
   „Po krwawych śladach partyzantów poległych pod Osuchami” - Droga Krzyżowa Kard. Stefana Wyszyńskiego

    Pobitewny cmentarz partyzancki w Osuchach, założony 27. września 1944 roku, uznawany za największy w Europie i znajdujące się w jego
otoczeniu lasy to Golgota Zamojszczyzny, to Miejsce Święte, gdzie trwa pamięć o Poległych i modlitwa.

W roku obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny św. oraz 75. rocznicy bitwy pod Osuchami, tu, na tym wyjątkowym dla naszej Ojczyzny
terenie walk powstała Droga Krzyżowa Kard. Stefana Wyszyńskiego, która została poświęcona dnia 16 czerwca 2019 roku

przez Ks. Kan. Waldemara Kostrubca Proboszcza Parafii Łukowa.
        

                   Droga krzyżowa prowadzi od cmentarza, drogą leśną, na której pozostały w naszej pamięci krwawe i bolesne ślady partyzanckich
walk i śmierci, aż do miejsca największej ofiary krwi oddziału AK por. Józefa Steglińskiego „Corda” zw. Krzywą Górką (trasa ok. 1km ).

Do dębowych 14. krzyży przytwierdzone zostały orzełki wojskowe AK i tablice z wierną kopią napisów stacji Drogi Krzyżowej
Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, którą erygował w więzieniu w Rywałdzie 4 października  1953 r.

Ksiądz Stefan Wyszyński, jako biskup lubelski i były żołnierz Armii Krajowej, modlił się podczas wizytacji parafii łukowskiej na
cmentarzu w Osuchach 30 maja 1947 roku.

(…) Po   nabożeństwie   majowym  udałem  się  do  wsi  Osuchy,   na  groby  partyzantów, którzy padli w walce z Niemcami i Ukraińcami i po
odprawieniu  modlitw  za  zmarłych przemówiłem do zebranego licznie społeczeństwa, do banderii łukowskiej i oddziału ORMO (…)

                                                                                                                           Fragment ze sprawozdania biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego.
   

Każdy krzyż upamiętnia żołnierzy AK i BCh z danego oddziału  walczacych w największej w Polsce bitwie partyzanckiej pod Osuchami.
W realizację dzieła zaangażowała się Pani Wiesława Kubów Dyrektor GOK  w Łukowej z pracownikami, przy wsparciu Pana Michała

Mulawy Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego, Pana Andrzeja Szarlipa Starosty Biłgorajskiego, Pana Stanisława Kozyry
Wójta Gminy Łukowa oraz Pana Stanisława Nawrockiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów.

   
Zachęcamy do podjęcia duchowego  trudu przejścia tą Drogą Męki i Śmierci. W atmosferze modlitewnej zadumy prośmy Boga o Wolność

Narodu,  w miejscu największej w kraju ofiary krwi leśnych oddziałów AK przelanej w walce z Niemcami w czerwcu 1944 roku.
Nie zapominajmy także ogromnych cierpień jakich doświadczyli żyjący uczestnicy bitwy w czasach komunistycznych represji,

których ofiarą był także sam Prymas Polski Kard. Stefan Wyszyński.

5 października 2019 r. odprawił Nabożeństwo Drogi Krzyżowej Kard. Stefana Wyszyńskiego  Ks. Bp Prof. Jan Śrutwa udzielając
błogosławieństwa Wszystkim, którzy będą modlić się za Poległych w bitwie pod Osuchami rozważając stacje Męki Pańskiej. 


