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Teraz biskup będzie z nami na co dzień
RELIGIA || Olsztyn stanie się ważnym punktem na mapie Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Świątynia przy ul. Lubelskiej będzie
siedzibą diecezji olsztyńsko-gdańskiej, utworzonej przez papieża Franciszka. Jak zmieni się teraz życie wspólnoty?

D

la paraﬁi i dla całej
społeczności grekokatolików, nie tylko w Olsztynie, jest
to wielka godność
— mówi ks. Jan Hałuszka,
proboszcz paraﬁi. — Będziemy mieli biskupa, będziemy
mieli katedrę i nasz ogólny
prestiż niewątpliwie wzrośnie. Powstanie siedziba nowej
eparchii i na pewno kontakt
z biskupem będzie całkiem
inny. Nie mówię oczywiście,
że był zły, ale bez wątpienia
będzie jeszcze lepszy i będziemy mogli dalej kroczyć drogą
do naszego Pana Boga.

Zmiana statusu świątyni to
także radosna wieść dla paraﬁan.
— Ta informacja wywołała
u mnie masę pozytywnych
odczuć — przyznaje dr Mirosława Czetyrbo-Piszczako,
wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
— Wiedzę o powołaniu nowej eparchii miałam znacznie wcześniej. Ogromnym
zaskoczeniem i niespodzianką
był dla mnie wybór siedziby.
Wydawało mi się, że faworytem jest tutaj Gdańsk. Moim
zdaniem sukces olsztyńskiej
paraﬁi wiąże się z podwyższeniem prestiżu całego Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Jest to instytucja, która
budowała swoje struktury
praktycznie od podstaw. Jest
to także ogromne zwycięstwo
moralno-duchowe mniejszości ukraińskiej, która od ponad 70 lat stara się tworzyć
swoją małą ojczyznę na Warmii i Mazurach.
Awans paraﬁi to nie tylko
prestiż, ale i nowe wyzwania.
— Na pewno czeka nas wiele pracy — zaznacza ks. Hałuszka. — Ksiądz biskup musi
mieć kurię, swoją rezydencję.
Nasze życie paraﬁalne zmieni
się, bo ksiądz biskup będzie
z nami na co dzień. Nasza katedra będzie też pełnić funkcje reprezentacyjne.
Olsztyńska cerkiew greckokatolicka to nie tylko ośrodek
życia duchowego, lecz także
kulturalnego. Pomimo pandemii, to życie toczy się dalej.
— Organizujemy kilka różnych wydarzeń online — wyjaśnia proboszcz. — Obejmują one nie tylko Olsztyn, lecz
także Warmię i Mazury. Jest
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Cerkiew greckokatolicka przy ul Lubelskiej 12 w Olsztynie
przegląd twórczości religijnej w Górowie Iławeckim,
ale nasza paraﬁa też bierze
w tym udział. Staramy się
również we własnym zakresie
docierać do wszystkich ludzi,
którzy są nieobecni ze względu na pandemię, żeby mieć
z nimi kontakt i pomagać im
na różne sposoby.
Ważnym elementem życia
paraﬁi są lekcje języka ukraińskiego. Od wielu lat prowadzi je dr Mirosława Czetyrba-Piszczako.
— Obecnie przeszliśmy całkowicie na nauczanie zdalne
— mówi. — Jeśli chodzi o sam
plan lekcji, to nic się nie
zmieniło. Pracujemy zgodnie z wytyczonymi godzinami. Jednak zarówno mnie,

jak i uczniom, brakuje żywego
kontaktu, brakuje wspólnoty
klasowej, spotkań, rozmów.
Mamy jednak okazję spotykać
się poza lekcjami. Jesteśmy
w trakcie przygotowywania
Przeglądu Poezji Śpiewanej
w wersji online. Inicjatywę
kontynuujemy już od siedemnastu lat. Ze względu na
wymogi reżimu sanitarnego
spotykamy się w grupach do
trzech osób — zaznacza.
Utworzenie przez papieża
nowej eparchii świadczy o żywotności religijnej wiernych
obrządku bizantyjskiego
mieszkających w naszym regionie. Co zadecydowało o sile
tej tradycji?
— Miłość do cerkwi jest
u nas przekazywana z poko-

lenia na pokolenie — odpowiada ksiądz Hałuszka. — To,
co przeżyła nasza wspólnota
wcześniej, czyli brak Boga,
brak możliwości odprawiania
nabożeństw we własnym języku, we własnym obrządku,
spowodowała na pewno, że
doceniamy rolę cerkwi w naszym życiu. Wydaje mi się, że
to jest właśnie ten czynnik,
który pozwala nam pozostawać blisko Boga — tłumaczy.
— Dla mnie i dla większości
Ukraińców cerkiew była miejscem, gdzie mogliśmy kultywować swoją odrębność narodową — zauważa Mirosława
Czetyrbo-Piszczako. — Cerkiew stała się ośrodkiem życia
towarzyskiego, publicznego,
kulturalnego. Bez tego nie
odbudowalibyśmy swoich
instytucji społecznych i kulturalnych. Dla mnie instytucja
cerkwi jest tym ośrodkiem,
który pomógł nam przetrwać.
Do momentu wprowadzenia
nowego hierarchy na urząd,
diecezją będzie zarządzał administrator apostolski metropolita przemysko-warszawski
arcybiskup Eugeniusz Popowicz. Z uwagi na pandemię
uroczyste wyświęcenie biskupa przeniesiono na styczeń
2021 r.

Ks. Jan Hałuszka:
Będziemy mieli
biskupa, będziemy
mieli katedrę i nasz
ogólny prestiż niewątpliwie wzrośnie.

Po transformacji ustrojowej
pojawiły się nowe możliwości.
W 1991 roku paraﬁę objął ks.
dr Jarosław Moskałyk. Duchowny rozpoczął intensywne
starania o uzyskanie budynku
nadającego się do adaptacji

na cerkiew lub terenów pod
budowę nowej świątyni. W ten
sposób wspólnota otrzymała
odpłatnie grunty wieczystego użytkowania przy ul. Lubelskiej. W kwietniu 1994 r.
wśród wiernych zorganizowano zbiórkę pieniędzy na zakup gruntu i budowę cerkwi.
W listopadzie 1995 r. nowym
proboszczem paraﬁi został ks.
Stanisław Tarapacki. Powołano również Radę Budowlaną.
Świątynię wznoszono w latach 1997-2000. Uroczystego
poświęcenia cerkwi dokonał
metropolita ks. abp Jan Martyniak. Trzy lata później rozpoczęto budowę domu paraﬁalnego. W 2005 roku paraﬁa
uzyskała na własność grunty,
które wcześniej były w użytkowaniu wieczystym.
PAWEŁ SNOPKOW
p.snopkow@gazetaolsztynska.pl
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Olsztyńska paraﬁa greckokatolicka powstała w 1979 roku.
Skupiała ludność ukraińską,
przesiedloną do Olsztyna
i okolic w czasie akcji „Wisła”.
W PRL-u społeczność ta musiała walczyć o zachowanie
własnej tożsamości. Ukraińcy
doświadczali szykan i prześladowań ze strony władz. Często
byli traktowani jak obywatele
gorszego sortu. Nie mogli budować własnych świątyń.
W Olsztynie nabożeństwa
w obrządku greckokatolickim odprawiano w paraﬁi
oo. Franciszkanów przy ul.
Wyspiańskiego 5 na Zatorzu. Rekolekcje i pogrzeby
wymagały wymagały zgody
katolickiego proboszcza. Początkowo posługę duszpasterską w olsztyńskiej paraﬁi
pełnili ojcowie bazylianie
z Warszawy, m.in. o. prowincjał Josafat Romanyk. Księży
wspomagały Siostry Służebnice Niepokalanej Panny Maryi.
Jedną z nich była s. Oksana
Waszczur, która służy w paraﬁi do dziś.
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