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Od wydania wiosennego Biuletynu upłynęły 3 miesiące. Obfitowały one w ważne, 
dramatyczne wydarzenia dla naszej ojczyzny i Kościoła. W naszej parafii przeżywaliśmy 

kilka ważnych świąt. Niektórym z nich, takim jak Pierwsza Komunia Św. i jubileusz 35- lecia 
posługi kapłańskiej naszego Proboszcza, ks. Jerzego Gniatczyka, poświęcamy ten Biuletyn 
Parafialny. Upamiętniamy w nim także wydarzenia w kraju po katastrofie samolotu 

prezydenckiego pod Smoleńskiem oraz czerwcową beatyfikację księdza Jerzego Popiełuszki.  

Niniejszy, 53 numer zawiera między innymi: 

 Wywiad z Księdzem Proboszczem Jerzym Gniatczykiem z okazji 35 lat posługi 
kapłańskiej,  

 Wywiad z siostrą Lucyną Grzasko posługującą na misji na Ukrainie w Wierzbowcu  

 Relację Marka Berezowskiego z jeleniogórskich pielgrzymek pieszych do 

Częstochowy i zachętę do pielgrzymowania.  

 Relacje fotograficzne z wydarzeń.  

 Katyń 2010. Rodziny tragicznie zmarłych mają dość nieporadnego śledztwa w sprawie 
przyczyn katastrofy 

 
Czcigodny Księże Proboszczu, 

Wielebny Księże Prałacie! 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Chór Parafialny oraz cała wspólnota pragnie 

podziękować Księdzu za 35 lat kapłaństwa. 35 lat niestrudzonej pracy wśród ludzi i dla 

ludzi. Wiemy, że były to lata, które wymagały nie tylko starannego przygotowania 

teologicznego, ale i zwykłej ludzkiej odwagi, o czym najwięcej mogliby opowiedzieć 

górnicy zagłębia miedziowego z Polkowic, którzy często byli gośćmi naszej parafii. Były 

to lata oddania się duszpasterstwu ludzi pracy w trudnym okresie stanu wojennego, lata 

posługi w garnizonowej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.  

Mamy nadzieję, że nie urazimy niczyich uczuć, jeśli powiemy, jeśli wyrazimy pewność 

własną, naszych sąsiadów, wszystkich mieszkańców czarnego, parafian św. Judy 

Tadeusza apostoła, że jednak to te miejsce wolą Najwyższego stało się Księdza 

posłannictwem. Świadczą o tym przede wszystkim mury tej świątyni, które bez Twojej 

modlitwy, uporu i wytrwałości nie miałyby szansy zwieńczenia. Świadczy o tym 

pilotowanie wielu najróżniejszych przedsięwzięć na rzecz osiedla. Świadczą o tym setki 

dzieci i młodzieży, przygotowanych przez Ciebie do przyjęcia pierwszej komunii świętej  

i sakramentu bierzmowania. Takich dowodów można by wymienić jeszcze wiele, Księże 

Jerzy! 

Z całego serca dziękujemy za Twoją obecność wśród nas, przy tym ołtarzu, za Twą 

modlitwę, poniesiony trud i duchowe wsparcie. Jednocześnie pragniemy życzyć Ci 

niezłomności w przezwyciężaniu codziennych trosk i zmagań w czynieniu tej naszej 

świątyni jeszcze piękniejszą, niezłomności, wreszcie, w walce z chorobą.  

Niech Bóg błogosławi tobie i owocom twej 35-letniej posługi i przyda Ci sił na dalsze 

długie lata kapłańskiej drogi w służbie ludziom i Kościołowi. 

 

KSIĘŻE JERZY! SZCZĘŚĆ CI PANIE BOŻE ! 

Do życzeń autorstwa Ryszarda Sosa dołącza się Redakcja Biuletynu
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Nasza parafia przeżywa właśnie 

wyjątkowy czas, jakim zawsze jest 
rocznica święceń kapłańskich i to 
kapłana, który związał się z naszą 

wspólnotą od ponad 23 lat. Mija właśnie 
35 lat od chwili, gdy po raz pierwszy 

proboszcz Jerzy Gniatczyk otrzymał z 
rąk biskupa wrocławskiego święcenia i 
przyoblekł się w kapłańskie szaty. 

Redakcja - W jaki sposób doszło do 
decyzji wstąpienia na drogę kapłańską? 
Ks. Jerzy Gniatczyk - Nie było żadnego 

objawienia, żadnego symbolicznego 
„spadania z konia”, jak to miało miejsce 

na początku u świętego Pawła, tylko w 
miarę upływu lat nabywałem tej 

wewnętrznej pewności, że taka będzie 
moja życiowa droga. Kolejne lata szkoły 
średniej tylko utwierdzały mnie w tym 

przeświadczeniu. Moja podświadomość 
czy jakkolwiek inaczej nazwać ten stan 

zawsze kierowała me kroki ku temu 
wyborowi. Mimo podejmowania różnych 
prób ułożenia swego życia, efekt zawsze 

był ten sam, myśli ciągle krążyły w tym 
jednym kierunku. Nie mogłem 

postępować przeciwko sobie, złożyłem 
więc „papiery” do Wyższego Seminarium 

Duchownego we Wrocławiu. 
Red. - W czasie nauki w seminarium nie 

było żadnych wątpliwości?  
Ks. Gniatczyk - Nie było. Zależało mi na 

tym, żeby być blisko Boga, by móc 

stanąć wyraziście wśród ludzi, jakich 
spotkam na swej drodze, a których 

przecież wtedy jeszcze nie znałem. 
Dlatego starałem się tylko, aby jak 
najlepiej przygotować się do swego 

posłannictwa. Wątpliwości nigdy mną nie 
zawładnęły. 

Red. - Jak rozpoznać u siebie powołanie 
kapłańskie? 
Ks. Gniatczyk - Każdy odbiera to w inny 

sposób. Na pewno każdy kapłan na to 
pytanie da też inną odpowiedź. Ja 

miałem wewnętrzne przeświadczenie, że 
jeśli chcę przeżyć życie zgodnie z 
własnym sumieniem, jeśli chcę być 

szczęśliwy, to dla mnie innej drogi nie 
ma.  

Miałem przecież możliwość obrania innej 
drogi, choćby sportowej. Regularnie 
grałem w lidze siatkówki. Najpierw w 

„Piaście” Nowa Ruda, później przez 
„Chełmiec” dotarłem do „Gwardii” 

Wrocław, a po drodze powołanie do 
młodzieżówki Dolnego Śląska itd. 
Świadomie wybrałem jednak tę drogę. 

Nie była to jakaś myśl obezwładniająca, 
tylko właśnie pełna świadomość. 

Red.- Czy na swej drodze ku kapłaństwu 
spotkał Ksiądz ludzi, którzy w jakiś 
sposób zaważyli o obraniu tej właśnie 

drogi? 
Ks. Gniatczyk - Tutaj muszę wspomnieć 

przede wszystkim o swoich rodzicach. 
Mój dom rodzinny wypełniali ludzie, dla 
których wiara, religia, pobożność nie były 

dodatkiem do życia, to była składowa 
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codzienności. Tak jak codziennością były 

chociażby wspólne posiłki, które jadało 
się razem. Coniedzielna msza święta 

także wpisana była w stały program 
rodziny. Tato często zabierał nas na 
niedzielne eskapady, do pobliskich 

Dusznik, Polanicy czy Wambierzyc, 
(mieszkaliśmy w Nowej Rudzie), ale 

msza święta zawsze była głównym 
punktem „programu”. Wychodząc do 
pracy w kopalni tato nigdy nie żegnał się 

z nami inaczej, jak tylko słowami 
„zostańcie z Bogiem”. Wieczorem, przed 

udaniem się na spoczynek także była 
wspólna modlitwa. Kiedyś, gdy mama 
leżała w szpitalu, przyjechałem do domu 

i ujrzałem tatę modlącego się na 
różańcu. To wspomnienie, połączone z 

ogromnym wzruszeniem jest dla mnie 
żywe do dzisiaj. Ten widok silnego 
mężczyzny, współkierującego budowaną 

kopalnią, który nie wstydzi się wziąć do 
ręki różańca, zawierzyć się Panu Bogu 

jest ze mną do chwili obecnej i tylko 
upewnia mnie w przeświadczeniu, że 
podążyłem właściwą drogą. 

Red.- Czy bycie z ludźmi pomaga być 
lepszym kapłanem? 
Ks. Gniatczyk - Są różne drogi 

powołania. Są tacy, którzy pragną 
samotności, wybierają np. zakon, udają 

się do pustelni, by tam doświadczać i 
kontemplować Boga bez balastu spraw 

przyziemnych. Ja wybrałem drogę 
budowania więzi z Bogiem wespół z 
innymi. Uważam, że sensem kapłaństwa 

jest bycie wśród ludzi i przywracanie ich 
Bogu. W konsekwencji plebania nie 

może być domem zamkniętym. 
Red.- Cele Księdza stawiane w pracy 
kapłańskiej… 
Ks. Gniatczyk - Moim jednym z celów 

było pokazanie na sobie życia opartego 

na Panu Bogu. Wiadomo, że każdy 
ksiądz, każdy zakonnik, zakonnica 
decydując się na wybór tej drogi 

zawierza się Panu Bogu. Nie założyłem 
rodziny, ani żadnej firmy, czy innych 

rzeczy, które w jakiś sposób 
uniezależniłyby mnie od wspólnoty 

Kościoła. Zawierzyłem Bogu i Kościołowi 

również na płaszczyźnie życia i zdrowia. 
Wszyscy w parafii wiedzą, że jestem 

chory, leczę się, to także dla mnie 
stanowi pewne doświadczenie, ale i w 
tym też chcę być czytelny dla ludzi, jako 

ten, który zaufał Panu Bogu. Jeśli na 
mojej drodze spotykam ludzi, którzy 

czytają to świadectwo i pomaga im to w 
zbliżeniu do Pana Boga, uważam, że nie 
sprzeniewierzam się powołaniu. 

Red.- Jakie refleksje nasuwają się 
Księdzu po 35 latach pracy kapłańskiej? 
Ks. Gniatczyk - Pierwsza rzecz to 

dziękuję Panu Bogu, że dożyłem 35 lat w 
służbie wspólnocie Kościoła. Za to 

jestem głęboko wdzięczny. Z drugiej 
strony mam świadomość, że jeszcze jest 

wiele do zrobienia. Tu mała prośba o 
cichą modlitwę, abym się jeszcze Panu 
Bogu i ludziom na coś przydał... 

Red.- Czy jest coś czego nie udało się 
Księdzu zrealizować?  
Ks. Gniatczyk - Każdy z nas ma swoje 

ideały i marzenia. Chciałoby się, aby 
świadectwo wiary ludzi, wśród których 

jestem było pełniejsze, chociażby 
poprzez stuprocentową frekwencję na 

niedzielnych mszach świętych, częstszą 
spowiedzią i komunię świętą. Marzy mi 
się jeszcze, aby i z naszej parafii 

doczekać się kolejnych powołań 
kapłańskich i zakonnych drugiej strony 

wiem, że Pan Bóg też to widzi i może 
szykuje nam jakąś niespodziankę. We 
wszystkich parafiach, w których 

dotychczas pracowałem takie powołania 
były. Tutaj jakby czas się zatrzymał, 

ale… 
Red.-Jakie zmiany wprowadziłby Ksiądz 
w naszej parafii, może jakieś plany na 

przyszłość… 
Ks. Gniatczyk - Marzeniem jest 

znalezienie więcej przestrzeni i miejsca 
w naszej parafii dla dzieci i młodzieży. 
Zdaję sobie sprawę, że dawniej było we 

mnie więcej energii, było więcej osób, 
które mnie w tym wspierały. Chodzi mi o 

łączenie zabawy, sportu, rekreacji z 
pobożnością. Młodzież chętnie garnęła 
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się do tych inicjatyw. Cóż, czasu trochę 

minęło, zdrowie już nie to samo i to nie 

tylko moje, ale i osób, które pomagały mi 
organizować pewne imprezy. W tym 

układzie, niestety, płacimy cenę parafii, 

która jest przy centrum większego miasta. 
Młodzi ludzie, po lekcjach, po pracy jadą 

do centrum miasta, aby się zabawić, coś 

zobaczyć, spotkać się. Chciałoby się, aby i 
u nas znalazły się osoby, które mogłyby 

coś zorganizować, w jakiś sposób 
zaistnieć. Najlepszym przykładem, że jest 

to możliwe jest chór parafialny. 

Próbowaliśmy wcześniej z różnymi 
osobami i różnie się to udawało. Trzeba 

było sprowadzenia się do parafii nowych 

ludzi, pełnych chęci, zaangażowanych i jak 
wiemy chór ma się coraz lepiej. W tej 

chwili chyba nie ma sprawy, nie ma 
problemu, do rozwiązania którego nie 

byliby niezbędni ludzie świeccy.  

Red.- Jeden z księży z Podkarpacia chcąc 
iść, że się tak wyrażę z duchem czasu 

próbował wprowadzić w internecie, na 

Gadu-Gadu spowiedź. Można było 
uzyskać rozgrzeszenie przez Internet. 

Taka jest przyszłość Kościoła? 
Ks. Gniatczyk - Spowiedzi przez internet 

w Kościele nie ma. Sakrament pokuty  ma 

dwie płaszczyzny spotkania człowieka z 
Bogiem, jedna to jest wyznanie grzechów i 

rozgrzeszenie, druga to kierownictwo 

duchowe, czyli porady duchowe na tematy 
różne. Jeśli chodzi o porady duchowe, tu 

nie bałbym się posiłkować wspomnianym 

Gadu-Gadu. Jeśli chodzi o otrzymanie 
rozgrzeszenia nie wchodzi to w rachubę. 

Kościół uczy, że obie strony obowiązuje 
tajemnica spowiedzi, to jest jednym z 

warunków ważności spowiedzi. Wiemy z 

historii, że z tego właśnie powodu życie 
stracił i biskup krakowski Stanisław, i 

biskup praski Wacław. Poza tym 

rozmawiając przez internet nie ma 
pewności, że osoba spowiadająca się 

rzeczywiście żałuje, jak również nie ma 

pewności, że spowiadającym jest 
rzeczywiście ksiądz. Jeśli mówimy o 

sakramentach, tu nie może być żadnych 
„wynalazków” na „własną rękę”. Reguły 

ustalone zostały setki lat temu i nie może 

być mowy o odstępstwach, tym bardziej w 

tak fundamentalnych sprawach. 

Red.- Często, i myślę, że nazbyt chętnie 

używamy dziś zwrotów „kryzys wiary”, 
„grzeszność Kościoła”, „wolność teologii” 

itp. Czy istnieją granice krytyki Kościoła? 

Na ile teologia jest nauką wolną? 
Ks. Gniatczyk - Spotykam ludzi, którzy nie 

szczędzą krytyki Kościołowi i wtedy zadaję 

im pytanie na ile są ludźmi Kościoła, czyli 
na ile przyjmujesz tę krytykę pod swoim 

adresem człowieka ochrzczonego, czyli 
członka Kościoła. Bo jeśli chcemy 

rozmawiać o Kościele, jako czegoś 

istniejącego poza mną to dochodzi do 
jakiegoś nieporozumienia. Jeśli jestem 

ochrzczony to jestem współtworzącym 

strukturę i społeczność Kościoła. To jest 
ten prawdziwy wymiar Kościoła. Mówimy, 

że Kościół jest grzeszny, to jest prawda, 
bo wszyscy jesteśmy grzeszni. Chrystus 

nie postawił na drodze Apostołom szafotu, 

tylko postawił spowiedź, bo wiedział, że 
jesteśmy grzeszni. Kościół jest Święty, bo 

ten sam Chrystus obecny jest w nim i w 

darze Eucharystii, i w każdym z nas. Więc 
najpierw musimy określić w Nim siebie. 

Krytyczne spojrzenie jest potrzebne, ale 

często nie jest to krytyka konstruktywna,  
ale najzwyklejsze krytykanctwo i bardzo 

różne są jego powody i przyczyny, i nie 
zawsze idą one w kierunku prawdy. 

Chrystus powiedział, że jedyną więzią dla 

prawdy jest miłość. Jeżeli w tej konwencji 
podejmujemy się krytyki, czując się 

współtworzącymi wspólnotę Kościoła to 

oczywiście mamy prawo do własnego 
zdania, ale zawsze pamiętajmy, że 

potępiamy grzech a człowiekowi podajemy 
rękę. Teologia to jest sprawa 

doświadczenia Pana Boga, próba 

systematycznego ogarnięcia Go w ramach 
nauki. Im dłużej żyjemy tym więcej ku 

swemu zaskoczeniu doświadczamy Pana 

Boga a to z kolei stanowi nowe tworzywo 
dla teologii. Na pewno więc teologia nie 

jest nauką zamkniętą ani z jakichś 

powodów ograniczaną. Pan Bóg jest 
niezgłębiony. Najlepszym dowodem jest 

to, że każde pokolenie tworzy nowe 
modlitwy, dorzuca nowe wezwania do 

istniejących litanii. Jan Paweł II uzupełnił 

modlitwę na różańcu nową częścią, 
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zresztą takich przykładów można by 

wymienić jeszcze wiele. 

Red.- „Ecclesia semper reformanda” – 
Kościół powinien zawsze się reformować. 

Czy polski Kościół musi się zmienić?  
Ks. Gniatczyk - Polski Kościół, tak, jak 

Kościół powszechny zawsze będzie się 

reformować. Czy będzie to robił 

spontanicznie? Na pewno nie. Boskie 
młyny mielą powoli, tyle że dokładnie. 

Dzięki temu historia Kościoła przekroczyła 
dwa tysiące lat. Tu wchodzimy na pole 

odpowiedzialności świeckich za wspólnotę 

Kościoła. Jest to olbrzymie pole do 
zaangażowania się w tworzenie wizerunku 

Kościoła. To reformowanie Kościoła jest 

procesem ustawicznym i nigdy zapewne 
się nie zakończy. 

Red.- W tym miesiącu byliśmy świadkami 
jednego z ważniejszych wydarzeń 

współczesnej Polski. W Warszawie 

beatyfikowany został Ksiądz – Męczennik 
Jerzy Popiełuszko. Wiem, że ksiądz 

spotkał Go osobiście. Mógłby ksiądz o tym 

opowiedzieć? 
Ks. Gniatczyk - W okresie tworzenia się 

„Solidarności”, potem stanu wojennego 

należałem do księży nazywanych 
duszpasterzami ludzi pracy (pracowałem 

wówczas w Zagłębiu Miedziowym). Było 
nas kilkudziesięciu. Mieliśmy swoje 

spotkania modlitewne, a jedynym takim 

miejscem w kraju, w którym takie 
spotkania mogły się odbywać to 

oczywiście Jasna Góra. Tam też 

spotkałem i poznałem księdza Jerzego 
Popiełuszkę. Uczestniczyliśmy w 

kilkudniowych rekolekcjach, wraz z ks. 
Orzechowskim z Wrocławia, ks. 

Jancarzem z Krakowa, czy ks. 

Jankowskim z Gdańska. Kiedy w stanie 
wojennym ks. Jerzy zainicjował obok 

pomocy charytatywnej na rzecz rodzin 

internowanych i represjonowanych msze 
święte za Ojczyznę i pielgrzymki świata 

pracy na Jasną Górę uczestniczyliśmy w 

tych wydarzeniach, modląc się razem z 
nim i rzeszami ludzi, których gromadził. 

Ks. Popiełuszko był dla mnie i nie tylko dla 

mnie człowiekiem, który imponował 

spokojem, konsekwencją i wiernością 

powołaniu. W Jego posłudze nie było 
zadęcia tylko systematyczna i ofiarna 

praca. Widać było Jego umęczenie, ale i 

wielki spokój i zaufanie Panu Bogu.  
Red.- Jakieś przesłanie do parafian? 
Ks. Gniatczyk - Drodzy, róbcie wszystko, 

aby wasze życie było świadectwem wiary, 
a ja będę się modlił, aby to nie było zbyt 

trudne. I może dożyję pełnego kościoła...  
Red.- Chcielibyśmy poznać Księdza trochę 

z innej strony. Jakie są Księdza 

zainteresowania poza pracą kapłańską?  
Ks. Gniatczyk - Moje zainteresowania, jak 

u wielu innych ludzi są różnorodne. W 

pierwszym rzędzie historia; historia sztuki, 
historia kultury, muzyka. Mam niewiele 

czasu, aby oddać się w pełni tym 
dziedzinom, ale gdy tylko „złapię” choć 

chwilę to najchętniej do tego powracam...  

Red.- Ulubiony rodzaj muzyki…  
Ks. Gniatczyk - Gospel, ale i muzyka 

klasyczna,(że nie wspomnę o muzyce 

góralskiej...). 
Red.- Ulubiony film… 
Ks. Gniatczyk - Dzieła I Bergmana, K. 

Kieślowskiego, K. Zanussiego, ale i „Rejs” 
Piwowskiego 

Red.- Ulubiony pisarz…  
Ks. Gniatczyk - H. Sienkiewicz, P. 

Coelho, R. Kapuściński, T. Merton, H. 

Nouwen, ks. Twardowski. 
Red.- Ulubiona książka…  
Ks. Gniatczyk - Tutaj konkurencji nie 

widzę. Pismo Święte. 
Red.- Ulubiony kolor…  
Ks. Gniatczyk - Zielony. 

Red.- Ulubiony kwiat… 
Ks. Gniatczyk - Storczyk. 

Red.- Miejsce, do którego Ksiądz 
najchętniej powraca… 

Ks. Gniatczyk - „Bigosówka” z rodzinką p. 

Zofii Bigos i z widokiem na Tatry 
Wysokie.  

Red.- Miejsce, które chciałby Ksiądz 

zobaczyć… 
Ks. Gniatczyk - Wielki Kanion w Colorado 

i Lourdes we Francji... 
  

 

Z Proboszczem naszej Parafii, Ks. Jerzym rozmawiał Ryszard Sos 
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I komunia Św. w parafii p.w. Św. Judy Tadeusza – 2010 
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Niedziela 20 czerwca 2010, obchody 35 lecia posługi kapłańskiej ks. Jerzego 
Gniatczyka 

 
 

Życzenia i gratulacje od 

przedstawicieli Stowarzyszenia 

Rodzin Katolickich i Chóru 

Parafialnego 

Podziękowania i życzenia od 

przedstawicieli policji jeleniogórskiej 

 

 

 

Mszę św. uświetnia śpiew 

chóru parafialnego pod 

kierownictwem p. Doroty 

Królikowskiej 
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W imieniu zgromadzonych 

kapłanów z sąsiednich parafii 

życzenia składa ksiądz Wójcik  

 
 

 

Kapela góralska  

z Łącka jest 

gościem specjalnym 

uroczystości 

 

Dalszy ciąg 

świętowania w 

„Agrolandzie”. 

Górale z Łącka 

zabawiają gości 

śpiewem i  

anegdotami 
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Pożegnanie Pary Prezydenckiej i innych wybitnych 
Polaków, którzy zginęli pod Smoleńskiem 

 

 
 

Warszawa, ranek 15 

kwietnia 2010r. Na 

Krakowskim 

Przedmieściu całą 

dobę stoi długa kolejka 

ludzi chcących oddać 

ostatni hołd Parze 

Prezydenckiej oraz 

innym wybitnym 

Polakom, zabitym w 

katastrofie lotniczej 

pod Smoleńskiem.  

 
WIERSZ BEZ  TYTUŁU 

 
Gwałtownie skończył się lot 

I już wędrówka dobiegła końca 

Powłoki w ogniu stanęły.  

Lecz łzy narodu je ugasiły. 
 

96 dusz pomknęło do Raju 

Z jednej służby na drugą 

Widocznie TAM są bardziej 

potrzebni 

A wstydu nam nie przyniosą 

 
Wiersz ułożyła pracownica 

Referatu Finansowego Urzędu 
Miejskiego w Szklarskiej 

Porębie 

 
Czy pamiętamy jeszcze o tej najtragiczniejszej po II wojnie światowej katastrofie w historii 

polskiej polityki, czy mamy świadomość, jaką Polska poniosła stratę?  

Przyczyną jej była inna tragedia, sprzed 70 lat: zbrodnia Katyńska z kwietnia 1940r, 

dokonana przez Związek Radziecki na bezbronnych polskich jeńcach wojennych. Bez 

ujawnienia prawdy o niej nie może być prawdziwego pojednania polsko-rosyjskiego. O tę 

prawdę w imieniu narodu polskiego zabiegał i chciał wyjaśnić do końca śp. Prezydent RP 

Lech Kaczyński. Czy poznamy pełną prawdę o zbrodni katyńskiej, czy poznamy pełną 

prawdę o przyczynach katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem?… 
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Rozmawiamy z siostrą Lucyną, która 
ewangelizuje na Ukrainie we wsi 

Wierzbowiec i już gościła na łamach naszego 
Biuletynu 

Redakcja: 
Zacznę od 
pytania o 

siostry imię, 
czy Lucyna, to 

imię od 
chrztu?  

Siostra 

Lucyna: Od 
chrztu mam na 

imię 
Kazimiera, ale 

wstępując do zgromadzenia zakonnego 

zmienia się wszystko: strój, życie, nawet 
imiona, więc zmieniłam je na: Lucynę i 

Marię. Imię Maria dodaje się jako drugie 
każdej siostrze w moim zgromadzeniu, a nosi 
ono nazwę: Siostry Misyjne Służebnice 

Ducha Świętego. Jest to zgromadzenie 
typowo misyjne. Jest nas ok. 3500, 

pracujemy w około 50 krajach świata na 6 
kontynentach. Warunkiem dopuszczenia do 
pierwszych ślubów zakonnych jest prośba o 

wyjazd na misje, bo takie pragnienie 
powinno nam w zakonie towarzyszyć.  

R: Gdzie byłoby najbardziej egzotycznie?  
S. Lucyna: Najbardziej chciałam wyjechać 
do Afryki, ale po ślubach wieczystych 

zaproponowano mi tymczasowo Ukrainę. Ta 
tymczasowość trwa już 20 lat. O Ukrainie 

można powiedzieć, że jest to taka „biała 
Afryka” – jest to właściwie teren misyjny. 
Nasza praca, to praca pastoralna, do nas 

należy wykonywane wszystkiego, co jest 
potrzebne w parafii. Pracujemy z dziećmi, 

młodzieżą i dorosłymi, prowadzimy 
katechezy przygotowujące do chrztu w 
kościele katolickim, trwające co najmniej ½ 

roku. W Kijowie, gdzie pracowałam przez 10 
lat, rocznie przychodziło do kościoła 

katolickiego ok. 100 osób. U nas, w 

Wierzbowcu też jest trochę takich osób, 
przygotowywanych indywidualnie, ale np. 

wierni kościoła prawosławnego w naszej wsi, 
nie mogą odwiedzać ani kontaktować się z 

nami, gdyż „batiuszka” (pop) grozi im, że nie 
dopuści ich do spowiedzi. My nie chcemy 
ludzi namawiać na siłę do wstąpienia do 

naszego kościoła. Ci, którzy chcą przyłączyć 
się do nas, muszą przejść katechezę, aby 

mieć formację. W kościele prawosławnym 
akces wiąże się z często opłatą za chrzest, 
czasem za spowiedź i to może wystarczyć, 

aby zostać członkiem kościoła 
prawosławnego.  

R: Jeśli mowa o pieniądzach, to jak jest z 
pomocą dla kościoła na działalność?  
S. Lucyna: Nasza praca nie byłaby tak 

owocna, gdyby nie pomoc, głównie z Polsk i. 
U nas wierni dają ofiary na intencje mszalne, 

ale niewielkie, bo ludzie są biedni, zwykle 
ok. 1 hrywny, czyli jakieś 20 groszy. Często 
ludzie na wsiach składają ofiary w postaci 

produktów rolnych: warzywa, owoce. Zatem 
z finansami nie jest łatwo. Gdy mam 

katechezę z dziećmi, a dużo z nich jest słabo 
odżywionych, to kupuję im chleb, masło. Po 
katechezie, urządzam im skromne 

poczęstunki, żeby było miło.  
R: Jak jest z nauką religii, czy może 

odbywać się w szkołach?  
S. Lucyna: Na wioskach przeważnie 
prowadzi się ją przy kościołach (raz w 

tygodniu), ale też w szkołach np. w szkole 
podstawowej w Wierzbowcu mamy 4 dni 

katechezy w tygodniu, oczywiście gratis. 
Dyrektorka naszej szkoły jest otwarta. 
Wszystkie dzieci, niezależnie od wyznania, 

chętnie chodzą na katechezę, a gdy mnie 
widzą mówią „idzie nasza siostra” i 

przytulają się. Jest to dla mnie wielka radość. 
Ludzie też są otwarci i bardzo życzliwi tak, 
że pozwalają dzieciom chodzić na katechezę 

niezależnie od wyznania.  
R: Gdzie leży Wierzbowiec?  
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S. Lucyna: Do granicy z Polską mamy ok. 

500 km; do Kamieńca Podolskiego ok. 
100 km. Tu jest Podole – dawne tereny 

Polskie. Dużo ludzi jest pochodzenia 
polskiego. Już nie znają języka przodków, 
ale modlitwy znają i lubią się modlić w 

naszym języku, głęboko to przeżywają, bo 
to modlitwa od serca. W większych 

miastach są wspólnoty polskie (np. 
Kamieniec Podolski ze szkołą polską, 
Kijów, Żytomierz), a w szkołach dzieci 

mogą się uczyć polskiego jako języka 
obcego.  

R: Czy prócz katechezy jest kontakt z Polską 
(radio, TV)?  

S. Lucyna: Tak w miastach, jest zasięg fal 

radiowych, odbiera się: TV Trwam, Radio 
Maryja. We wsiach mimo biedy przez 

satelitę ludzie odbierają telewizję Trwam. 
Zimą jest sporo czasu wtedy chętnie się ją 
ogląda.  

R: A zima była ostra, jak w Polsce?  
S. Lucyna: Była, duże śniegi, czasem drogi 

nieprzejezdne. Na wsiach drogi nie są 
ośnieżane. Często w naszej wsi, to siostry 
jadące autem zakładały pierwszy ślad. 

Między mniejszymi miastami na drogach 
zazwyczaj jest odśnieżony jeden pas 

ruchu. Najgorzej jest się wyminąć na 
takich drogach. Sama jestem kierowcą i 
muszę mieć łopatę. Jeżdżę Ładą Nivą na 

wysokim podwoziu.  
R: Ile sióstr pracuje w Wierzbowcu?  

S. Lucyna: Na Ukrainie jest 6 wspólnot, a w 
Wierzbowcu jest nas 3 siostry. Każda jest 
przydzielona do jednego proboszcza i 

służy w pięciu parafiach (łącznie służymy 
w 15). Najtrudniej bywa w duże święta. 

W każdej parafii musimy wtedy odprawić 
liturgię Wielkiego Czwartku, Pasję z 
adoracją krzyża, liturgię Wielkiej Soboty, 

Rezurekcję…. Prowadzę jeszcze śpiew 
liturgiczny, robię dekoracje do 5 grobów, 

przygotowuję ludzi do czytań, śpiewu, 
ludzie chętnie pomagają, ale bez naszej 
pomocy nie dali by rady.  

R: Rozumiem, że wyznawców prawosławia 
jest więcej?   

S. Lucyna: Niektóre wioski są w większości 
katolickie, np. Nowa Huta, nazywa się ją 
„Warszawą”. Na Ukrainie funkcjonuje 

zresztą takie skojarzenia, że gdy ktoś jest 

Katolikiem, to jest to Polak, a więc Polak-

Katolik. W naszym kościele jest ok. 60 
osób od święta. Nasza wieś jest typowo 

prawosławna, chociaż Prawosławnych jest 
też niezbyt dużo. Najwięcej jest osób 
bezreligijnych. Na Ukrainie przybywa 

Katolików. Gdy rozpoczynałam pracę w 
Kijowie, było ich koło mnie 20, przy 

nieoddanym nam jeszcze kościele p.w. 
Św. Mikołaja (styczeń 1992). Po 10 latach 
było już 1000. Sporo z nich po prostu 

wyszło z zagubienia i odnalazło swoje 
kościoły. Jest też prasa katolicka „Liubitie 

Drug Druga” (Czyli Miłujcie się), 
Czytania Mszalne (Oremus), „Słowo misz 
nami” - czytania z komentarzem, „Gazeta 

Parafialna” – można tam znaleźć 
informacje o każdym kościele na 

Ukrainie. Przybywa wiernych i kościołów. 
Jedne są  budowane, inne są oddawane po 
latach. Ciągle brakuje księży i sióstr w 

sytuacji, gdy jeden ksiądz objeżdża kilka 
parafii. Ludzie na razie często 

przemieszczają się między parafiami, ale 
powoli sytuacja się stabilizuje.  

R: Jakie siostra ma plany na przyszłość?  

S. Lucyna: W zgromadzeniu rozmawiamy z 
przełożonymi i ustala się, co jest możliwe. 

Skończyłam  studia teologiczne, teraz 
studiuję na KUL-u o duchowości 
katolickiej, co jest poszerzeniem moich 

poprzednich studiów, będzie można to 
wykorzystać w pracy. Obecnie korzystam 

z urlopu zdrowotnego i jestem w Polsce. 
W przyszłym roku będzie trudniej, bo 
będę dojeżdżać z Ukrainy. Mówię po 

ukraińsku. To podstawa. Musimy nauczyć 
się zawsze języka miejscowego. 

Wcześniej znałam rosyjski, z nauką 
ukraińskiego poszło mi łatwo – ½ roku.  

R.: Jak można pomóc?  
S. Lucyna: modlitwa i datki. Konto: PKO BP 

IX O/W-WA 85 10 20 10 97 00 00 77 02 

00 57 53 65 z dopiskiem dla Siostry 

Lucyny - Ukraina 
R.: Siostry ulubiony święty…  

S. Lucyna: Najpierw była to św. Teresa od 

dzieciątka Jezus, która ofiarowała Bogu swą 
młodość, tak jak ja. Potem doszedł święty 

Antoni. On jest niezawodny. Zachęcam 
wszystkich, aby go czcili. Kiedyś miałam 

taką przygodę w drodze do Polski z Kijowa. 
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We Lwowie miałam przesiadkę i 

wiedziałam, że nie zdążę. Prosiłam św. 

Antoniego o pomoc, aby znalazło się jakieś 
połączenie. I okazało się, że kierowca 

autobusu zrobił sobie dłuższy odpoczynek, 

kupił lody i jeszcze nie skończył, 
pasażerowie też się rozeszli na chwilę… 

Tam ludzie nie spieszą się tak jak w Polsce.  

R.: Jakie są różnice w religijności 
prawosławnych?  

S. Lucyna: Uczestnictwo w liturgii jest tam 
słabe, wierni nie umieją się modlić, 

uroczystości bywają bardzo długie bez 

dialogu z wiernymi – czasem 3 godziny, 
często w języku starocerkiewnym, mało 

zrozumiałym. Niektórzy uważają, że ich 

udział we mszy będzie wystarczający, gdy 
kupią świeczkę w czyjejś intencji i kilka 

razy się przeżegnają lub zmówią 
„Zdrowaś”. Za to na święcenie Paschy idą 

wszyscy, nawet niewierzący. Wielką wagę 

przykłada się do postów. Ostatni tydzień 
przed Wielkanocą pości się szczególnie 

mocno, powstrzymując się od pokarmów 

mięsnych, mleka, masła. Jest to ciężkie, 
szczególnie, że ludność jest niedożywiona. 

Batiuszka uważa, że  aby dorosły mógł 

przyjąć eucharystię wielkanocną, powinien 
przedtem pościć przez 3 dni. Prawie nikt nie 

jest w stanie tego wypełnić, więc udziela się 
bardzo mało komunii św. Tylko dzieci są 

niewinne i mogą bez poszczenia przyjąć 

sakrament. A jest on w 2 postaciach: 

prosfora (chlebek) zamoczona w winie   

i podawana wiernym łyżeczką. Batiuszka, 
który daje pozwolenie na przyjęcie komunii 

św., wie, ile osób przyjmie ją i tyle też ich 

przygotowuje, bo nic nie może po liturgii 
zostać. Za „carskimi wrotami” zaś 

przechowuje się Komunię św. w postaci 

suchej tylko dla chorych.  
R.: Mimo różnic czy widać sygnały zbliżenia?  

S. Lucyna: Oni uważają się za prawosławnych, 
a nas za „lewosławnych”. Kiedyś pewien 

pop pytał mnie, dlaczego nie przyłączę się 

do prawowitego kościoła, u nas zbawienie 
jest przecież pewne…, Wielkanoc to czas 

wielkiego świętowania na Ukrainie. 

Ponieważ u nich obowiązuje kalendarz 
juliański, więc obchodzą święta zwykle 2 

tygodnie później od nas. Rodziny są często 
mieszane, więc czas świętowania 

wielkanocnego trwa tam ponad dwa 

tygodnie. Również my odwiedzamy się 
wzajemnie z braćmi prawosławnymi. 

Uczestniczymy w ich obchodach ze 

względów ekumenicznych i z własnej 
potrzeby. Jest nadzieja, że relacje się 

poprawią.  

R.: Dziękuję siostrze za wywiad i życzę 
owocnej posługi.  

 
Z Siostrą Lucyną rozmawiał M. Ludorowski

 

 
 

Warunki życia na wsi Wierzbowiec na Ukrainie, trzeba sobie radzić…  
 

 
 



 

 
Co roku pod koniec lipca z Jeleniej Góry wyrusza 

pielgrzymka piesza do Częstochowy. Tradycja ta trwa 
już 20 lat, (w tym roku 21 raz). Jej twórcą  
i inicjatorem oraz pierwszym, wieloletnim 

przewodnikiem był Ks. Grzegorz Niwczyk z parafii 
p.w. Św. Franciszka i Matki Boskiej Królowej Polski. 

Najstarszym jej uczestnikiem jest od lat Ks. 
Kazimierz Piwowarczyk, obecnie rezydent bazyliki w 
Krzeszowie.  

Jeleniogórska grupa (nr 2) jest częścią 
Diecezjalnej Pielgrzymki Legnickiej. Z racji 

odległości i trasy, wyrusza ona 3 dni wcześniej i łączy 
się w Legnicy koło katedry z innymi grupami, np. z 
Bolesławca, Lubania, Zgorzelca, Lubina i Polkowic. 

Wtedy dopiero tworzy się prawdziwa Pielgrzymka Legnicka. Do Częstochowy dochodzi 9 
sierpnia. W dawnych dobrych czasach spod katedry wyruszało ok. 2,5 tysiąca pątników, 

obecnie ilość skurczyła się o połowę. Składa się ona z kilku grup podzielonych geograficznie 
oraz grup „tematycznych”, do których należy m.in. grupa VII pod patronatem ojca Pio – 
pokutna (więcej się modlą niż inni, a radują się bardziej powściągliwie) oraz grupa rowerowa 

(mają dalszą drogę i nawiedzają więcej okolicznych sanktuariów. Są też goście zagraniczni z 
takich krajów jak Austria, Hiszpania (2 osoby w zeszłym roku), Francja, (co roku inaczej). 

Często są to misjonarze z dalekich krajów, którzy opowiadają o swojej pracy na misjach 
(obchodząc wszystkie grupy).  

Szlak pielgrzymkowy wiedzie czasem przez rozległe obszary leśne. Niezapomnianym 

przeżyciem są msze św. odprawiane w lasach. Drzewa stoją obok nas tak, jakby modliły się z 
nami. Pogoda na pielgrzymkowym szlaku bywa różna. W tym cały jej urok. Raz człowiek jest 

mokry od potu, a kiedy indziej - przemoczony strugami deszczu. Mimo to idziemy do tronu 
Naszej Królowej i jest tym większa satysfakcja, gdy pokonamy wszystkie przeciwności.  

Ostatnim etapem jest Górka Przeprośna. Jest to ważne miejsce, w którym pątnicy mówią 

sobie „dziękuję” i „przepraszam” i prawie wszyscy mają łzy w oczach. Następnego dnia 
grupa wchodzi do Częstochowy. Często dołączają do niej goście przyjezdni z grupy 

duchowego uczestnictwa, są oni również ważni, gdyż swoją modlitwą, a często ofiarą 
cierpienia, skutecznie wspierają pielgrzymów.  

O pielgrzymce można długo jeszcze opowiadać, ale zostawmy trochę na następny 

Biuletyn, w którym podzielę się wrażeniami jak było, co się jadło, gdzie się spało i jak bolały 
nogi. Zapraszam serdecznie każdego, komu pozwala czas i zdrowie do udziału. Trudności 

wydają się często nie do pokonania, ale jest coś takiego, jak „siła grupy”, czyli współpraca, 
która pozwala pokonać je i dojść do celu. Potem pozostają wspaniałe przeżycia, siły na cały 
rok i wiara w dobroć ludzi.  

Marek Berezowski 
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STOWARZYSZENIE KATYO 2010 

 
Rodziny ofiar smoleoskiej tragedii zjednoczyły się i powołały stowarzyszenie Katyo 2010. Chcą 
wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Żądają odpowiedzi na wielokrotnie zadawane pytania: Dlaczego 
strona polska nie wystąpiła o zwrócenie wraku prezydenckiego tupolewa? Dlaczego polscy 
archeolodzy wciąż nie pojechali do Smoleoska? Dlaczego nasze śledztwo wciąż jest uzależnione od 
dobrej woli Rosjan? 

Zuzanna Kurtyka – żona tragicznie 
zmarłego prezesa IPN ma już dosyd 
mnożących się pytao, na które 
wciąż nie ma odpowiedzi. I 
poczucia osamotnienia, bo trzy 
miesiące po katastrofie ma 
wrażenie, że śledztwem nikt się 
już nie interesuje.  
– Dla nas rzeczą priorytetową jest 
monitorowanie tego śledztwa, jest 
upamiętnianie ofiar katastrofy, 
naszych bliskich, kultywowanie w 
jakiś sposób ich idei i dorobku – 
mówi Zuzanna Kurtyka .  
 

Jaś - Pawełek z Marią Kaczyńską dzień przed katastrofą w Smoleńsku 
 
Pierwszy wniosek stowarzyszenia został już przesłany do premiera i prokuratury wojskowej. 
Rodziny ofiar chcą, żeby polska strona zażądała od Rosjan zwrotu szczątków prezydenckiego 
samolotu. Miałyby one byd ważnym dowodem w polskim śledztwie, a potem spocząd w Polsce w 
miejscu pamięci ofiar.  
We wniosku uzasadniającym czytamy m. in.: „Śledztwo wyjaśniające przyczyny katastrofy toczy się 
opieszale, z pogwałceniem wszelkich standardów, norm etycznych i humanitarnych”.  
Magdalena Merta, żona tragicznie zmarłego wiceministra kultury ma nadzieję, że głos 
stowarzyszenia nie będzie ignorowany. 
– Dlaczego interes jakiejś pozornej zgody z Rosjanami był wyższy nad interes prawdy, nad nasze 
uczucia, nad naszą i chyba całego społeczeostwa wolę wyjaśnienia tej katastrofy? – pyta 

Magdalena Merta .  
 
Franciszek Borowski w katastrofie stracił matkę i 
syna. Deklaruje, że do stowarzyszenia przystąpi. 
Jak twierdzi o śledztwie najwięcej dowiaduje się z 
mediów, ale irytuje go informacyjny chaos.  
– Dzisiaj taka informacja, jutro – zganiane jest na 
pilotów, że tam ktoś po prostu jakąś decyzję 
podjął. I w sumie, taki przeciętny obserwator gubi 
się w tym – żali się Franciszek Borowski.  
Członkowie stowarzyszenia zapraszają do siebie 
nie tylko rodziny tragicznie zmarłych w 
katastrofie, ale także wszystkich, którym zależy na 
wyjaśnieniu przyczyn katastrofy smoleoskiej. 
 
ŹRÓDŁO TVP.INFO 
 
 

Matka Boska Katyoska 
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BEATYFIKACJA KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI 

WARSZAWA 6 CZERWCA 2010 
 

My, Polacy A.D. 2010 - pełni obaw o przyszłość 

Ojczyzny, o byt naszych rodzin; walczący o prawo 

do krzyża w przestrzeni publicznej, o media wolne 
od zakłamania, o szkoły prawdziwie wychowujące 

młodzież; stajemy wpatrzeni w nowego 

Błogosławionego, którego Kościół daje nam nie 

tylko jako orędownika, ale też jako wzorzec do 

naśladowania. W duchu ogromnej radości i 

wdzięczności Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI 

Polska przyjęła beatyfikację Księdza Jerzego 

Popiełuszki jako "wielki dar dla wielkiego Narodu" 
(ks. abp Angelo Amato). W aureoli świętych, wraz 

z patronami naszej Ojczyzny - św. Stanisławem, św. 

Wojciechem, św. Andrzejem Bobolą - Ksiądz Jerzy 

patrzy na nas - innych niż w latach 80. - lecz jakże 

podobnych. 

 
 Fot. M. Borawski 

 

Beatyfikacja Księdza Jerzego Popiełuszki jest 
zwycięstwem prawdy i miłości nad kłamstwem i 
przemocą. Kiedy zastanawiam się, co w dniu swego 
wielkiego zwycięstwa chce nam powiedzieć ten 
Kapłan Męczennik i Patron miłości do Ojczyzny, 
myślę, że mówi:  

Pamiętajcie, prywata kiedyś zgubiła Polskę, 

Ojczyzna z jej powodu straciła niepodległość.  
Trzeba odrzucić egoistyczne, partyjne ambicje i 
pozorowanie wspólnego dobra poprzez partyjne 
układy w świetle reflektorów. Niech zwycięży 
"Solidarność", ale ponad wszystko niech zwycięży 
prawda. 

Fot. R. Sobkowicz Prof. Krystyna Czubówna – medioznawca UKSW, WSKSiM  

W męczeństwo ks. Jerzego wpisują się tysiące kapłanów polskich, którzy przeżywali tak wiele 

udręczeń ze strony reżimu komunistycznego, a których dziś często pozbawia się dobrego 
imienia, za kryterium prawdy przyjmując esbeckie notatki i nie naruszając status quo tych, którzy 
dla tego systemu pracowali.  Ks. Jerzy wydobywa na światło dzienne wartość kapłaństwa, do 

końca wiernego Bogu i Jego ludowi. Miłość, prawda i wierność aż do końca... To były 
najważniejsze przymioty kapłańskiego serca ks. Jerzego.  

Ks. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny „Niedzieli”  
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