WYJAZD NA UKRAINĘ
Z OKAZJI KONSEKRACJI BISKUPIEJ
O. STANISŁAWA PADEWSKIEGO OFMCap
9 - 12 czerwca 1995 roku
Wspólny wyjazd nastąpił 9 czerwca w piątek po Mszy świętej odprawionej o godzinie
5 . Na przejściu granicznym zaistniała trudność, gdyż jechali z nami dwaj obcokrajowcy,
Szwajcar i Niemiec. Ponieważ nie mieli ukraińskiej wizy, musieli zapłacić po sto pięćdziesiąt
dolarów każdy, ale ta operacja trwała dość długo.
Następnie przejeżdżaliśmy przez Lwów, Tarnopol i Chmielnicki i przyjechaliśmy do
Winnicy, gdzie pracują nasi współbracia. Tam także pracował Ojciec Stanisław, obecny biskup.
Przed kilku laty bracia odzyskali kościół i część klasztoru typowo kapucyńskiego. Kościół był
zamieniony na salę gimnastyczną. Obecnie kościół jest odnowiony i piękny, a część klasztoru,
służąca braciom, zmieniła się bardzo pozytywnie od poprzedniego tu pobytu.
Przyjechawszy do klasztoru, spożyliśmy kolację i poszliśmy spać.
W sobotę (10 czerwca) wyruszyliśmy do Kamieńca Podolskiego. Mieliśmy trasę dwustu
dwudziestu kilometrów.
15

Kamieniec Podolski jest miastem historycznym i pięknym. Znajduje się tu kościół katedralny,
są także inne kościoły różnych wyznań. Przede wszystkim są ruiny zamku otoczone rzeką, która
wije się głębokim wąwozem.
Poniżej fotografie Kamieńca Podolskiego
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Przed kościołem katedralnym znajduje się minaret, na którym stoi pozłacana figura
Madonny.
W południe rozpoczęła się celebracja konsekracji biskupiej. Głównym konsekratorem
był nuncjusz apostolski na Ukrainie w towarzystwie arcybiskupa lwowskiego Mariana
Jaworskiego i biskupa z Kamieńca Podolskiego Jana Olszańskiego. Było także wielu kapłanów,
którzy koncelebrowali Mszę świętą. W tej Mszy świętej myśmy także koncelebrowali.
Nuncjusz powiedział kazanie w języku włoskim, a sekretarz biskupa Olszańskiego
przekładał przemówienie na język ukraiński.
Na końcu Mszy świętej przemówił nowy biskup. Był wzruszony. Po nabożeństwie
zjedliśmy obiad i zrobili wspólne zdjęcie z biskupem Stanisławem. Przed opuszczeniem
Kamieńca zwiedziliśmy zamek, a potem udaliśmy się do Dunajowic.
W tej miejscowości poprzednio był klasztor kapucyński. Obecnie od trzech miesięcy w
tym budynku znajduje się kościół prawosławny. Prawosławny kapłan był tak uprzejmy, że
pokazał nam kościół. Właśnie miał zacząć nabożeństwo.
Później pojechaliśmy do Baru. Nazwa miejscowości pochodzi od nazwy Bari, ponieważ
Bar został założony przez królową Bonę Sforza, która pochodziła z Bari. Jest to miejscowość
historyczna, znana wszystkim Polakom z powodu sławnego powiedzenia: Bar wzięty. Z
powodu tego powiedzenia wielu Polaków myśli, że Bar był fortecą położoną na wzgórzu,
natomiast w rzeczywistości znajduje się na zupełnie płaskim terenie.
Potem wróciliśmy do Winnicy i spożyli kolację.
Następnego dnia (11 czerwca) była niedziela. Mszę świętą koncelebrowaliśmy w
kościele Kapucynów w Winnicy. Jeszcze raz mieliśmy okazję stwierdzić, że kościół jest
odnowiony i bardzo piękny. Po śniadaniu poszliśmy zobaczyć kościoły, które aktualnie nie
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służą kultowi katolickiemu. Jeden z nich, który poprzednio należał do dominikanów, jest
kościołem prawosławnym, drugi, w przeszłości kościół jezuitów, jest archiwum państwowym.
Po zwiedzeniu tej części Winnicy, udaliśmy się do Latyczewa, aby zobaczyć sławne
sanktuarium Matki Bożej. Cudowny obraz Madonny z Latyczewa został przetransportowany
do Łucka na początku drugiej wojny światowej. Po wojnie natomiast został przetransportowany
z Łucka do Lublina i znajduje się w jednym z klasztorów sióstr zakonnych.
Kościół, który dwa lata temu był w ruinie, obecnie jest odrestaurowany. Obok kościoła
znajduje się były klasztor dominikański, którego zewnętrze ściany zostały wybielone.
Za klasztorem stoi statua wolności. Wykonana w czasach komunizmu przedstawia
człowieka, który rozrywa łańcuchy. W rzeczywistości człowiek przedstawiony na pomniku był
przestępcą. W głębi stoi pomnik Lenina. Klasztor latyczewski był otoczony murami, które
obecnie są w ruinie.
Potem kontynuowaliśmy podróż aż do Krasiłowa. Jest to miejscowość, w której żyje
czterdzieści tysięcy mieszkańców. Na centralnym placu stoi także pomnik Lenina, a w głębi
znajdują się kościół i klasztor kapucyński.

W Krasiłowie pracują ojciec Adrian, ojciec Krzysztof, ojciec Hilary i dwie siostry.
Zdziwiłem się widokiem nowej części klasztoru. Dziewięć miesięcy wcześniej oglądałem
jedynie plany tego budynku.
Zjedliśmy obiad i kontynuowaliśmy podróż do Starokonstantynowa. Miejscowość ta
znana jest czytelnikom powieści Pożoga Zofii Kossak.
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Przybyliśmy do klasztoru kapucyńskiego. Z zakonników był jedynie brat Grzegorz,
który pokazał nam klasztor w odbudowie i inne interesujące miejsca w tej miejscowości.
Zobaczyliśmy kościół Dominikanów, który ma tylko ściany, w którego prezbiterium
znajdują się tarcze strzelnicze. Tam policja ćwiczy się w strzelaniu. Obok kościoła znajduje się
duża wieża.
Później poszliśmy do kościoła prawosławnego. Znajduje się przy zrujnowanym zamku
usytuowanym na brzegu jeziora. W tym zamku jeszcze dziesięć lat temu było muzeum, potem
wszystko zostało zniszczone. Kościół jest otwarty dla kultu religijnego od kilku miesięcy.
Przyszedł kapłan prawosławny, który nas pozdrowił i zaprosił do wnętrza kościoła. Kościół jest
bardzo ubogi.
Obok kościoła znajduje się plaża. Kapłan skarżył się, że gdy organizuje procesję na
zewnątrz kościoła, w czasie tej procesji ludzie, znajdujący się obok trasy procesji, pozostają w
kostiumach kąpielowych.
Potem zobaczyliśmy dzielnicę zamieszkałą przez żołnierzy, którzy powrócili z Niemiec.
Dzielnica, o standardzie wyższym niż spotykany na ogół, została zbudowana przez Niemców.
Potem wróciliśmy do Krasiłowa. Następnego dnia pojechaliśmy do Lwowa, mieliśmy
trochę czasu na zwiedzenie miasta, a potem udaliśmy się na stację graniczną w Medyce.
Wróciliśmy do ojczyzny.
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JESZCZE RAZ PO ŚLADACH O. SERAFINA
9 - 15 lipca 1995 roku
9 lipca
Po Mszy świętej o godzinie ósmej i po śniadaniu wyjechaliśmy z krakowskiego
klasztoru we dwu: O. Józef Marecki i ks. Tomasz Jelonek. Najpierw udaliśmy się na ulicę
Kochanowskiego, aby zabrać moją siostrę, która udawała na wakacje w okolice Sędziszowa
Małopolskiego, oraz moje rzeczy. Następnie zabraliśmy jeszcze p. Danutę Piekarz, która będzie
z nami jechać do Kijowa i tam załatwiła nam nocleg u znanych sobie sióstr karmelitanek.
Wstąpiliśmy do Sędziszowa, gdzie poczęstowano nas obiadem, potem zostawiliśmy
moją siostrę w Kawęczynie i pojechali do Stalowej Woli, gdzie wstąpiliśmy do państwa
Janików, aby zabrać ze sobą jako uczestnika wyprawy p. Janika. Po zatrzymaniu się w domu
naszego nowego towarzysza jazdy dla wypicia kawy, na chwilę wstąpiliśmy do klasztoru w
Rozwadowie i udaliśmy się w stronę granicy. Po polskiej stronie czekaliśmy godzinę, a samo
przejście trwało dziesięć minut, aby znów po stronie ukraińskiej odczekać drugą godzinę. W
końcu byliśmy już na Ukrainie i udaliśmy się do Kamionki Bugskiej. Nie zastawszy sióstr
pojechaliśmy do państwa Bednarskich, gdzie spożyliśmy kolację i pozostawili p. Danusię na
nocleg. Wróciwszy do sióstr, rozmawialiśmy z ks. Władysławem, a potem udali się na
spoczynek.
10 lipca
Mszę świętą odprawiliśmy w kościele w Kamionce o godzinie siódmej, tam też
przyszedł Witia, który będzie z nami jeździł jako „człowiek tutejszy”. Po śniadaniu ruszyliśmy
do Kijowa. Od Oleska do Korca prowadziłem samochód. W Bolarce koło cmentarza
urządziliśmy postój z posiłkiem. W Kijowie zajechaliśmy do sióstr karmelitanek, które
poczęstowały nas obiadem. Potem poszliśmy zwiedzić trochę miasto. Zobaczyliśmy Sobór
włodimirowski, Złote Wrota i monastyr sofijski.

Złote Wrota
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Wracając, pobłądziliśmy i musieliśmy duży kawał drogi odbyć piechotą. Późno wróciliśmy do
klasztoru.
11 lipca
Mszę świętą koncelebrowaliśmy u sióstr o godzinie siódmej trzydzieści wraz z księdzem
francuskim (O. Jean-Bernard Dubos z Rodziny Misyjnej Maryi Współodkupicielki „Pro Deo et
Fratribus”). Po śniadaniu pojechaliśmy do Ławry Peczerskiej, którą zwiedzaliśmy.
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Stwierdziliśmy, że Kijów jest bardzo rozległym miastem. Do klasztoru wróciliśmy na obiad, a
po nim wyruszyliśmy w dalszą drogę, zostawiając p. Danutę w Kijowie. Do Żytomierza
jechaliśmy w deszczu. Po drodze przejeżdzaliśmy przez miejscowość Brusiłów. Ponieważ w
miejscowości o podobnej nazwie był kiedyś klasztor kapucyński, szukaliśmy jego śladów, co
oczywiście się nie udało, gdyż właściwa nazwa miejscowości brzmi Brasiłów i znajduje się ona
pomiędzy Winnicą a Barem.
8

W Żytomierzu skręciliśmy w kierunku Starokonstantynowa i w Starym Ostropiku spotkaliśmy
pielgrzymkę, zmierzającą do Berdyczowa pod przewodem biskupa Stanisława.

Nie zatrzymując się dłużej przy pielgrzymach, podążyliśmy do Krasiłowa, gdzie przyjął nas O.
Hilary. Wygodnemu spędzeniu wieczornego i nocnego spoczynku przeszkodził nam brak
światła.

12 lipca
Po Mszy świętej, odprawionej o godzinie siódmej, i po śniadaniu wyjechaliśmy z
Krasiłowa w dalszą drogę. Pierwszym postojem był Ostróg, gdzie czekając na ks. Kowalówa
mieliśmy czas zobaczyć, co nowego jest w kościele i w jego otoczeniu. Pod kościołem
zobaczyliśmy wielkie ilości ludzkich kości, które częściowo zostały już posegregowane. Nie
wiadomo, co było powodem śmierci tych ludzi i kiedy to nastąpiło.
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Poszliśmy też do muzeum, ale było zamknięte, zobaczyli cerkwie (z zewnątrz) i zamek.
Przewodnikiem naszym był kleryk Andrzej. W ten sposób doczekaliśmy się powrotu
proboszcza, rozmowa z nim i obiad zakończyły pobyt w Ostrogu i przez Szepietówkę udaliśmy
się do Nowogradu Wołyńskiego, gdzie szukaliśmy p. Kwapisza, ale bezskutecznie.
Pod koniec dnia udaliśmy się do Emilczyna. W drodze zrobiliśmy postój wraz ze
spożyciem posiłku, a w Emilczynie szukaliśmy kościoła i miejsca zamieszkania proboszcza. Po
pozytywnym skutku tego szukania okazało się, że proboszcz jest nieobecny, zatem czekaliśmy
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na niego dość długo. Ks. Roman Kopacz w końcu powrócił i przyjął nas do siebie, choć byliśmy
gośćmi nie zapowiedzianymi. Ksiądz jest kolegą ks. prof. Brzegowego, a wraz z nim przebywa
jego matka. Kolejny nocleg zatem w kolejnym miejscu, jak przystało na wędrowców śladami
O. Serafina.
13 lipca
Po śniadaniu wraz z proboszczem udaliśmy się do Zaprudy, gdzie spotkaliśmy p.
Franciszka Osińskiego i p. Leonidę Łaszewicz. Widzieliśmy miejsce, gdzie była kiedyś kaplica
oraz obecną kaplicę. Następnie pojechaliśmy do Miedwiediewa, gdzie spotkaliśmy p. Teofilę
Turowską i zobaczyli miejsce, na którym znajdowała się szkoła.
Wróciwszy do Emilczyna odprawiliśmy o godzinie dziewiątej Mszę świętą w kościele,
który powstał w roku 1905, a obecnie został odremontowany. Pozostały z tego remontu jeszcze
resztki rusztowania przy jednej z bocznych ścian.
Pożegnawszy Emilczyn i jego proboszcza udaliśmy się w dalszą drogę. Chcieliśmy
dotrzeć do pierwszej parafii O. Serafina - Karasina. Według mapy znaleźliśmy miejscowość o
tej nazwie i tam pojechaliśmy, choć droga była fatalna. Karasin jest rzeczywiście, ale nikt nie
słyszał tam o jakimś kościele w przeszłości. Po bezskutecznych poszukiwaniach wracamy tą
fatalną drogą, spożywamy obiad z posiadanych prowiantów i szukamy dalej. Najpierw w
książkach, potem na mapie. Jest Karasin, ale dość daleko. Jedziemy przez Sarny i znajdujemy
znów Karasin, ale tym razem ludzie wiedzą, że kościół był, ale obecnie rośnie tam las. Ludzie
wskazali kierunek, a pracująca w polu kobieta bliżej określiła miejsce i na nie nas naprowadziła.
Poszukiwania w lesie doprowadziły nas na rów pozostały po fundamentach kościoła,
jeszcze widoczny wśród drzew, ale czas wnet go wymaże w naturze i pozostanie jedynie na
naszych fotografiach. Giną już ślady pierwszej parafii O. Serafina na Wołyniu.
Ucieszeni z odnalezienia tych śladów jedziemy dalej. Oglądamy z zewnątrz
odrestaurowany kościół w Maniewiczach, potem przysiada się do nas policjant z dwiema
paniami, którzy jadą do Łucka. Za Łuckiem przejmuję kierownicę i prowadzę samochód do
Kamionki, gdzie tym razem nocujemy.

14 lipca
Mszę świętą odprawiliśmy w Kamionce o godzinie siódmej, potem zjedliśmy śniadanie
i wyruszyli w drogę. Towarzyszy nam ks. Władysław. Udajemy się do Lwowa i podejmujemy
poszukiwania na cmentarzu w Zamarstynowie. Być może zidentyfikowaliśmy grobowiec
kapucyński, ale nic więcej.
Udajemy się teraz do Drohobycza. Znów prowadzę samochód. W Drohobyczu
zastajemy czynny kościół św. Bartłomieja zamknięty. Duszpasterze są na wyjeździe.
Poszukaliśmy potem na Wójtowej Górze były klasztor i kościół kapucyński. Obiekt jest
zamknięty i nie udało się nic więcej zrobić jak zdjęcia przez siatkę, drewniany płot i mur.
Z Drohobycza udajemy się do Sambora, jest tam ładny i duży kościół, zastajemy ks.
Andrzeja Kurka CR, który częstuje nas kawą. Ludzie pracujący przy kościele są poinformowani
i jeden z panów wiezie nas do domów, gdzie mieszkał i odprawiał O. Serafin. Miał on tu swoich
krewnych i bywał w różnych domach. Byliśmy w zagrodzie p. Żujłów, w miejscu, gdzie
odprawiały się Msze święte jest obecnie kurnik. Byliśmy też w zagrodzie, która znajdowała się
przy ulicy Dolnej 6, a dziś ulica nazywa się Średnia, a dom posiada numer 104. Jest tam
zupełnie nowa właścicielka p. Czajka, która pokazała nam wnętrze domu i pokój, gdzie O.
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Serafin odprawiał. Jest tam duży obraz Serca Jezusowego, a przy jednym z obrazów kartka z
wyobrażeniem Ojca świętego Jana Pawła II.
Z Sambora udaliśmy się do Rudek. Przy kościele pracuje ks. Gerard Liryk. Znajduje się
tam grób i epitafium Aleksandra Fredry. Kościół jest odrestaurowany, a w pobliżu stoi
zaniedbana wieża.
Wróciwszy do Lwowa pojechaliśmy na Cmentarz Janowski. Byliśmy na grobie O.
Serafina, a także odnaleźliśmy i sfotografowali grób Stanisława Janochy, brata O. Albina, który
nas o to prosił. Noc spędziliśmy w Kamionce.
15 lipca
Po Mszy świętej w Kamionce o godzinie siódmej trzydzieści udaliśmy się do Lwowa i
byliśmy na Cmentarzu Łyczakowskim.
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Ze Lwowa wracaliśmy do Polski.

14

SPRAWOZDANIE Z POBYTU WE LWOWIE 20 WRZEŚNIA 1997 ROKU
Po zakończeniu Sympozjum Biblistów Polskich w Przemyślu była możliwość wyjazdu
do Lwowa, z której skorzystało około czterdziestu biblistów (jedna trzecia obecnych na
Sympozjum). Głównym motywem mojego udziału było to, aby w dniu śmierci O. Serafina być
we Lwowie, chociaż nie było widoków na nawiedzenie grobu, ale była możliwość koncelebry
w Katedrze.
Dzień rozpoczął się o godzinie 4-tej, a przed piątą udaliśmy się do autokaru.
Przewodnikiem był wikariusz ze Złoczowa, absolwent Seminarium Przemyskiego, pochodzący
z parafii leżącej na terenie Ukrainy. Przejście graniczne było przygotowane i łatwe, tylko trzeba
było wysiąść z autobusu i przejść z paszportem przed okienkiem.
Za granicą wstąpiliśmy do parafii Trzcianiec, nawiedzili kościół neogotycki i pojechali
dalej. W drodze miałem okazję powiedzieć trochę o Ojcu Serafinie przez mikrofon dla
wszystkich uczestników. Rozdałem dwadzieścia książeczek o Słudze Bożym. Okazało się, że
za mną siedział ks. lic. Henryk Romanik z Koszalina, którego dziadkowie budowali kościół w
Dermance i za ich życia w domu wiele mówiono o Ojcu Serafinie.
We Lwowie z powodu soboty nie wpuszczają autokarów do centrum, ale przewodnik
powiedział, że jedziemy na liturgię i nie możemy z szatami liturgicznymi (banie to znaczy
nakrycia głowy) iść przez ulicę, więc wpuścili.
W katedrze uczestniczyliśmy w koncelebrze z arcybiskupem Jaworskim, który wstał na
tę okoliczność z łóżka. Przed Mszą świętą przypomniałem mu o rocznicy śmierci O. Serafina i
wspomniał ją w Modlitwie Powszechnej.
Po Mszy świętej był posiłek, suchy prowiant przywieziony z Przemyśla, herbata
przygotowana przy katedrze. Potem rozpoczęło się zwiedzanie, oprowadzał nas ks. dr Józef
Wołczański. Pokazał całą katedrę, przeszliśmy do Kaplicy Boimów, gdzie opiekująca się ją
Pani przeprowadziła cały wykład, ciekawy i niezwykle oryginalny. Następnie przeszliśmy
przez Rynek, koło kościoła Jezuitów, przez Wały pod Operę, do Cerkwi Przemienienia, koło
Katedry Ormiańskiej, przez Rynek do kościoła Dominikanów, zamienionego na muzeum,
pierwszy raz byłem wewnątrz, do Cerkwi Wołoskiej, także pierwszy raz byłem wewnątrz, pod
byłe Seminarium i Pałac Biskupi, do Studytów i Bernardynów, pod pomnik Mickiewicza i
powrót do autokaru.
Autokarem pojechaliśmy na Cmentarz Łysakowski i zobaczyli stan Cmentarza Orląt.
Następnie pojechaliśmy do Soboru św. Jura i na tym zwiedzanie Lwowa się zakończyło.
Wracaliśmy do przejścia granicznego, które znów było przygotowane przez proboszczów z
jednej i drugiej strony granicy i dlatego mimo olbrzymiej kolejki pojazdów jechaliśmy bez
przeszkód do samego przejścia, a tam tylko przejście koło okienka i powrót do autokaru po
stronie ukraińskiej, a po polskiej stronie wojskowy zaczął zbierać paszporty, a po chwili tamte
oddał, a tylko przeszedł przez autobus i zobaczył, czy każdy trzyma swój dokument. O
osiemnastej byliśmy w Przemyślu i po posiłku zabrali się w drogę powrotną. Prowadził ks.
Bogdan Zbroja, pasażerami byłem ja oraz trzy Panie: Maria Kantor, Danuta Piekarz i Renata
Jasnos. Marka Gajownika zostawiliśmy w Przemyślu. O dwudziestej trzeciej - dzięki Bogu byłem w domu.
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