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Powo³aniem cz³owieka jest rozwój nie tylko w p³aszczynie naturalnej, ale
tak¿e nadprzyrodzonej. Braterstwo, solidarnoæ i mi³oæ to zasadnicze wartoci
stanowi¹ce kryterium postêpowania i wspó³¿ycia spo³ecznego, bêd¹ce wyznacznikiem w kszta³towaniu postaw w odniesieniu do siebie, drugiego cz³owieka oraz
wiata. Czy ludzie o w³asnych si³ach mog¹ rozwijaæ pe³ny potencja³ osobowy,
który maj¹? Mo¿na ustaliæ zasady racjonalnego wspó³¿ycia miêdzy ludmi, ale
rozum nie jest zdolny ustanowiæ braterstwa  podkrela Benedykt XVI i wskazuje, ¿e dla pe³nego rozwoju cz³owieka zasadnicze znaczenie ma wiara w Syna
Bo¿ego, przyjêcie prawdy o Bo¿ym dzieciêctwie ka¿dego cz³owieka oraz uczestnictwo w ¿yciu Boga ¿ywego, który jest ród³em mi³oci braterskiej1.
Adres/Adresse/Anschrift: dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM, Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, barbara.rozen@moskit.uwm.edu.pl
1 Benedykt XVI, Encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w mi³oci i prawdzie Caritas in
veritate, 29.06.2009, Kraków 2009, nr 19.
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Jakakolwiek wspólnota ludzka nigdy o w³asnych si³ach nie stanie siê wspólnot¹ w pe³ni bratersk¹. Komunia braterska  ponad wszelkimi podzia³ami  rodzi
siê dziêki S³owu Bo¿emu. Wyrazem braterstwa jest bezinteresowna mi³oæ, która
wyp³ywa z dowiadczenia mi³oci Boga i z Niego czerpie si³ê do ¿ycia z innymi
i dla innych. Takiej komunii pragnie Bóg: aby stanowili jedno, tak jak My
jedno stanowimy (J 17,22). Koció³ kieruje cz³owieka do takiej komunii, jest
znakiem i narzêdziem tej jednoci2. Jak to realizowaæ? Oto pytanie, przed którym
staj¹ wspó³czesne parafie. Jak spe³nia swoje zadania Parafia Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki Wiernych w Olsztynie, która ma za sob¹ 20 lat istnienia w strukturze
Kocio³a powszechnego? Czy mo¿na dowiadczyæ w niej obecnoci Boga i Jego
mi³oci? Czy jest parafi¹ na nasze czasy?

1. Parafia w strukturze Kościoła
Koció³ jest wspólnot¹ ludzi ochrzczonych, podobn¹ do zgromadzeñ ukazanych w Dziejach Apostolskich (2,42-47). Odpowiednikiem tych zgromadzeñ s¹
wspó³czesne parafie. Odkrywaj¹c poprzez wiarê, czym jest parafia, odkrywamy
sam¹ tajemnicê Kocio³a, która w parafii nam siê ods³ania. Wspólnotowy wymiar
Kocio³a jako sakramentu zbawienia jest najbardziej widzialny i bezporednio
dowiadczany w ¿yciu parafii3. Nie jest to wiêc wspólnota wy³¹cznie ludzka, lecz
Bosko-ludzka, gdy¿ urzeczywistnia siê w niej w szczególny sposób wymiar sakramentalny Kocio³a. Parafia jest wspólnot¹ wiernych w Kociele partykularnym4.
Na czele parafii stoi proboszcz, podlegaj¹cy w³adzy biskupa diecezjalnego, którego zastêpuje w organizowaniu ¿ycia religijnego i sprawowaniu pos³ugi duszpasterskiej w tej podstawowej komórce diecezji. Parafia jest ustanowiona na sta³e
dekretem erekcyjnym, który gwarantuje jej stabilnoæ, a tak¿e wyznacza miejsce
przeznaczone do sprawowania kultu religijnego. Parafia ma cile okrelone granice terytorialne. Nale¿¹ do niej wierni maj¹cy na danym terenie pobyt sta³y lub
tymczasowy. W celu wsparcia dzia³alnoci duszpasterskiej parafie s¹siaduj¹ce ze
sob¹ ³¹czone s¹ w dekanaty5.
2
3

Ibidem, nr 54.
Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska o powo³aniu i misji wieckich w Kociele i w wiecie
dwadziecia lat po Soborze Watykañskim II Christifideles laici, 30.12.1988, Watykan 1989, nr 26.
4 Koció³ partykularny oznacza autonomiczn¹ czêæ Ludu Bo¿ego, zwanego diecezj¹. Duszpastersk¹ troskê o tê wspólnotê wiernych papie¿ powierza biskupowi (J. Krukowski, Koció³ partykularny,
w: Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002, kol. 1051105).
5 Bior¹c pod uwagê zwi¹zki pomiêdzy parafiami, mog¹ byæ okrelane jako macierzyste i filialne,
czyli pochodz¹ce od macierzystej parafii w wyniku jej podzia³u (M. Sitarz, Parafia, w: Encyklopedia
katolicka, t. XIV, Lublin 2010, kol. 13241325).
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Parafia jest nazywana wspólnot¹, wspólnota za zak³ada istnienie wiêzi
osobowych. Jednak w ogromnych parafiach miejskich, gdzie anonimowoæ
mieszkañców jest powszechnym dowiadczeniem, pojêcie wspólnota jest nieadekwatne do tych dowiadczeñ. Szans¹ wyjcia z anonimowoci s¹ ma³e wspólnoty w parafiach z odpowiednio prowadzon¹ formacj¹. Umo¿liwiaj¹ one bliskie
relacje osobowe wiernych ze sob¹ i z duszpasterzami, co w konsekwencji owocuje wiêkszym poczuciem odpowiedzialnoci nie tylko za swoj¹ ma³¹ wspólnotê, ale
tak¿e za parafiê. Jest ona podstawowym miejscem zaanga¿owania wieckich
w budowaniu Kocio³a. Jan Pawe³ II nazwa³ parafiê domem otwartym dla
wszystkich i gotowym s³u¿yæ ka¿demu6. Oznacza to, ¿e parafia to miejsce
czerpania si³ duchowych, budowania i pog³êbiania wiêzi miêdzy Bogiem a cz³owiekiem oraz wiêzi miêdzyludzkich. Misyjnoæ Kocio³a oznacza, ¿e dzia³alnoæ
duszpasterska nie mo¿e ograniczaæ siê tylko do tych, którzy ju¿ znaj¹ Ewangeliê
Chrystusa, gdy¿ by³oby to, jak pisze Benedykt XVI, duszpasterstwo zachowawcze. Oznak¹ dojrza³oci wspólnoty kocielnej jest jej misyjny zapa³7.

2. Zarys historyczny Parafii Matki Bożej
Wspomożycielki Wiernych
Parafia pod wezwaniem Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki Wiernych w Olsztynie jest wspólnot¹, która zrodzi³a siê dziêki ogromnemu wspólnemu wysi³kowi
wieckich katolików wspó³pracuj¹cych z kap³anami. Wyodrêbniona zosta³a z parafii w. Wawrzyñca w Olsztynie  Gutkowie8. Historia poprzedzaj¹ca powo³anie
6
7
8

ChL 27.
Benedykt XVI, Radoæ wiary, Czêstochowa 2012, s. 120.
Parafiê w. Wawrzyñca w Gutkowie tworzy³y pocz¹tkowo wsie: Gutkowo, Likusy i £upstych.
Dwie pierwsze wioski w latach 19651987 na mocy rozporz¹dzeñ w³adz pañstwowych zosta³y w³¹czone
w granice miasta Olsztyna. Od roku 1954 do roku 1957 proboszczem parafii w Gutkowie by³ ks. Ignacy
Tokarczuk  póniejszy biskup diecezji przemyskiej. Obj¹³ parafiê jako pierwszy kap³an polski po
ks. Hubercie Krebsie, proboszczu niemieckim, który zosta³ przeniesiony do parafii w Stêbarku. Ks. Ignacy
Tokarczuk wprowadzi³ w ¿ycie parafii wiele korzystnych zmian, do których jednak z oporem przekonywali siê autochtoni  Warmiacy. Wszed³ w rodowisko jako obcy, ale zdoby³ zaufanie parafian i znacznie
przyczyni³ siê do integracji ludnoci autochtonicznej z przyby³¹ najczêciej jako wysiedleñcy ze Wschodu,
dziêki duszpasterskiej trosce przede wszystkim o wiernoæ Bogu. Ksi¹dz Tokarczuk wspomnienia z tego
okresu ¿ycia zawar³ w ksi¹¿ce Od Zbara¿a do Przemyla (Marki-Struga 1998). Obecni, starsi parafianie
z Likus wci¹¿ go z wdziêcznoci¹ wspominaj¹. Od 1957 r. parafia w Gutkowie zosta³a powierzona opiece
ksiê¿om salezjanom: Miko³ajowi i Marianowi Kamiñskim, rodzonym braciom. Proboszczem by³ ks. Miko³aj. Jednak zgoda biskupa warmiñskiego na erekcjê domu zakonnego w Gutkowie zosta³a wydana dopiero
w 1977 r. Od 1972 r. do 1979 r. urz¹d proboszcza w parafii w. Wawrzyñca sprawowa³ ks. Henryk
Jêdryczka, prefektem by³ ks. Jan Sposób. Od lipca 1979 r. nominacjê na proboszcza otrzyma³ ks. Jan Sposób.
Salezjanie dziêki otwartej postawie wobec ludzi, du¿emu zaanga¿owaniu w duszpasterstwo, g³êbokiej pobo¿noci i sprawdzonym metodom pracy, przekazanym im przez swego za³o¿yciela ks. Jana Bosko, zjednali
sobie szacunek i sympatiê parafian (Salezjanie w Olsztynie, Kronika parafialna, t. IV, czerwiec 2007).
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parafii, przedstawiona poni¿ej w kronikarskim skrócie, ukazuje wielk¹ determinacjê pasterzy Kocio³a w realizacjê tego przedsiêwziêcia9:
 1922 r.  Zbudowanie kaplicy pw. Matki Bo¿ej Ró¿añcowej w Likusach przy
ul. Ba³tyckiej, stanowi¹cej filiê parafii w. Wawrzyñca w Gutkowie.
 1924 r.  Kaplica zosta³a powiêcona przez ówczesnego proboszcza parafii
w Gutkowie ks. Henryka Hosenberga. Pocz¹tkowo mszê wiêt¹ odprawiano
w niej raz w roku.
 1939 r.  Bp Maksymilian Kaller zezwoli³ na czêstsze odprawianie mszy wiêtej  wed³ug potrzeby. Po II wojnie wiatowej w kaplicy odbywa³y siê lekcje
religii. By³ tu punkt katechetyczny.
 1957 r.  Kaplicê rekoncyliowa³ proboszcz parafii w Gutkowie ks. Miko³aj
Kamiñski SDB. Wstawi³ do kaplicy now¹ statuê Niepokalanej Maryi Panny
i odprawi³ mszê wiêt¹ po d³ugiej przerwie spowodowanej wybuchem II wojny
wiatowej i okresem nasilonego komunizmu w Polsce. W tym samym roku
proboszcz z³o¿y³ podanie do Powiatowej Rady Narodowej w Olsztynie o zgodê
na rozbudowanie kaplicy. Jednak od razu rozpoczê³y siê trudnoci formalnoproceduralne, które wyrasta³y niczym barykady forteczne. Pierwsze pismo ksiêdza proboszcza pozosta³o bez odpowiedzi. Dla ks. Miko³aja Kamiñskiego rozpoczê³y siê niespokojne i pracowite lata: przygotowywanie planów rozbudowy
kaplicy, wymiana urzêdowych listów, odwo³ania po odmownych decyzjach
i protesty10.
 1958 r.  Proboszcz Miko³aj Kamiñski SDB po raz drugi z³o¿y³ podanie o zgodê
na rozbudowê kaplicy, tak¿e nie uzyska³ odpowiedzi.
 1966 r.  Proboszcz Miko³aj Kamiñski SDB po raz trzeci z³o¿y³ podanie o zgodê
na rozbudowanie kaplicy.
 1970 r.  Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Olsztynie
Wydzia³ ds. Wyznañ w pimie skierowanym do Kurii Biskupiej diecezji warmiñskiej w Olsztynie wyrazi³o zgodê na rozbudowê kaplicy w Olsztynie
 Likusach. Powsta³y pierwsze propozycje architektoniczne i konstrukcyjne
przygotowane przez zespó³ specjalistów.
 1971 r.  Wydzia³ Budownictwa, Urbanistyki i Architektury WRN nie wyrazi³
zgody na przedstawione propozycje architektoniczne. Proboszcz Miko³aj Ka9 Ibidem, t. I, s. 511. Dzieje parafii s¹ pieczo³owicie dokumentowane w Kronice parafialnej
prowadzonej przez Mariê Surynowicz. Kronika liczy ju¿ 6 tomów, od 1992 r. do 2012 r. Tablica
z histori¹ parafii zosta³a umieszczona w kru¿ganku wejciowym do wi¹tyni. Wykonawcami tablicy by³y
Maria Surynowicz i Danuta Turejko (Kronika, t. I, grudzieñ 1994). Ponadto historia Likus, w tym tak¿e
dzieje parafii, szczegó³owo opracowa³a M. Surynowicz, czerpi¹c zw³aszcza z opracowania W. Jawelskiego, Parafia. Gutkowo  Likusy. Dzieje, ludnoæ, wi¹tynie, Olsztyn 1982. Oprawiony maszynopis tego
opracowania znajduje siê obecnie w posiadaniu M. Surynowicz.
10 M. Surynowicz, Z historii Likus, Echo Wspomo¿ycielki 2 (1999), nr 3, s. 2; nr 4, s. 2; nr 5,
s. 2; nr 10, s. 2, 13, 14, 15.
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miñski wniós³ odwo³anie do Ministerstwa Budownictwa i Przemys³u Materia³ów Budowlanych w Warszawie.
 1972 r.  Ministerstwo utrzyma³o w mocy odmowê. Proboszcz napisa³ ponownie odwo³anie wprost do ministra budownictwa, na które otrzyma³ odpowied
tak¿e negatywn¹. Na probê ksiêdza proboszcza w sprawie tej interweniowa³
w Ministerstwie przewodnicz¹cy Nadzwyczajnej Komisji Episkopatu ds. Budowy Kocio³ów w Polsce, bp Herbert Bednorz, lecz tak¿e bezskutecznie.
 1977 r.  Na probê nowego proboszcza parafii w Gutkowie ks. Henryka
Jendryczka SDB11 bp Julian Wojtkowski skierowa³ pismo do Wydzia³u
ds. Wyznañ w Olsztynie z prob¹ o w³¹czenie do planu budownictwa sakralnego na 1977 r. rozbudowê kaplicy w Olsztynie  Likusach. Odpowied by³a
pozytywna  zgodê uzyskano.
 1978 r.  Opracowano nowe plany rozbudowy kaplicy, które zosta³y zatwierdzone. Powiêcono i wmurowano kamieñ wêgielny pod now¹ budowlê sakraln¹, który zosta³ przywieziony z Turynu z o³tarza zbudowanego przez w. Jana
Bosko, znajduj¹cego siê w Bazylice Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki Wiernych.
Równie¿ w 1978 r. po raz pierwszy zosta³a odprawiona msza wiêta  pasterka w przygotowanej ju¿ dolnej czêci kocio³a. Celebrowa³ j¹ budowniczy
kocio³a ks. Jan Sposób.
 1981 r.  Uroczysta Pasterka w górnej czêci kocio³a, któr¹ sprawowa³
ks. Jan Sposób SDB  ówczesny proboszcz parafii w Gutkowie.
 1992 r.  Metropolita warmiñski bp Edmund Piszcz powo³a³ do ¿ycia rzymskokatolick¹ parafiê pw. NMP Wspomo¿ycielki Wiernych w Olsztynie  Likusach
dekretem nr 763/92 z dnia 7 czerwca 1992 r. Pierwszym proboszczem erygowanej parafii zosta³ ks. Stanis³aw Rusiniak SDB.
Parafia zosta³a erygowana, ale budynek kocio³a12 wymaga³ jeszcze du¿ych
inwestycji i pracy. Od 1998 r. drugim proboszczem parafii zosta³ ks. Tadeusz
Pawluk SDB. Parafianie zawdziêczaj¹ mu tak¿e zorganizowanie wielu pielgrzymek do sanktuariów w Polsce i w Europie13. W 2000 r. (Rok Jubileuszowy
11 Od 1 sierpnia 1972 r. proboszczem parafii pw. w. Wawrzyñca w Gutkowie zosta³ ks. Henryk
Jendryczka SDB (M. Surynowicz, Z historii Likus, Echo Wspomo¿ycielki 2 (2000), nr 18, s. 2).
12 Koció³ znajduje siê przy ul. Ba³tyckiej 74 A na niewielkim wzniesieniu ukszta³towanym na
pó³nocnym brzegu Jeziora Krzywego, st¹d czêsto okrelany jest terminem koció³ na górce albo
koció³ przy jeziorze. Szczególna architektura wyró¿nia go sporód innych wi¹tyñ w archidiecezji
warmiñskiej. Pomieszczenia wewn¹trz budynku kocielnego stanowi¹: koció³ górny trzynawowy
z prezbiterium i przestrzennym chórem oraz koció³ dolny z³o¿ony z kilku mniejszych pomieszczeñ
umo¿liwiaj¹cych spotkania ró¿nych grup istniej¹cych w parafii oraz prowadzenie zajêæ oratoryjnych
wród dzieci i m³odzie¿y (zob. Jubileusz jest czasem dziêkczynienia, a równoczenie czasem zaproszenia,
Echo Wspomo¿ycielki 4 (2002), nr 40 (158), s. 3).
13 Licheñ, Rzym, Gietrzwa³d (Jubileuszowa), Medjugorie, Czerwiñsk, Czêstochowa, Wilno. Do
niektórych sanktuariów wyje¿d¿ano kilkakrotne.
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w Kociele powszechnym)  1 padziernika abp Edmund Piszcz metropolita
warmiñski dokona³ uroczystej konsekracji kocio³a. W 2002 r. proboszczem parafii zosta³ ks. Stanis³aw Orpik SDB, który bardzo przyczyni³ siê do integracji
parafian. Od 2008 r. funkcjê proboszcza sprawuje ks. Dariusz Makowski SDB.
Parafia nie ma wikariusza. Pomoc¹ w duszpasterstwie s³u¿¹ salezjanie z Gutkowa, a tak¿e od 2006 r. mieszkaj¹cy w Olsztynie ks. Stanis³aw Jêdrzejczyk.
Dla uczczenia Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki Wiernych, której duchowej
opiece zosta³ powierzony koció³ w Likusach i parafia, obchodzone s¹ coroczne
uroczystoci odpustowe w niedzielê przypadaj¹c¹ na 24 maja lub po tym dniu.
Poprzedzone s¹ one dziewiêciodniow¹ nowenn¹. W ci¹gu ca³ego roku kult Matki
Bo¿ej Wspomo¿ycielki Wiernych pielêgnowany jest poprzez comiesiêczne Jej
wspomnienia, przypadaj¹ce ka¿dego 24 dnia miesi¹ca14. Dzia³alnoæ duszpasterska i wychowawcza powierzana jest tak¿e w. Janowi Bosko. Nabo¿eñstwa ku
jego czci organizowane s¹ 31 stycznia z uroczyst¹ nowenn¹ ku czci tego wiêtego
kap³ana z Turynu oraz ka¿dego ostatniego dnia miesi¹ca w ci¹gu ca³ego roku15.
Liczba mieszkañców parafii wynosi ok. 1350 osób. Na terenie parafii mieszka ok. 45 niekatolików (prawos³awni, ewangelicy i wiadkowie Jehowy). Parafiê
zamieszkuje ok. 415 rodzin. Na terenie parafii nie ma szkó³, dlatego nie ma te¿
mo¿liwoci kontaktu ksiêdza proboszcza z dzieæmi w szkole na lekcjach religii.
Kontakt ten jest jednak nawi¹zywany przez prowadzon¹ w parafii dzia³alnoæ wychowawcz¹. Dzieciom i m³odzie¿y proponowane s¹ ró¿ne formy edukacyjne, rekreacyjne i sportowe, organizowane w ci¹gu roku w ramach istniej¹cego Oratorium16.
Do sta³ych praktyk religijnych poza msz¹ w. w dni powszednie (jedna) oraz
w niedziele i wiêta (trzy) nale¿¹ m.in.: msza w. dla dzieci w ka¿d¹ pierwsz¹
i trzeci¹ niedzielê miesi¹ca, ró¿aniec odmawiany we wszystkie dni powszednie
przed msz¹ wiêt¹ i Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego po mszy w., comiesiêczna
Nowenna do NMP Wspomo¿ycielki Wiernych  patronki parafii i comiesiêczna
ca³odobowa adoracja Najwiêtszego Sakramentu, adoracja Najwiêtszego Sakramentu w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca, Godzinki o Niepokalanym Poczêciu
Najwiêtszej Maryi Panny piewane przed pierwsz¹ msz¹ wiêt¹ w niedzielê.
14

10 lat Parafii Rzymskokatolickiej Najwiêtszej Maryi Panny Wspomo¿ycielki Wiernych w Olsztynie (Osiedle Likusy). Folder, w: Kronika, t. III, czerwiec 2002.
15 Ibidem.
16 Oratorium to termin zwi¹zany z dzia³alnoci¹ wychowawcz¹ w. Jana Bosko. Jest to miejsce, w którym gromadzi siê m³odzie¿ w celach wychowawczych. W pocz¹tkach dzia³alnoci ks. Bosko
by³a to polana, plac zabaw, boisko, póniej tak¿e sale gimnastyczne, stadiony, wietlice, warsztaty,
bursy, szko³a. Jest to miejsce, w którym prowadzona jest dzia³alnoæ pedagogiczna poprzez atrakcyjne
dla m³odego cz³owieka formy rekreacyjno-kulturalne. W Oratorium jest wiêc miejsce na sport, zabawê,
muzykê, teatr itd. Dzia³ania te maj¹ na celu rozbudzenie w m³odym cz³owieku umi³owania ojczyzny oraz
Boga. Zasadnicz¹ rolê w tej dzia³alnoci pe³ni¹ wychowawcy, którym zale¿y na dobrym wychowaniu m³odego
pokolenia (T. Pawluk, Wychowywaæ jak ksi¹dz Bosko, Echo Wspomo¿ycielki 1 (1998), nr 3, s. 2).
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3. Żywa tkanka Kościoła
O jednoci cz³onków Kocio³a stanowi duchowa wiê powsta³a moc¹ Ducha wiêtego, którego wszyscy otrzymuj¹ w sakramencie chrztu wiêtego. Jest
to jednoæ organiczna, analogiczna do jednoci ¿ywego organizmu, który do
sprawnego funkcjonowania potrzebuje ka¿dego swego sk³adowego elementu.
Oznacza to, ¿e ka¿dy w ¿ycie tej Wspólnoty wnosi swój w³asny wk³ad.
Parafia zosta³a erygowana dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu wspomnianego wczeniej ks. Jana Sposoba SDB, który do budowy kocio³a dla przysz³ej
nowej parafii wykorzysta³ ca³y swój potencja³ organizatorski i przywódczy
(z darem przekonywania i umiejêtnoci¹ wspó³pracy ze wieckimi). Jego ofiarnoæ i oddanie temu dzie³u jedna³o mu nawet sceptyków i oportunistów. Na jego
apel o pomoc w zaplanowanych pracach i zebraniu koniecznego materia³u odpowiada³o wielu parafian. Wraz z murami wi¹tyni rozwija³o siê ¿ycie duchowe. Na
terenie przysz³ej parafii by³y ju¿ dwie ró¿e ¯ywego Ró¿añca i dwa krêgi Domowego Kocio³a. W maleñkiej i skromnej kaplicy obok buduj¹cego siê kocio³a
odbywa³y siê ka¿dego dnia lekcje religii i równie¿ ka¿dego dnia sprawowana by³a
Eucharystia. W maju i padzierniku cz³onkinie kó³ ró¿añcowych prowadzi³y nabo¿eñstwa Maryjne, wypraszaj¹c u Boga przez wstawiennictwo Maryi budowê
nowej wi¹tyni w Likusach. W kaplicy sprawowana by³a równie¿ liturgia pogrzebowa za zmar³ych mieszkañców17. Dla mieszkañców Likus kaplica by³a ma³¹
wi¹tyni¹ katolick¹ gromadz¹c¹ coraz wiêksz¹ liczbê wiernych. Podczas uroczystoci i wi¹t mieci³o siê w niej ok. 70 osób, zdarza³o siê zatem, ¿e drzwi by³y
otwarte na ocie¿ i wierni stali na zewn¹trz. Przy tak zape³nionej kaplicy du¿¹
trudnoci¹ by³o te¿ przedostanie siê do wnêtrza przyby³ego z Gutkowa ksiêdza
celebransa18. Do 1972 r. by³ nim najczêciej ks. Marian Kamiñski SDB, czêsto
przemierzaj¹cy pieszo drogê z Gutkowa do Likus19.
Dla ówczesnego proboszcza parafii Gutkowo ks. Henryka Jendryczki SDB
i prefekta ks. Jana Sposoba SDB rozbudowa kaplicy sta³a siê spraw¹ najwa¿niejsz¹ i najpilniejsz¹. Rozpocz¹³ siê etap nowej intensywnej pracy i wspó³pracy
z parafianami, gdy¿ z powodu braku funduszy koció³ móg³ byæ wybudowany
tylko w czynie spo³ecznym20. Zapewne dla niejednego wydawa³o siê to przedsiê17
18
19

M. Surynowicz, Z historii Likus, Echo Wspomo¿ycielki 1 (1999), nr 21, s. 2; nr 26, s. 2.
Ibidem, nr 26, s. 2.
Ibidem, nr 27, s. 2. Gospodarcz¹ i porz¹dkow¹ s³u¿bê w kaplicy pe³ni³a Maria Lettmann.
Przez wiele lat bezinteresownie sprz¹ta³a kaplicê i dba³a o jej estetyczny wystrój. Gdy wyjecha³a na sta³e
do Niemiec, swoj¹ pomoc, zw³aszcza w dowo¿eniu ksiêdza do kaplicy, zaofiarowa³ Józef Kuck (ibidem,
nr 28, s. 2).
20 Ibidem, nr 21, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; 3 (2000), nr 1(78), nr 2(79),
nr 3(80), 4(81), 7(84), 8(85), 9(86).
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wziêciem nierozs¹dnym, niedorzecznym oraz nierealnym. Jednak zapaleñców
i nieustraszonych optymistów nie brakowa³o, a jednym z nich by³ w³anie ks. Jan
Sposób SDB, wyznaczony na kierownika i g³ównego budowniczego, cz³owiek
g³êbokiej wiary, nadziei i ufnoci w pomoc Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki Wiernych. Ju¿ wtedy by³o oczywiste, ¿e wi¹tynia bêdzie pod Jej wezwaniem. W³adys³aw Jawelski wspomina, ¿e prognozy na przysz³oæ by³y pozytywne, gdy¿ du¿e
by³o zainteresowanie parafian21. Potwierdzi³y to najbli¿sze dni i lata. Budowê
nadzorowa³ Józef Makrucki, ale nie by³o sta³ej brygady ludzi ani fachowców
budowlanych. Byli za to chêtni do pracy i dyspozycyjni parafianie. Ka¿dego dnia
przychodzili do pomocy, mê¿czyni i kobiety22. Parafianie bardzo doceniali wielkie
zaanga¿owanie obydwu duszpasterzy, którzy tak¿e pracowali fizycznie i troszczyli
siê o pracuj¹cych parafian23. Dla wszystkich przyk³adem wielkiego powiêcenia
by³ ks. Jan Sposób. W³adys³aw Jawelski zanotowa³: jak ma³o kto dawa³ z siebie
wszystko, a¿eby tylko jak najsprawniej przebiega³a rozpoczêta budowa. To by³a
najwiêksza jego troska, dla której powiêca³ wszystko: zdrowie, si³y, odpoczynek24. Podobnie mówi¹ o nim dzisiaj pamiêtaj¹cy go parafianie: jak co robi³, to
ca³ym sercem; jak go wyrzucono drzwiami, to wchodzi³ oknem; ca³y dla
sprawy Bo¿ej, tytan pracy, prosty, bezporedni, Maryjny, o godz. 21.00 stawa³ na murach buduj¹cej siê wi¹tyni i gra³ Matce Bo¿ej na tr¹bce Apel jasnogórski25. Cechowa³a go wielka odwaga i determinacja w realizacji celu, który postrzega³ jako dobry. Wzajemna ¿yczliwoæ, wymiana spostrze¿eñ i dialog tworzy³y
dobry klimat, który wspiera³ trud pracy nad rozpoczêtym dzie³em. Ponadto ten
bezinteresowny udzia³ parafian przy budowie kocio³a by³ tak¿e wspania³¹ okazj¹
do nawi¹zania nowych znajomoci i wiêkszego zjednoczenia ludzi ze sob¹.
Pierwszy proboszcz ks. Stanis³aw Rusiniak SDB mia³ ju¿ dobrze przygotowany grunt do wspó³pracy z parafianami i tê wspó³pracê rozwija³, dopuszczaj¹c
do kierowania parafi¹ wieckich katolików. Ustanowiona zosta³a Rada Duszpastersko-Parafialna, która wspiera³a proboszcza w aktywizowaniu parafian do
wspó³odpowiedzialnoci za parafiê26. Na proby ksiêdza proboszcza o pomoc
21

M. Surynowicz, Z historii Likus, Echo Wspomo¿ycielki 2 (2000), nr 25, s. 2. Pierwszymi
parafianami zaanga¿owanymi w budowê nowej wi¹tyni byli: L. Gniazdowski, B. D¹bkowski, W. Bere,
J. Awramik (Ibidem, nr 23, s. 2).
22 W Kronice parafialnej licznie odnotowani s¹ parafianie, którzy w latach 19781980 brali
udzia³ w pracach spo³ecznych. Przy niektórych pilnych pracach by³o nawet ponad 40 osób. S¹ tak¿e
wymienieni liczni ofiarodawcy wspieraj¹cy materialnie budowê wi¹tyni (Echo Wspomo¿ycielki 2
(2000), nr 36, s. 2; nr 38, s. 3, nr 42, s. 2).
23 Ibidem, nr 38.
24 Ibidem, nr 39, s. 2. W lipcu 1979 r. ks. Jan Sposób SDB zosta³ mianowany proboszczem
parafii w Gutkowie po zakoñczonej kadencji ks. Henryka Jendryczki SDB (ibidem, 2 (2000), nr 4, s. 2).
25 Takie wypowiedzi zanotowa³a autorka artyku³u w trakcie rozmów z osobami z parafii wspó³pracuj¹cymi z ks. Janem Sposobem w budowie kocio³a (9.01.2013 i 17.01.2013).
26 Kronika, t. I, 30.08.1992; 7.10.1992; 5.09.1993.
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w wykonaniu prac w kociele i przy kociele chêtnie odpowiada³o wielu parafian.
Zg³asza³y siê pojedyncze osoby27 i ca³e rodziny28, a tak¿e firmy29, sk³adano
ofiary, dostarczano potrzebne materia³y30. Nie szczêdzono czasu i si³, by budynek
kocio³a móg³ jak najlepiej funkcjonowaæ. Ju¿ wtedy powsta³a grupa plastyczna
deklaruj¹ca pomoc przy dekoracji kocio³a przed ró¿nymi wydarzeniami liturgicznymi oraz w aktualizowaniu gabloty umieszczonej na zewn¹trz kocio³a31. Sporód wielu pojedynczych osób szczególny udzia³ w tworzeniu i funkcjonowaniu
parafii mia³a Jadwiga Kempa. Przez 18 lat by³a opiekunk¹ kaplicy zanim zaczêto
budowê kocio³a. Potem swoimi si³ami, umiejêtnociami, a tak¿e materialnie
wspiera³a budowê kocio³a, utrzymywa³a porz¹dek w wi¹tyni i by³a fundatork¹
niektórych elementów w wyposa¿eniu ju¿ istniej¹cej wi¹tyni32. Odpowiedzialnoæ za porz¹dek wokó³ kocio³a zadeklarowa³ Kazimierz Malicki, który potem
przez wiele lat wykonywa³ tê pracê, s³u¿¹c wspólnocie parafialnej33. Ksi¹dz
proboszcz Stanis³aw Rusiniak nawi¹za³ wspó³pracê z siostrami benedyktynkami
misjonarkami mieszkaj¹cymi na terenie parafii i uzyska³ zgodê prze³o¿onej na
zatrudnienie s. Anatolii Grzyb w charakterze zakrystianki. Obowi¹zki te pe³ni³a
przez rok. Po niej pos³ugê przejê³a s. Ryszarda Melania Wicherkiewicz34. Natomiast od wrzenia 2000 r. pos³ugê tê pe³ni s. £ukasza Stankiewicz35. Przy kancelarii parafialnej w dolnym kociele zorganizowano kuchniê, któr¹ od pocz¹tku,
czyli 20 lat, opiekuje siê Krystyna Malicka.
27 Parafianie chêtnie odpowiadali na apel o pomoc w budowie oraz w wykañczaniu i upiêkszaniu
wi¹tyni, a póniej przy wszelkich remontach. Taka gotowoæ pomocy i wspó³pracy istnieje do dnia dzisiejszego. Ró¿norodne prace w ró¿nym czasie wykonywali: A. Jachacy, A. Kuck, A. Murzyn, A. Surynowicz,
A. Wojdowski, B. Korol, F. Gajdulewicz, H. Spycha³a, J. G³uszyk, J. Hajczewski, J. Kempa, J. Kuck, J. Soroka,
J. Szymczak, J. Winiewski, K. Awranik, K. Malicki, K. Rudzki, L. Jurkowski, L. Winiewski, M. Hanowski,
M. Jaczewski, M. Kuczewski, M. Winiewski, P. Tomszczyk, S. Brzozowski, S. Kaska, S. Malusiak, S. Samsel,
S. Szymañski, T. Gedrojæ, W. Godlewski, W. Marciszewski, W. Rudzki, W. i S. Marciszewscy, Z. Baniulewicz
(Kronika, 19.07.1992; 6.09.1992; 20.12.1992; 18.09.1997; 10.10.1997).
28 Rodzina: Malickich, Jachacych, Jab³oñskich, £ukiewskich (Kronika, t. I, 19.07.1992).
29 Firma B. Korola po³o¿y³a pod³ogi (ibidem).
30 S. Samsel  transport ceg³y, W. ¯ubrowska  cement i wapno, P. Gratunik  drzwi, P. Bielecki
 betoniarka, A. Kochn  drzwi (ibidem). Tak¿e w póniejszych latach parafianie ofiarowali swój czas
i posiadane rodki transportu, by pomóc w dostarczeniu do kocio³a potrzebnych materia³ów. Mo¿na
wymieniæ np. G. Szymañskiego (ibidem, t. I, wrzesieñ 1996), A. Kucka (ibidem, grudzieñ 1996).
31 Pierwszy sk³ad tej grupy by³ nastêpuj¹cy: D. Turejko, A. Markiewicz, K. Milewska, I. Dudziak, ale anga¿owali siê w tê pracê tak¿e inni, np. J. Jab³oñski oraz m³odzie¿ (ibidem, 5.10.1992;
20.12.1992; lipiec, sierpieñ 1997).
32 Ibidem, 16.10.1992; marzec 1996; 16 padziernik 1997; ibidem, t. II, luty 1999. Jadwiga
Kempa 16 listopada 2002 r. zosta³a odznaczona papieskim medalem Pro Ecclesia et Pontifice za zas³ugi
dla Kocio³a i wspólnoty parafialnej (ibidem, t. III, padziernik 2002). Wyró¿niona tak¿e medalem
Towarzystwa Salezjañskiego za lata ofiarnego zaanga¿owania siê w ¿ycie i dzia³alnoæ parafii. Medal
wrêczono w uroczystoæ 10-lecia utworzenia parafii 30 czerwca 2002 r. (ibidem, luty 2004).
33 Ibidem, t. I, wrzesieñ 1994.
34 Ibidem, 25.10.1992; 29.08.1993.
35 Ibidem, t. II, 24 sierpnia 2000.
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Marii Surynowicz parafia zawdziêcza prowadzenie kroniki parafialnej (aktualnie VI tom). Jest to udokumentowana zdjêciami i opisami historia powstania
i ¿ycia wspólnoty parafialnej. To monumentalne dzie³o zas³uguje na szczególne
uznanie. Nadto M. Surynowicz od samego pocz¹tku zaistnienia parafii zajê³a siê
organizowaniem biblioteki parafialnej. Ksiêgozbiór szybko siê powiêksza³. 8 padziernika 1997 r. odby³o siê uroczyste otwarcie Biblioteki Parafialnej z przeznaczeniem dla czytelników ca³ego osiedla Likusy36.
Wiele osób wnosi swój znacz¹cy wk³ad materialny i duchowy w ¿ycie tej
wspólnoty parafialnej. Po zakoñczeniu budowli wi¹tyni, udoskonalenia i konieczne remonty podejmowane s¹ ka¿dego roku.

4. Grupy i wspólnoty
Utrzymanie odpowiedniego poziomu ¿ycia duchowego realizowane jest poprzez udzia³ wiernych w ró¿nych grupach i wspólnotach. Jan Pawe³ II, uwiadamiaj¹c wspóln¹ odpowiedzialnoæ za duchowy rozwój Kocio³a, naucza³ w adhortacji apostolskiej Christifideles laici: wiecki katolik nie mo¿e nigdy zamkn¹æ
siê w sobie, odizolowaæ siê duchowo od wspólnoty, lecz musi ¿yæ w nieustannym
kontakcie z innymi, z mocnym poczuciem braterskich wiêzi37. W Dekrecie
o apostolstwie wieckich Apostolicam actuositatem Soboru Watykañskiego II
czytamy, ¿e parafia jest najlepszym wzorem wspólnoty apostolskiej38. W budowaniu wspólnoty parafialnej mog¹ pomóc rozmaite formy zrzeszonej dzia³alnoci
wieckich katolików, które stanowi¹ wyj¹tkowo cenn¹ pomoc w prowadzeniu
chrzecijañskiego ¿ycia oraz w zaanga¿owaniu misyjnym i apostolskim39. Ma³e
wspólnoty i grupy s¹ naturalnym miejscem dla osób, które chc¹ bardziej siê
zaanga¿owaæ w rozwój w³asnego ¿ycia duchowego i s¹ gotowe powiêciæ sporo
czasu na formacjê we wspólnocie i poprzez wspólnotê, anga¿uj¹c siê w jej ¿ycie.
W Parafii Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki Wiernych w Olsztynie  Likusach
jest du¿e zró¿nicowanie grup i wspólnot oraz podejmowanych przez nie dzia³añ.
Nad wszystkimi grupami duchow¹ opiekê sprawuje proboszcz parafii.
Rada Duszpastersko-Parafialna  jest to zespó³ ludzi, którzy przyjmuj¹ na
siebie odpowiedzialnoæ za realizacjê pos³annictwa Kocio³a w konkretnym ro36 Ibidem, t. I, 6.12.1992. Z Mari¹ Surynowicz w organizacji biblioteki wspó³pracowa³y: Katarzyna Borodynko i Stanis³awa Borodynko, Honorata Herman, Ma³gorzata Samsel, Wanda Skibiñska,
Marta Sienkiewicz, Wanda Zaremba (ibidem, lipiec, sierpieñ 1997; padziernik 1997).
37 ChL 20.
38 Sobór Watykañski II, Dekret o apostolstwie wieckich Apostolicam actuositatem, w: Sobór
Watykañski II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznañ 1968, nr 10, 25.
39 ChL 29.
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dowisku. Bior¹ udzia³ w rozwi¹zywaniu problemów duszpasterskich i aktywizowaniu ca³ej wspólnoty parafialnej do wspó³odpowiedzialnoci za ¿ycie parafii jako
duchowej rodziny. Na Soborze Watykañskim II okrelono jednoznacznie koniecznoæ wspó³pracy duchowieñstwa ze wieckimi wierz¹cymi dla dobra Kocio³a
i realizacji jego misji w wiecie40. Duszpasterze parafii w Likusach wyranie
tworz¹ model parafii oparty na takiej wspó³pracy, dopuszczaj¹c do wspó³udzia³u
w kierowaniu parafi¹ wieckich katolików. Dowiadczenie duszpasterskie Kocio³a potwierdza, ¿e parafia, w której jest dobrze funkcjonuj¹ca rada parafialna,
oparta jest na dialogu i rzeczywicie coraz bardziej nabiera cech wspólnotowych41. Za jej porednictwem proboszcz uzyskuje lepsze rozeznanie potrzeb
parafii, zarówno materialnych, jak i duchowych, korzysta z dowiadczenia i kompetencji cz³onków Rady w podejmowaniu dzia³añ duszpasterskich, których realizacja by³aby niemo¿liwa bez ich pomocy42.
Od pocz¹tku zaistnienia parafii w Likusach w 1992 r. proboszcz Stanis³aw
Rusiniak po przeprowadzonych z parafianami konsultacjach przedstawi³ wspólnocie parafialnej kandydatów do Rady Duszpastersko-Parafialnej, ciesz¹cych siê
u ogó³u mieszkañców dobr¹ opini¹ i zaufaniem. Pierwszy sk³ad Rady by³ nastêpuj¹cy: Maria Surynowicz, Bogdan Korol, Józef Kuck, Ludwik Jurkowski, Henryk
Spycha³a, Edmund W³odkowski. Ka¿da z osób mia³a swój obszar odpowiedzialnoci. To nie by³a grupa doradcza, ale zespó³ ludzi, którzy przejêli na siebie odpowiedzialnoæ za realizacjê pos³annictwa Kocio³a w tej konkretnej parafii43. Sk³ad osobowy Rady zmienia³ siê. W póniejszych latach jej cz³onkami byli tak¿e: Stanis³awa
Hanowska, Wanda Zaremba, Jan Chmielewski, Antoni Ma³kowski, Jan Micha³owski,
Boles³aw Jab³oñski, Grzegorz Szymañski, Irena Miko³ajczyk, Krystyna Malicka, Alicja
Wojcicka, Boles³aw Jab³oñski, Pawe³ Sobieszczyk, Albert Kuck, Remigiusz Gadomski, Stanis³aw Karda, Andrzej Wawierowicz, Józef Miko³ajczyk, Jerzy Wojcicki44. Najd³u¿szy okres pracy w Radzie maj¹ Maria Surynowicz i Józef Kuck.
40

Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium, nr 37. Tak¿e
Sobór Watykañski II, Dekret o pos³udze i ¿yciu kap³anów Presbyterorum ordinis, nr 9; ChL 27.
41 A. ¯¹d³o, Modele organizacji duszpasterstwa parafialnego, w: Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski, Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysi¹clecia. Program duszpasterski na rok
2000/2001, Katowice 2000, s. 183.
42 R. Kempny, Parafia w nowej ewangelizacji, w: Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski,
Nowa ewangelizacja..., s. 151.
43 Okrelono nastêpuj¹ce zadania dla cz³onków Rady: prowadzenie Kroniki parafialnej, sprawy
kultury chrzecijañskiej, charytatywne i dorane, sprawy remontów i jakoci wykonywanych robót,
planowanie dzia³alnoci duszpastersko-wychowawczej, sytuacja bezrobotnych, sprawy ubezpieczeniowe
i finansowe, organizacja procesji z okazji wi¹t kocielnych, kwestie ruchów apostolskich, ma³¿eñstw
i rodzin, sprawy zwi¹zane z duchem salezjañskim, rozwijanie zainteresowañ sportowych u m³odzie¿y
(Kronika, t. I, 30.08.1992; 7.10.1992; 5.09.1993).
44 Ibidem, czerwiec 1994; grudzieñ 1995; ibidem, t. III, czerwiec 2003; M. Surynowicz, Rada
Duszpastersko-Parafialna przy Parafii N.M.P. Wspomo¿ycielki Wiernych w Olsztynie  Likusach, Echo
Wspomo¿ycielki (2006), nr 20, s. 5.
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Udzia³ Rady Duszpastersko-Parafialnej w organizacji ¿ycia parafii od samego pocz¹tku by³ znaczny. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Rada sta³a siê zaczynem
w kszta³towaniu wspó³odpowiedzialnoci i wspó³pracy na rzecz odpowiedniego
utrzymania wi¹tyni, ale tak¿e rozwoju wiary i realizacji przykazania mi³oci.
Poczucie odpowiedzialnoci za parafiê owocuje licznymi inicjatywami. Radni podejmuj¹ uchwa³y w sprawach remontów, inwestycji, poszukuj¹ sponsorów, wspó³pracuj¹ z Rad¹ Osiedla Likusy, animuj¹ i w³¹czaj¹ siê w wiele przedsiêwziêæ
¿ycia parafialnego. Spotkania cz³onków Rady odbywaj¹ siê zazwyczaj raz
w miesi¹cu, najczêciej poprzedzone udzia³em w Eucharystii.
¯ywy Ró¿aniec  jest to najstarsza (obok Domowego Kocio³a) i najliczniejsza wspólnota modlitewno-formacyjna. Dwie ró¿e ¯ywego Ró¿añca istnia³y
od pocz¹tku zaistnienia parafii, gdy¿ jej cz³onkinie wczeniej nale¿a³y do ¯ywego
Ró¿añca w parafii w. Wawrzyñca w Gutkowie. 4 stycznia 1998 r. utworzona
zosta³a III ró¿a45. Cz³onkowie zobowi¹zani s¹ do codziennego odmawiania jednej
dziesi¹tki ró¿añca. Wieloletnie, bardzo aktywne przewodnicz¹ce: I ró¿y  Zofia
Bronicka, II ró¿y  Helena Brzozowska, III ró¿y  Krystyna Malicka. Ró¿e spotykaj¹ siê regularnie w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca po porannej mszy w.,
odprawianej w intencji ¿ywych i zmar³ych cz³onków tej wspólnoty.
Domowy Koció³  s¹ to wspólnoty gromadz¹ce ma³¿eñstwa i rodziny,
które chc¹ pe³niej prze¿ywaæ swoje ¿ycie w zjednoczeniu z Bogiem. Domowy
Koció³ jest ga³êzi¹ Ruchu wiat³o-¯ycie, którego inicjatorem i moderatorem by³
S³uga Bo¿y ks. Franciszek Blachnicki46. Ide¹ tych wspólnot wed³ug samego
za³o¿yciela jest pog³êbienie ¿ycia wewnêtrznego, pog³êbienie mi³oci ma³¿eñskiej
oraz budowanie w poszczególnych rodzinach atmosfery autentycznie chrzecijañskiej47. S¹ to wiêc rodzinne szko³y ¿ycia chrzecijañskiego. Od pocz¹tku zaistnienia parafii by³y dwa krêgi Domowego Kocio³a. W sk³ad krêgu wchodzi od
3 do 5 ma³¿eñstw, w których jedno jest par¹ animatorsk¹. Raz w miesi¹cu
ma³¿eñstwa maj¹ spotkanie modlitewno-formacyjne w mieszkaniu której rodziny
z krêgu. Po wspólnej skromnej agapie spotkanie wype³nione jest s³uchaniem
45
46

Kronika, t. I, 4 stycznia 1998.
Krêgi Domowego Kocio³a przejê³y z ruchu oazowego formacjê duchow¹ realizowan¹ na
15-dniowych rekolekcjach. Na co dzieñ staraj¹ siê tworzyæ katechumenat rodzinny poprzez s³owo
i wiadectwo chrzecijañskiego ¿ycia. Program formacyjny jest wiêc realizowany w przestrzeni poszczególnych par ma³¿eñskich. Wyznaczaj¹ go skonkretyzowane zasady ¿ycia chrzecijañskiego w odniesieniu do ma³¿onków zwane zobowi¹zaniami ma³¿eñskimi. S¹ to: codzienna modlitwa osobista, modlitwa
ma³¿eñska, modlitwa rodzinna, dialog ma³¿eñski, udzia³ w rekolekcjach, comiesiêczne spotkania formacyjne (W. Czupryñski, Odnowa parafii i duszpasterstwa. Deuterokatechumenalna koncepcja chrzecijañskiej formacji w myli i dziele ks. Franciszka Blachnickiego, Olsztyn 2011, s. 171).
47 F. Blachnicki, Wspólnoty rodzinne Ruchu wiat³o-¯ycie, w: Domowy Koció³. List do wspólnot rodzinnych, t. 2, Kraków 2003, s. 27. Podajê za: W. Czupryñski, Odnowa parafii i duszpasterstwa,
s. 171.
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i rozwa¿aniem S³owa Bo¿ego czerpanego z Ewangelii z odniesieniem do w³asnego ¿ycia. Ma³¿eñstwa podejmuj¹ tak¿e okrelone duchowe zobowi¹zania, o realizacji których opowiadaj¹ na ka¿dym spotkaniu. Spotkanie zwykle koñczy siê
rozwa¿aniem tajemnicy ró¿añca. Ka¿de z ma³¿eñstw stopniowo stara siê wprowadziæ w swoje ¿ycie konkretne elementy pracy duchowej. Stwierdzam z mojego dowiadczenia  pisze Albert Kuck, cz³onek wspólnoty  ¿e niektóre ma³¿eñstwa zosta³y uchronione od rozpadu. Wielu wysz³o z na³ogu alkoholowego czy
tytoniowego48. Dla parafii bardzo istotne jest to, ¿e ca³a praca formacyjna
wspólnot (zgodnie z myl¹ ks. F. Blachnickiego) zmierza do coraz bardziej wiadomego zaanga¿owania siê na rzecz lokalnej wspólnoty. Mo¿na stwierdziæ, ¿e
efekty tej formacji s¹ widoczne. Ma³¿onkowie, którzy wchodzili lub wchodz¹
w sk³ad krêgów Domowego Kocio³a, zw³aszcza: Anna i Kazimierz Jankowscy,
Ewa i Albert Kuck, Halina i Grzegorz Szymañscy, Jolanta i Marek Duda, Teresa
i Henryk Spycha³a byli zawsze otwarci na potrzeby parafii. Ich nazwiska czêsto
wymieniane s¹ w Kronice parafialnej dokumentuj¹cej zaanga¿owanie parafian
oraz w podziêkowaniach ksiêdza proboszcza czytanych w og³oszeniach parafialnych i zamieszczanych w gazetce Echo Wspomo¿ycielki  za udzia³ w wydarzeniach liturgicznych i innych oraz w ró¿norodnych pracach w kociele lub przy
kociele.
Polski Zwi¹zek Kobiet Katolickich49  grupa ta powsta³a 3 kwietnia
1995 r. Za³o¿ycielkami Ko³a by³y Izabela Zmys³owska  prezes i Maria Surynowicz  wiceprezes PZKK w archidiecezji warmiñskiej50. Grupa w pierwszym
okresie swojego istnienia liczy³a 16 osób. Na ich czele stanê³a Teresa Korol jako
przewodnicz¹ca51. Od 2005 r. funkcjê tê sprawowa³a Irena Miko³ajczyk52. Dzia³alnoæ tych kilkunastu kobiet by³a bardzo dynamiczna. Swoje spotkania formacyjne mia³y w ka¿d¹ pierwsz¹ rodê miesi¹ca, a zakres ich dzia³alnoci siêga³ poza
potrafiê. Organizowa³y i wspó³organizowa³y, zw³aszcza z Rad¹ Duszpastersko-Parafialn¹ i Rad¹ Osiedla, ró¿ne akcje duszpastersko-wychowawcze i charytatywne, m.in. ka¿dego roku Dzieñ Dziecka dla dzieci z parafii. Odbywa³y siê
48
49

A. Kuck, Wspólnota Kocio³a Domowego, Echo Wspomo¿ycielki (2006), nr 2, s. 2.
Jest to organizacja kobiet katolickich o zasiêgu ogólnokrajowym. PZKK zarejestrowany
zosta³ w 1990 r. w Warszawie. Jego celem by³o pog³êbianie duchowej formacji kobiet, obrona statusu
kobiety w rodzinie i spo³eczeñstwie, propagowanie chrzecijañskiego modelu wychowania, organizowanie
dzia³añ na rzecz nowej ewangelizacji. Zwi¹zek wydawa³ miesiêcznik List do Pani (Z. Skwierczyñski,
Polski Zwi¹zek Kobiet Katolickich, w: Encyklopedia katolicka, t. XV, Lublin 2011, kol. 13291330).
50 Za patronkê PZKK w archidiecezji warmiñskiej obrano Matkê Bo¿¹ Pokoju ze Stoczka
Klasztornego. Izabela Zmys³owska u³o¿y³a s³owa hymnu PZKK, a Maria Surynowicz litaniê do prywatnego odmawiania dla cz³onkiñ Zwi¹zku. Teksty te znajduj¹ siê w Kronice parafii (Wywiad B. Rozen
z Mari¹ Surynowicz przeprowadzony 19 stycznia 2013 r.).
51 Kronika, t. I, kwiecieñ 1995.
52 Ibidem, t. IV, styczeñ 2005.
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wtedy liczne konkursy z nagrodami, by³y wspólne piewy, recytacje i tañce oraz
poczêstunek53, ka¿dego roku w grudniu organizowa³y akcjê charytatywn¹ I Ty
mo¿esz zostaæ w. Miko³ajem na rzecz osób i rodzin w potrzebie. Wsparcie
otrzymywa³o wielu parafian. Dary przekazywano tak¿e do Domu Dziecka,
Schroniska dla Bezdomnych lub do Caritasu w archidiecezji warmiñskiej54. Kilka
razy organizowano wieczory wigilijne dla osób samotnych z osiedla55. W wakacje
kobiety z PZKK pe³ni³y dy¿ury w pomieszczeniach Oratorium, gdzie organizowano dla dzieci z parafii zajêcia wypoczynkowo-rekreacyjne56. Dzia³alnoæ trwa³a
do 1 wrzenia 2008 r., kiedy to nast¹pi³o rozwi¹zanie kó³ w archidiecezji z powodu
zbyt ma³ej liczby osób57.
Grupa Charytatywna  zawi¹za³a siê w padzierniku 1994 r. jako Parafialna Grupa Caritas, póniej upowszechni³a siê nazwa Grupa Charytatywna. Grupa
zajmuje siê dzia³alnoci¹ charytatywn¹ na rzecz osób potrzebuj¹cych wsparcia
materialnego. Z okazji wi¹t roznoszone s¹ paczki pochodz¹ce z darów serca,
które parafianie sk³adaj¹ w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Jej pierwszy
sk³ad by³ nastêpuj¹cy: Ludwik Jurkowski  przewodnicz¹cy i Maria Surynowicz.
Sk³ad osobowy zmienia³ siê, ale szczególnie aktywnie dzia³a³y (czyni¹ to do tej
pory): Irena Miko³ajczyk, Maria Surynowicz, Helena Brzozowska i Andrzej Wawierowicz.
Udzielanie pomocy o charakterze doranym jest czêsto ma³o widoczne, ale
jest to wielkie dzie³o realizowane w parafii, które wiadczy o wra¿liwoci wielu
parafian i sprzyja kszta³towaniu postaw solidarnoci wzajemnej.
Wspólnota Matki Bo¿ej Królowej Pokoju  jej pocz¹tki siêgaj¹ roku
2000, kiedy to grupa parafian i osób spoza parafii zainicjowa³a spotkania modlitewne ka¿dego 25 dnia miesi¹ca. Inspiracj¹ by³y objawienia Matki Bo¿ej
w Medjugorie. Po kolejnej pielgrzymce zorganizowanej z proboszczem ks. Tadeuszem Pawlukiem, jej uczestnicy rozpoczêli spotkania modlitewne na wzór wieczornego programu w Medjugorie: ró¿aniec, msza w. i adoracja Najwiêtszego
Sakramentu zakoñczona indywidualnym b³ogos³awieñstwem. Obecnie wspólnota
spotyka siê w ka¿dy poniedzia³ek w kociele na modlitwie ró¿añcowej i Eucharystii, a po niej kontynuowane jest spotkanie modlitewno-formacyjne w sali Oratorium.
53
54

Ibidem, t. I, czerwiec 1995; czerwiec 1996.
Ibidem, grudzieñ 1995; grudzieñ 1996. Informacja o akcji charytatywnej by³a zamieszczona
w Biuletynie Rady Osiedla Likusy  Kurier Likuski (1997), nr 10; oraz w biuletynie Echo Wspomo¿ycielki 1 (1998), nr 7, s. 1. Najwiêcej informacji zawiera Kronika, t. II i III, grudzieñ 19992003.
55 Kronika, t. I, grudzieñ 1996, grudzieñ 1997, grudzieñ 1998. Informacja o tym wydarzeniu
ukaza³a siê tak¿e w Biuletynie Rady Osiedla Likusy  Kurier Likuski (1997), nr 10; Echo Wspomo¿ycielki 1 (1998), nr 10, s. 2.
56 Kronika, t. I, czerwiec 1995.
57 Ibidem, t. V, wrzesieñ 2008.
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Wspólnota ¿yje orêdziami Matki Bo¿ej Królowej Pokoju, co mobilizuje jej
cz³onków do g³êbszego ¿ycia duchowego. Od 2003 r. wspólnota zaczê³a jedziæ
na tzw. Wieczerniki Modlitwy do Czerwiñska, gdzie wspólnie z innymi grupami
trwali wraz z Maryj¹ na modlitwie adoruj¹cej Boga. Kolejn¹ inicjatyw¹ tej wspólnoty i jej moderatora ks. proboszcza Tadeusza Pawluka by³o zorganizowanie
w parafii ca³odobowej, comiesiêcznej adoracji Najwiêtszego Sakramentu, koñcz¹cej siê msz¹ w. o uzdrowienia. Systematycznie z 24 na 25 dnia ka¿dego
miesi¹ca adoracjê rozpoczyna msza w. w intencji Ojczyzny, Ojca wiêtego
i Radia Maryja58. Pierwsz¹ animatork¹ wspólnoty by³a Alicja Wójcik, a obecnie
od kilku lat animatork¹ jest Teresa Jurkowska.
Wspólnota dla Intronizacji Chrystusa Króla  powsta³a w 1999 r., a jej
moderatork¹ zosta³a Stanis³awa Hanowska59. Wspólnota jest odpowiedzialna za
adoracjê Najwiêtszego Sakramentu w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca; wspiera
duchowo wszelkie inicjatywy krajowej i archidiecezjalnej Wspólnoty dla Intronizacji Chrystusa Króla. Na terenie parafii by³a inicjatorem i koordynatorem dzie³a
peregrynacji Obrazu Chrystusa Króla60.
Grupa Nieustaj¹cego Ró¿añca wiêtego  ka¿dego 27 dnia miesi¹ca
podejmuje modlitwê ró¿añcow¹ nieprzerwanie przez ca³¹ dobê w intencjach
zwi¹zanych z parafi¹ i Kocio³em w Polsce61. Ka¿da z osób rozwa¿a tajemnicê
jednej czêci ró¿añca w obranym czasie. Co pó³ godziny odmawiana jest inna
czêæ ró¿añca  przypisana do konkretnej godziny oraz litania do Matki Bo¿ej
Gietrzwa³dzkiej62.
Ministranci (Liturgiczna S³u¿ba O³tarza)  to osoby pos³uguj¹ce w czasie mszy w. i innych celebracji liturgicznych. Wszyscy wierni gromadz¹cy siê na
liturgii zobowi¹zani s¹ do czynnego udzia³u, ale najwiêksze predyspozycje po
szafarzu ma s³u¿ba liturgiczna. Ministranci w parafii w Likusach stanowi¹ grupê
licz¹c¹ (w zale¿noci od roku) od 12 do 15 ch³opców od II klasy szko³y podsta58 A. Mazuchowska, Comiesiêczna adoracja Najwiêtszego Sakramentu u stóp Wspomo¿ycielki
Wiernych w Likusach, Echo Wspomo¿ycielki (2009), nr 3, s. 12.
59 Kronika, t. II, wrzesieñ 1999.
60 Dzia³alnoæ wychowawczo-duszpasterska, Echo Wspomo¿ycielki 4 (2002), nr 40 (158), s. 5.
61 Ibidem; Kronika, t. IV, styczeñ 2005.
62 Idea Nieustaj¹cego Ró¿añca wiêtego zrodzi³a siê w Sanktuarium Matki Bo¿ej w Gietrzwa³dzie
w 1999 r. z inicjatywy osób wieckich, które otrzyma³y zgodê i b³ogos³awieñstwo ks. arcybiskupa
Edmunda Piszcza, ówczesnego pasterza archidiecezji warmiñskiej. To w Gietrzwa³dzie Maryja prosi³a,
aby codziennie modliæ siê na ró¿añcu, dlatego zosta³a obrana patronk¹ wspólnot Nieustaj¹cego Ró¿añca
wiêtego, których cz³onkowie licz¹ dzisiaj kilka tysiêcy osób. Proboszcz parafii w niedzielnych og³oszeniach parafialnych przypomina wiernym o zbli¿aj¹cym siê dniu modlitwy ró¿añcowej (Jan Pawe³ [Maciej Bagdziñski] OFM, Dzie³o Nieustaj¹cego Ró¿añca wiêtego jako skuteczny sposób na o¿ywienie
duchowego ¿ycia parafii. wiadectwo i zaproszenie, http://www. pastoralne. pl/artykuly-/art,4,dzielonieustajacego-rozanca-swietego-jako-skuteczny-sposob-na-ozywienie-duchowego-zycia-parafii-swiadectwo-i-zaproszenie (25.01.2013).
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wowej. Istnieje te¿ grupa ministrantów honorowych (starszych wiekiem), którzy
s³u¿¹ do mszy w. z okazji uroczystoci parafialnych i wi¹t. Ministranci swoje
spotkania formacyjne odbywaj¹ w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca. Ponadto
ze swoim opiekunem, proboszczem, ka¿dego roku uczestnicz¹ w ró¿nych miêdzyparafialnych i salezjañskich spotkaniach formacyjnych i okolicznociowych wydarzeniach. Wyje¿d¿aj¹ na wycieczki, rajdy, pielgrzymki. W Kronikach znajdujemy
wiele informacji o atrakcyjnych inicjatywach rekreacyjno-sportowych realizowanych z udzia³em ministrantów63.
Chór Parafialny  jest umuzykalnion¹ i rozpiewan¹ grup¹, która uwietnia
liturgiê mszy w. z okazji wi¹t i uroczystoci. Przez pewien okres by³ chórem
miêdzyparafialnym parafii salezjañskich: Likus i Gutkowa. Obecnie jest grup¹
licz¹c¹ oko³o 20 osób (kobiet i mê¿czyzn w ró¿nym wieku) z parafii, profesjonalnie prowadzon¹ przez Romana Trzciñskiego  organistê w parafii, w Likusach.
Stowarzyszenie Oratorium im. w. Franciszka Salezego  powsta³o
w 1999 r. Wybrano Radê Oratorium z sekretarzem Mari¹ Surynowicz i skarbnikiem Józefem Kuckiem. W sk³ad Rady weszli tak¿e przedstawiciel nauczycieli,
rodziców i m³odzie¿y64. Przyjêto program pracy wychowawczo-duszpasterskiej
na rok 1999/200065. W ka¿dym kolejnym roku wprowadzano pewne zmiany
w planie pracy, ale pewne sta³e przedsiêwziêcia ukszta³towa³y strukturê tego
programu.
Stowarzyszenie prowadzi³o dzia³alnoæ wychowawczo-rekreacyjn¹. Organizowane by³y: sportowe imprezy, czêsto przy wspó³pracy parafii salezjañskiej
w Gutkowie; andrzejkowe zabawy dla m³odzie¿y z parafii; noworoczne bale
karnawa³owe dla dzieci; bale choinkowe; kuligi; ferie zimowe i wakacje letnie
wed³ug przygotowanego programu; dni skupienia dla m³odzie¿y; Oratorium na
kó³kach  czyli wycieczki rowerowe do pobliskich miejscowoci i rajdy rowerowe; wycieczki krajoznawcze; rejsy ¿eglarskie, turnieje tenisa sto³owego, dzia³alnoæ m³odzie¿owego zespo³u teatralno-recytatorskiego (przygotowuj¹cego inscenizacje i programy poetycko-muzyczne na ró¿ne okazje zwi¹zane z prze¿ywanymi
wiêtami liturgicznymi); zajêcia wyrównawcze dla dzieci (umo¿liwiaj¹ce pomoc
w nauce) oraz nauka jêzyków obcych; zajêcia komputerowe i nauka gry na
instrumentach; zajêcia techniczno-plastyczne, dzia³alnoæ redakcyjna Echa
Wspomo¿ycielki (od 1998 r.); organizowanie pielgrzymek; organizowanie festynów familijnych przy wspó³pracy z parafi¹ w Gutkowie i Rad¹ Osiedla Likusy;
63 Kronika, t. I, czerwiec 1995; maj 1996; czerwiec 1997; luty 2000; czerwiec 2006; wrzesieñ
2006; padziernik 2009.
64 Protokó³ dotycz¹cy wyboru Rady Oratorium, w: Kronika, t. II, 18 czerwca 1999.
65 Program pracy wychowawczo-duszpasterskiej Oratorium im w. Franciszka Salezego w Olsztynie-Likusach na rok szkolny 1999/2000, w: Kronika, t. II, 18 czerwca 1999.
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organizowanie Niepodleg³ociowego Biegu Prze³ajowego z wieloma atrakcjami
(11 listopada)66. Z wszystkich wydarzeñ relacje zamieszczane s¹ w parafialnej
gazetce Echo Wspomo¿ycielki. Wychowawcami w Oratorium byli m.in.: Ma³gorzata Paukszto, Agnieszka Osowska, El¿bieta Byszko-Sidor, Katarzyna Borodynko, Gabriela Stanilewicz, Helena Jab³oñska, Beata Stecka, Dariusz Stecki
(g³ówny organizator rajdów rowerowych), Dawid Kazañski67.
Program dzia³alnoci wychowawczo-rekreacyjnej Stowarzyszenia Oratorium zak³ada realizowanie misji ewangelizacyjnej w duchu w. Jana Bosko i jest
skorelowany z dzia³aniami wychowawczo-duszpasterskimi ca³ej parafii. Duchowy
patronat w. Jana Bosko sprawia, ¿e dzieci i m³odzie¿ dowiadczaj¹ wielu radoci
ze wspólnych dzia³añ rekreacyjno-sportowych realizowanych w atmosferze ¿yczliwoci i jednoci68.
Grupa sympatyków Radia Maryja  utworzona 24 lutego 1999 r.69
Gromadzi sta³ych s³uchaczy radia, którzy wspó³tworz¹ dzie³o ewangelizacyjne,
jakim jest Rodzina Radia Maryja.
Czasopismo parafialne Echo Wspomo¿ycielki
Bardzo wa¿nym przedsiêwziêciem jest redagowanie czasopisma parafialnego Echo Wspomo¿ycielki. Powsta³o w 1998 r. z inicjatywy ks. Tadeusza Pawluka  proboszcza, w cis³ej wspó³pracy z Mari¹ Surynowicz, Gabriel¹ Stanilewicz, Ma³gorzat¹ Samsel, Grzegorzem Stanilewiczem, póniej tak¿e Katarzyn¹
Borodynko, którzy tworzyli pierwszy zespó³ redakcyjny70. Pocz¹tkowo by³ to
4-stronicowy, formatu zeszytowego, biuletyn informacyjny, nazwany tak¿e Pismem Wspólnoty Parafialnej71. Biuletyn przez kilka lat wydawany by³ co tydzieñ,
od 2005 r. sta³ siê dwutygodnikiem, a od 2009 r. miesiêcznikiem. Pismo zawiera³o
najwa¿niejsze informacje z ¿ycia parafii, krótkie teksty dla formacji chrzecijañskiej, a tak¿e cenne dla kszta³towania polskiej i chrzecijañskiej to¿samoci przy66

Ibidem; T. Pawluk SDB, Sprawozdanie wizytacyjne proboszcza parafii, Echo Wspomo¿ycielki (2001), nr 2. Ponadto wiele informacji na temat dzia³alnoci Oratorium znajdziemy we wszystkich
tomach Kroniki parafialnej oraz w poszczególnych numerach pisma Wspólnoty Parafialnej Echo
Wspomo¿ycielki.
67 Kronika, t. II, styczeñ 2001; luty 2001.
68 Projekt wychowawczo-duszpasterski Parafii salezjañskiej, Olsztyn-Likusy 2001/02 (ibidem,
padziernik 2001).
69 Ibidem, luty 1999.
70 Zespó³ redakcyjny zmienia³ siê. Do wspó³pracy w³¹czali siê tak¿e inni parafianie. Od 101
numeru (2001 r.) Echo sta³o siê pismem Wspólnoty Salezjañskiej w Olsztynie, czyli dwóch parafii
salezjañskich z Likus i Gutkowa, dlatego zespó³ redakcyjny tworzy³y jeszcze osoby z parafii s¹siedniej.
Chocia¿ sk³ad zespo³u zmienia³ siê, to osobowym filarem tego dzie³a i wspó³redaktorem by³a przez
10 lat (do koñca 2008 r.) Maria Surynowicz.
71 W trzecim roku wydawania biuletyn od numeru 91 (2000 r.) sta³ siê gazetk¹ 8-stronicow¹
formatu zeszytowego. W póniejszych latach format znacznie siê powiêkszy³, co pozwoli³o zwiêkszyæ
czcionkê. Zyskiwa³a tak¿e szata graficzna. Wprowadzono kolor do wydañ wi¹tecznych.
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pominanie i wyjanianie warmiñskich i chrzecijañskich zwyczajów i obrzêdów
oraz przybli¿anie w poszczególnych numerach historii Likus siêgaj¹cej XIV w.72
Zasadniczym motywem wydawania parafialnej gazetki by³o uzupe³nianie i utrwalanie og³oszeñ duszpasterskich przekazywanych podczas niedzielnych mszy w.73
Jednak uwa¿na lektura poszczególnych numerów pozwala stwierdziæ, ¿e gazetka
znacznie przekroczy³a postawiony na pocz¹tku cel. Pismo nabra³o charakteru
ewangelizacyjnego i kulturowego; na jego ³amach ukazywa³y siê teksty wa¿ne dla
kszta³towania szacunku dla tradycji. Parafianie mogli poznaæ wiat wartoci wspania³ej warmiñskiej poetki i pisarki, dzia³aczki spo³ecznej i wybitnego pedagoga Marii
Zientary-Malewskiej, która przez ostatnie trzy lata ¿ycia (19811984) by³a parafiank¹ w Likusach 74 . Metropolita warmiñski Edmund Piszcz napisa³
o niej, ¿e swoj¹ twórczoci¹ wzbogaci³a krajobraz kulturalny Warmiñskiej Ziemi75 Taki charakter gazetki to g³ównie zas³uga Marii Surynowicz. Biuletyn
przyci¹ga³ uwagê estetyk¹ wykonania, grafik¹, dowcipnymi tekstami i krzy¿ówk¹
z nagrodami. W ostatnim okresie, gdy gazetka sta³a siê miesiêcznikiem (2009 r.),
zmieni³ siê jej charakter. Pismo to przez wiele lat skierowane do parafian
w ka¿dym wieku, doskonale spe³nia³o funkcjê informacyjn¹ i formacyjn¹ oraz
integracyjn¹ w szerokim rozumieniu.
Dary Ducha wiêtego s¹ ró¿norodne, wiêc tak¿e ró¿norodne s¹ charyzmaty
(dary, uzdolnienia) wieckich, wiadczy o tym ten syntetycznie zaprezentowany
obraz wspólnoty parafialnej w Likusach. Pomimo tej ró¿norodnoci uzdolnieñ
(a wiêc tak¿e zainteresowañ i potrzeb) s¹ one w stosunku do siebie komplementarne, czyli wzajemnie potrzebne, uzupe³niaj¹ce siê. Jak poucza nas
72

Taki materia³ najczêciej przygotowywa³a Maria Surynowicz  bratanica Marii Zientary-Malewskiej, warmiñskiej poetki, która tak¿e przez ostatni okres swojego ¿ycia mieszka³a na Osiedlu
Likusy. Autorka zapozna³a siê z histori¹ Likus siêgaj¹c¹ XIV w. Wprowadzi³a w klimat i uwarunkowania
g³osowania plebiscytowego przeprowadzone na Powilu, Warmii i Mazurach. Przybli¿y³a tak¿e trudne
procesy integracyjne na Warmii po II wojnie wiatowej trwaj¹ce niemal do koñca XX w. (M. Surynowicz, Z historii Likus, Echo Wspomo¿ycielki 1 (1998), nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 26, 27, 29, 30; 2 (1999), nr 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15; 3 (2000), nr 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; 3 (2000), nr 1(78), nr 2(79), nr 3(80), 4(81), 5(82), 7(84),
8(85), 9(86), 10(87), 11(88)). Wspomnienia kontynuowa³ parafianin Józef Kuck, który w kilku kolejnych numerach odtworzy³ obraz powojennych Likus. Ukaza³ niezwyk³¹ ofiarnoæ i determinacjê wielu
ludzi, którzy pracowali na rzecz owiaty w Likusach oraz historiê uruchomienia bardzo wa¿nej dla
miejscowej ludnoci piekarni: Z historii Likus, Echo Wspomo¿ycielki 3 (2000), nr 12(89), s. 3;
nr 13(90), s. 3; 3 (2001), nr 16 (93), s. 3; nr 17 (94), s. 3; nr 19 (96), s. 3.
73 T. Pawluk, Pierwsza 100 Echa Wspomo¿ycielki, Echo Wspomo¿ycielki 3 (2001), nr 23, s. 2.
74 Kronika, t. I, 16 kwiecieñ 1995.
75 S³owo metropolity warmiñskiego z dnia 13 padziernika 1994 r., w: Maria Zientara-Malewska, Dzie³a Wybrane, Olsztyn 1997, s. 5. Za zaanga¿owanie w ¿ycie Kocio³a katolickiego otrzyma³a
odznaczenie papieskie od Jana Paw³a II  Medal Pro Ecclesia et Pontifice. Zmar³a w 1984 r.
w Olsztynie-Likusach, maj¹c 90 lat. Pomiertnie przyznano pisarce Medal Rod³a (H. Sawicka, ¯ycie
i twórczoæ Marii Zientary-Malewskiej (18941984), w: Maria Zientara-Malewska, Dzie³a wybrane, s. 719).
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Jan Pawe³ II, ka¿dy jest wezwany do budowania jednoci i braterstwa w Kociele,
staj¹c siê darem dla innych, a jednoczenie samemu czerpi¹c z bogactwa ca³ego
Kocio³a76.

5. Zadanie wykonane – dzieło realizowane
Budowa kocio³a w Likusach wyzwoli³a ogrom si³, energii i ofiarnoci
u wielu parafian. To by³o potwierdzenie, ¿e koció³ w tym miejscu jest piln¹
potrzeb¹. Przychodzili budowaæ ludzie starsi, kobiety, m³odzie¿, a nawet dzieci.
Niektórzy powiêcali czêæ swoich urlopów. By³a pomoc fizyczna i materialna.
Dziêki tak du¿emu zaanga¿owaniu tak wielu osób koszt budowy wi¹tyni zosta³
znacznie pomniejszony. Mo¿na powiedzieæ, ¿e koció³ wybudowano za cenê ludzkiej ofiarnoci, dobrej woli i bezinteresownoci77.
Bior¹c pod uwagê zaanga¿owanie parafian z Likus w ¿ycie tej wspólnoty,
mo¿na powiedzieæ, ¿e dowiadczenie braterstwa w tej wspólnocie jest udzia³em
wielu. Przez 20 lat funkcjonowania parafii jej cz³onkowie dali wiadectwo du¿ej
odpowiedzialnoci za powstanie wi¹tyni, jej wygl¹d i funkcjonowanie, a tak¿e za
rozwój ¿ycia duchowego  w³asny i innych. Zakres podejmowanych ka¿dego
roku przedsiêwziêæ i prac jest imponuj¹cy. Niektórych dobrych przedsiêwziêæ nie
uda³o siê utrzymaæ, np. scholii dzieciêcej czy Podwórkowego Kó³ka Ró¿añcowego. W sprawozdaniu wizytacyjnym z 2001 r. ówczesny proboszcz za zadanie
pierwszoplanowe uzna³ rozwijanie ¿ycia sakramentalnego wród rodzin parafii,
gdy¿ wiele z nich zaniedbuje uczestnictwo nawet w niedzielnej Eucharystii78 .
Ró¿norodna dzia³alnoæ duszpastersko-wychowawcza prowadzona z wielkim zaanga¿owaniem duszpasterzy tej parafii i powiêkszaj¹cej siê grupy aktywnych parafian daje katolikowi mo¿liwoæ udzia³u w ¿yciu tej parafii, do której
nale¿y. Jest ona przestrzeni¹, w której ka¿dy, gdy tylko zechce, mo¿e znaleæ
miejsce dla siebie. Jan Pawe³ II bardzo pragn¹³, aby wieccy nabierali coraz
g³êbszego przekonania o tym, jak bardzo istotne jest ich apostolskie zaanga¿owanie na terenie w³asnej parafii, która jest kocieln¹ rodzin¹, oczywicie w cis³ej
jednoci ze swoimi kap³anami79. To siê dokonuje, w czym bardzo pomaga dialogowo-partnerski styl relacji duszpasterzy w parafii w Likusach. Mo¿na mieæ
76
77
78

ChL 28.
M. Surynowicz, Z historii Likus, Echo Wspomo¿ycielki 3 (2000), nr 10 (87), s. 3.
T. Pawluk SDB, Mi³oæ Boga wyra¿ana w trosce o Koció³. S³owo pasterskie po Uroczystoci
Konsekracji Kocio³a, Echo Wspomo¿ycielki 3 (2000), nr 6 (83), s. 2-3; idem, Sprawozdanie wizytacyjne proboszcza parafii, Echo Wspomo¿ycielki (2001). Wydanie specjalne, z 1 wrzenia, s. 3.
79 ChL 27.
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nadziejê, ¿e parafia pod patronatem Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki Wiernych, która
przekroczy³a 20 lat swojego istnienia, bêdzie dalej dynamicznie wzrasta³a
w braterstwie, w zaanga¿owaniu religijnym i spo³ecznym wiernych.
PARISH – AN UNUSUAL PLACE OF GROWING IN FAITH
AND BROTHERHOOD. TWENTY YEARS OF THE EXISTENCE
OF MATKA BOŻA WSPOMOŻYCIELKA WIERNYCH PARISH IN OLSZTYN
(SUMMARY)

The article was written due to the 20th anniversary of the founding of this Catholic parish in
Olsztyn  Likusy. It is one of the small parishes in the local Church but at the same time it is
distinct and unique as any living organism in a human being. Is it possible to experience the
presence of God and His love in this parish? Is it the parish for our times? The author brings closer
the history of the parish and its spiritual dynamics of life, comes to conclusions which forecast
further trends of its development.

DIE KIRCHENGEMEINDE – EIN (UN)GEWÖHNLICHER ORT, UM IN GLAUBEN UND GEMEINSCHAFT ZU WACHSEN, 20 JAHRE KIRCHENGEMEINDE VON MARIA HILFE DER CHRISTEN IN OLSZTYN/ALLENSTEIN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel entstand anlässlich der Feier zum 20jährigen Bestehen der katholischen Gemeinde in Olsztyn-Likusy/Allenstein-Likusen. Eine von vielen Kirchengemeinden in der Teilkirche, doch
unverkennbar und einzigartig wie der lebendige Organismus des Menschen. Kann in dieser Kirchengemeinde die Gegenwart Gottes und seiner Liebe erfahren werden? Ist die Gemeinde auf der Höhe
der Zeit? Die Autorin versucht, auf diese Fragen eine Antwort zu finden, indem sie die Geschichte
der Kirchengemeinde und die Intensität ihres geistigen Lebens beleuchtet. Ebenso versucht die
Autorin Schlussfolgerungen zu ziehen, die auf den weiteren Entwicklungsweg der Gemeinde in der
Zukunft hinweisen. Die Autorin sieht dabei die Kirchenlehre, für die das Wort Gottes Quelle ihrer
Reflexionen ist, als Hintergrund.

