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51 B³ogos³awionych Mêczenników Klaretyñskich
z Barbastro (Hiszpania)
(25 paŸdziernika 1992 roku zostali wyniesieni na o³tarze przez Jana Paw³a II;
ich wspomnienie liturgiczne przypada na 13 sierpnia)
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TROCHÊ HISTORII...
Pocz¹wszy od roku 1931 sytuacja polityczna Hiszpanii stawa³a siê
coraz bardziej mroczna i niestabilna. Miêdzynarodowe brygady, formowane przez komunistów i anarchistów, wdziera³y siê w g³¹b kraju z zamiarem
zniszczenia i wyeliminowania jakiegokolwiek znaku religii katolickiej w Hiszpanii. W roku 1936 sytuacja wyraŸnie pogorszy³a siê i by³a niezwykle napiêta. W czasie kolejnych trzech lat Hiszpania doœwiadczy³a cierpienia najwiêkszego i najokrutniejszego przeœladowania religijnego, którego nie pamiêtano od czasów Aposto³ów. Statystyki ofiar z lat 1936-1939, mówi¹ za
siebie: 13 biskupów, 8.000 kap³anów, zakonników i sióstr zakonnych, 80.000
katolików œwieckich, kobiet i mê¿czyzn, 20.000 zniszczonych, sprofanowanych, spalonych i obróconych w popió³ klasztorów i koœcio³ów.
¯YWI ŒWIADKOWIE
Œwiadectwa o misjonarzach mêczennikach z Barbastro s¹ wzruszaj¹ce. Jesteœmy w posiadaniu ogromnej iloœci dokumentacji z pierwszej rêki:
naoczni œwiadkowie, deklaracje z³o¿one pod przysiêg¹ wielu mê¿czyzn i
kobiet, którzy s³yszeli na w³asne uszy wypowiadane przez nich s³owa przebaczenia wobec oprawców i widzieli
ich d³ug¹ drogê kalwarii, ich obronê
przed pokusami przeciwko moralnoœci, którym byli poddawani, ich radoœæ, któr¹ przenosili na innych oraz
ich entuzjazm, z jakim wyczekiwali
swojego imienia, kiedy czytano listê
wytypowanych na œmieræ przez rozstrzelanie...
ZATRZYMANIE
Sierpieñ 1936
20 lipca 1936 roku, kilka dni po
wybuchu wojny domowej w Hiszpanii, pewna grupa zbieg³ych anarchistów zaczê³a dobijaæ siê do drzwi
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seminarium misjonarzy klaretynów w Barbastro (Hiszpania: prowincja
Huesca, niedaleko Saragossy). Postanowili zrewidowaæ klasztor pod pretekstem przetrzymywania przez misjonarzy broni. Wszelkie tego typu
podejrzenia, rewizje, liczne aresztowania osób zakonnych, mia³y swoje
Ÿród³o w plotkach i oszczerstwach, jakie rzucano na duchowieñstwo,
pos¹dzaj¹c je o hipokryzjê moraln¹, co rzekomo powodowa³o ogromne
niebezpieczeñstwo dla spo³eczeñstwa. Zmontowano w tym czasie
ogromn¹ kampaniê antyreligijn¹ przeciwko Koœcio³owi katolickiemu.
Wszystko to by³o czyst¹ propagand¹ ateistyczn¹ po to tylko, aby wymazaæ z mapy Hiszpanii jakikolwiek œlad i wspomnienie imienia Bo¿ego.
Przed dokonaniem rewizji, ojciec prze³o¿ony, Felipe Munárriz, wyda³
polecenie zwo³ania klasztornym dzwonkiem ca³ej wspólnoty na wewnêtrznym dziedziñcu. W domu mieszka³o wówczas 60 zakonników, z których
9 by³o kap³anami, 39 koñczy³o swoje studia teologiczne (wœród nich by³o
dwóch Argentyñczyków: Parussini i Hall), a 12 by³o braæmi zakonnymi.
Ze wspomnianej grupy, tylko trzech nie mog³o odpowiedzieæ na dzwonek: kleryk, Jaime Falgarona, który by³ w tym czasie w ³ó¿ku z powodu
wysokiej gor¹czki; brat Joaquín Muñoz, który mia³ wówczas 84 lata i ledwo móg³ siê poruszaæ oraz brat Ramón Vall, który siê nim opiekowa³ i z
racji tej funkcji nie nosi³ sutanny, lecz chodzi³ ubrany po cywilnemu.
Dom przewertowano wielokrotnie, ³¹cznie z poddaszem, koœcio³em, a nawet starym zegarem, który wisia³ na œcianie. Bez skutku.
Nie znaleziono niczego. Anarchiœci byli zaskoczeni, ale te¿ i niezadowoleni.
Ojciec Prze³o¿ony przemówi³ do
nich: Tutaj nie ma broni, ani polityki.
Jesteœmy zakonnikami i nasze Konstytucje zabraniaj¹ nam nale¿eæ do
jakiejkolwiek partii politycznej.
Anarchiœci na pocz¹tku myœleli zatrzymaæ jedynie tych, którzy s¹
odpowiedzialni za dom. I tak te¿
siê sta³o w rzeczywistoœci, po zakoñczeniu d³ugo trwaj¹cej rewizji.
Grupa „escopeteros” (czyli tych, co
u¿ywaj¹ strzelb), zaprowadzi³a
trzech ojców ze wspólnoty do wiê5

zienia, które zosta³o utworzone w ratuszu miejskim. Byli to: o. Felipe
Munárriz – prze³o¿ony wspólnoty, o. Juan Díaz – formator seminarzystów i o. Leoncio Pérez – ekonom wspólnoty. Odchodz¹c z klasztoru,
Ojciec prze³o¿ony, ze smutnym i bladym obliczem, po¿egna³ siê ze
wspólnot¹: Z Bogiem, braciszkowie!... Z Bogiem!...
Z WIÊZENIA NA ŒMIERÆ...
Trzej zatrzymani misjonarze kolejn¹ noc swojego ¿ycia spêdzili ju¿
celi wiêziennej, razem z innymi duchownymi oraz kilkoma œwieckimi
katolikami. W tym ciasnym pomieszczeniu, z du¿ym okratowanym
oknem, w gor¹cu nie do wytrzymania, przysz³o ¿yæ 21 zatrzymanym.
Misjonarze byli przes³uchiwani po kolei, jeden po drugim. Ojciec prze³o¿ony wróci³ z uœmiechem na twarzy...
– O co ojca pytano?
– O to, gdzie mam ukryt¹ broñ. Wyci¹gn¹³em Ró¿aniec i powiedzia³em: Nie mam i nie chcê innej broni, jak tylko tê!
2 sierpnia, o drugiej po pó³nocy, obudzono wszystkich wiêŸniów,
zmuszaj¹c ich do natychmiastowego powstania. Po 13 dniach prawdziwej drogi krzy¿owej w ciasnej celi, 21 wiêŸniów opuœci³o wiêzienie bêd¹c zwi¹zanymi po dwóch, i otoczeni kordonem uzbrojonych mê¿czyzn, poprowadzeni zostali na
cmentarz. Tam, tu¿ obok cmentarnego muru, ich cia³a zosta³y przeszyte œmiertelnymi kulami. Osuwaj¹c siê na ziemiê, szeptali s³owa
modlitw, ³¹cz¹c je ze swoj¹ krwi¹...
Ludzie, którzy mieszkali blisko
cmentarza, s³yszeli lamenty niektórych ¿yj¹cych jeszcze zakonników, umierali powoli wykrwawiaj¹c
siê. Na pobliskiej wie¿y katedralnej, zegar wybija³ godzinê trzeci¹
po pó³nocy; by³ dzieñ 2 sierpnia.
W taki sposób zosta³o zamordowanych trzech misjonarzy klaretynów, odpowiedzialni za semi6

narium: o. Jesús Munárriz mia³ 61 lat, o. Juan Díaz mia³ 56 lat, o. Leoncio Pérez mia³ 61 lat. Ich dusze posz³y do nieba, by wyprosiæ u Niepokalanego Serca Maryi ³askê umocnienia braci seminarzystów, których
zmuszeni zostali pozostawiæ, aby ¿aden z nich nie os³ab³, i aby wszyscy
wytrwali w wierze i w swoim powo³aniu klaretyñskim. Chocia¿ zranione
œmierci¹ swoich pasterzy, owce jednak siê nie rozprosz¹.
W SALONIE PRZEDSTAWIEÑ KOLEGIUM OJCÓW PIJARÓW
W tym samym czasie, klaretyni, którzy pozostali we wspólnocie,
doœwiadczali ze strony escopeteros wielu szykan, obelg i pogró¿ek, do
tego stopnia, i¿ jeden z seminarzystów, Anastasio Vidaurreta, zemdla³.
Szef anarchistów, który wyda³ rozkaz zatrzymania trzech ojców,
Prze³o¿onych wspólnoty, rozkaza³ teraz, aby wszyscy pozostali seminarzyœci zostali zaprowadzeni, po trzech w szeregu, do pobliskiego salonu przedstawieñ, który znajdowa³ siê w kolegium ojców Pijarów. Pilnowani przez grupê anarchistów, seminarzyœci przemierzali ulice w milczeniu, skupieni, jakby wracali od Komunii œw. Pewien mê¿czyzna, zaskoczony tym widokiem, spontanicznie zdj¹³ z g³owy czapkê na znak
szacunku i pozdrowienia. Z okien i balkonów ludzie œledzili tê zaimprowizowan¹ procesjê oczyma zroszonymi ³zami.
Anastasio Vidaurreta i drugiego seminarzystê, wraz w podesz³ym wieku, brata Joaquín Muñoz
zaprowadzono do szpitala miejskiego w Barbastro. Szykan nie
dozna³ szczêœliwie brat Ramón
Vall, którego rebelianci widzieli
ubranego w cywilnym stroju, i to
ich zmyli³o, myœl¹c, ¿e nie jest
ksiêdzem, jak inni. Pozosta³ym
piêciu braciom, w zaawansowanym ju¿ wieku, którzy mieli ró¿ne
problemy zdrowotne, pozwolono
schroniæ siê w przytu³ku Sióstr pos³uguj¹cych opuszczonym starcom. To pozwoli³o im uratowaæ siê
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od masakry. Z kolei dwom seminarzystom pochodzenia argentyñskiego, tylko dlatego, ¿e nie byli Hiszpanami, dziêki pomocy konsula argentyñskiego w Barcelonie, uda³o siê wróciæ do swojego kraju. Zanim jednak to siê sta³o, pozostawali razem z innymi braæmi w tym samym salonie kolegium, staj¹c siê tym samym ¿ywymi œwiadkami mêczeñstwa
swoich towarzyszy.
Salon, w którym przebywali, mia³ oko³o 25 metrów d³ugoœci i oko³o
6 metrów szerokoœci; po³o¿ony by³ poni¿ej placu, co nadawa³o mu charakter prawie piwnicy. Piêæ szerokich okien otwiera³o siê na wysokoœci
placu tak, ¿e wiêŸniowie wystawieni byli na publiczny widok gapiów i na
zniewagi t³umu z zewn¹trz.
Misjonarze klaretyni zaledwie dotarli do salonu, ju¿ stali siê przedmiotem drwin i brutalnych przeœladowañ. Wszyscy ubrani byli w sutanny, których nie zdejmowano nawet do snu. Sutanna by³a w tych krytycznych chwilach symbolem religijnej wiernoœci, odznak¹ ich wartoœci. Sam
widok sutanny niepokoi³ najbardziej radykalnych. Przez okna rozwœcieczona ci¿ba ludzi obrzuca³a groŸbami seminarzystów:
– Zabijemy was razem z sutann¹, po to, by ta szmata pogrzebana
zosta³a razem z wami! Nie nienawidzimy was, lecz nienawidzimy wasz¹
profesjê, ten habit czarny i odra¿aj¹cy!...
SYTUACJA W SALONIE
Nie trudno wyobraziæ sobie
ciê¿kie warunki, jakie misjonarze
musieli przetrzymaæ w czasie upalnych miesiêcy letnich. Monotonia
sprawia³a, ¿e ka¿dy dzieñ trwa³ w
nieskoñczonoœæ. Wodê rozdzielano w nêdznych racjach. O podstawowej higienie nie by³o mowy. Nie
zmieniano ubrañ, spano na siennikach na pod³odze. ¯ar z nieba
zamienia³ salon w grzejnik, który
wzmaga³ jedynie pocenie siê i
brud. Czterdziestu oœmiu ludzi: zapoconych, g³odnych, spragnionych... O myciu nie by³o mowy, s³u8

¿y³a do tego jedynie namoczona w dzbanku lub miednicy chusteczka,
pozbawiaj¹c tym samym wody do picia. Pot klei³ siê do ubrañ, dra¿ni¹c
skórê i szczypi¹c w oczy. Ubranie zamienia³o siê dla nich w prawdziw¹
w³osiennicê, dra¿ni¹c skórê a¿ do ran.
Jedna z kobiet, do innej, nios¹cej dzbanek z wod¹ dla wiêŸniów
mówi³a: Wodê im niesiesz? Trucizny im lepiej daæ, by siê wykoñczyli raz
wreszcie!
CIÊ¯KA PRÓBA
Wraz z przybyciem do Barbastro miêdzynarodowych brygad ¿o³nierzy, z³o¿onych z by³ych wiêŸniów, ukrytych agentów, komunistycznych anarchistów, itd., sytuacja sta³a siê jeszcze bardziej niebezpieczna dla uwiêzionych klaretynów. Anarchiœci z diaboliczn¹ z³oœci¹ sprowadzili prostytutki,
aby zniewa¿a³y m³odych seminarzystów i próbowa³y ich skusiæ do z³ego.
W dniu, w którym pojawi³y siê pierwsze tego typu kobiety w salonie,
misjonarze zdali sobie sprawê, ¿e ich sytuacja jest trudniejsza ni¿ dotychczasowe groŸby i nienawiœæ ze strony ludzi. Ale nie warto by³o jednak ryzykowaæ swoim cia³em. Dla przeciwwagi zachowywano od tej
pory wiêksz¹ rozwagê, ¿elazne milczenie oraz niezwyk³¹ dyscyplinê
osobist¹ i wspólnotow¹.
Milicjantki i kobiety lekkich
obyczajów, za przyzwoleniem
stra¿ników, wchodzi³y do salonu w
czasie sjesty i w czasie gor¹cych
nocy, jakie maj¹ miejsce w miesi¹cu lipcu w tym regionie. Ich jedynym celem by³o rozbudzenie w
m³odych misjonarzach najbardziej
podstawowych instynktów; wiêkszoœæ z nich mia³a przecie¿ od 21
do 25 lat. Kobiety zbli¿a³y siê do
nich niepostrze¿enie, be¿ ¿adnych
oporów i skromnoœci, szarpa³y ich
za sutanny, aby zwróciæ tym samym na siebie uwagê; próbowa³y
wszystkiego, co by³o w ich mo¿liwoœciach po to tylko, aby skusiæ
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misjonarzy do z³amania œlubu czystoœci i porzuciæ swoje powo³anie. Ci
z kolei, okazali siê dobrze przygotowani do walki i przetrzymania wszystkich pokus, znajduj¹c si³ê w swoich niewinnych sercach, ¿ywej wierze i
cnotach. ¯adna lubie¿na sugestia nie zdo³a³a ich zmusiæ do upadku...
Dziewczyny wychodzi³y zawiedzione, nie mog¹c skusiæ nikogo.
TAJEMNICA ICH SI£Y
Misjonarze, po zatrzymaniu prze³o¿onych i odseparowaniu, poczuli
siê psychologicznie os³abieni, ale pomimo tego, ich zakonny instynkt
nie pozwala³ im obni¿yæ duchowych lotów; zachowywali, jak tylko siê
da³o, seminaryjny „regulamin” i „¿ycie wspólnotowe”. Te dwie zasady
przygotowywa³y ich wewnêtrznie do podjêcia ostatniej walki. Pierwszym
Ÿród³em si³y dla nich by³a przede wszystkim Komunia œw.; przyjmowali
j¹ zawsze, o ile by³o to mo¿liwe. Eucharystia by³a samym sercem ich
¿ycia w przeci¹gu ostatnich 25 dni odosobnienia. Ka¿dego ranka, o. Sierra,
który zastêpowa³ czasami prze³o¿onego, otrzymywa³ pozwolenie na dostarczanie wiêŸniom po¿ywienia. Wykorzystywa³ tê okazjê, by do koszyka, gdzie wk³ada³ chleb i tabliczki czekolady na œniadanie, ukryæ
równoczeœnie hostie, wk³ada³ je do bu³ek tak, aby stra¿nicy nie podejrzewali niczego.
12 SIERPNIA:
SZEŒCIU NAJSTARSZYCH
Ju¿ dwa tygodnie przebywali
misjonarze w auli szkolnej Ojców
Pijarów. 12 sierpnia, nagle i niespodziewanie, otwar³y siê drzwi „wiêzienia” i wesz³o do œrodka 15
uzbrojonych rewolucjonistów. By³a
godzina 330 nad ranem. W rêkach
trzymali grube sznury. Trzaœniecie
drzwiami i g³oœne okrzyki przy wejœciu do salonu, brzmia³y jak odg³osy zbli¿aj¹cej siê burzy... WiêŸniowie obudzili siê natychmiast.
10

Jeden z przywódców rozkaza³ wnieœæ wiêcej œwiat³a i zapyta³ zastraszaj¹cym tonem:
– Gdzie jest prze³o¿ony?
– Prze³o¿onego odseparowano od nas, zanim zostaliœmy zatrzymani w klasztorze – pad³a odpowiedŸ.
– W porz¹dku! Niech wyst¹pi teraz szeœciu najstarszych!
Pos³usznie, nie protestuj¹c, wyst¹pili najstarsi:
o. Nicasio Sierra (46 lat)
o. José Pavón (35 lat)
o. Sebastián Calvo (33 lata)
o. Pedro Cunill (33 lata)
br. Gregorio Chirivás (56 lat)
Wenceslao Clarís (subdiakon – 29 lat)
„Milicianos” zwi¹zali ka¿demu rêce z ty³u, a potem, tak skrêpowanych, wyprowadzili, popychaj¹c ³okciami.
O. Pavón szuka³ wodz¹cym wzrokiem po sali kap³ana w grupie
pozosta³ych wiêŸniów. W tym momencie o. Ortega podniós³ rêkê i wymownym gestem zrobi³ znak krzy¿a, wypowiadaj¹c s³owa absolucji: I ja
odpuszczam wam grzechy... O. Pavón ostatnim spojrzeniem ¿egna³ siê
ze swoimi wspó³braæmi w powo³aniu; na jego twarzy pojawi³ siê delikatny uœmiech.
Rebelianci przeprowadzili ca³¹
grupê przez plac a¿ do stoj¹cej tam
ciê¿arówki, która tam ich oczekiwa³a. Jej reflektory oœlepia³y wzrok.
Zanim wykonano egzekucjê, dano
misjonarzom ostatni¹ szansê na
wycofanie siê i ratunek. Nieco póŸniej, o 353 nad ranem, g³oœna kanonada wystrza³ów oznajmi³a, ¿e chwalebna tragedia dobieg³a koñca...
Cia³a pozostawiono le¿¹ce na
ziemi, aby mog³y siê wykrwawiæ,
nie mog³y przecie¿ zostawiæ œla11

dów na samochodzie czy drodze. Oprawcy wrócili po pewnym czasie
na miejsce kaŸni, pozbierali martwe cia³a i zawieŸli na cmentarz. Wrzucono wszystkie do g³êbokiej fosy, gdzie spoczywa³y ju¿ cia³a trzech prze³o¿onych.
PO¯EGNANIA – 12 SIERPNIA
O 600 rano, po niespe³na trzech godzinach od rozstrzelania szeœciu
najstarszych misjonarzy, pojawi³ siê w auli przedstawiciel Komitetu rewolucyjnego razem z grup¹ uzbrojonych ludzi. WiêŸniowie przypuszczali, co to mo¿e oznaczaæ. Zaczêli przygotowywaæ siê na najgorsze...
na œmieræ. Ten dzieñ mia³ wyj¹tkowy charakter: wszyscy zachowywali
milczenie, rozmawiali tylko po to, by dodaæ sobie otuchy. W modlitwach
prosili za swoich oprawców: Przebacz im, Panie, bo nie wiedz¹, co czyni¹. Po raz ostatni spowiadali siê. Wszyscy zdecydowani byli na wype³nienie woli Bo¿ej. Wewnêtrznie odczuwali zadowolenie, ¿e mog¹ umieraæ jako mêczennicy za Jezusa. Wzajemnie prosili o wybaczenie sobie
win, przekazuj¹c sobie znak pokoju. Potem zaintonowali pieœñ, któr¹
mieli zwyczaj œpiewaæ w czasie rekreacji lub na przechadzce:
Jezu, Ty wiesz, ¿e jestem Twym
¿o³nierzem;
zawsze obok Ciebie mam walczyæ.
Z Tob¹ zawsze, i a¿ po œmieræ,
z jednym sztandarem i jednym idea³em; jakim idea³em?
Za Ciebie, mój Królu, krew przelaæ!...
¯NIWO MÊCZEÑSKIE
– 13 SIERPNIA
Zegar na wie¿y katedry wybi³
dok³adnie pó³noc. Z trzaskiem
otwar³y siê znów drzwi auli. Do
œrodka wesz³o dwudziestu „milicianos”, uzbrojonych i zaopatrzonych
w zwoje sznurów. Widnia³y na nich
12

jeszcze plamy krwi, którymi skrêpowano wczeœniej innych wspó³braci.
Rozkaz przywódcy wyrwa³ ze snu pozosta³ych. Uwaga! – krzycza³ z³owrogim tonem.
Uwaga! Niech wyst¹pi¹ ci, którzy maj¹ ponad 26 lat!
Nikt siê nie poruszy³. Mariano Abad powtórzy³ rozkaz jeszcze raz. Cisza.
Niech wyst¹pi¹ Ci, którzy maj¹ 25 lat!
Nikt z grupy nie mia³ tylu lat. Przywódca wpad³ we wœciek³oœæ. Nie
potrafi³ dobrze czytaæ, wiêc pe³n¹ listê wiêŸniów odda³ m³odszemu rebeliantowi. Ten, grzmi¹cym g³osem, zacz¹³ wyczytywaæ.
Secundino Ortega!
Jestem!
Ojciec Ortega (mia³ 24 lata) wsta³ i zszed³ ze sceny, gdzie spêdzali
noc na siennikach. Donoœnym g³osem kontynuowano wywo³ywanie wiêŸniów po imieniu:
José Brengaret (ma³ 23 lata)
Antolín Calvo (24 lata)
Antonio Dalmau (24 lata)
Teodoro Ruiz de Larrinaga (24 lata)
Pedro García Bernal (25 lat)
Hilario Llorente (25 lat)
Salvador Pigem (24 lata)
Javier Luis Bandrés (24 lata)
Tomás Capdevila (23 lata)
br. Alfonso Miguel (22 lata)
Esteban Casadevall (22 lata)
Eusebio Codina (22 lata)
Juan Codinachs (23 lata)
Ramón Novich (23 lata)
José M. Ormo (23 lata)
Juan Echarri (23 lata)
Juan Sánchez (23 lata)
Manuel Torras (21 lat)
br. Manuel Buil (21 lat)
Misjonarze schodzili ze sceny,
us³yszawszy swoje imiê; zdecydowani, pewni siebie, staj¹c w sze13

regu pod œcian¹, jakby do dekoracji. Stra¿nicy krêpowali im rêce z ty³u,
a potem jeszcze wi¹zali ich razem, aby nie zdo³ali uciec w drodze. O
tchórzostwie z ich strony nie by³o mowy.
Juan Echarri, w chwili, kiedy wychodzi³ z auli, odwróci³ siê w stronê
pozosta³ych i zawo³a³ z entuzjazmem: ¯egnajcie, bracia, do zobaczenia
w niebie! Wspó³bracia odpowiedzieli mu: Do zobaczenia w niebie! Rozwœcieczy³o to stra¿ników. Zaczêli wtedy wykrzykiwaæ: Wam, którzy zostajecie tutaj, pozostaje tylko jeden dzieñ, by jeœæ, œmiaæ siê, tañczyæ i
robiæ, co wam ¿ywnie siê podoba: skorzystajcie, bo jutro o tej samej
godzinie, przyjdziemy po was, jak po tych dzisiaj; zrobimy wam ma³y
spacerek a¿ do cmentarza. A teraz, gasiæ œwiat³a i spaæ!
Dwudziestu skazanych na œmieræ misjonarzy zosta³o poprowadzonych do ciê¿arówki. Warkn¹³ motor. Ciê¿arówkê eskortowali z przodu i
z ty³u przywódcy rebeliantów i karabinierzy. W drodze m³odzi misjonarze zaintonowali jednog³oœnie znan¹ im dobrze pieœñ:
Jezu, Ty wiesz, ¿e jestem Twym ¿o³nierzem;
zawsze obok Ciebie mam walczyæ.
Z Tob¹ zawsze, i a¿ po œmieræ,
z jednym sztandarem i jednym idea³em; jakim idea³em?
Za Ciebie, mój Królu, krew przelaæ!...
Stra¿nicy, wœciekli ze z³oœci,
uderzali wiêŸniów kolbami od karabinów, zmuszaj¹c ich do milczenia. Ciê¿arówka zatrzyma³a siê w
tym samym miejscu, co poprzedniego dnia, w dolinie œw. Micha³a,
oko³o trzech kilometrów od Barbastro. Œci¹gniêto misjonarzy z samochodu. Nie przestawano ich
zniewa¿aæ. Popychaj¹c, zaprowadzono ich na skarpê, obok drogi.
By³a pe³na noc. Strumienie œwiat³a reflektorów samochodu zatrzymywa³y siê na skulonych postaciach i ich sutannach. Stali milcz¹co obróceni plecami do znajduj¹cego siê w pobli¿u sanktuarium
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Matki Bo¿ej z El Pueyo. Kiedy lufy karabinów zosta³y w nich wymierzone, Mariano Abad zawo³a³ jeszcze donoœnym g³osem:
– Jeszcze macie czas! Czy chcecie wróciæ i przy³¹czyæ siê do nas,
by walczyæ z faszystami?
Po chwili us³ysza³ odpowiedŸ:
– Niech ¿yje Chrystus Król!
Przywódca rewolucjonistów nie dawa³ za wygran¹:
– Przynajmniej zawo³ajcie: „Niech ¿yje rewolucja”!
– Niech ¿yje Chrystus Król! – us³ysza³ ponownie.
Huk karabinów rozdar³ w tym samym momencie nocny mrok. By³a
godzina 0040, 13 sierpnia.
Potem us³yszeæ mo¿na by³o jeszcze kilka pojedynczych strza³ów. I
znów cisza. Cia³a le¿a³y na nagiej ziemi co najmniej godzinê – trzeba
by³a dbaæ o samochód, by nie zabrudzi³ siê. W koñcu zawieziono je na
cmentarz w Barbastro, gdzie zosta³y wrzucone do wspólnej fosy – le¿a³y tam ju¿ cia³a starszych wspó³braci klaretynów.
MÊCZENNICY ZE ŒWIÊTA
WNIEBOWZIÊCIA MARYI – 15 SIERPNIA
Œmieræ nie przysz³a na pozosta³ych misjonarzy o œwicie 14
sierpnia, jak im zapowiedziano...
Kolejn¹ egzekucjê przeniesiono na
nastêpny dzieñ, za dnia bowiem nigdy nie wykonywano wyroków. W
tym dniu przypada³o œwiêto Wniebowziêcia Maryi. O pó³nocy z 14 na
15 sierpnia, na placu rozleg³ siê tubalny g³os – nadje¿d¿a³ samochód
egzekucyjny. Sytuacja siê powtórzy³a: grupa bojowników wtargnê³a do salonu, gdzie pozostali misjonarze spali. W ich rêkach pojawi³y
siê te same sznury do wi¹zania
ofiar. Kieruj¹cy grup¹ zacz¹³ wyczytywaæ z listy kolejne nazwiska:
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o. Luis Masferrer (24 lata)
José Amorós (23 lata)
José M. Blasco (24 lata)
br. Francisco Castán (25 lat)
br. Miguel Martínez (24 lata)
Juan Baixeras (23 lata)
José Badía (24 lata)
Rafael Breiga (24 lata)
Luis Escalé (24 lata)
José Figuero (25 lat)
Jesús Agustín Viela (22 lata)
Miguel Massip (23 lata)
Faustino Pérez (25 lat)
Sebastían Riera (23 lata)
Eduardo Ripoll (24 lata)
Francisco Roura (23 lata)
Alfonso Sorribes (24 lata)
Luis Lladó (24 lata)
José Ros (22 lata)
Ramón Illa (22 lata)
Przeczytawszy listê, dowodz¹cy zapyta³ wiêŸniów:
– Dok¹d chcecie iœæ: na front,
do walki z faszystami czy chcecie
byæ rozstrzelani?
Zapad³a grobowa cisza. Iœæ
na front oznacza³o, oczywiœcie,
zaprzeæ siê swojej wiary i swojego stanu zakonnego.
– Wolimy umrzeæ za Chrystusa, naszego Boga i Pana!...
Nie zwlekano ju¿ d³u¿ej. Zwi¹zano im rêce, ale ¿aden z nich nie
narzeka³ z tego powodu. Drogê na
plac powtórzyli za swoimi wspó³braæmi z poprzednich dni. Tam do³¹czono do nich jeszcze trzech kap³anów diecezjalnych z Barbastro,
równie¿ zwi¹zanych.
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By³a to ostatnia droga seminarzystów klaretyñskich. Na placu by³o
wielu miejscowych ludzi. Poruszeni byli do g³êbi. Tacy m³odzi! Wchodzili na ciê¿arówkê jeden po drugim. Nagle któryœ wyda³ okrzyk: Niech
¿yje Chrystus Król! By³ to g³os Faustino Péreza, m³odego seminarzysty
o nadzwyczajnym charakterze. Dwudziestu misjonarzy i trzech do³¹czonych ksiê¿y, powtórzyli: Niech ¿yje Chrystus Król!
Mariano Abad, przywódca grupy, rozkaza³, by ciê¿arówka siê zatrzyma³a. Wspi¹³ siê na samochód i zacz¹³ uderzaæ kolb¹ swojego karabinu wykrzykuj¹cych misjonarzy. Jedno z uderzeñ dosiêg³o Faustino
Péreza, wgniataj¹c mu czaszkê.
Samochód skrêci³ w koñcu na drogê, która prowadzi³a bezpoœrednio
na miejsce stracenia. Po trzech kilometrach zatrzyma³ siê w dolinie œw.
Micha³a. By³o to miejsce mêczeñstwa, które mia³o siê dokonaæ ju¿ wkrótce. „Milicianos” poprzewracali wiêŸniów na ziemiê jak k³ody drzew. W
samochodach skierowano reflektory prosto na skazañców. Kilku z nich
wsta³o i roz³o¿y³o ramiona na kszta³t krzy¿a, inni pozostawali na klêczkach, powtarzaj¹c akty strzeliste i s³owa przebaczenia. Huk wystrza³ów
przerwa³ wzruszaj¹c¹ scenê przygotowuj¹cych siê ze spokojem na œmieræ
seminarzystów. Ca³a grupa pad³a na ziemiê, jakby na komendê. Nowa
salwa zd³awi³a gasn¹ce jêki umieraj¹cych mêczenników.
Niedaleko od miejsca zbrodni znajdowa³a siê posiad³oœæ ch³opska
Anotniego Pueyo. On i jego trzej
pracownicy s³yszeli dolatuj¹ce do
nich s³owa umieraj¹cych: Niech
¿yje Maryja Dziewica! Ju¿ nigdy
nie zapomn¹ tamtej nocy... Krzyki
anarchistów i ostatni krzyk mêczenników: Niech ¿yje!... przeszywa³y jak strza³a ich serca.
Od chwili kiedy zeszli z ciê¿arówki a¿ do ostatniego momentu œmierci, nie przestawali
modliæ siê na g³os – zaœwiadcza
naoczny œwiadek. Umierali œwiadomi swojego idea³u. Nawet po
œmierci, niektórzy z nich wci¹¿
jeszcze przyciskali do swojej
piersi krzy¿. Inni nie wypuszczali
z d³oni ró¿añca.
17

Powtórzono scenariusz sprzed dwóch dni, zanim przetransportowano cia³a na cmentarz do Barbastro.
PO TRZECH DNIACH – 18 SIERPNIA
Wiadomo nam ju¿, ¿e dwóch seminarzystów, Jaime Falgarona i
Atanasio Vidaurreta, musieli zostaæ od³¹czeni od pozosta³ej grupy z
powodu choroby. Odes³ano ich, razem z br. Joaquín Muñoz do miejskiego szpitala, gdzie przebywali od 20 lipca. Lekarze próbowali zatrzymaæ ich jak najd³u¿ej, wiedzieli bowiem, ¿e wydano ju¿ na nich wyrok
skazuj¹cy na œmieræ. W koñcu, 15 sierpnia, po po³udniu, nie mieli ju¿
innego wyjœcia – musieli ich wypisaæ. Natychmiast zostali aresztowani.
Osadzono ich w jednej celi wiêziennej. Trwa³o tak przez trzy dni. Br.
Joaquín nie przestawa³ odmawiaæ ró¿añca. „Milicianos”, widz¹c go bardzo chorego, g³oœno zadawali sobie pytanie: Co zrobimy z tym gratem?. Ostatecznie postanowili go zwolniæ, i tak siê sta³o.
18 sierpnia, dwóch ostatnich seminarzystów, Falgarona i Vidaurreta, ponieœli tak¹ sam¹ œmieræ, jak ich wspó³bracia klaretyni, w tym samym miejscu i w takiej samej „scenerii”, a ich cia³a zosta³y wrzucone do
tej samej fosy, co cia³a poprzedników. W taki sposób zosta³a uwieñczona chwalebna korona œmierci 51
mêczenników klaretyñskich z Barbastro.
Po kilku latach od mêczeñskiej œmierci 51 misjonarzy klaretynów, ich doczesne szcz¹tki zosta³y zidentyfikowane i przeniesione z cmentarza miejskiego w Barbastro i z³o¿one w kaplicy domumuzeum, w tym samym miejscu,
gdzie prze¿ywali swoje m³odzieñcze seminaryjne lata, pe³ni ewangelicznych idea³ów i zapa³u misjonarskiego.
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ZAPISKI MÊCZENNIKÓW KLARETYÑSKICH
(wybrane fragmenty)
Ukochana mamo, babciu, kochane rodzeñstwo! Piszê do was w wielkim rozradowaniu duszy, a Pan wie, ¿e nie k³amiê, by wam przekazaæ (mówiê to wobec nieba
i ziemi), ¿e Pan jest ³askaw w³o¿yæ w me rêce palmê mêczeñstwa. B³agam was, i
to jest mój testament, byœcie otrzymawszy mój list, œpiewali Panu, uwielbiaj¹c Go
i chwal¹c za wielki dar mêczeñstwa, jaki jest ³askaw mi udzieliæ.
Jesteœmy uwiêzieni od 20 lipca – ca³a nasza wspólnota. Osiem dni temu rozstrzelali ju¿ Ojca Superiora i dwóch innych prze³o¿onych. Szczêœliwi – oni i my, którzy
pójdziemy w ich œlady. Nie zamieni³bym wiêzienia na dar czynienia cudów, ani
mêczeñstwa na apostolat, który by³ marzeniem mego ¿ycia.
Bêdê rozstrzelany za to, ¿e jestem zakonnikiem i nale¿ê do duchowieñstwa – czyli
za wyznawanie wiary Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Dziêki sk³adajmy Ojcu, przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Ramón Illa
Panie! Z ca³ego serca wybaczam wszystkim moim nieprzyjacio³om i pragnê, by
moja krew obmy³a grzechy, jakie zosta³y pope³nione w w mêczeñskim Barbastro.
Eduardo Ripoll
P.S. Nie wiem, którego dnia zostaniemy rozstrzelani.
Z sercem przepe³nionym œwiêt¹ radoœci¹, z ufnoœci¹ czekam szczytowego momentu
mego ¿ycia, mego mêczeñstwa, które
ofiarowujê za zbawianie umieraj¹cych,
którzy wydadz¹ swe ostatnie tchnienie
tego dnia, gdy moja krew bêdzie przelana z powodu pozostania wiernym i lojalnym memu boskiemu Mistrzowi, Chrystusowi Jezusowi. Z ca³ego serca przebaczam wszystkim, którzy œwiadomie czy
nieœwiadomie zranili mnie. Umieram spokojny. Do zobaczenia w niebie.
Juan Sanchez Munárriz
Jak Jezus umiera³ na krzy¿u przebaczaj¹c swym wrogom, tak ja umieram
jako mêczennik, przebaczaj¹c moim
wrogom z ca³ego serca i obiecujê modliæ siê szczególnie za nich i ich rodziny. ¯egnajcie!
Tomás Capdavila Miro
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Nie byliœmy wci¹gniêci w jakiekolwiek polityczne rozgrywki i baz przes³uchania,
wszyscy umieramy – szczêœliwi, za Chrystusa, Jego Koœció³ i za wiarê Hiszpanii.
Za mêczenników.
Manuel Martínez
Powiedz o. Foguet, ¿e skoro nie mogê pojechaæ do Chin, tak jak zawsze tego pragn¹³em, ofiarujê z radoœci¹ moj¹ krew za misje w Chinach. Bêdê modli³ siê za nie z nieba.
Rafael Briega Morales
Umi³owane Zgromadzenie! Przedwczoraj, jedenastego sierpnia, szeœciu naszych braci
wielkodusznie odda³o ¿ycie, jak przysta³o na mêczenników; dzisiaj, trzynastego sierpnia, dwudziestu osi¹gnê³o palmê mêczeñstwa, a jutro, czternastego, my pozostali oczekujemy œmierci. Bogu niech bêdzie chwa³a! Bogu niech bêdzie chwa³a! Jak¿e godnie
i bohatersko zachowuj¹ siê Twoi synowie, umi³owane Zgromadzenie. Dzieñ mija nam
na dodawaniu sobie ducha przed czekaj¹cym nas mêczeñstwem i modlitwach za
naszych nieprzyjació³ oraz za nasz ukochany Instytut. Kiedy nadchodzi moment wywo³ania nazwisk ofiar, wszyscy odczuwamy œwiêty spokój i pragnienie us³yszenia
swojego, by móc wyst¹piæ i stan¹æ w szeregu wybranych. Oczekujemy tej chwili ze
szlachetn¹ niecierpliwoœci¹. Kiedy nadchodzi, widzimy jak jedni ca³uj¹ sznury, którymi
s¹ krêpowani i s³yszymy jak inni kieruj¹ s³owa przebaczenia do uzbrojonej gromady.
Kiedy jad¹ ciê¿arówk¹ na miejsce egzekucji s³yszymy jak wo³aj¹: niech ¿yje Chrystus
Król! A wœciek³y t³um odkrzykuje: niech umiera! Ale nic nie jest w stanie ich zastraszyæ.
To Twoi synowie, umi³owane Zgromadzenie, którzy wœród karabinów i pistoletów odwa¿aj¹ siê wo³aæ w drodze ku œmierci: niech ¿yje Chrystus Król! Jutro nasza kolej i ju¿
mamy has³o; bêdziemy wznosiæ okrzyki na czeœæ Serca naszej Matki, Chrystusa Króla, Koœcio³a Katolickiego i Twoj¹, Zgromadzenie – Matko nas wszystkich. Wspó³bracia
prosz¹, ¿ebym to ja wznosi³ okrzyki, a oni bêd¹ na nie odpowiadaæ. Bêdê wo³a³ co sil,
a Ty, ukochane Zgromadzenie, os¹dŸ z naszych entuzjastycznych wiwatów, ile mi³oœci mamy ku Tobie, nawet w chwilach bólu i œmierci.
Umieramy szczêœliwi; nikt z nas nie odczuwa lêku ani ¿alu. Wszyscy umieramy
prosz¹c Boga, by krew, która wyp³ynie z naszych ran nie by³a krwi¹ pomsty, lecz
krwi¹, która – czerwona i ¿ywa – bêdzie kr¹¿yæ w Twoich ¿y³ach i o¿ywiaæ Twój
rozwój i rozkwit na œwiecie.
¯egnaj, ukochane Zgromadzenie! Twoi synowie, mêczennicy z Barbastro pozdrawiaj¹ Ciê z wiêzienia i ofiaruj¹ Tobie swój ból i udrêkê w ca³opalnej ofierze pokutnej za nasze u³omnoœci i na œwiadectwo naszej mi³oœci wiernej, szczodrej i wiecznej. My, jutrzejsi mêczennicy pamiêtamy, ¿e giniemy w przededniu Wniebowziêcia. Jaka¿ to pami¹tka! Umieramy za to, ¿e nosimy sutannê – dok³adnie w dniu, w
którym na³o¿yliœmy j¹ po raz pierwszy.
Mêczennicy z Barbastro. W imieniu wszystkich – ostatni i najmniej godny,
Faustino Pérez
Niech ¿yje Chrystus Król! Niech ¿yje Serce Maryi!
Niech ¿yje Zgromadzenie! ¯egnaj, umi³owany Instytucie!
Idziemy do nieba, by wstawiaæ siê za Tob¹. ¯egnajcie! ¯egnajcie!
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MISJONARZE KLARETYNI
Synowie Niepokalanego Serca Maryi
Kim jesteœmy?
Nazywaj¹ nas S³ugami S³owa, bo s³u¿ymy Temu, który jest S³owem.Jesteœmy gotowi zapalaæ wszystko i wszystkich Bo¿¹ mi³oœci¹. Wybieramy czasami szalone
metody i sposoby, by skutecznie g³osiæ Ewangeliê.
Jesteœmy braæmi naszych Mêczenników z Barbastro, którzy umarli za Chrystusa,
Koœció³ i Zgromadzenie w czasie wojny domowej w Hiszpanii w roku 1936. Ich
wstawiennictwo z nieba odczuwamy na co dzieñ, a najwyraŸniej na polu misyjnym, w miejscach, gdzie oni sami chcieli s³u¿yæ. My jesteœmy dzisiaj przed³u¿eniem ich ewangelicznych nadziei, pragnieñ i nie spe³nionych marzeñ, czyli g³osimy
Dobr¹ Nowinê po ca³ym œwiecie.
W jaki sposób?
Dobr¹ Nowinê obwieszczamy przede wszystkim œwiadectwem ¿ycia – indywidualnie i jako wspólnota, ale tak¿e poprzez sprawdzone metody, jak katecheza, rekolekcje i misje. Korzystamy równie¿ i z nowych, wspó³czesnych form ewangelizacji,
gdzie wykorzystywana jest prasa, radio, telewizja czy internet. W dziele tym wspó³pracujemy ze œwieckimi, dla których widzia³ nasz Za³o¿yciel szczególne i wyj¹tkowe miejsce oraz rolê w Koœciele.
Gdzie?
Prowadzimy misje w ponad 60 krajach, na wszystkich kontynentach. Polscy klaretyni pracuj¹ na Kubie, Timorze Wschodnim,
Wybrze¿u Koœci S³oniowej, w Rosji (Syberii), na Bia³orusi, S³owacji, Czechach i
Niemczech. Naszym sercem w Polsce jest
Dolny Œl¹sk (Wroc³aw, Krzydlina Ma³a);
mamy te¿ kilka innych oœrodków. Podejmujemy pracê apostolsk¹ w parafiach, zajmujemy siê rekolekcjami, misjami ludowymi, prowadzimy wydawnictwo „Palabra” i
dwumiesiêcznik „¯ycie Konsekrowane”,
organizujemy kurs i dwuletnie studium z
zakresu teologii ¿ycia konsekrowanego
oraz „Prokurê Misyjn¹”, która bezpoœrednio wspomaga materialnie i duchowo misjom klaretyñskim.
Zainteresowanych dzia³alnoœci¹ Zgromadzenia, wspó³prac¹ i mo¿liwoœci¹
wst¹pienia odsy³amy pod adres
Referatu Powo³añ.

œw. Antoni Maria Klaret, za³o¿yciel
Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów
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MODLITWA
za wstawiennictwem
B³ogos³awionych Mêczenników Klaretyñskich z Barbastro
Bo¿e wszechmocny i wieczny!
Ty da³eœ nam w osobach 51 B³ogos³awionych Mêczenników
wzór wiernoœci Jezusowej nauce,
synowskiej mi³oœci do Niepokalanego Serca Maryi
i nieugiêtej uleg³oœci wobec Koœcio³a œwiêtego.
Udziel nam, prosimy, za ich wstawiennictwem,
³aski, której potrzebujemy (mo¿na wymieniæ).
Niech wszystko pos³u¿y wiêkszej chwale Twojego Œwiêtego Imienia,
czci B³ogos³awionych Mêczenników
i naszemu zbawieniu.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
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