
 

DZIEŃ SYBIRAKA W LEGNICY 

 

Od 1991 roku Związek Sybiraków zrzeszający byłych zesłańców organizuje corocznie 

Dzień Sybiraka w dniu 17 września w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 

1939 roku. Tradycyjnie Sybiracy spotkali się w legnickiej Katedrze, gdzie w samo południe 

odbyła się Msza Św. koncelebrowana w intencji Sybiraków, którzy stracili Ŝycie w wyniku 

katorŜniczej pracy na nieludzkiej ziemi i tych którzy szczęśliwie powrócili do ojczyzny. Mszy 

Św. przewodniczył ks. bp Stefan Cichy. W homilii ks. bp Stefan Cichy, nawiązał do patrona 

dnia 17 września Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa i metropolity 

warszawskiego. Po Powstaniu Styczniowym za obronę praw kościoła i Ojczyzny został przez 

władze carskiej Rosji zesłany w głąb Rosji, do Jarosławia nad Wołgą. Jako więzień i 

zesłaniec nawet wśród największych cierpień i osamotnienia dawał przykład głębokiej wiary i 

pełnej ufności zrządzeniom BoŜej Opatrzności. Po 20 latach zwolniony z zesłania miał zakaz 

powrotu do Archidiecezji Warszawskiej. Zamieszkał w Dźwiniaczce, w Galicji, gdzie mimo 

podeszłego wieku i chorób podjął pracę duszpasterską. 18 sierpnia 2002 roku Ojciec Święty 

Jan Paweł II ogłosił Arcybiskupa Felińskiego Błogosławionym, a Ojciec Święty Benedykt 

XVI ogłosił Świętym 11 października 2009 roku. NaleŜy przypominać o przeŜyciach 

zesłańców, którzy w cięŜkich warunkach Syberii, starali się zachować wiarę i nadzieję na 

powrót do swoich rodzin, do Ojczyzny – mówił biskup. Po 17  września 1939 roku dla 

Polaków pod okupacją sowiecką zaczął się okres prześladowań i zsyłek. Podczas czterech 

duŜych deportacji, które trwały do czerwca 1941 roku na Syberię zesłano ok. 1,5 miliona 

Polaków. Wielu nie doczekało tej chwili, powrotu do Ojczyzny. Dlatego dzisiaj modlimy się 

za nich, a Ci, którzy powrócili, dziękują Opatrzności BoŜej za szczęśliwy powrót do domu. 

Mszę Św. zakończono odśpiewaniem pieśni „BoŜe coś Polskę”, a następnie ks. bp Stefan 

Cichy wraz obecnymi księŜmi, poczty sztandarowe, delegacje przeszli pod Tablice Pamięci, 

gdzie złoŜono, kwiaty. Po mszy Św. ks. Prałat Władysław Jóźków Kapelan Sybiraków 

zaprosił w dniu 22 września do Auli WyŜszego Seminarium Duchownego na Sympozjum pt. 

„Wielokulturowość Ludzi Kresów” oraz w dniu 23 września do Białej k/Chojnowa na X 

Kresowiana z udziałem ks. bp Stefana Cichego i ks. bp Aleksandra Kaszkiewicza z Grodna. 

 


