu niewoli – będziemy 

szerzyć jego cześć, odbędziemy pielgrzymkę do łaskami słynącego obrazu 

Św. Józefa w Kaliszu i przyczynimy się do powstania dzieła miłosierdzia 

pod Jego wezwaniem.  

(…)„Gdy Pan odmienił los Syjonu – wydawało się nam, że śnimy...” – 

Że to nie był sen; przekonaliśmy się niedługo później. Ks. Kazimierz 

Majdański sam o tym napisał w swojej przepięknej książce „Będziecie 

Moimi świadkami”: 

„...Jest w byłym obozie – pisał – taka trójka, która wpada na pomysł 

niezwykły: jesteśmy wolni, więc wybiegnijmy na wolność! Ta trójka, to 

ksiądz katolicki, Ignacy Jeż, to wspaniały przyjaciel, kleryk jezuicki, 

Tadeusz Pelczar, i ja. Tylekroć w ostatnim czasie patrzyliśmy ukradkiem 

na daleką zieleń łąk i lasów. Czyżby to było możliwe, byśmy się nią 

radowali jeszcze tej wiosny? (…) 

Łąka i tuż obok las, widziane oczyma ludzi wolnych. Kto byłby w stanie 

wyobrazić sobie cudowniejsze przeżycie i cudowniejsze otoczenie?” – Tak 

mówi cytat z Jego książki!” 



(…) Gdy dziś przy Jego trumnie snujemy refleksję nad jego bogatym 

życiem, wraca znowu tekst Psalmu 126: 

„Wielkie rzeczy nam Pan uczynił –  

Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła”, 

że nam posyła takich ludzi, – którzy jak prorocy narodu wybranego w 

Starym Testamencie – występowali w imieniu Pana i wskazywali na 

grożące niebezpieczeństwa. 

 

(…) Nie płaczemy nad tą trumną świadomi, że „Pan uczynił nam wielkie 

rzeczy i radość nas ogarnęła”, gdy patrzymy na życie ks. Arcybiskupa 

Kazimierza Majdańskiego, dziękując Panu, że nam Go dał i że tak 

ukształtował Jego życie: – nam na przykład i wzór, bo każdy z nas jest 

powołany, by być prorokiem Pana i występować w Jego imieniu. 

 

 
+ Ignacy Jeż, biskup senior koszalińsko-kołobrzeski, w Dachau nr 37196 

 

(fragmenty homilii wygłoszonej w czasie pogrzebu śp. księdza Arcybiskupa Kazimierza 

Majdańskiego, 7 maja 2007 roku w Łomiankach) 


