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„Bądźmy szczególnie 

wrażliwi na znaki 

działania Bożego, byśmy 

nie dali się przytłoczyć 

złu.” (Ks. Abp K. Majdański,  Referat, Dzień Skupienia 

Wspólnoty, 13 lutego 1988 roku) 

  
 





DACHAU  

29 KWIETNIA 1945 ROKU- 

WYZWOLENIE OBOZU 



• Znak wyzwolenia z obozu w Dachau 

• Chyba najważniejszym znakiem 
opieki Świętego Józefa, który wszyscy 
znamy, był dla Ojca znak ocalenia w 
Dachau. 

• W sytuacji po ludzku beznadziejnej, 
gdy już była zaplanowana likwidacja 
obozu, 29 kwietnia 1945, Święty 
Józef, prawie w ostatniej chwili 
interweniował i ocalił wołających do 
Niego o pomoc więźniów, w 
większości kapłanów polskich. 









Nad obozem ciągle krzyk szalonej 

radości, na dachach wszystkich baraków 

– flagi narodów, których synowie tu się 

znajdują. Wyrosły jak spod ziemi, 

pomysłowo przygotowane i mądrze 

ukryte. Fala więźniów – już byłych 

więźniów – po tylu latach biegnie po raz 

pierwszy po Lagerstrasse, bez popędzania 

Los i schnell, z tą jedyną radością w 

sercu, jaką daje wolność. Otaczają 

żołnierza alianckiego. To chyba dowódca. 

Dzieli radość ocalonych i z pistoletu 

strzela w górę. 
 





• Wolność, dar Boga dla 
człowieka. Wolność, bez 
której człowiek nie może 
być człowiekiem. Wolność 
potrzebna jak oddech i 
jak słońce. A teraz jej 
widok jedyny i przeżycie 
jedyne. 

 
 



• Dowódca wchodzi na 
taras Jourhausu, 
uspokaja entuzjazm i 
woła: Jesteście wolni! 
Bogu, nie nam 
dziękujcie. Kto się umie 
modlić, niech podziękuje 
wraz ze mną. Znak 
krzyża i słowa „Ojcze 
nasz”. 
 



• Wolność prawdziwa, wolność 
synów Bożych! Dla wszystkich. 
Cóż dopiero dla nas, którzy 
„umiemy się modlić”; dla nas 
wiedzących o tym, że „ku 
wolności, wyswobodził nas 
Chrystus” (Ga 5, 1); że jest 
możliwa zawsze i wszędzie, ale 
teraz przeżywana jako Jego 
widzialny, upragniony dar, obraz 
trwałego daru wolności. 

• („Będziecie moimi świadkami”’ Abp K. Majdański) 

 







DACHAU-1970 ROK - 

PRZELGRZYMKA KSIĘŻY  

OBOZÓWCÓW 











„Przeszedłem przez grozę obozów 

koncentracyjnych, otchłań nienawiści 

i dzieło cywilizacji śmierci. A jednak 

Pan Bóg ocalił. A jednak Matka Życia 

ochroniła. A św. Józef okazał się 

znowuż mocniejszy od Herodowych 

siepaczy… Nasze ocalenie z obozu – to 

wielka łaska. Czuwała Matka i Jej 

Oblubieniec… 

Znak dla tego życia niezwykły: 

drogowskazy trudu. I tak stał się 

możliwy start ku dalszej przyszłości.”  
(Ks. Abp K. Majdański, Wyboista droga, „Nasz Dziennik”, 22-23 III 2003, s. 14-15). 

 



 

 

 

 

KALISZ 

29 KWIETNIA 1975 ROKU 

 



Znak powołania   

Instytutu Studiów 

nad Rodziną w 

Łomiankach. 
 





 

W Akcie zawierzenia Św. 

Józefowi, złożonym przez 

kapłanów polskich w Dachau w 

1945 roku była mowa o rodzinie 

i o dziele miłosierdzia. Instytut 

Studiów nad Rodziną w 

Łomiankach został uznany przez 

byłych obozowców, za Dzieło 

Miłosierdzia służące rodzinom. 

  
 



















• Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu 

• 29 kwietnia 1980 roku 

• XXXV rocznica uwolnienia obozu w Dachau 

• Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II 

• Biskupom i Kapłanom polskim, noszącym na sobie ślady 

gigantycznej i zaprogramowanej śmierci człowieka w 

straszliwych obozach zagłady, pielgrzymującym do 

Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, aby tam, w rocznicę 

uwolnienia, rozważać niezbadane tajemnice Opatrzności Bożej,  

przesyłam pocałunek pokoju. 

• Proszę Boga, aby odczytując na nowo miłosierdzie Boże i 

wielkie Jego dzieła w Tym, któremu Bóg powierzył swoje 

tajemnice, szukali ustawicznie we własnym życiu żywego 

odbicia tych dzieł i wypełniali je z taką szczerością, pokorą i 

szlachetnością serca, jak Święty Józef. 

• Wszystkim uczestnikom tej pielgrzymki z serca udzielam 

Apostolskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. 

• Watykan, 29 kwietnia 1980 roku 

• Jan Paweł II pp. 

 



To są korzenie Instytutu: dzieje 

obozów koncentracyjnych, a 

zwłaszcza obozu w 

Sachsenhausen i w Dachau. 

 





• „Patron nadziei uczył nas 
cierpliwości i wytrwałości. Wysłuchał 
nas i dał tego znak: gdyśmy byli po 
trzydziestu latach od ocalenia z 
Dachau zgromadzeni na modlitwie 
dziękczynnej w Kaliszu, przyszło 
oficjalne zawiadomienie o tym, że 
Minister Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki, wyraził zgodę 
na powołanie Instytutu Naukowego, o 
jaki tak długo i mozolnie 
zabiegaliśmy…” 

• (Ks. Abp K. Majdański,  Referat: „Patron niezwykłej przygody”, 

wygłoszony 23 kwietnia 2005 roku w Łomiankach). 

 





• „Instytut Studiów nad Rodziną w 

Warszawie-Łomiankach w całym 

istnieniu i rozwoju, także 

materialnym, stanowi żywe 

świadectwo opieki św. Józefa, 

Opiekuna Świętej Rodziny 

Nazaretańskiej. Jest także jakimś 

wyrazem tych zobowiązań, które 

podjęli więźniowie Dachau, wśród 

nich - także założyciel Instytutu”. 
(Ks. Abp K. Majdański „Będziecie Moimi świadkami”, Szczecin 1987, s. 205). 

•   

 



BUDOWA INSTYTUTU 









































 

• Jesteśmy rodziną. Ktoś powie: zbyt wielkie 

ambicje. Ale nie możemy z nich rezygnować. 

Służąc rodzinie, nie możemy rezygnować z 

takiego przede wszystkim planu, byśmy byli 

rodziną: studenci, absolwenci i nauczyciele. I to 

Wam mówię, skoro jeszcze żyję: Uczynimy 

wszystko, jesteśmy gotowi w Panu na każdą 

ofiarę, by Instytut, służąc rodzinie, chodził w 

"blasku prawdy", gdy mówi: "Jesteśmy rodziną". 

• I tak Was witam dziś, Absolwenci. Przyszliście na 

nowo do swojej własnej rodziny, przyjmowani 

przez Waszych młodszych kolegów i koleżanki i 

przez Waszych nauczycieli, którzy posługują tu 

rodzinie, bo taki jest sens Instytutu. 

• (Ojciec 30 kwietnia 1995 roku) 

 

 

 











I słowo do Was, Rodziny. To, że 

Wy nas teraz, w okresie XX-

lecia, oblegacie, nie szczędząc 

bardzo wytężonej i ofiarnej 

pracy, i to razem z Waszymi 

dziećmi - to jest najpiękniejsze 

świadectwo, które daliście, 

najdroższe Rodziny nasze… 
(Ojciec 30 kwietnia 1995 roku) 

 
 















Nikomu nie przepowiadam łatwej drogi, 

na którą zaprasza nas Jezus: "Pójdź za 

Mną". Nade wszystko nie przepowiadam 

jej - i nie chcę przepowiadać - dla siebie 

samego. Pójdziemy więc razem za 

Jezusem. Bo On mówi do każdego - bo 

każdego ceni niezmiernie! - "Pójdź za 

Mną". I pójdziemy z Nim, nie z naszymi 

własnymi, choćby najpiękniejszymi 

planami. Z Nim. 

"Chodźcie, posilcie się" (J 21, 12). Z Nim 

Instytutowy łów. Z Nim ta praca. Z Nim 

zmagania. (Ojciec 30 kwietnia 1995 roku) 

















KOLEJNE 

ROCZNICE 

WYZWOLENIA 

OBOZU 











«Miłosierdzie Pana będę 

wysławiał na wieki». Były 

to słowa także Ocaleńców 

z końca kwietnia 1945 

roku” (Ojciec 10 kwietnia 1999 roku).  













24 kwietnia 2007 



Ostatnia  Msza Święta 

we Wspólnocie z Ojcem 







• „Znak z 29 kwietnia 2007 roku – w nocy 
z soboty na niedzielę. 

• Ostatnim znakiem, bardzo szczególnym 
w życiu Naszego Ojca Założyciela był 
dzień odejścia do Domu Ojca. Tego dnia 
przypadała 62-ga rocznica wyzwolenia 
obozu w Dachau i 32-ga rocznicą 
powstania Instytutu Studiów nad 
Rodziną. W przedziwny sposób do tych 
dwóch rocznic doszła trzecia, której 15-
lecie w tym roku obchodzimy. A 
wcześniej była noc wołania do Świętego 
Józefa o wyzwolenie z cierpienia. Ojciec 
często powtarzał: „Święty Józef mnie 
wyzwoli,” „Święty Józef nas wyzwoli.” 
 



 

• I W SPOSÓB NIESPODZIEWANY 

PRZYSZŁO WYZWOLENIE OD 

CIERPIENIA, W SŁONECZNĄ 

NIEDZIELĘ 29 KWIETNIA 2007 

ROKU, O GODZINIE 14.47. 

• DOKONAŁO SIĘ PRZEJŚCIE DO 

WIECZNOŚCI… 



• Tak to życie Ojca zaczęło się, 
trwało i zakończyło się pod opieką 
Świętego Józefa, a tak naprawdę 
ono trwa - jak wierzymy – na wieki. 
Potwierdzają to słowa liturgii 
pogrzebowej: 

• „Albowiem życie Twoich wiernych, 
o Panie, zmienia się, ale się nie 
kończy, i gdy rozpadnie się dom 
doczesnej pielgrzymki, znajdą 
przygotowane w niebie wieczne 
mieszkanie” (1. Prefacja 
o zmarłych).” (M.M.) 
 



„Wiem, że jestem przy końcu życia, 

ale w duchu mówię: Jezu, kocham 

Cię, Jezu, kocham Cię...” 
(Z rozmowy Ojca z Michèle Altmeyer, 10 kwietnia 2007 r.) 



•  Fragment z Testamentu duchowego 

Ojca: 

• „Proszę wszystkich członków 

Instytutu Świeckiego Życia 

Konsekrowanego Świętej Rodziny, 

by byli wierni charyzmatowi, jaki 

otrzymaliśmy i o jakim mieliśmy 

okazję prowadzić rozważania 

zwłaszcza w czasie rekolekcji i dni 

skupienia. Bądźmy wierni tym 

więzom, które zawarliśmy ze Świętą 

Rodziną. 



• Błogosławię Was, naszych 
Członków towarzyszących i 
afiliowanych w Polsce i w Europie, 
wszystkie Rodziny, którym mamy 
i będziemy mieli możność służyć, 
Ogniska rodzin rozsiane po całej 
Polsce, w sposób zaś szczególny 
tych, którzy będą nadal 
powoływani do uczestnictwa w 
zadaniach i darach członków 
zwyczajnych Instytutu 

 



• … Bardzo liczna rzesza ludzi darzyła mnie 
dobrocią i przyjaźnią od dzieciństwa aż 
dotąd. Wielu ofiarowało swoją współpracę, 
inni zaś opiekowali się stale moim 
chwiejnym zdrowiem. Proszę pokornie 
Chrystusa Miłosiernego, by Wszystkich 
raczył hojnie wynagrodzić, sam także 
licząc na Jego nieskończone Miłosierdzie. 
Szczególnym przywilejem mojego życia 
było przebywanie w obozach zagłady z 
bliskimi mi, obecnie zaś wyniesionymi do 
chwały ołtarzy, Męczennikami. Proszę Ich, 
by się wstawiali za tymi Dziełami, które 
powstały również z naszych wspólnych 
doświadczeń obozowych, a które służą 
ocaleniu współczesnej rodziny. 



• Pokornie proszę wszystkich, 
którym sprawiłem jakąkolwiek 
przykrość lub w jakikolwiek sposób 
wobec nich zawiniłem, o 
przebaczenie – w imię Boga, 
„bogatego w miłosierdzie”. Sam 
wszystkim z całego serca 
przebaczam. 

• + Kazimierz Majdański, abp” 







 

• Święty Józefie, prowadź, jak 
Jezusa na Wizerunku 
Kaliskim, i tę Wspólnotę, 
która się nazywa Wspólnotą 
Świętej Rodziny, a która 
powstała 12 lat temu także 
tutaj, u Twoich stóp, 
Cudowny Święty Józefie 
Kaliski!” (Abp Kazimierz Majdański, 29 maja 1998 roku -konferencja o Św. 

Józefie) 

 












