
zów koncentracyjnych i zrodziła się w nim myśl, 
by zorganizować pomoc materialną oraz ducho-
wą dla tych rodzin: pozyskiwał środki materialne, 
udzielał ślubów w języku 
polskim, nauczał religii, 
pocieszał złamanych na 
duchu, niósł nadzieję, 
krzepił słowem Bożym.

się modlił, prosił Boga o przebaczenie oprawcom, 
podtrzymywał współwięźniów na duchu. W li-
stach pisanych do rodziny często prosił o modli-
twę, gdyż z niej czerpał siłę do przetrwania. Miał 
przy sobie brewiarz, a ze sznurków zrobił sobie 
różaniec.

W czerwcu 1942 roku ks. Jan Macha został 
przewieziony do więzienia w Katowicach przy ul. 
Mikołowskiej. 17 lipca 1942 roku wymierzono 
mu karę śmierci. Wiadomość o wyroku śmierci 
wydanym na młodego kapłana poruszyła nie tyl-
ko jego rodzinę i rudzką parafię. O darowanie mu 
życia zabiegał ks. Franz Wosnitza, ówczesny wi-
kariusz generalny diecezji katowickiej. 

W wieczór poprzedzający wykonanie wyroku 
śmierci, ks. Jan przystąpił do spowiedzi św., od-
mówił brewiarz i napisał list pożegnalny do ro-
dziny. Zawarł w nim słowa: „Moim życzeniem 
było pracować dla Niego, ale nie było mi to dane. 
Dziękuję za wszystko! Do widzenia tam w górze 
u Wszechmogącego”. Do końca zachował spo-
kój. Egzekucja odbyła się kwadrans po północy 
3 XII 1942 roku. Został ścięty na gilotynie. Nie-
wiadomo, gdzie pochowano jego 
ciało. Prawdopodobnie spalono je 
w krematorium w Auschwitz.

Pozostawił po sobie wspomnie-
nie gorliwego duszpasterza, który 
umiejętnie łączył służbę kapłań-
ską z działalnością dobroczynną, 
w duchu miłości Boga i Ojczyzny. 

Proces beatyfikacyjny ks. Jana 
Machy rozpoczął się w roku 2013.

  Urodził się 18 stycznia 1914 roku w Chorzowie 
Starym. Był najstarszym synem Pawła i Anny z d. 
Cofałka. Szkołę podstawową i gimnazjum ukończył 
w rodzinnym mieście. Bezpośrednio po maturze 
ubiegał się o przyjęcie do Śląskiego Seminarium 
Duchownego w Krakowie. Jednak ze względu 
na zbyt dużą ilość zgłoszeń jego podanie zostało 
odrzucone. Przez rok studiował na Wydziale Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W roku 1934 rozpoczął studia teologiczne i for-
mację w seminarium duchownym. Już jako kleryk 
odznaczał się głęboką pobożnością i szczególną 
wrażliwością na innych. 

25 czerwca 1939 roku w kościele Św. Aposto-
łów Piotra i Pawła w Katowicach otrzymał święce-
nia kapłańskie z rąk bp. Stanisława Adamskiego. 
Mszę św. prymicyjną odprawił w kościele parafial-
nym św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym. 
Na swoim obrazku prymicyjnym wypisał hasło: 
„Pan mój i Bóg mój”.

Po zastępstwach wakacyjnych w swojej rodzin-
nej parafii, we wrześniu 1939 roku, rozpoczął po-
sługę wikariuszowską w parafii św. Józefa w Ru-
dzie Śląskiej. Zachowane z tego okresu kazania 
ukazują jego głęboką więź z Bogiem oraz zaanga-
żowanie w formację duchową wiernych. Podczas 
wizyty kolędowej rozpoznał sytuację rodzin pol-
skich, których mężowie, ojcowie i synowie zostali 
aresztowani, rozstrzelani lub wywiezieni do obo-

Zaangażował się w działalność studentów i harce-
rzy związaną z organizacją podziemną. Formacja ta 
działała na kilku polach: wywiadowczym, propagan-
dowym, sanitarnym i charytatywnym. Ks. Jan Macha 
jako sprawę priorytetową traktował prowadzenie 
tzw. Opieki Społecznej. 

5 września 1941 roku został aresztowany przez 
Gestapo. Osadzo-
no go najpierw 
w obozie tymcza-
sowym, a potem 
w więzieniu my-

słowickim. W czasie 
licznych przesłuchań 
był poddawany wy-
myślnym torturom. 
Nie załamał się. Po-
cieszał kolegów, dużo 



Sługa Boży 
kS. Jan Macha 

(1914–1942)

O Słudze BOżyM

  Ks. Konrad SZWEDA, kolega rocznikowy ks. Machy:
W zaszczytnej służbie miłości bliźniego złożył życie. 

Promienna jego dusza dojrzała wewnętrznie dla Boga. 
Wspominają o nim parafianie Rudy Śląskiej, rodziny, które 
ratował od głodu i życie za nie oddał. Wiele mamy mu 
do zawdzięczenia my koledzy kapłani i koledzy niewoli 
więziennej. Tyle okazywał nam serca i tyle wyświadczał 
dobrodziejstw. Jego męczeństwo niby słup ognisty roz-
świetlać będzie ciemne mroki i wskazywać drogę ku pro-
miennym wyżynom ducha.

  Ks. Joachim BESLER, kapelan więzienny:
Pamiętam, jak prowadzono ks. Machę i jak podniósł po 

raz ostatni oczy ku niebu gwiaździstemu i znikł w drzwiach 
kaźni śmierci.

  Ks. Jan SKRZYPCZYK, proboszcz w Rudzie:
W osobie ks. Machy straciłem najlepszego wikarego 

i prawdziwego pocieszyciela w okresie mojego tułactwa.

  Ks. Józef Smandzich: 
Wiedział, jak cierpią polskie rodziny i przystanął jak 

ewangeliczny Samarytanin, aby nieść pomoc. Wraz z in-
nymi organizował w Rudzie i dalszej okolicy ludzi dobrej 
woli i służył materialnie i duchowo. Diecezja katowicka 
straciła dobrego kapłana, a Kościół zyskał świetlaną po-
stać, męża modlitwy i ofiarę miłości.

  Ks. abp Wiktor SKWORC:
Ks. Jana Macha wyrasta na apostoła miłości miłosier-

nej i miłosierdzia.

MOdlitwa O BeatyfikacJę:

Wszechmogący Boże, źródło męstwa i miłosiernej miłości, 
który powołujesz wybrane sługi 
do szczególnego naśladowania ofiary 
Twego Syna Jezusa Chrystusa, 
spraw prosimy, aby Twój sługa, kapłan Jan, 
który za życia pełnił dzieła miłosierdzia, 
a w swojej śmierci złożył ostateczną ofiarę wierności, 
został mocą Ducha Świętego 
włączony w poczet błogosławionych,
Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. 
Amen.

Za pozwoleniem Władzy Duchownej – VJ 2165/13
Katowice, 12.11.2013

MyŚli kS. Jana Machy

  OPATRZNOŚCI BOżEJ:
Wprawdzie zamiary boże są dla nas często niezro-

zumiałe, lecz pochodzi to stąd, że my patrzymy tylko na 
chwilę obecną i chcemy by ona była dla nas korzystną. 
Bóg zaś obejmuje swoją opatrznością całe nasze życie 
i wieczność naszą, by nam ułatwić osiągnięcie ostatecz-
nego celu. 

  O WYChOWANIU:
Rozumni rodzice muszą odmawiać dzieciom wielu 

rzeczy, których te w dziecinnej swej nierozwadze na-
trętnie się domagają i żądają. Tak też bóg odmawia nam 
wielu żądz serca, bo szkodzić nam nie chce

  O NIEBIE:
O czym może myśleć więzień zamknięty za gru-

bą kratą? O wolności. O czy myśli człowiek, wyrwany 
z własnej ojczyzny i przeniesiony na grunt obcy? O kraju 
swoim, o domu rodzinnym. O czymże powinien myśleć 
każdy człowiek, który przecież lepszą swą cząstkę – du-
szę – wziął z nieba? – O niebie. Niebo to nasza prawdzi-
wa ojczyzna, to nasze dziedzictwo

  O RAChUNKU SUMIENIA:
żaden lekarz nie zaradzi skutecznie chorobie, jeże-

li nie zbada jej przyczyn; żaden ogrodnik nie oczyści 
ogrodu od zielska, jeżeli nie sięgnie do jego korzeni. Nie 
wystarczy zatem przy rachunku sumienia na tym tylko 
poprzestawać co samo nam w oko wpada. Ażeby pozbyć 
się grzechów na zawsze dotrzyjmy do gruntu i poznaj-
my, skąd pochodzą i co jest ich przyczyną.

  O WIERZE:
Bądźmy szczerzy wobec siebie samych, a znajdziemy 

dwa nieszczęścia, na które w głównej mierze choruje 
dziś nasze chrześcijaństwo: nasze chrześcijaństwo zbyt 
często i za bardzo staje się bezmyślnym przyzwyczaje-
niem oraz jest chrześcijaństwem niedzielnym. Rozdź-
więk między religią i życiem, to zadowolone i niewyma-
gające chrześcijaństwo niedzielne.

  O RODZINIE:
Chrystus jest królem życia rodzinnego. Stare przy-

słowie mówi: Wybierasz się w podróż, pomódl się raz; 
wypływasz w morze, pomódl się dwa razy; zamierzasz 
zawrzeć związek małżeński, to pomódl się sto razy.


