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M. Chmielewska: „Gdzie jednak wzmógł się grzech…”
Ojciec Damazy Macoch i Boże miłosierdzie
„Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska,
aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła
swe królowanie poprzez sprawiedliwość, wiodącą do życia wiecznego
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego” (Rz 5,20 -21).

G

łęboka prawda tych słów św. Pawła Apostoła w pełni znalazła potwierdzenie w fascynującej, choć dramatycznej
historii życia ex-paulina o. Damazego Macocha. Ponad
wszystko jednak ukazana została łaska miłosiernej miłości Boga
do człowieka, pochylającego się nad ludzką nędzą spowodowaną
grzechem.
Ojciec Damazy Macoch
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M. Marzec: Maryja przewodniczką i ratowniczką dusz

Z

„Ja siama!”

tymi słowami – jej życiowym credo – wypowiedzianymi w dzieciństwie, Samosia wyruszyła w swoją długą, duchową drogę w góry. Imponowały jej swoją potęgą i mocą, zapragnęła wejść na najwyższy
szczyt – osiągnąć zwycięstwo w walce z własną słabością i dotrzeć do źródła mocy. Postanowiła być dzielna na siłę, samowystarczalna, najlepsza we
wszystkim i niedająca sobie prawa do słabości.
Zadufana w sobie, wierząc we własną moc, doświadczenie, wiedzę,
we własne nieograniczone możliwości, Samosia dzielnie ruszyła w góry,
rozpoczynając swoją życiową wspinaczkę. Zapomniała, że góry uczą pokory,
odkrywając przed człowiekiem całą prawdę o nim samym.
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G. Ryś: Na Jasnej Górze Maryja gromadzi wokół słowa…

P

ochodzi Ksiądz Biskup z Krakowa i tam też posługuje. Jest to
miasto wyjątkowe w kontekście naszej rozmowy, bo przez kilka
lat Ikona Jasnogórska przebywała na Wawelu…

Tak. Po pamiętnym napadzie na klasztor jasnogórski w Wielkanoc
1430 r. Święta Ikona została mocno zniszczona, dlatego też król
Władysław Jagiełło nakazał przywiezienie jej do Krakowa w celu naprawy. Mówi się nawet – oczywiście jest to tylko żart – że oddaliśmy Jasnej Górze kopię, a oryginał pozostał u nas [śmiech]. Prawda
jest taka, że w Krakowie powstała w tym czasie jedna z najstarszych
kopii Jasnogórskiej Madonny, umieszczona w Kościele Mariackim,
a oryginał wrócił na jasnogórskie wzgórze.
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Drodzy Czytelnicy

K

ażdy z nas ma swoje wyobrażenie miłości i miłosierdzia. Niestety Dlaczego niestety Bo nasze wyobrażenia są zawsze za skromne, za małe, za wąskie do tego,
jak sam Bóg widzi miłość i miłosierdzie, jak je pojmuje
i definiuje, i jak je praktykuje w relacji do grzesznika. Tak, my
często redukujemy różne pojęcia, często te najważniejsze,
które określają rzeczywistość naszego życia.
Nie trzeba szukać daleko, wystarczy przyjrzeć się pojęciu miłości, które nierzadko redukujemy tylko do uczucia,
tylko do seksualności czy tylko do bycia dobrym i miłym
człowiekiem. Zapominamy, że miłość w sposób tajemniczy łączy się z cierpieniem, że jest pragnieniem dobra dla
drugiej osoby, tego dobra największego, jakim jest życie
wieczne w Królestwie Niebios. Miłość to oddawanie życia
za drugiego człowieka. Miłość to również stawianie wymagań drugiemu człowiekowi.
I w końcu miłosierdzie, które nierzadko ograniczamy
tylko i wyłącznie do pobłażliwości. Jak to opisał jeden
z naszych autorów, że żyjemy „w czasach karykaturalnej
marmolady miłosierdzia Bożego ”, a co – jak mi się wydaje
– jeszcze gorsze, przeciwstawiamy miłosierdzie sprawiedliwości.
Chcemy, aby Bóg pobudził nas do re eksji dotyczącej
miłości i miłosierdzia. To jest główny powód wydrukowania na naszych łamach tekstu opisującego trudną, bolesną
historię o. Damazego Macocha. Nie chcemy szukać sensacji. Nie chcemy głównego „bohatera” tej historii ani łatwo
usprawiedliwiać, ani łatwo atakować, ani osądzać sądem
ostatecznym.
Ta historia pokazuje przynajmniej dwie ważne dla nas
rzeczy
Po pierwsze, że człowiek popełniając nawet największe grzechy, gdy je szczerze w spowiedzi wyzna i gdy zacznie za nie pokutować, wynagradzać, może doświadczyć
Bożego miłosierdzia. Może poczuć, że Bóg go kocha.
Po drugie, że są grzechy, które jednocześnie są przestępstwami karnymi, za które trzeba być osądzonym przez
sąd. Ojciec Damazy szczęśliwie został sprawiedliwie osądzony i resztę swoich ziemskich dni spędził w więzieniu.
Tam wiele rzeczy zrozumiał, bo miał czas na re eksję.
W tej historii widać wyraźnie, jak ściśle ze sobą połączone są miłosierdzie i sprawiedliwość. Jedno bez drugiego nie może istnieć. Gdyby o. Damazy uciekł sprawiedliwości ludzkiej, nie dopadłoby go miłosierdzie Boże.
Niech lektura aktualnego numeru dwumiesięcznika
„Jasna Góra”, a szczególnie lektura tekstu o ekspaulinie
o. Damazym Macochu, prostuje nasze pojmowanie i praktykowanie miłości i miłosierdzia. Niech je rozszerza
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„GDZIE JEDNAK WZMÓGŁ SIĘ GRZECH…”
OJCIEC DAMAZY MACOCH

I BOŻE
MIŁOSIERDZIE
MA GORZATA C MI

WSKA

Radom

„Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje
królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie poprzez sprawiedliwość, wiodącą do życia
wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego”
(Rz 5,20-21).

G

łęboka prawda tych słów św. Pawła Apostoła w pełni znalazła potwierdzenie
w fascynującej, choć dramatycznej historii życia ekspaulina o. Damazego Macocha.
Ponad wszystko jednak ukazana została łaska
miłosiernej miłości Boga do człowieka, pochylającego się nad ludzką nędzą spowodowaną
grzechem.

Fot. Ewa Broniszewska

PROCES

Figura Maryi w Kozienicach z napisem: NA PRZEBŁAGANIE ZA
ŚWIĘTOKRADZTWO OBRAZU MATKI BOSKIEJ w CZĘSTOCHOWIE, 1909 r.
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1 marca 1 12 r., po półtora roku trwającym
śledztwie w sprawie haniebnego zbezczeszczenia ukochanego miejsca kultu narodu polskiego poprzez kradzież koron z Cudownego Obrazu Królowej Polski oraz morderstwo, które
miały miejsce na Jasnej Górze w 1 10 i 1 11 r.,
rozpoczął się proces w piotrkowskim Sądzie Okręgowym. Aktem oskarżenia objęto
siedem osób, wśród nich trzech księży – byłych
zakonników, gdyż po wykryciu zbrodni i innych
przestępstw zostali oni wykluczeni z tej społeczności.
Ojciec Damazy Macoch, lat 3 , oskarżony
został o zabójstwo stryjecznego brata Wacława
Macocha, którego dopuścił się w nocy 23 24 lipca 1 10 r., oraz o okradanie klasztornego skarbca i podrobienie w 1 0 r. świadectwa ślubu

”

Ojciec Damazy Macoch

z eleną Krzyżanowską, a także świadectwa własnej
śmierci. Zarzuty przeciwko dwóm pozostałym byłym
zakonnikom wynikały z ich przestępczego wspólnictwa z o. Damazym.
elena Krzyżanowska-Macoch, lat 2 , została
oskarżona o korzystanie z pieniędzy uzyskanych drogą
przestępstwa, tj. z kradzieży, oraz posługiwanie się fałszywymi dokumentami i udzielenie pomocy w ukryciu
zbrodni. Przesłanką ku temu było utrzymywanie intymnych relacji z o. Damazym.
W rzeczywistości akty oskarżenia były dwa jeden wniesiony przez prokuratorów, zaś drugi zapisany w myślach i sercach narodu polskiego, który głośno dźwięczał jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Z pierwotnego aktu oskarżenia starannie usunięto czternaście stronic, na których udowodniono stosunki o. Damazego z ochraną carską.
Całą sprawę ograniczono wyłącznie do przedstawienia samej zbrodni i hulaszczego życia niektórych
zakonników w jednym celu – aby zniesławić zakon
paulinów i Jasną Górę. Miało to dać pretekst do zamknięcia klasztoru, który nie przestał być duchową
stolicą Polski rozdartej pomiędzy zaborców. Nagłośniony proces miał być prawdopodobnie uwerturą do
tej ostateczności. Przebieg procesu śledził z ramienia generała gubernatora dyrektor departamentu obcych wyznań z Petersburga. Podsumował on proces,
twierdząc, że za zbrodnię o. Damazego Macocha nie
uczyniono odpowiedzialnym jego samego, lecz panujący rząd rosyjski.

ZAKON
W trudnym czasie i położeniu znajdowali się zakonnicy. Z jednej strony mieli prawa zakonne, które
obowiązywały ich w sumieniu, zaś z drugiej strony
całkiem przeciwne przepisy prawa rządowego. Jeśli

chcieliby przestrzegać tych drugich, wówczas działaliby przeciwko swemu sumieniu, natomiast zachowując własne prawa, narażali się rządowi. Na
przykład według zakonnych przepisów kandydatów
do zakonu przyjmowali przeorowie i definitorzy wybrani przez zakon. Tymczasem o przyjęciu kandydatów decydował nie zakon, lecz carski urzędnik.
rzędy przeorów i definitorów rząd skasował i sam
wyznaczał przełożonego na czas nieokreślony,
co również było przeciwne ustawom zakonnym.
Przyjęci do zakonu winni odbywać roczny nowicjat,
który również został zlikwidowany, podobnie jak
i urząd magistra. Po odbyciu nowicjatu kandydat do
zakonu powinien odbywać studia filozoficzno-teologiczne, ale one także zostały zamknięte. Trudno
więc doszukiwać się całkowitej odpowiedzialności
zakonu za niechlubne zdarzenia, jakie miały miejsce.
Damazy Macoch, nim obrał drogę duchowną, był
pisarzem gminnym w rodzinnej miejscowości ipie,
a następnie w Pasiekach. Nie mając szans zostać kapłanem, gdyż nie miał ku temu odpowiednich zdolności intelektualnych, z seminarium duchownego sposobem dostał się do klasztoru paulinów na Jasnej Górze.
Cztery miesiące nowicjatu i świadectwo prawomyślności wystarczyło, aby stał się paulinem ze wszystkimi właściwymi temu statusowi obowiązkami i przywilejami. Pretekstem, który to umożliwił był fakt odbycia
pewnego okresu studiów w seminarium duchownym,
który zaliczono mu do stażu. Do święceń kapłańskich
dopuścił go przeor – o. Rejman. W czasach ingerencji
rządu w sprawy zakonu wprowadzenie na teren klasztoru prowokatorów i agentów ochrany nie stanowiło
większej trudności.

WYROK
Wyrok potępienia, złorzeczeń i przekleństw na tragicznych bohaterów tej sprawy wydał cały kraj. Sąd
Okręgowy w Piotrkowie prawomocnym wyrokiem
skazał o. Damazego Macocha na karę pozbawienia
wszystkich praw stanu i dwanaście lat ciężkiego więzienia. Współbraciom zasądzono znacznie mniejsze
wyroki. Natomiast elena Krzyżanowska-Macoch została skazana łącznie na dwa i pół roku więzienia oraz
pozbawienie wszystkich praw, a następnie dożywotnią zsyłkę na Syberię. Najcięższą dla niej karą, nieadekwatną do popełnionych czynów, było poddanie jej
przymusowej aborcji w piotrkowskim areszcie. Zabito dziecko, którego oczekiwała z największą radością
i które bardzo kochała. Po zakończeniu procesu została
przewieziona do więzienia przejściowego Warszawa-Praga, a następnie do Czerwonego Boru koło omży.
Dalej miała być przetransportowana na Syberię.
Tu ślad się urywa…
Ojciec Damazy Macoch został osadzony w piotrkowskim więzieniu. Po czterech latach odbywania
kary zmarł. Ten skrócony czas wyroku wskutek zgonu
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Proces o. Damazego Macocha

trzeba odczytywać w kategoriach ogromu łaski miłosierdzia Bożego. Ostatnie miesiące życia o. Damazego były
pełne okropnych cierpień fizycznych,
a nade wszystko katuszy moralnych.
Pokutował w całkowitym osamotnieniu, modlił się, jadł popiół, a Komunię
Świętą przyjmował, nie przekraczając
progu kaplicy więziennej z powodu poczucia ogromnej grzeszności i niegodności. Ciężka choroba ciągnęła się od
szeregu miesięcy. W styczniu 1 1 r.
pogorszył się jego stan zdrowia i został przeniesiony do więziennego szpitala, gdzie bez przerwy i do ostatnich
chwil życia pozostawał pod opieką
dr. Rothbauma. Na początku lipca 1 1 r.
o. Macoch zwierzył się komendantowi więzienia kpt. dżarskiemu, że czuje zbliżający się koniec. Wówczas przyjął namaszczenie chorych. Konał w zupełnym osamotnieniu.
Komendant, przejęty jego autentyczną pokutą i postawą pokory, chciał mu pomóc przez rozproszenie
ciężkiego nastroju osamotnienia jaki go przygniatał.
Kilkakrotnie więc proponował o. Damazemu spotkanie
z bliskim niegdyś współbratem zakonnym, ale chory
kategorycznie odmawiał. Zrezygnował też z możliwości amnestii.
Przed śmiercią prosił otoczenie, aby go nie chowano w grobie, bo nie czuje się godzien leżeć z innymi
ludźmi. Prosił natomiast, aby pochowano go na cmentarnej drodze, tak żeby wszyscy po nim deptali.
Ojciec Damazy Macoch zmarł września 1 1 r.
Pochówek odbył się nazajutrz w surowej prostocie
więziennej z udziałem kapelana więziennego ks. Wojciechowskiego, komendanta więzienia i obsługi pogrzebowej. Ostatnie życzenie o. Damazego nie zostało jednak spełnione. Jego ciało spoczęło bowiem
w grobie na piotrkowskim cmentarzu tuż obok kwatery żołnierzy I wojny światowej. Jego grób nie jest deptany przez przechodniów, a na starą płytę z piaskowca niedawno nałożono granitową tablicę z napisem
„Ks. Damazy Macoch – wielki grzesznik i wielki pokutnik prosi o modlitwę”.
„Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci
w nią kamieniem” (J , ).

Ojciec Damazy w towarzystwie strażnika więziennego
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Pochylając się nad dramatyczną historią życia
o. Damazego Macocha i osób uwikłanych w jego przestępstwo, wypada stanąć w prawdzie przed samym
sobą i zrobić osobisty rachunek sumienia… Z jakąż
bowiem łatwością przychodzi nam osądzanie i krytykowanie innych…, często powierzchowne, oparte
wyłącznie na własnych projekcjach czy domysłach.
Ileż w tym pychy

MIŁOSIERDZIE
Kiedy zapoznałam się z przedstawioną powyżej
historią, a zarazem strasznym dramatem oskarżonych o. Damazego Macocha oraz eleny Krzyżanowskiej-Macoch, stali się oni bardzo bliscy memu sercu.
W jednej chwili ogarnęła mnie wszechpotężna miłość
względem nich, której nie jestem w stanie wyrazić słowami żadne zdziwienie czy zniesmaczenie, ani też
krytyka czy surowy osąd, ale współczucie i pragnienie
pomocy tym duszom, z miłości. Wszystkie natchnienia przychodziły na modlitwie. Najpierw przyszła
myśl, aby zamówić Mszę św. w ich intencji i codziennie odmawiać różaniec. Potem w kościele, do którego często chodzę, poprosiłam o całoroczną modlitwę
wypominkową. Wreszcie zrodziło się pragnienie nawiedzania grobu o. Damazego na głównym piotrkowskim cmentarzu. Szukając informacji na ten temat,
poczułam się do głębi zbulwersowana tym, że na stronach internetowych Piotrkowa grób o. Damazego stanowi „atrakcję turystyczną”. Czy portale internetowe
tego miasta muszą żerować na tragedii człowieka,
robiąc z jego dramatu tanią sensację
Po raz pierwszy miejsce pochówku o. Damazego nawiedziłam w dniu 2 stycznia 201 r. przy okazji
prywatnej pielgrzymki do Tronu Królowej Polski. Tego
dnia ogromny piotrkowski cmentarz zasypany był grubą warstwą śniegu. Odszukanie więc grobu mojego
duchowego Przyjaciela graniczyło z cudem, gdyż nie
znałam jego lokalizacji. Czas naglił, bo miałam przed
sobą jeszcze kilkadziesiąt kilometrów drogi bezskutecznie rozpytywałam przechodniów w celu otrzymania jakiejkolwiek wskazówki, gdzie szukać grobu
o. Damazego. Sytuacja stawała się patowa. Niemal
w ostatnim momencie, tuż przed opuszczeniem cmen6/2017

tarza, poprosiłam w duchu śp. o. Damazego, aby zaprowadził mnie do siebie. I tak się stało. Znalazłam
zupełnie niewidoczną, zasypaną śniegiem skromną
mogiłę, usytuowaną pomiędzy innymi wyniosłymi nagrobkami. Jej odnalezienie bez naprowadzenia, szczególnie w tak trudnych warunkach, było wręcz niemożliwe. Jednak udało się Odbieram to jako owoc wiary
w obcowanie świętych i szczególną więź duchową ze
zmarłymi poprzez modlitwę.
Ojca Damazego zaprosiłam do mojego życia, powierzając swoje sprawy jego orędownictwu, szczególnie związane z moją firmą, i otrzymuję niesamowicie
dużo. Niemożliwe nagle staje się możliwe, mimo wielu zawirowań i przeszkód. W przekonaniu, że Boże miłosierdzie dla grzeszników jest nieskończone i wierząc
przy tym, że czyściec to stan dusz po śmierci, polegający na tęskniącej miłości za Bogiem, który Jest Miłością
(por. Wj 3,14 1 J 4, .1 ), pragnę ponad wszystko, aby
o. Damazy mógł spełniać się w miłowaniu Boga i bliźniego. Przez zaproszenie go do mojego życia i moich
spraw, chcę niejako dać mu okazję, aby zza grobu, za
przyzwoleniem Bożej Opatrzności, pomagając mi, wydoskonalał się w tym wszystkim, czego zabrakło mu
w burzliwym ziemskim życiu. W taki sam sposób
odnoszę się do eleny Krzyżanowskiej-Macoch.

FASCYNACJA
Moja „przygoda” z o. Damazym i eleną ma swój
początek w fascynacji postacią bł. Marceliny Darowskiej, założycielki sióstr niepokalanek i wybitnej polskiej mistyczki. Dowiedziawszy się o „podwójnym
świętokradztwie” na Jasnej Górze, które były ciosem
w serce Królowej Polski i uciemiężonego polskiego narodu, bł. Marcelina ofiarowała Bogu swoje życie na wynagrodzenie. Bóg przyjął tę wielkoduszną ofiarę i niebawem po tym heroicznym akcie nastapił stopniowy
paraliż całego ciała i powolne konanie w wielkim cierpieniu. Błogosławiona odeszła do wieczności 5 stycznia 1 11 r. w Jazłowcu na południowej krainie.
Być może dopiero w wieczności, czerpiąc ze
wszechwiedzy Boga, dowiemy się, że nawrócenie i pokuta o. Damazego to łaska Bożego miłosierdzia wyproszona mu modlitwą i cierpieniem bł. Marceliny,
która od młodości związała swe życie z Jasnogórską
Panią. I może także wtedy zobaczymy, jak wspaniale
owocuje prawda o obcowaniu świętych – o tej cudownej wymianie duchowych darów między nami a mieszkańcami nieba i czyśćca. A wszystko po to, abyśmy
i my kiedyś dołączyli do ich grona.
Zamiast więc oceniać o. Damazego, którego trybunał sprawiedliwości i najnowsza historia osądziła aż nadto surowo, wolę ze zdumieniem i wdzięcznością odkrywać wszechmoc Bożego miłosierdzia, które
– jak uczył św. Jan Paweł II – jest szczególną postacią miłości Boga ku człowiekowi, pogrążonemu w słabości i grzechu.

r

7

