POBYT NA UKRAINIE
W ZWIĄZKU Z POŚWIĘCENIEM TABLICY PAMIĄTKOWEJ W RÓWNEM
(18 - 20 września 1993 roku)

18. IX. 93
Te notatki piszę w ... Równem na zielonej Ukrainie, gdzie jutro będzie wielka
uroczystość - odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci O. Serafina. Ma być arcybiskup Jaworski
i trzeba było, aby zjawił się Trybunał Kanonizacyjny i oczywiście tak zwany adwokat diabła,
czyli, jak to nowe prawodawstwo kościelne nazywa, promotor sprawiedliwości.
Ponieważ wyjazd do Ołtarzewa wypadł dobrze 1, postanowiłem odbyć tę pielgrzymkę,
zaplanowaną jeszcze na wiosnę.
Wyjechaliśmy po Mszy świętej o godzinie szóstej w Lorecie i śniadaniu. Z Krakowa
wyjechali: O. Celestyn, O. Józef Marecki, O. Andrzej Surkont, który przenosi się na Ukrainę,
ja i pewien Polak z Kazachstanu, który wraca do domu. W Sędziszowie, gdzie było drugie
śniadanie, dosiedli O. Hieronim i O. Łukasz Sokołowski.
Na granicy miał kłopoty O. Hieronim z powodu paszportu wydanego w Wiedniu i wizy
austriackiej. Po długich „razgoworach” trzeba było opłacić wizę ukraińską za 50 dolarów, ale
dzięki temu udało nam się ominąć kontrolę celną i wwieść na Ukrainę komputer, którego
przywóz jest zakazany.
Droga była niezła. W Sędziszowie wziąłem dwie pastylki no-spy i nic więcej nie
potrzebowałem. Jadłem w drodze sucharki i piłem wodę mineralną.
Przez Kamionkę Bugską i Łuck dojechaliśmy do Równego. Ks. Czajka czekał na nas i
czekali ludzie, u których mieliśmy spać. Kościół po zlikwidowaniu stropu w środku wysokości
bardzo zyskał i stał się podobny do domu Bożego.
Pod koniec sierpnia dostałem żółtaczki mechanicznej i wszystkie planowane wyjazdy były pod znakiem
zapytania. Groził mi pobyt w szpitalu, ale za przyczyną Sługi Bożego O. Serafina szczęśliwie tego uniknąłem
dzięki roztropności przyjmującej mnie do szpitala zakaźnego lekarki, która przed przyjęciem kazała zrobić jeszcze
usg, które wykazało kamienie w woreczku żółciowym, a zatem uznano chorobę za mechaniczną. Dieta i boleści
były jednak potencjalną przeszkodą w podejmowaniu wyjazdów. Odważyłem się pojechać d o Ołtarzewa na zjazd
biblistów, gdzie miałem referat, a po udanym wyjeździe, nikomu nie mówiąc o tym, aby nie wywoływać burzy
sprzeciwów, pojechałem na Ukrainę.
1

Poniżej kościół w Równem

Poniżej wnętrze kościoła w Równem (dawny kościół garnizonowy)

Poniżej elementy kościoła w Równem

Pokazano nam też nowe inwestycje, piękną salę biblioteczną z antresolą i książkami. Tam jutro
będzie obiad.
Zaczęto nas rozwozić. Trafiłem do bardzo miłej wdowy, która jest nauczycielką muzyki
i ma dwie córki. Starsza ma dziewiętnaście lat, a młodsza osiem. Śpię na bardzo szerokiej
wersalce w dużym, ładnie urządzonym pokoju. Wszystko na czwartym piętrze.
Na kolację zjadłem chleb z serem (białym i żółtym) i herbatę. Jeszcze mam zmówić
kompletę i pójdę spać.

19. IX.
Noc minęła spokojnie, rano wstałem około ósmej. Śniadanie zjadłem z paniami (kasza
z mlekiem, chleb z serem, herbata). Przyjechał ks. Czajka i zabrał mnie do kościoła. Ponieważ
był czas, poszedłem na miasto zrobić zdjęcia. Przeszedłem aż do Soboru, byłem w kościele
parafialnym, zamienionym na salę koncertową. Obecny kościół przed wojną był kościołem
garnizonowym. Zrobiłem zdjęcia starych kamienic, które pamiętają czasy O. Serafina.
Poniżej sobór w Równem

Poniżej zdjęcia ze spaceru po Równem

Poniżej kościół w Równem zamieniony na filharmonię

Po powrocie do kościoła pozostało jeszcze nieco czasu, a potem ubraliśmy się i wyszli przed
kościół witać ks. arcybiskupa Jaworskiego. Koncelebrowało piętnastu kapłanów. Przyjechali
O. Stanisław Padewski z Winnicy i O. Hilary Wilk z Krasiłowa.
W kazaniu arcybiskup mówił o O. Serafinie w nawiązaniu do czytania: Dla mnie życiem
jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Po kazaniu było poświęcenie tablicy pamiątkowej. Przemawiał
też przedstawiciel Cerkwi (moskiewskiej). W czasie Mszy świętej odbyło się również
powołanie trzech lektorów.

Obiad w nowej bibliotece

Po obiedzie w bibliotece był obiad. Zjadłem jedynie to, co mogłem z powodu diety, a
potem dołożyłem sucharami. Po zakończeniu uroczystości pojechaliśmy na ulicę B. Kotika 13
do pań Adamowskich, aby zabrać szaty liturgiczne po O. Serafinie.
Po powrocie przed kościół zabraliśmy całe towarzystwo i ruszyli w drogę. Po drodze
podjechaliśmy pod mój nocleg, aby zabrać torby i pod dom p. Kosteckiego, bo dwóch panów
jechało stamtąd do Szepietówki. Pojechaliśmy do Krasiłowa. W drodze zobaczyliśmy były
klasztor kapucyński w Ostrogu (z zewnątrz) i wstąpiliśmy do Starokonstantynowa. O. Piotr
Kurkiewicz był przy ołtarzu.
W Krasiłowie zjedliśmy kolację, porozmawiali trochę i udali się na spoczynek.
Trzeba jeszcze dodać, że w czasie Mszy świętej w Równem na złożenie darów przyszli
wierni z Korca prosić o kapłana do swego odbudowanego kościoła (znam go, jest piękny) oraz
wierni z Kostopola z zezwoleniem na budowę kościoła i prośbą (ze łzami w oczach) o kapłana.
Tam tak chcą mieć kapłanów, a u nas się ich lekceważy pod wpływem propagandy. Przyjdzie
czas, że będą ludzie prosić o księży, a biskup będzie mówił: módlcie się, aby były powołania,
to będę mógł dać.
Na obiedzie w Równem przemawiał przedstawiciel urzędu do spraw wyznań,
oczywiście komuch w skórze baranka, przedstawiciel Związku Polaków, ale mówił po
ukraińsku, przedstawiciel Związku Rosjan i duchowny jednej z sekt protestanckich (ten mówił
po rosyjsku).
20. IX.
Wstaliśmy przed piątą, krótkie śniadanie i wyjazd do Lwowa (około 300 kilometrów)
przez Chmielnicki i Tarnopol. We Lwowie byliśmy przed dziesiątą i koncelebrowaliśmy w

katedrze o dziesiątej z arcybiskupem Jaworskim. O. Hieronim powiedział krótkie kazanie o O.
Serafinie, bo to dokładnie jest rocznica śmierci (rok 1977).
Po Mszy świętej poszedłem z O. Łukaszem, aby przez godzinę pokazać mu Lwów, w
którym nigdy nie był. Poszliśmy na Plac Mickiewicza (pomnik), do kościoła bernardynów (dziś
cerkiew), zobaczyć mury miejskie przy Wałach Gubernatorskich, przeszliśmy koło Cerkwi
Wołoskiej i byłego kościoła dominikanów (muzeum), przez zabudowania katedry ormiańskiej
(nieczynna, zniszczona), do cerkwi Przemienienia (była otwarta i mogłem zobaczyć w środku,
bo poprzednio była zamknięta - piękna), koło Teatru Dramatycznego i Opery na Wały
Hetmańskie, koło pomnika Szewczenki, pod kościół Jezuitów (archiwum), na Rynek, który
obeszliśmy wokoło. Zrobiłem dużo zdjęć. Wróciliśmy pod katedrę, bo już mijała godzina. Po
drodze kupiłem książkę.
Pojechaliśmy na Małe Hołosko, bo O. Hieronim chciał być na grobie Rodziców i
zobaczyć miejsce swego domu, potem na Cmentarz Janowski na grób O. Serafina i stamtąd już
na granicę przez Kamionkę, Żółkiew i Rawę Ruską. O szesnastej byliśmy w Polsce (już
komunistycznej 2), gdzie była godzina piętnasta. O osiemnastej zostawiliśmy O. Hieronima i O.
Łukasza w Sędziszowie i koło dwudziestej byliśmy w Krakowie. Odwieźliśmy O. Celestyna
do Olszanicy i około dwudziestej trzydzieści byłem w domu.
Przez cały czas pobytu na Ukrainie nie musiałem brać żadnych środków na ból, choć
aptekę miałem dużą. Dwie no-spy wziąłem w Sędziszowie w sobotę i dopiero w nocy nad
ranem we wtorek w swoim łóżku wziąłem czopek 3.
DZIĘKI BOGU !

Poprzedniego dnia odbyły się wybory do Sejmu i Senatu, które wygrali postkomuniści. Myśmy n ie mieli okazji
głosowania, bo było to możliwe jedynie we Lwowie, a byliśmy w tym mieście dopiero następnego dnia.
3 Uważam to za łaskę wyproszoną przez O. Serafina, dla sprawy którego podjęliśmy tę wyprawę.
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