
Historia parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wieluniu 

Mieszkańcy miasta Wieluń jak i okolicznych terenów znani są w całej Archidiecezji 

Częstochowskiej. Ta „sława ” płynie stąd iż to lud pobożny, o otwartym sercu na Boga. 

Dlatego też Abp Stanisław Nowak nie wahał się nazywać tych terenów zieloną Galileą. To 

właśnie tutaj rodzili się, przebywali święci i błogosławieni naszej archidiecezji – bł. siostra 

Maria Kanuta od Pana Jezusa w Ogrójcu (ur. w Raczynie ),  bł. ks. Michał Binkiewicz (rektor 

Kościoła św. Józefa i NSD w Wieluniu), oraz  Matka Teresa od św. Józefa (Teresa Janina 

Kierocińska – ur. w Wieluniu). A to wszystko wiąże pewna legenda o Wieluniu.  

Pewnego razu ów Najjaśniejszy Książę spotkał na polowaniu jelenia niezwykłej wielkości. 

Ścigał go, uciekającego, aż do tego miejsca, gdzie stoi nasz teraz kościół. Gdy ten z oczu mu 

zniknął, zobaczył Baranka nad kielichem i hostię zawieszoną w powietrzu, otoczoną światłem 

i stojącą w miejscu błyskawicę. Przestraszony, razem ze swoją świtą głęboko i pobożnie do 

cudownego modlił się objawienia i wkrótce na wieczną jej pamiątkę kościół ten pod 

wezwaniem Najświętszego Ciała Chrystusa zbudował. Od wielkości jelenia nazwał „Wieluń” 

co znaczy tyle co „wielki jeleń”. 

Tyle mówi legenda na temat nazwy miasta Wieluń. .Podawana jest już od wieku XVII w 

księgach wieluńskiego klasztoru ojców Augustianów (obecnie Kościół pw.  Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny – kolegiata ). Natomiast już  roku 1282/3 miasto otrzymało prawa 

miejskie. I od tego czasu do dzisiaj w tym mieście wybudowano siedem kościołów.  

Chociaż jest to tylko legenda – jak w każdej legendzie jest ziarnko prawdy. Prawdą na pewno 

jest to, że jest to święta ziemia wybrana przez Pana.  

 Najstarszy z siedmiu kościołów miasta Wieluń to Kościół pod wezwaniem św. Barbary przy 

drodze z Wielunia przez Gaszyn do Krzyworzeki. Drugi to Fara Wieluńska pod wezwaniem 

św. Michała Archanioła przy ul. Sienkiewicza zbombardowana jako druga (pierwsze bomby 

padły na szpital im. Wszystkich Świętych ) i rozebrana do fundamentów we wrześniu 1939r, 

w czasie działań II- wojny światowej. Kolejny Kościół to parafia Nawiedzenia Najświętszej 

Maryi Panny. Niegdyś należała do ojców Augustianów przy ul. Augustiańskiej.  Czwarty 

Kościół sióstr Bernardynek przy ul. Ewangelickiej -obecnie Kościół Ewangelicki, a budynek 

klasztorny przeznaczony został na Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Piąty Kościół ojców Pijarów 

p.w. św. Józefa przy ulicy Barycz wraz z budynkami klasztornymi służącymi kiedyś ojcom 

Pijarom jako pomieszczenia gimnazjalne, które prowadzili do czasów rozbiorów Polski i 

kasacji zakonu przez carat. Następny jest kościół  ojców Franciszkanów wraz z jego 

Klasztorem przy ul. Reformackiej. Siódmy Kościół ojców Paulinów wraz z Klasztorem przy 

ul. Krakowskie Przedmieście-obecnie zajmowany przez siostry Bernardynki. 

Na początku ludność miasta Wieluń zrzeszona była w jednej parafii [do maja 1957r]. 

Kościołem parafialnym do 1939 roku była Fara Wieluńska (Kościół pod wezwaniem św. 

Michała Archanioła) zburzona w czasie rozpoczęcia drugiej wojny światowej. W czasie 

działań wojennych wszystkie Kościoły miasta Wieluń były zamknięte przez Niemców [do 

stycznia 1945r]. W tym czasie dla całego regionu Wieluńskiego, otwarty był jedynie kościół 

w Rudzie koło Wielunia. Po wojnie Kościołem parafialnym dla całego miasta została 



Kolegiata przy ul. Augustiańskiej. Była to parafia Bożego Ciała później przemianowana pod 

wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W kilka lat po wojnie, na skutek 

przyrostu ludności i rozbudowy miasta, zaszła potrzeba stworzenia drugiej parafii. Dlatego też 

biskup Zdzisław Goliński  dnia 7 maja 1957 wydał dekret, w którym  eryguje (ustanawia ) 

nową parafię p.w. św. Józefa przy ul. Barycz. Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

została podzielona na dwie części. Część wschodnia miasta zostaje włączona do św. Józefa. 

Były to ulice: Sienkiewicza, Różana, Barycz, Reformacka, Warszawska, Krakowskie 

Przedmieście, 18-Stycznia (obecnie Lecha Kaczyńskiego), Targowa, Kilińskiego, POW -

wówczas Waryńskiego, Staszica, Moniuszki, Stodolniana, Kościuszki, Robotnicza, 

Fabryczna, Konopnickiej oraz wioski Niedzielsko, oraz miejscowości takie jak Urbanice, 

Bieniądzice i Chrusty. 

Dalszy przyrost ludności, rozwój przemysłu i przyrost zakładów pracy w Wieluniu, powoduje 

coraz większy przypływ ludności ze wsi do miasta. W związku z tym rozszerza się 

budownictwo mieszkaniowe prywatne i później spółdzielcze. Na terenie parafii św. Józefa 

powstaje osiedle robotnicze przy ul. Słonecznej, Południowej i Orzeszkowej. Następnie od 

roku 1976 powstaje duże osiedle mieszkaniowe ( wysokie budownictwo)- imieniem L. 

Waryńskiego, następnie w późniejszym czasie powstaje też duże osiedle Stare Sady, co 

powoduje duże zagęszczenie ludności na terenie tej parafii. 

Widząc taki wzrost parafian na tym terenie arcybiskup Stanisław Nowak postanowił stworzyć 

duszpasterstwo terenowe dla obu tych osiedli. Duszpasterzem został mianowany ks. Jan 

Kałdon, który zaczął katechizację parafian od września1986 r. Na te okoliczność specjalnie 

wynajęto pomieszczenie w domu u Państwa Łuczaków przy ul. 18-Stycznia, gdzie z siostrą 

Celestyną nauczali lekcji religii, z racji braku zgody ówczesnych władz na katechezę w 

szkole. 

W lutym 1987r. ks. Jan Kałdon zostaje przeniesiony do innej miejscowości. 

Arcybiskup Nowak postanowił z duszpasterstwa terenowego utworzyć Wikariat terenowy. Z 

parafii św. Józefa i częściowo z parafii Nawiedzenia NMP wydziela nowe granice 

administracyjne Wikariatu, stanowiące dzisiejszą parafię św. Stanisława Biskupa i 

Męczennika. Najpierw ks. arcybiskup prosi o przejęcie obowiązków wikariusza terenowego, 

ks. Parnowskiego z Pajęczna, ale kapłan gorąco prosi księdza arcybiskupa o inną parafię. Ks. 

Arcybiskup się zgadza. W dniu 28 lutego 1987r ks. Leszek Dębski wyraża zgodę na przyjęcie 

obowiązków wikariusza terenowego i zostaje Nim mianowany przez arcybiskupa Stanisława 

Nowaka. Czwartego marca 1987r ks. Leszek Dębski melduje się na plebani św. Józefa i odtąd 

pełni obowiązki wikariusza terenowego przy parafii św. Józefa. Wraz z proboszczem ks. 

kanonikiem Michałem Sudołem, poszukują w rejonie dwóch osiedli - Waryńskiego i Starych 

Sadów - miejsca pod budowę nowego kościoła i możliwości zamieszkania dla ks. Leszka 

Dębskiego. 

W dniu Wielkiej Nocy 1987r zostaje odczytany dekret ks. biskupa o ustanowieniu Wikariatu 

terenowego w dotychczasowych granicach. 



 



 

Poszukiwania działki pod budowę Kościoła kończą się powodzeniem i w dniu 11 lipca 1987r 

roku zostaje kupiony parterowy domek jednorodzinny wraz z niedużą działką budowlaną. 

Pieniądze na zakup wymienionej posesji ofiarowują: ks. abp. Stanisław Nowak, ks. kan. 

Marian Stochniałek z parafii Nawiedzenia NMP, ks. Prałat Edward Banaszkiewicz -emeryt 

parafii Nawiedzenia NMP  ks. kan. Michał Sudoł z parafii św. Józefa-. Natomiast na ten cel 

zebrano również  w czasie jednej niedzieli we wszystkich Kościołach Wielunia na tacę 

podczas wszystkich mszy św. Pozostałą część należnych pieniędzy, sprzedający posesję 

otrzymał później. 



 

W domu parafialnym zamieszkuje w nim duszpasterz - ks. Leszek Dębski. Pierwsze Msze św. 

są celebrowane w niedzielę dnia  26 lipca 1987r. o godz. 8: 00, 11:00 i 18:00 pod dachem 

ganku, a także na dworze. Wyglądało to w następujący sposób:                                               

W każdą niedzielę ustawiano stół w ganku, na którym ksiądz odprawiał Msze św. , a Wierni 

stali na dworze, a w przypadku deszczu pod parasolami. W dni powszednie Msze św. 

odprawiane były w dużym pokoju, w domu zamieszkałym przez ks. duszpasterza. Jeden mały 

pokój przeznaczono na kancelarię parafialną, inny na sypialnię, pozostałe to kuchnia i 

łazienka. W takich warunkach odprawiano Msze św. aż do późnej jesieni. Jedynym 

udogodnieniem były prymitywne ławki ustawione przed domem na dworze, na których część 

wiernych mogła usiąść w czasie Mszy św. Po wakacjach przybył do pomocy drugi ksiądz ks. 

- Witold Grzyb. Zamieszkał On w wynajętym pokoju w bloku na osiedlu. Późną jesienią tego 

roku pobudowano drewnianą Kaplicę na wzór baraku, która przedzielona była przez środek 

wzdłuż ścianą. Lewa część Kaplicy podzielona była jeszcze na połowę w poprzek, co 

stanowiło dwa pomieszczenia, służące za sale katechetyczne. W części Kaplicy po prawej 

stronie odprawiano Msze święte i inne nabożeństwa. W Niedzielę w czasie Mszy św., ludzie 

zajmowali także pomieszczenia przeznaczone na sale katechetyczne, ponieważ w prawej 

części Kaplicy było bardzo ciasno. We wszystkich pomieszczeniach były ławki bez oparcia, 

co i tak stanowiło luksus w porównaniu z poprzednimi warunkami. 



 

ks. Witold grzyb i siostra Genowefa 

 



 

Odpust ku czci św. Jana Chrzciciela 24.06.1988 r. 

Po zbudowaniu Kaplicy kupiono organy elektroniczne i zatrudniono organistę Pana Derę, 

który grał tylko w czasie Mszy św. w Niedziele i święta. Wkrótce Pan Dera odszedł, a jego 

miejsce zajął Pan Siudmak. Po Nim  funkcję organisty pełnił Pan Stępień. 

Od samego początku w parafianach była wielka gorliwość służenia Bogu i Kościołowi. 

Poświadczeniem tego jest chociażby pomoc w roznoszeniu opłatka wigilijnego w czasie 

adwentu w 1987 roku.  pieniądze uzyskane z ofiar przeznaczono na najbardziej konieczne 

potrzeby. 

 

Zimą 1988 roku z pomocą zacnych parafian zrobiono pokoje na poddaszu dla ks. prefekta, 

zamieszkałego dotychczas na osiedlu. Od 1 lutego ks. Witold zamieszkał na plebani. 



 

Msza Święta w niedzielę (1989) 



 

Poświęcenie kaplicy i placu  przez abp Stanisława Nowaka (1988) 

Kościół to wspólnota bosko – ludzka, której Głową jest Chrystus Pan, a członkami są wierni 

chrześcijanie. Jako członkowie wszyscy ochrzczeni mają w Nim swoje miejsce. 

Zaangażowanie się we wspólnotę parafialną jest gestem, który wyraża naszą odpowiedź daną 

już w sercu samemu Bogu. Jest to nasze „tak” dla Boga, dla Kościoła, który wszyscy 

stanowimy. Dlatego też zaczęły powstawać pierwsze wspólnoty parafialne m. in. koła 

różańcowe, a trochę później-jedno koło męskie. Także Liturgiczna Służba Ołtarza 

(ministranci) została powołana do istnienia. Trzeba było jednak koniecznie myśleć o dalszym 

rozwoju parafii i przygotowaniu miejsca pod budowę Kościoła oraz plebani z salami 

katechetycznymi. 

 

Ministranci, po lewej kaplica (1988) 



 

I Komunia Święta (1988) 

Działka budowlana zajmowana dotychczas przez wikariat była dosyć mała i trudno byłoby na 

niej pobudować Kościół oraz plebanię z salami katechetycznymi. Wobec powyższego ks. 

Dębski nawiązał rozmowę w sprawie ewentualnego wykupu działki z sąsiadem Panem 

Sodomskim i Jego prawnym opiekunem, ponieważ Pan Sodomski był ubezwłasnowolniony 

ze względu na chorobę psychiczną. 

 



 

Pan Sodomski 

Pan Sodomski był posiadaczem działki graniczącej z posesją wikariatu terenowego od strony 

wschodniej. Jego działka była dużo dłuższa od działki wikariatu terenowego. W związku z 

zaistniałą sytuacją sama logika nakazywałaby posesję Pana Sodomskiego wykupić, a tym 

samym powiększyć plac wikariatu, natomiast Panu Sodomskiemu stworzyć lepsze warunki 

mieszkaniowe. W wyniku rozmów i propozycji wykupu przez wikariat wspomnianej posesji, 

w lutym 1988r doszło do transakcji. Ks. Leszek Dębski wykupił od Pana Sodomskiego ten 

teren. Załatwienie spraw notarialnych sprawiało bardzo wiele trudności, bo sprzedający nie 

miał uregulowanych spraw związanych z aktem własności. W załatwieniu wszystkich 

formalności pomogła ks. duszpasterzowi parafianka -p. Anna Musiała - notariusz, pracująca 

w Sądzie Rejonowym w Wieluniu. Przez zimę 1988r, do wiosny dobudowano do drewnianej 

Kaplicy wiatę o stalowej konstrukcji, która miała oszklone szkłem zbrojonym boki, a dach 

wykonany był z eternitu. 



 

 

Wiata 

Służyła już wiernym w Święta Wielkanocy i z konieczności miała dach przykryty 

plandekami, bo w tym czasie bardzo padał deszcz, a dachu nie pokryto jeszcze eternitem. W 

czasie Święta Wielkanocy 1988r. na wszystkich Mszach św. został odczytany akt erekcyjny 

(powołujący do istnienia parafię ). Arcybiskup Stanisław Nowak napisał w nim iż  o 

ustanawia parafię p.w. św. Jana Chrzciciela w granicach dotychczasowego wikariatu 

terenowego. 



 

 

Proboszczem tej parafii został mianowany dotychczasowy wikariusz terenowy - ks. Leszek 

Dębski. Następne w dniach 10-15 kwietnia 1988 roku parafii odbyły się misje święte. Misje 

św. głosili ojcowie Redemptoryści z Warszawy. Frekwencja wiernych biorących udział w 

Misjach św. była bardzo duża, co przyczyniło się do mocniejszego zintegrowania wiernych w 

nowo powstałej parafii. Z racji odbytych w parafii Misji św. na placu Kościelnym postawiono 

Krzyż Misyjny (stał on nieprzerwanie do października 2017 roku, kiedy to złamał się podczas 

wichury. Nowy Krzyż postawił pan Witkowski). 

Nadszedł czas, aby zagospodarować nowo nabytą posesję. Toteż zaraz po wyprowadzeniu się 

Pana Sodomskiego z zajmowanego domu, przystąpiono do oczyszczania działki, usuwania 



drzew i rozbiórki zabudowań znajdujących się na tym terenie. Prace te wykonali parafianie 

zgłaszający się dobrowolnie do pracy. Zaczęto również myśleć o budowie budynku 

parafialnego, spełniającego funkcję plebani i domu katechetycznego lub Kościoła. 

 

Pan Ranoszek – geodeta (1989) 

 

Pan Kruk – geodeta (1989) 

Ks. proboszcz złożył wniosek w Urzędzie Architektury w Łodzi aby wykonano plan 

koncepcyjny budowy domu parafialnego i Kościoła, na przygotowanej pod budowę działce. 

Jesienią 1988r zostały wykonane plany koncepcyjne i badania gruntów. Wyniki badań 

okazały się pozytywne, zezwalające na budowę. Po zaakceptowaniu planów przez Kurię 

Biskupią, wykonano szybko pełną dokumentację na budowę domu parafialnego. W czasie, 



kiedy trwały wszystkie prace przygotowawcze do budowy, parafianie składali dobrowolne 

ofiary, na ile kogo było stać. Jednak ofiarność ludzi była dosyć duża, tak iż prace mogły się 

rozwijać. To pokazuje dojrzałość parafian, którzy troszczyli się o dobro Kościoła wiedząc iż 

kościół czy też domy parafialne jak i salki katechetyczne nie są własnością księży , ale całej 

Wspólnoty parafialnej. We wrześniu 1988 roku przystąpiono do robienia wykopów pod 

fundamenty i piwnice domu parafialnego. Za pieniądze zebrane z ofiar na budowę zakupiono 

stal zbrojeniową. 

 

 

[Zrobić od poniżej] 

Pod kierownictwem Leopolda Choczaja parafianie przygotowali zbrojenia stalowe, zalewane 

później betonem jako ławy pod fundamenty wspomnianej budowy. Bardzo wielu parafian, 

wykonało kanalizację sanitarną i szalunki do zalewania ław betonowych. Pracownicy 



betoniarni bardzo życzliwie współpracowali z ekipą na placu budowy. Dostarczali beton na 

każde zawołanie, nawet poza godzinami pracy, jeśli zaszła taka potrzeba. Dzięki dobrze 

zorganizowanej pracy, a także hojności ofiarodawców i poważnym zaangażowaniu się części 

parafian do końca listopada udało się wykonać wszystkie ławy pod fundamenty. Od wakacji 

1988r odszedł z naszej parafii ks. Witold Grzyb, a na Jego miejsce przyszedł ks. Józef 

Błasiński  (obecnie proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w 

Radomsku ). 

W adwencie tego roku, tak jak w roku ubiegłym, kilka osób roznosiło opłatek wigilijny po 

terenie części parafii. Resztę parafii obsłużył organista. Pieniądze zebrane za opłatek 

przeznaczono na niezbędne potrzeby parafii. Również pieniądze zebrane przez księży w 

czasie wizyty duszpasterskiej zimą 1989r zostały przeznaczone na zakup materiałów 

budowlanych, potrzebnych do rozpoczęcia budowy wiosną tego roku. W tym czasie także 

podłączono plebanię do sieci ciepłociągu miejskiego. 

 



 

 

Późną jesienią 1989roku  budynek parafialny stanął w stanie surowym, przykryty dachem z 

ocynkowanej blachy falistej. Dzięki ogromnej ofiarności wielu parafian – ludzi o złotych 

sercach – dach udało się przed rozpoczęciem się zimy. 



 

W maju tego roku parafia przeżyła pierwsze prymicje, jako że diakon Wojciech Torchała, w 

święto Zesłania Ducha Świętego otrzymał święcenia kapłańskie w Częstochowie, a następnie, 

w najbliższą Niedzielę odprawił prymicyjną Mszę św. w macierzystej parafii. 

Dekretem z dnia 31 grudnia 1989r zostaje zmieniona przez ks. bp. Stanisława Nowaka nazwa 

parafii z św. Jana Chrzciciela na parafię p. w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. 

 

Taka decyzja księdza arcybiskupa wynikła stąd, że w Łaszewie wcześniej powołano parafię 

pod tym samym wezwaniem, natomiast później została ona zniesiona i nie istniała do roku 



1989. była parafia p. w. św. Arcypasterz Stanisław Nowak postanowił jednak erygować Ją 

ponownie. Łaszew należy do tego samego dekanatu co wschodnia część Wielunia dlatego też 

aby nie było dwóch o takim samym wezwaniu arcybiskup postanowił nadać inne wezwanie 

parafii w Wieluniu. 

 



 

Od tej pory umieszczono w tutejszym głównym ołtarzu, obraz św. Stanisława Biskupa i 

Męczennika, a obraz Jana Chrzciciela przeniesiono do bocznego ołtarza, gdzie jest nadal 

czczony i uwielbiany przez parafian. Dalsze prace wykończeniowe budynku trwały bez 

przerwy przez cały 1990r. W tym czasie zrobiono instalację elektryczną, tynki wewnętrzne 

ścian i sufitów, posadzki i okna. Parafianie równocześnie składali na ten cel dobrowolne 

ofiary w miarę osobistych możliwości. 

W maju 1990r parafia przeżywa drugą radosną chwilę, gdyż następny parafianin diakon Piotr 

Smugorzewski, w Święto Zesłania Ducha św. otrzymuje z rąk ks. abp. Stanisława Nowaka 

świecenia kapłańskie i w najbliższą niedzielę odprawił prymicyjną Mszę św. w swojej parafii, 

udzielając prymicyjnego błogosławieństwa wszystkim uczestniczącym w liturgii 

eucharystycznej. 



 

Przez zimę 1991 r wykończono dolną część domu parafialnego przeznaczoną na Kaplicę. Po 

trudach budowy i oczekiwania, w Niedzielę Wielkanocną 1991 r odprawiono już w Dolnym 

Kościele pierwszą Mszę św. Od tego czasu, do chwili pobudowania nowego Kościoła, ku 

wielkiej radości wiernych, będzie tutaj sprawowana Eucharystia. Następnie  z okazji odpustu 

św. Stanisława B. zaszczycił parafię swoją obecnością ks. abp. Stanisław Nowak i w dniu 5 

maja 1991 r. podczas tej uroczystości, dokonał aktu poświęcenia Kaplicy podnosząc ją do 

godności Kościoła. 



 

Dolny kościół 

 

Arcybiskup Stanisław Nowak 

Zatrudniono też w parafii na kościelnego - Pana Gabrysia Lipińskiego, który służy parafii aż 

po dziś dzień. 



 

 

Wnętrze dolnego kościoła 

W związku ze zmianą sytuacji politycznej w Kraju, w sierpniu 1990roku  członek Rady 

Parafialnej Sylwin Kwaśny, po uzgodnieniu z ks. proboszczem sprawy zmiany nazwy osiedla 

Ludwika Waryńskiego na oś. Kard. Stefana Wyszyńskiego, przy pomocy dwóch parafian –

Józefa Menca i Józefa Olczaka, zebrał pod Kościołem podpisy mieszkańców domagających 

się takiej zmiany i złożył wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy. Na wymieniony wniosek. 

Rada Miasta i Gminy w czasie sesji -1993r, podjęła uchwałę, że z dniem l stycznia 1994r 

zostaje zmieniona nazwa osiedla Ludwika Waryńskiego na oś. Kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Prace wykończeniowe budynku parafialnego nadal trwały, przez lato 1991 r. i zimę 1992 r. do 

wakacji, zdołano przygotować mieszkania dla księży. W lipcu 1992r odszedł z parafii ks. 

Józef Błasinski, bardzo pracowity i lubiany przez młodzież i starszych parafian. Na jego 



miejsce przyszedł ks. Jacek Zieliński i dzięki przygotowanym pokojom mieszkalnym w 

nowym budynku, tam też już zamieszkał. 

 

Ks. Jacek Zieliński 

Ks. Jacek  wprowadził śpiew godzinek do Najświętszej Maryi Panny przed pierwszą Mszą 

św. w niedzielę. 

od tegoż roku w parafii pełni posługę organisty tej parafii świetny Pan Sebastian Gunerka 

(brat pana Sławka), zatrudniony latem 1991 r. młody człowiek, bardzo utalentowany, 

sumienny i obowiązkowy. 

W Dzień Zwiastowania NMP 25 marca 1992r powstaje Archidiecezja Częstochowska. Na 

skutek nowego podziału administracyjnego diecezji w Polsce, Diecezja Częstochowska 

również zostaje podzielona i jednocześnie zostaje ogłoszona Metropolią Archidiecezjalną. 

Na uroczystość odpustową św. Stanisława Biskupa i Męczennika . w maju 1992r. przybywa 

do nas jego ekscelencja ks. arcybiskup Stanisław Nowak, który z wielką radością witany jest 

przez wszystkich parafian, tym bardziej, że już podczas uroczystości odpustowej w ubiegłym 

roku, że jeśli Mu tylko zdrowie pozwoli, to będzie przybywał tutaj na odpust, co roku.  W 

czasie uroczystości odpustowych ks. arcybiskup dokonał poświęcenia całego domu 

parafialnego, oddanego do użytku na Chwałę Bożą. 



 

 



 

 

W lutym 1993 roku do nowego budynku przeprowadził się również ks. prob. W tym czasie 

przeniesiono też kancelarię parafialną do obecnie zajmowanego pomieszczenia. Obok 

kancelarii w dużej sali, urządzono kaplicę różańcową, 

W kaplicy różańcowej odbywały się miesięczne spotkania członków kółek różańcowych, na 

których dokonywano zmiany tajemnic różańcowych i odmawiano wspólną modlitwę 

różańcową. 



 

W marcu 1993r w nowym domu parafialnym powstała także biblioteka parafialna.  Część 

książek otrzymano w darze od proboszcza, parafian, natomiast  większą ilość ofiarowali prof. 

Ireneusz Leś i Sylwin Kwaśny. Biblioteka czynna jest w Niedziele w godz. od 8:30 do l0:30 . 

W nowym domu parafialnym mają swoje pomieszczenia ministranci, gdzie mają swoje 

spotkania  z ks. prefektem. Oddzielne pomieszczenie zajmują grupy Oazowe, które również 

mają swoje cykliczne spotkania z duszpasterzem. Swoje miejsce, zajmuje także grupa Dzieci 

Maryi, którą opiekowały Beata Kałuża, Małgorzata Okrasa i Kasia Woszczyn. 

 

Kasia Woszczyk 



 

Beata Kałuża 



 

Małgorzata z mężem Tomaszem 



 

Aula 

Ważne wydarzenie miało miejsce w Wieluniu również w 1993r. Oto w końcu października 

tegoż roku ks. arcybiskup Stanisław Nowak dokonał Konsekracji nowego Kościoła p. w. 

Miłosierdzia Bożego na cmentarzu grzebalnym. Spełnia on rolę kaplicy cmentarnej ze 

wszystkimi wymogami, jak chłodnie i przechowalnie dla zmarłych. Od tej pory miasto 

Wieluń posiada już osiem Kościołów, oczywiście nie licząc Kaplicy podniesionej do 

godności Kościoła w tutejszej parafii. W styczniu 1994r ks. proboszcz zakupił i ustawił w 

Auli telewizor, który został umieszczony w specjalnej szafie. Dwa razy w miesiącu przez cały 

rok 1994 i do wakacji 1995r wyświetlano filmy o tematyce religijnej. 

Latem 1994r wykonano tynki zewnętrzne i elewacje budynku parafialnego, odnowiono też 

elewacje domku, służącego kiedyś jako plebania. Wiosną 1993r zbudowano grotę z kamieni 

przy byłej plebani od strony ulicy i ustawiono w niej figurę Matki Bożej, przy której co roku 

przez cały miesiąc maj zbierają się parafianie o godz. 21:00 i pod przewodnictwem ks. Jacka 

Zielińskiego odbywa się Apel Jasnogórski wraz z nabożeństwem majowym. 



 

Grota Matki Bożej 

Spotkania majowe przy grocie Matki Bożej, znalazły wśród parafian bardzo duże uznanie. Z 

radością przychodziło tam codziennie dużo ludzi starszych i młodzieży. 

26 października 1993r odbyła się pierwsza wizytacja parafii. Wizytował ją Ekscelencja Ks. 

Bp. Miłosław Kołodziejczyk, który spotkał się osobiście z członkami rady parafialnej, 

członkami kółek różańcowych i młodzieżą. 



 

Ks. Michał Sudoł, Biskup Kołodziejczyk, ks. Stanisław Matuszczyk 

W parafii tutejszej w 1994r powstał chór kościelny mieszany, a jego szkoleniowcem i 

dyrygentem jest parafianka Agnieszka Ścigała (Skrzypecka). Chór stawał się coraz liczniejszy 

i swoim śpiewem uświetniał uroczystości parafialne. 

Jesienią 1994r od października, kiedy to organista Pan Sebastian Gunerka poszedł na studia 

muzyczne, na Jego miejsce przyszedł Jego młodszy brat Sławomir Gunerka, który świetnie 

spełnia swoje zadanie aż do dnia dzisiejszego. 

Należy wspomnieć, że od lipca 1993r otrzymaliśmy do pomocy, trzeciego księdza – Piotra 

Bednarza. Włożył On również wiele wysiłku w pracę z młodzieżą, pracował w tej parafii do 

lipca 1995r. 



 

 Od lipca 1995r na miejsce ks. Piotra przyszedł ks. Włodzimierz Białek, który służył parafii 

swoją ofiarną pracą do lipca 1996r.On też wprowadził i osobiście jeździł z wiernymi na Jasną 

Górę na comiesięczne czuwania Jasnogórskie, każdego jedenastego dnia miesiąca. Przez cały 

rok 1995 i lato 1996 gromadzono już materiały budowlane na budowę Kościoła. Zakupiono w 

tym czasie stal zbrojeniową, cegłę, kamień strzegomski, piasek, żwir, cement, drewno. 

Wykonano również dokumentację techniczną na budowę Kościoła. Dokumentację tą wykonał 

parafianin - Pan Macuda Henryk wspólnie z ks. prob. Leszkiem Dębskim, a zatwierdził tą 

pracę inżynier architekt Sławomir Sękowski z Łodzi. W styczniu 1995r zostaje zmieniona 

nazwa ulicy na terenie tutejszej parafii. Ulica Ludwika Waryńskiego odtąd nazywa się ul. 

Polskiej Organizacji Wojskowej. Zmiana taka dokonana jest na wniosek mieszkańców tej 

ulicy z inicjatywy członka rady parafialnej Sylwina Kwaśnego, który złożony został w 

Urzędzie Miasta i Gminy Wieluń w dniu 8.10. 1993r. Nazwa tej ulicy została przywrócona, 

ponieważ jako taka istniała jeszcze przed II wojną światową. Dopiero po wojnie, około roku 

1948 komuniści nadali jej swoją nazwę- Ludwika Waryńskiego. 

Latem 1995r postawiono płot betonowy odgradzający posesję parafialną w granicy od strony 

zachodniej. 

Wielkim i zapewne historycznym wydarzeniem było nawiedzenie parafii w figurze Matki 

Bożej Fatimskiej w czasie Jej peregrynacji po Polsce w końcu października 1995r. 

Uroczystość Nawiedzenia Matki Bożej Fatimskiej rozpoczęła się w godzinach 

popołudniowych uroczystym powitaniem w parafii, następnie została odprawiona Msza św. z 

homilią na dworze. Po Mszy św. Figura Matki Bożej została wniesiona do Kaplicy dolnego 



Kościoła i ustawiona przed głównym ołtarzem, gdzie wierni pojedynczo przechodzili obok 

Niej, oddawali pokłon, składali osobiste prośby i podziękowania za otrzymane łaski w swoim 

życiu. 

 

Następnie wieczorem, procesją z kapłanami i dużą rzeszą wiernych z całego Wielunia, ze 

świecami w ręku odprowadzono figurę Matki Bożej Fatimskiej do Kościoła św. Józefa. 

Już w maju 1996r parafia przeżywała nową uroczystość. Oto ku wielkiej radości w Dzień 

Zesłania Ducha Św. zostaje wyświęcony już trzeci diakon na kapłana z naszej parafii. Jest 

nim Robert Foryś. 



 

Jak zawsze bywało, w pierwszą Niedzielę po Zielonych Świątkach, ksiądz Robert Foryś 

odprawia w rodzinnej parafii prymicyjną Mszę św., a na koniec udziela wiernym  

prymicyjnego błogosławieństwa. W lipcu 1996 roku odchodzi z parafii ks. prefekt 

Włodzimierz Białek, a na Jego miejsce przychodzi ks. Mariusz Sztaba (obecnie proboszcz w 

Masłowicach), który również szybko nawiązuje kontakt z młodzieżą. Oprócz wszystkich 

obowiązków posługi duszpasterskiej, podbija serca – szczególnie młodzieży - swoją 

muzykalnością, Z ks. Jackiem Zielińskim stanowią świetny duet w śpiewie z gitarą, co było 

bardzo widoczne przy grocie z figurą Matki Bożej, w czasie majowych apeli o godzinie 

21:00. We wrześniu 1996r przystąpiono do rozbiórki starej drewnianej kaplicy, którą 

sprzedano za niższą cenę dla nowopowstałej parafii w diecezji Kaliskiej. Przygotowano teren 

pod budowę Kościoła i wykopano wykopy pod fundamenty. 

W październiku zalano betonowe ławy i wyprowadzono fundamenty do stanu zerowego, 

zabezpieczając je na zimę folią. 

Przez zimę 1996/1997roku  gromadzono - w miarę możliwości finansowych niezbędne 

materiały budowlane. W marcu 1997r powstaje parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Tworzą 

go głównie członkowie dotychczasowego Zespołu Synodalnego, ale także pojawiło się kilka 

nowych osób. W Wielką Sobotę tego roku Akcja Katolicka dała już znać o sobie, ogłaszając 

zbiórkę darów serca dla bardziej potrzebujących. Dary serca parafianie składali w czasie 

święcenia pokarmów wielkanocnych, po czym członkowie Akcji Katolickiej przy pomocy 

duszpasterzy. Porozdzielano  je do paczek i rozniesiono osobom potrzebującym wskazanym 

przez księży. W połowie marca 1997r rozpoczęła się budowa Kościoła na fundamentach 

przygotowanych jesienią ubiegłego roku. 

W dniu 9 maja 1997 roku z okazji uroczystości odpustowej św. Stanisława B.M. corocznym 

już zwyczajem przybył do nas ukochany Arcypasterz - ks. arcybiskup Stanisław Nowak. 

Oprócz sprawowania Eucharystii i wygłoszenia słowa Bożego do wiernych, ks. Arcybiskup 

dokonał wmurowania kamienia węgielnego, poświęconego w Rzymie przez Ojca św. Jana 

Pawła-II w dniu 16 kwietnia 1997r i przywiezionego do tutejszej parafii przez pielgrzymów z 



Wielunia, będących w tym czasie u Ojca św. Została też wmurowana Księga pamiątkowa z 

wpisami parafian i tablica z aktem erekcyjnym. 

 

 

Niedługo po zakończeniu uroczystości odpustowych, parafia znów przeżywa koleje już 

prymicje, tym razem ks. Mariusza Foltyńskiego. W dzień Zielonych Świąt tutejszy parafianin 

diakon Mariusz Foltyński otrzymuję święcenia kapłańskie, a w następną Niedzielę odprawia 

prymicyjną Mszę św. z udzieleniem prymicyjnego błogosławieństwa wiernym 

uczestniczącym w tej uroczystości. 



 

Członkowie Zespołu Synodalnego i Akcji Katolickiej przyszli z pomocą finansową ks. 

Mariuszowi, dokonując zbiórki pieniędzy w swoich środowiskach na ten cel. Kilka Pań z 

wyżej wymienionych stowarzyszeń przygotowało długą koronę, plecioną z gałązek świerku, 

potrzebną do upiększenia procesji prowadzącej ks. prymicjanta z domu do kościoła. 

Tutejsza parafia może się poszczycić nie tylko licznymi powołaniami kapłańskimi, ale i 

powołaniami zakonnymi żeńskimi. Swoje zdecydowane "TAK" na wezwanie Boga 

powiedziały: siostra Justyna Jeż i siostra Katarzyna Hadryś (s. Imakulata) 

 



Pod stałym kierownictwem Pana Leopolda Choczaja na dzień 14 sierpnia 1997r zostały 

wykonane mury Kościoła i roboty murarskie do stanu, który pozwala stawiać cieślom więźbę 

dachową. 

W lipcu tego roku do innej parafii został przeniesiony ks. Prefekt Mariusz Sztaba, a na Jego 

miejsce z posługą duszpasterską przyszedł nowo wyświęcony ks. Grzegorz Wierzba. W 

czasie lipcowej powodzi w południowo-wschodniej i zachodniej części Polski, członkowie 

Zespołu Synodalnego i Akcji Katolickiej przeprowadzili zbiórkę darów na powodzian, które 

zostały posegregowane, zapakowane w worki i paczki, a następnie załadowane na trzy 

samochody i wywiezione dla potrzebujących, do Popielowa w woj. Opolskim. 

Po dwutygodniowej wakacyjnej przerwie w robotach budowlanych, od l września wznowiono 

prace i przystąpiono do robienia wiązarów potrzebnych do wykonywania sklepienia Kościoła. 

Praca ta wymagała ogromnego wysiłku ludzi oraz wielu narzędzi pracy, o czym świadczy 

zużycie około 700 kg gwoździ, które to sponsorowała Wytwórnia Gwoździ "PROTYL" z 

Wielunia. Do końca września wciągnięto na górę murów Kościoła wiązary, ustawiono je, 

nabito deski stanowiące sufit, zrobiono więźbę dachu, podmurówki pod więźbą, parapety 

okienne, pomalowano i oszklono wszystkie okna. Szklenie okien wykonali zacni parafianie: 

Panowie - Władysław Torchała z Panem Ruchniakiem. Na górze szczytu Kościoła 

zamontowano metalowy krzyż, który zrobił parafianin Pan Koźba ze swoimi 

współpracownikami w spółce ZUGiL -jako dar dla parafii. Przez cały czas budowy Kościoła, 

parafianin Pan Laskowski dostarczał darmo napoje z własnej wytwórni, dla pracujących 

robotników. Wiele czasu przy gotowaniu kawy dla robotników na budowie poświęciły panie z 

parafii, szczególnie Pani Gustaw, Pani Ciach i Pani Śmierciak. Dużym wsparciem w budowie 

Kościoła służyły również firmy budowlane z terenu naszej parafii, które kilkakrotnie 

bezpłatnie dawały swoich murarzy na kilka dni do prac przy budowie. Były to firmy Panów: 

Mariana Lipiety, Franciszka Widery, Józefa Stężalskiego, Piotra Bila, Andrzeja Mikulickiego 

i firmy hydraulików spółki-Pana Cegiełki i Pana Lebiody. 

 



 

W Niedzielę 21 września Akcja Katolicka przeprowadziła zbiórkę pieniędzy przed Kościołem 

na zakup zeszytów dla dzieci powodzian, dotkniętych lipcową powodzą. Na ten cel zebrano 

928,81 zł i sumę tą odprowadzono do Caritas Archidiecezji w Częstochowie. Również we 

wrześniu młodzież parafii w czasie triduum ku czci św. Stanisława Kostki przeżyła bardzo 

uroczyście święto swojego patrona. 

W czasie od l - 25 października pokryto blachą górną główną nawę Kościoła, zrobiono 

więźbę dachu na obu bocznych nawach i zakrystii. Wykonano podmurówki wyrównawcze 

pod więźbą. W tym czasie wstawiono także figurę św. Stanisława Biskupa Męczennika w 

szczycie przodu Kościoła. Zrobiono prowizoryczne drzwi główne z desek i zamknięto 

Kościół na czas przerwy w budowie, ponieważ trzeba było czekać na dostarczenie reszty 

blachę do pokrycia bocznych naw i zakrystii. 

W czasie tych prac. Pan Andrzej Pałeczek poza swoją kolejnością, dał do pracy nieodpłatnie 

na jeden dzień trzech swoich pracowników. Po otrzymaniu reszty blachy wznowiono prace 

przy budowie i w czasie od 7- 8 listopada pokryto boczne nawy i zakrtystię, założono rynny 

zbiorcze i spustowe, dokończono montaż odgromników i na tym etapie prace przerwano na 

czas potrzebny do zgromadzenia środków finansowych by dalej kontynuować prace we 

wnętrzu Kościoła. 

Należy też odnotować, że dla uczczenia dziesięciolecia śmierci ks. Jerzego Popiełuszki 

zamordowanego przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa, w 1994r powstała nowa ulica 

imieniem ks. Jerzego Popiełuszki na zachodnich rubieżach tutejszej parafii na wniosek 

N.S.Z.Z. "SOLIDARNOŚĆ” . 

Następnym wydarzeniem o wymiarze społecznym w naszej parafii jest fakt, że l września 

1997r zostało oddane do użytku nowo wybudowane Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 

Kościuszki, przy ul. Nadodrzańskiej, które zostało przeniesione z ul. Śląskiej. Liceum 

Ogólnokształcące 

W dniu 25 listopada nastąpiła zmiana księży prefektów. Z parafii odszedł ks. Grzegorz 

Wierzba do pracy duszpasterskiej w innej parafii, a na jego miejsce przyszedł ks. Rafał Pyzik. 



W czasie od l-15 grudnia nawieziono piasek potrzebny do tynkowania wnętrza Kościoła. W 

tym czasie kupiono też Tabernakulum do nowobudowanego Kościoła. Pieniądze na zakup 

Tabernakulum pochodziły ze składek pierwszo-komunijnych w 1997r, częściowo z ofiar 

parafian, a większą sumę ofiarowała Pani notariusz Anna Musiała. 

Z inicjatywy rodziny Państwa Paleczków, w dniu 7 XII 1997r w parafii powstało 

stowarzyszenie "Domowy Kościół", początkowo skupiające kilka małżeństw, jednak z 

nadzieją, że w przyszłości zostanie powiększone. 

W drugiej połowie grudnia 1997r zrobiono utwardzenie podłoża ziemi w Kościele. Od 

początku stycznia do końca marca 1998r wykonano instalacje centralnego ogrzewania, 

elektryczną i radiofoniczną. Prace elektryczne wykonali Panowie Ryszard Mora i Jan Wilk. 

Prace radiofoniczne - inż. elektronik Pan Jerzy Andrzejewski z Częstochowy, a instalacje 

centralnego ogrzewania - Panowie: Andrzej Lebioda i Kazimierz Cegiełka. 

Zimą 1998 roku zakupiono stacje Drogi Krzyżowej w części ufundowane przez Panią Jolantę 

Jurkowską mieszkankę parafii. Po Wielkanocy od 14 kwietnia 1998r firma "MALTA-BUD" 

Bogdana i Zbigniewa Wełny przystąpiła do tynkowania wnętrza kościoła oraz wykonania 

sufitu w głównej nawie. W końcu kwietnia 1998r została wymieniona w grocie figura Matki 

Bożej, którą rozbili chuligani w nocy w 1997r i po tym zdarzeniu była tylko posklejana. 

Nową figurę ufundowała dla parafii Pani notariusz Anna Musiała. 

W dniu 8 maja ks. arcybiskup. Stanisław Nowak zaszczycił swoją obecnością uroczystość 

odpustową, w czasie, której odprawił Mszę św., wygłosił homilię i poświęcił płaskorzeźbę 

św. Stanisława B.M. umieszczoną we frontowym szczycie Kościoła, a wykonaną przez Panią 

Marię Kucia z Wielunia. 

Ks. Arcybp. wziął też udział w Apelu Jasnogórskim przed grotą Matki Bożej 

Od początku wakacji 1998r został przeniesiony do innej parafii ks. Rafał Pyzik, a na jego 

miejsce przyszedł ks. Antoni Góra. 



 

W dniach od 18 X do 25 X 1998r odbyły się już drugie Misje św. w parafii, tym razem z 

okazji przygotowania wiernych do Jubileuszu Dwu tysiąclecia Kościoła. Misje św. prowadzili 

O. Franciszkanie: O. Felicjan-gwardian z Kobylina - były gwardian w Wieluniu i O. Makary 

pracujący w tym czasie na placówce w Wieluniu. 

Od chwili rozpoczęcia prac wykończeniowych Kościoła z fachową pomocą w czynie 

społecznym przychodzą prywatne firmy budowlane. Szczególnie wyróżniała się firma Pana 

Franciszka Widery, której to murarze przepracowali ogólnie 43-dniówki przy robieniu 

wylewki pod posadzkę i tynkowaniu wnętrza Kościoła na chórze i pod chórem. Również 

murarze z firmy "MUREX" Pana Mariana Lipiety przepracowali społecznie 14 dniówek przy 

budowie balustrady na chórze i tynkowaniu wnętrza chóru. Z firmy "BUDEKS" społecznie 

przez l dzień pracowało czterech robotników - przy wylewce pod posadzkę Kościoła. Przez 

cały okres budowy Kościoła, Pan Laskowski - wytwórca wód gazowanych – zaopatrywał 

społecznie w napoje robotników pracujących przy budowie. Do końca września 1998r 

wykonano tynki ścian Kościoła, zrobiono sufit nawy głównej, oraz schody na chór. 

Zamontowano tabernakulum. 

Z inicjatywy prof. Wiktora Sampolińskiego ze Szkoły Zawodowej w Wieluniu, Pan Podym z 

uczniami tej Szkoły wykonał z powierzonego materiału, barierkę przy schodach 

prowadzących na chór. W miesiącu listopadzie wstawiono wszystkie drzwi do Kościoła i 

zakrystii, a do połowy grudnia położono marmur. 

Umeblowano zakrystię doprowadzając Kościół do pełnej użyteczności. Zawieszono kinkiety, 

żyrandole i Stacje Drogi Krzyżowej, włączono pełne oświetlenie i nagłośnienie. W 

Prezbiterium zamontowano Tabernakulum, a nad nim umieszczono płaskorzeźbę św. 

Stanisława B.M., patrona tej parafii. Wymieniona płaskorzeźba wykonana jest w drewnie 

dębowym przez Pana Henryka Hernanda z Wierzchlasa. W lewej nawie Kościoła nad 

ołtarzem bocznym zawieszono obraz Miłosierdzia Bożego, zaś w nawie bocznej prawej nad 



ołtarzem zawieszono obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W połowie Kościoła 

ustawiono zwykłe ławki przeniesione z auli, przeniesiono organy elektroniczne z Dolnego 

Kościoła, trzy konfesjonały, a w krótkim czasie dorobiono i wstawiono czwarty. W końcu 

nadszedł upragniony czas, końcowego mycia posadzki, sprzątania Kościoła i ustawiania 

wszystkiego na właściwym miejscu. Ku wielkiej radości parafian w dniu 24 grudnia 1998r o 

godz. 24°° odprawiono pierwszą Mszę św. w czasie Pasterki, w nowym Kościele pod 

wezwaniem św. Stanisława B.M. Od tego czasu w każdą Niedzielę i Święta odprawiano tutaj 

Msze św., które w dni powszednie odbywały się w Kościele dolnym, ponieważ trwały jeszcze 

drobne roboty wykończeniowe przy Kościele. Po Bożym Narodzeniu trwało dalsze 

upiększanie Kościoła: uzupełniano wnętrze obrazami, ławkami pod chórem i na chórze, a 

balustradzie chóru zawieszono postacie 12-stu św. Apostołów. 

zamówiono w firmie Pana Witkowskiego 34-dębowe ławy (po 6 miejsc każda) i 8 ławek do 

bocznych naw Kościoła, a także boazerie nad bocznymi ławkami i sedilia dla kapłanów do 

Prezbiterium. Wszystko to zostało wykonane w ciągu trzech miesięcy i już na rekolekcje 

wielkopostne nowe ławy stanęły w głównej nawie Kościoła. Po Wielkanocy na przełomie 

miesiąca kwietnia i maja, ułożono mozaikę granitową na schodach przed Kościołem. Prace tą 

wykonali fachowcy z firmy Pana Wełny. Nadszedł wreszcie upragniony czas uroczystej 

konsekracji Kościoła. 

W piątek 7-go maja 1999r o godz. 18:00, Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Stanisław Nowak 

w asyście miejscowych księży oraz księży-gości z sąsiednich parafii i w obecności wielkiej 

rzeszy wiernych - dokonał Konsekracji Kościoła Ks. Arcybp zachwycony piękną Świątynią 

wybudowaną w tak krótkim czasie, złożył gorące słowa podziękowania budowniczemu tego 

Kościoła, proboszczowi - Ks. kan. Leszkowi Dębskiemu oraz wszystkim wiernym, którzy 

podjęli ten trud budowy i wspierali go pracą, ofiarą i modlitwą. Ks. Arcybiskup powiedział, 

że nie zdarza Mu się konsekrować Kościoła tak wykończonego i wyposażonego, jak widzi to 

tutaj. Dla większości wiernych była to jedyna i niepowtarzalna chwila w ich życiu, którą dane 

im było przeżyć tego dnia. 



 

 

Jak stwierdził Ks. Arcybp -jest to pierwsza Konsekracja Kościoła parafialnego w Wieluniu , 

ponieważ wszystkie Świątynie wieluńskie były kiedyś własnością zakonów. Po uroczystości 

Konsekracji Kościoła zostaje jeszcze wiele innych prac do wykonania, m. in : wybudowanie 

dzwonnicy, zakupienie dzwonów, rozebranie reszty starej Kaplicy wybudowanie budynków 

gospodarczych, zrobienie ogrodzenia od strony ul. 18-stycznia i wyłożenie placu kościelnego 

kostką cementową. Prace te będzie można stopniowo realizować po spłaceniu obecnego 

zadłużenia i zgromadzeniu środków finansowych na te inwestycje. 



W miesiącu sierpniu 1999 roku został przydzielony przez ks. arcybiskupa do tej parafii trzeci 

wikariusz ks. Zbigniew Witecki. Przed zapowiedzianą wizytacją parafii przez Ks. 

Arcybiskupa na miesiąc październik tegoż roku w czasie miesiąca sierpnia, odnowiono 

wnętrza budynku parafialnego przez pomalowanie ścian, założenie boazerii na auli i 

pomalowanie blachy na dachu budynku. Na początku września tego roku, dokonano 

uzgodnień z sąsiadami, na pozwolenie budowy we wspólnej granicy, budynku zaplecza 

gospodarczego dla parafii. Niezwłocznie wykonano dokumentację techniczną, pozwolenie na 

budowę i od 15 września została rozpoczęta budowa z zamiarem zakończenia jej do 

zbliżającej się zimy. 

 

We wrześniu również zostały wykonane chodniki asfaltowe prowadzące od ulicy do schodów 

Kościoła. Wizytacja kanoniczna parafii i bierzmowanie młodzieży przez ks. arcybiskupa 

Stanisława Nowaka odbyły się w dniach 23-24 października 1999r. Młodzież powitała Ks. 

Arcybp 23 X o godzinie  17:00 po czym odbyła się Msza święta z bierzmowaniem. Po Mszy 

św. o godz. 20:00 nastąpiło spotkanie z Akcją Katolicką, Radą parafialną, Domowym 

Kościołem i księżmi z tej parafii. 

W dniu 24 października abp Stanisław brał udział we wszystkich Mszach św. głosząc słowo 

Boże, pozostały czas poświęcił zaś na słuchanie spowiedzi świętej, służąc wiernym swoją 

posługą w konfesjonale. O godz. 10:00 ks. abp odbył spotkanie z ministrantami i młodzieżą 

grup oazowych. Po Mszy św. o godz. 16:00  abp Nowak udzielił błogosławieństwa dzieciom. 

O godz. 18:00 została odprawiona Msza św. dla Kół Różańcowych i grupy nocnej adoracji. 

Po Mszy św. o godz. 19:00 nastąpiło pożegnanie ks. abp Nowaka. Słowo pożegnalne 

skierowała Anna Przybylska i wręczyła kwiaty w asyście Stanisława Machelaka i Sylwina 

Kwaśnego. 



 

Do 30 października zakończono prace budowlane garaży. Na przełomie listopada i grudnia 

1999 roku założono marmurową boazerię na bocznych ścianach. Kościoła i pod chórem, od 

posadzki do wysokości wcześniej założonej boazerii drewnianej. Prace te wykonała firma 

Bogdana Wełny. 

W tym czasie też uzupełniono w Kościele instalację elektryczną. Dzięki staraniom członka 

Rady Duszpasterskiej Sylwina Kwaśnego od l stycznia 2000r Osiedlowa Telewizja Kablowa 

rozpoczęła emisję programu katolickiego ze stacji nadawczej Niepokalanów, na terenie obu 

osiedli tutejszej parafii. Pod koniec lutego 2000 r. ustawiono marmurową Chrzcielnicę obok 

ołtarza Miłosierdzia Bożego w lewej bocznej nawie Kościoła. Chrzcielnicę ustawił Pan 

Wełna z elementów przygotowanych przez wytwórcę. W dniu 13 kwietnia 2000r firma pana 

Bogdana Wełny zrobiła wykop pod fundamenty dzwonnicy i do Świąt Wielkiej nocy to jest 

do 23 IV wykonała fundamenty. 

W piątek przed niedzielą palmową to jest 14 IV parafianie odbyli Drogę Krzyżową z Kościoła 

św. Stanisława B.M., ulicami miasta do Kolegiaty w parafii Nawiedzenia NMP. Była to 

pielgrzymka w celu uzyskania odpustu Jubileuszowego w roku milenijnym 2000. 

W Wielki Czwartek zawieszono nowe obrazy w nawach bocznych. W lewej nawie obraz 

Miłosierdzia Bożego i w prawej obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Fundatorem obu 

obrazów jest Pani notariusz Anna Musiał. Poświęcenie tych obrazów odbyło się w niedzielę 

Miłosierdzia Bożego, w dniu kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej. 30 IV 2000r o godz. 

10:00 w obecności artystki Pani Anny Szmatławskiej z Wrocławia, która to namalowała oba 

obrazy. W dniu 4 maja 2000r ustawiono przed Kościołem nowy Krzyż Milenijny z okazji 

roku jubileuszowego; Milenium 2000. Krzyż ten ustawiony jest w miejscu poprzedniego 

Krzyża Misyjnego, który został podarowany nowopowstałej parafii św. Barbary. 

przywiezione Relikwie św. Stanisława B.M. umieszczone w Relikwiarzu, które to pierwszy 

raz pokazał ks. proboszcz w czasie ogłoszeń parafialnych po Mszy św. w dniu 7 maja, a w 

czasie uroczystości Odpustowej ku czci św. Stanisława w dniu 8 maja wierni ucałowali 

pierwszy raz Relikwie w celu uzyskania odpustu. 



Budowę dzwonnicy rozpoczęto 10 maja, budowa została ukończona do końca czerwca tego 

roku. Rozbiórkę starego ogrodzenia od ul. 18 stycznia rozpoczęto w dniu 8 czerwca, po czym 

natychmiast przystąpiono do budowy nowego z murowanych filarów i stalowych ozdobnych 

przęseł. 

Od wakacji 2000r odeszli z tutejszej parafii księża prefekci: ks. Jacek Zieliński i ks. Antoni 

Góra. Na miejsce wyżej wymienionych księży ks. arcybp przydzielił do naszej parafii, ks. 

Marcina Mońkę i ks. Maciej Poniewiera. 

 

Po zakończeniu budowy ogrodzenia, przystąpiono do wykładania placu wokół Kościoła, 

kostką cementową. Prace te również były wykonywane przez firmę budowlaną B. Wełny, 

które to zakończono do końca października, jednak, że została jeszcze do wyłożenia strona 

zachodnia placu. W tym samym czasie została rozebrana reszta pozostałej starej Kaplicy, 

która w czasie budowy kościoła służyła jako magazyn materiałów budowlanych. 



 

 

W miesiącu październiku 2000r parafia gościła ks. bp Jana Wątrobę, który celebrował Mszę 

św. połączoną z bierzmowaniem. Radość parafian była tym większa, że ks. bp. Wątroba 

pochodzi ziemi Wieluńskiej z pobliskiej wsi Biała, jest absolwentem Wieluńskiego Liceum 

Ogólnokształcącego i ma w tutejszej parafii wielu bliskich znajomych. 



 

W miesiącu grudniu zakupiono nowe duże, piękne figury do szopki Bożonarodzeniowej. 

Wystrój szopki i żłobka na Boże Narodzenie był już piękny. 

W sobotę rano 27 stycznia 2001 r przywieziono od wykonawcy trzy dzwony i złożono przy 

dzwonnicy, aby parafianie mogli je sobie dobrze obejrzeć z bliska. Największy dzwon pod 

wezwaniem św. Stanisława B. M. Drugi średni dzwon to „Jezu Ufam Tobie" z wizerunkiem 

Jezusa Miłosiernego. Trzeci dzwon najmniejszy „Pod Twoją Obronę" z wizerunkiem Matki 

Bożej Częstochowskiej. Fundatorzy tych dzwonów to: firma budowlana braci Bogdana i 

Zbigniewa Wełnów fundowała dzwon „Pod Twoją Obronę" M. B. Częstochowskiej. 

 

2001 



W niedzielę 28 stycznia 2001 r w parafii, jak co roku przeżywano dobę eucharystyczną. W 

czasie adoracji Najświętszego. Sakramentu przez całą dobę według wyznaczonego planu 

modliły się poszczególne stany, grupy modlitewne i pozostali parafianie. 

W dniach od szóstego do dziewiątego lutego zamontowano trzy dzwony z napędem 

elektrycznym na dzwonnicy przy Kościele. W Prezbiterium Kościoła wymieniono sedillia. 

W tym też czasie młodzież z grupy oazowej pod nadzorem ks. pref. Zbigniewa Witeckiego 

odnawia i urządza pokoje w domku parafialnym, które to pragnie wykorzystać na miejsce 

spotkań i wspólnego spędzania wolnego i tworzenia wspólnoty. 

Po świętach Wielkiej nocy zostają wznowione prace przy wkładaniu kostką reszty placu 

przykościelnego, które zakończono do końca kwietnia. W dniach od 23 - 28 kwietnia 

dobudowano cztery wieżyczki na frontowym szczycie Kościoła. 

W sobotę 5 maja została ustawiona w dzwonnicy figura Chrystusa Dobrego Pasterza, 

zakupiona ze składek parafialnych. 

Pierwsza Komunia św. dzieci tutejszej parafii odbyła się w niedzielę 6 maja, w dwóch 

grupach, z uwagi na dużą ilość dzieci. 

W dniu 8 maja o godz. 1800 z okazji uroczystości odpustowych św. Stanisława patrona 

parafii, przybył z wizytą ks. arcybiskup Stanisław Nowak, który to został powitany przez 

dzieci, pierwszokomunijne, po czym ks. Abp Nowak w asyście wielu przybyłych na 

uroczystość księży poświęcił dzwony, figurę Chrystusa Dobrego Pasterza i obraz Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy umieszczony w prawym bocznym ołtarzu. Następnie odprawił uroczystą 

Mszę św. odpustową, wygłosił homilię, a na zakończenie poprowadził procesję z 

Najświętszym Sakramentem wokół Kościoła. We Mszy św. jak i w procesji wśród wiernych 

uczestniczyły dzieci pierwszokomunijne. Po zakończeniu uroczystości odpustowych w 

imieniu parafian abpa Stanisława pożegnała Pani Agnieszka Kmiecik i asystujący jej 

Bogusław Skrzypecki. 

Niedługo po zakończonych uroczystościach odpustowych to jest 15 maja umieszczono na 

frontowym szczycie Kościoła nowy duży sześciometrowy Krzyż w miejsce dotychczasowego 

małego. Nowy Krzyż został wykonany ze stali nierdzewnej przez Zakład Urządzeń 

Galwanicznych i Lakierniczych w Wieluniu. 

W czwartek 14 czerwca odbyła się uroczysta Procesja Bożego Ciała ulicą 18 stycznia, przez 

os. Stare Sady, ul. Częstochowską, Nadodrzańską i do Kościoła. W procesji, jak co roku 

wzięła udział bardzo duża liczba parafian, a ołtarze były bardzo piękne i tematycznie 

przygotowane. 

Od wakacji odeszli z parafii ks. prefekci: ks. Marcin Mońka i ks. Maciej Poniewiera. Ks. abp 

przydzielił nowych księży, ks. Andrzeja Chrzanowskiego i ks. Jana Antoniaka. 



 

W czasie tych wakacji została też wymieniona kostka cementowa ułożona wcześniej wokół 

Kościoła na bardziej ostrą przeciwślizgową. 

W czasie wakacji również Pan Andrzejewski założył drugą aparaturę nagłaśniającą na 

zewnątrz Kościoła, umożliwiającą dobrą słyszalność na dworze tego, co się dzieje w 

Kościele. 

Z okazji jubileuszu 30-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w parafii Nawiedzenia 

Najświętszej Marii Panny w Wieluniu, w dniu 31 sierpnia 2001 r odbyła się Droga Krzyżowa 

ulicami miasta, z Kolegiaty do Kościoła św. Stanisława BM. W Drodze Krzyżowej 

uczestniczyli wierni ze wszystkich parafii Wielunia. 

W dniu 22 października 2001 r odbyło się bierzmowanie, którego dokonał ks. bp. Antoni 

Długosz. 

W dniach od 17 do 20 grudnia 2001 r., odbyły się rekolekcje adwentowe w tutejszej parafii. 

Słowo Boże wygłosił O. Arkadiusz z zakonu księży Salwatorianów. Nauki były proste, 

zrozumiałe dla wszystkich, jednocześnie o bardzo głębokiej refleksji nad życiem człowieka. 

Frekwencja wiernych była bardzo wysoka zarówno osób starszych jak i młodzieży. 

W niedzielę 20 stycznia 2002r. Akcja Katolicka przeprowadziła zbiórkę pieniędzy do puszek 

po wszystkich Mszach św., na zakup respiratora dla 14-letniego Marka Wojciechowskiego z 

Os. Stare Sady. Zebrano na ten cel 3700 zł. 

W dniu 28 stycznia parafianie przeżywali Dobę Eucharystyczną. Adoracja przed 

Najświętszym Sakramentem rozpoczęła się Mszą św. i następnie wierni adorowali przez całą 

dobę według ułożonego grafiku przez ks. proboszcza. 

W wielkim poście od 11 do 13 marca przeprowadzone były rekolekcje. Słowo Boże głosił ks. 

Werbista kapelan Wojska Polskiego z Tomaszowa Mazowieckiego. W rekolekcjach 

uczestniczyło bardzo dużo parafian, czego owocem była wysoka frekwencja w sakramencie 

pokuty i Wielkanocnej Komunii św. 

W Wielką Sobotę w czasie święcenia pokarmów, parafianie składali dary w postaci artykułów 

żywnościowych jako dar serca dla uboższych rodzin. Dary te zostały przez członków Akcji 



Katolickiej odpowiednio podzielone, popakowane w paczki i dostarczone do domów 

potrzebujących pomocy, szczególnie rodzinom wielodzietnym i bezrobotnym. W pierwszą 

niedzielę miesiąca maja, miała miejsce uroczystość pierwszej Komunii św. dzieci drugich 

klas tutejszej parafii. Jako dar Komunijny dzieci ofiarowały cztery kielichy. 

Parafia przeżyła uroczystość odpustową św. Stanisława B M. w której to uczestniczył Ks. 

Arcybiskup Stanisław Nowak Metropolita Częstochowski, który odprawił uroczystą Mszę św. 

i wygłosił homilię, a na zakończenie udzielił apostolskiego błogosławieństwa. 

W niedzielę 26 maja ks. proboszcz ogłosił wszystkim wiernym, że zostały umieszczone 

relikwie św. Stanisława B. M., w dolnej części Krzyża pod chórem i są dostępne do 

ucałowania wszystkim pragnącym uczcić ten dar Kościoła. 

Jak co roku, parafia przeżywała wielką uroczystość Bożego Ciała przy pięknej pogodzie. 

Uroczystość rozpoczęto o godz. 10:30 Mszą św. a następnie wierni z procesją przeszli do 

czterech ołtarzy po oś. Kard. Wyszyńskiego , kończąc w Kościele pieśnią Ciebie Boga 

Wysławiamy oraz błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. 

W miesiącu czerwcu został przeprowadzony kapitalny remont starej plebani. Wymieniono 

okna, grzejniki, ocieplono ściany styropianem po zewnętrznej stronie, ocieplono poddasze 

wełną mineralną, pokryto dach blacho dachówką i zrobiono zewnętrzną elewację budynku. 

Od wakacji abp Nowak odwołał z naszej parafii trzech księży: ks. Jana Antoniaka, ks. 

Zbigniewa Witeckiego i ks. Andrzeja Chrzanowskiego. Na ich miejsce zostali mianowani: ks. 

Andrzej Nieznański i ks. Stanisław Aleksander. 

We wrześniu 2002r nastąpiła zmiana prezesa Akcji Katolickiej. Po ustąpieniu z tej funkcji 

Bogumiła Skrzypeckiego, obowiązek prowadzenia Akcji objął Rafał Dudziński. 

Tydzień przed św. Bożego Narodzenia, odbyły się rekolekcje adwentowe zakończone 

spowiedzią św. Wierni parafianie bardzo licznie skorzystali z tego sakramentu pokuty, 

przygotowując się na godne przyjęcie Chrystusa w dniu Jego narodzin. 

Od 1-wszego stycznia 2003r., parafia sponsoruje dla 10-ciu uczniów ze szkoły nr 2 obiady w 

szkole, ponieważ są to osoby z biednych rodzin potrzebujących szczególnej pomocy. 

28 stycznia w parafii tutejszej przeżywano Dobę Eucharystyczną. Rozpoczęto o godz. 7-mej 

rano Mszą św. a następnie wierni adorowali przed Najświętszym Sakramentem przez całą 

dobę, podzieleni na różne grupy modlitewne według przygotowanego grafiku. W tym czasie 

zostały jeszcze odprawione Msze św. o godz. 10:00, 18:00 i 22:00 pasterka i zakończono 

adorację Mszą św. o godz.7:00 rano 29 stycznia. 

W pierwszą niedzielę m-ca maja, dzieci tutejszej parafii przystąpiły do Pierwszej Komunii 

św. podzielone na dwie grupy, z uwagi na dużą liczbę dzieci przystępujących do Komunii św. 

Jako dar komunijny dzieci ofiarowały dla Kościoła odkurzacz. 

Uroczystość odpustową 8 maja, o godz. 18:00 swoją obecnością zaszczycił ks. bp. Jan 

Wątroba, który celebrował uroczystą Mszę św., wygłosił słowo Boże do wiernych i zakończył 



uroczystość procesją wokół kościoła wśród dzieci pierwszokomunijnych i zaproszonych 

księży z sąsiednich parafii. W 

dniu 12-tego czerwca o godz. 17:00 młodzież drugich klas szkoły średniej przyjęła sakrament 

bierzmowania z rąk ks. bp. Antoniego Długosza. W czasie bierzmowania ks. Bp był bardzo 

zbudowany wzorową postawą młodzieży i ich dobrym przygotowaniem. Na zakończenie ks. 

bp. z wielką radością podziękował młodzieży za przeżycie tej uroczystości z należytą powagą 

i kulturą. 

Uroczysta procesja Bożego Ciała z wielkim udziałem wiernych parafian, odbyła się w dniu 19 

czerwca: ulicą 18 Stycznia, przez Os. Stare Sady, ul. Częstochowską, ul. Nadodrzańską i do 

Kościoła. Procesję do czterech ołtarzy rozpoczęto Mszą św. o godz. 10:30 odprawioną przez 

ks. Proboszcza. 

Również w czerwcu w górnej części kościoła odnowiono (pomalowano) ściany, a na zewnątrz 

wymieniono krawężniki. Przy rondzie na ul. 18 Stycznia ustawiono w czerwcu odnowiony 

przez parafię krzyż, który był zdemontowany w chwili rozpoczęcia budowy ronda. Krzyż ten 

stał przy zbiegu ul. Kościuszki z ul. 18 Stycznia od niepamiętnych czasów. Obecnie tam 

powstało rondo i stąd powstała konieczność małego przesunięcia krzyża. 

Wiosną tego roku w związku z wprowadzeniem przez Papieża Jana Pawła II czwartej 

tajemnicy „Światła" do Różańca św. przyjęto nowe osoby do poszczególnych sześciu 

istniejących obecnie Kół Różańcowych, w celu ich uzupełnienia do 20 osób w każdej Róży. 

Od wakacji ks. arcybp odwołał poprzednich dwóch ks. wikariuszy, a na ich miejsce mianował 

nowych: ks. Stanisława Kipigrocha, ks. Grzegorza Słabego i ks. Jerzego Grąbkowskiego. W 

końcu wakacji parafia przygotowuje się do peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego, który 

ma nawiedzić parafie 14 września bieżącego roku. Począwszy od niedzieli 10-tego sierpnia, w 

każdą następną niedzielę Akcja Katolicka sprzedaje przed Kościołem chorągiewki i obrazy 

Jezusa Miłosiernego, potrzebne do przyozdobienia okien domów i balkonów na czas 

peregrynacji obrazu. 



 

W piątek 29 sierpnia w Kolegiacie odbyła się uroczysta Msza św. dla tutejszego dekanatu św. 

Wojciecha z okazji dni Maryjnych Matki Bożej Pocieszenia, Następnie miała się odbyć Droga 

Krzyżowa z Kolegiaty do kościoła św. Stanisława BM z udziałem mieszkańców Wielunia, 

lecz na skutek wystąpienia silnego deszczu po wyjściu z kościoła - Kolegiaty, postanowiono 

po dojściu do ratusza zawrócić z powrotem do Kolegiaty. 

Od niedzieli 7 września, odbyły się trzydniowe rekolekcje zakończone spowiedzią św., 

przygotowujące wiernych parafian na przyjęcie w obrazie Chrystusa Miłosiernego. Wielka 

uroczystość nawiedzenia obrazu Chrystusa Miłosiernego rozpoczęła się w niedzielę 14 

września 2003 r. o godz. 17:30 przy krzyżu u zbiegu ulicy Częstochowskiej i ks. Jerzego 

Popiełuszki. Tam zebrał się wielki tłum wiernych oczekujących na przybycie z parafii 

Mokrsko samochodu-kaplicy z obrazem. O godz. 18-stej ukazał się oczom zebranych 

oczekiwany samochód-kaplica, po czym wystawiono z niego obraz i po przekazaniu go przez 

ks. proboszcza parafii Mokrsko, proboszczowi tutejszej parafii ks. kan. Leszkowi Dębskiemu 

w obecności ks. bp. Antoniego Długosza, ks. prał. Mariana Stochniałka i ks. kan. Stanisława 

Matuszczyka, oraz wielu księży gości, przybyłych na tę uroczystość z sąsiednich parafii. 

Po przyjęciu obrazu przez ks. proboszcza, mężczyźni specjalnie przygotowani do niesienia 

obrazu, unieśli obraz wysoko na wyciągnięcie rąk odwracali go na cztery strony świata 

błogosławiąc parafii, miastu i światu. Po błogosławieństwie obrazem ruszyła procesja 

prowadząc obraz do kościoła. Na czele procesji szła grupa ministrantów z krzyżem, następnie 

dzieci pierwszokomunijne, feretrony, straż pożarna ze sztandarem, grupa członków żywego 

różańca niosąca duży różaniec i księża z ks. biskupem, przed mężczyznami niosącymi obraz 

Jezusa Miłosiernego. 

Po wniesieniu obrazu do kościoła i ustawieniu go na specjalnie przygotowanym postumencie, 

dzieci i starsi przedstawiciele parafii powitali ks. Biskupa dziękując mu za przybycie. 

Następnie rozpoczęła się uroczysta Msza św. celebrowana przez ks. bp. Antoniego Długosza. 

Kazanie na okoliczność nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego również wygłosił ks. Bp 



Długosz. Po zakończeniu Mszy św. ks. bp. bardzo zbudowany powagą i wielką ilością 

wiernych biorących udział w tej uroczystości, bardzo gorąco dziękował wszystkim przybyłym 

na spotkanie z Chrystusem Miłosiernym w Jego obrazie. Cieszył się ks. bp., że tylu ludzi 

doceniło tę wyjątkową chwilę, pojednało się z Bogiem w sakramencie pokuty i przyszło dziś 

zamanifestować publicznie swoją obecność przy Chrystusie. Po zakończonej Mszy św. i 

pożegnaniu ks. bp., o godz. 20:00 rozpoczęła się adoracja przed obrazem i wystawionym 

Najświętszym Sakramentem.  Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed obrazem i przy licznym 

udziale wiernych odprawiono w czasie od godz. 16:00 do 17:00 po czym przygotowano się do 

pożegnania. Po dokonaniu uroczystego pożegnania obrazu przez ks. proboszcza, o godz. 

17:30 procesja wyprowadziła obraz na ulicę przed Kościół, gdzie już oczekiwał samochód-

kaplica i tam na ulicy mężczyźni niosący obraz, unieśli go wysoko na wyciągnięcie rąk, 

odwracali na cztery strony świata, błogosławiąc nim i żegnając nawiedzaną parafię. Po 

wstawieniu obrazu do samochodu-kaplicy, ustawiony już wcześniej na ulicy sznur 

samochodów z delegacją parafialną, na klaksonach ruszył w drogę odprowadzając obraz do 

parafii w Kadłubie. 

Rok 2004 

W tym roku zostały zakupione organy włoskiej firmy, które  zamontowano na chórze w 

W okresie adwentowym odbyły się trzydniowe rekolekcje przeprowadzone przez księży 

tutejszej parafii. Udział wiernych w rekolekcjach był bardzo liczny, co zaowocowało wysoką 

frekwencją w spowiedzi św. 

W dniu 28 stycznia 2004r parafia, jak co roku przeżywała Dobę Eucharystyczną. Uroczystość 

ta rozpoczęła się o godz.7-mej rano Mszą św., a następnie poszczególne grupy parafian 

kolejno adorowały przed Najświętszym Sakramentem według ustalonego porządku przez ks. 

proboszcza, aż do 7-mej rano dnia następnego, kiedy to również Mszą św. zakończono 

adoracje. 

W okresie wielkopostnym w dniach od 3- 5- marca 2004r przeprowadzone zostały rekolekcje, 

w których nauki głosił ks. prof. z Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. 

Udział parafian w rekolekcjach był bardzo duży, a słowo Boże głoszone było bardzo 

zrozumiałe, skłaniające do refleksji nad swoim życiem. Nauki zostały wygłoszone dla osób 

starszych, młodzieży gimnazjalnej i dla dzieci. Młodzież szkół średnich rekolekcje 

przeżywała w późniejszym czasie, przewidzianym dla wszystkich szkół średnich naszego 

miasta. 

Tradycyjnie już, jak co roku w czasie święcenia pokarmów wielkanocnych parafianie składali 

w kościele do koszy dary serca w postaci art. żywnościowych, które zostały podzielone i 

popakowane przez członków Akcji Katolickiej. Następnie rozniesione przy pomocy 

młodzieży KSM do biedniejszych rodzin wielodzietnych, lub bezrobotnych potrzebujących 

pomocy. 

W pierwszą niedzielę maja 2004 roku, 92 dzieci w parafii przystąpiło do pierwszej Komunii 

św. Dzieci podzielono na dwie grupy. Jedna grupa o godz. 9:00, a druga o godz. 12:00. 



Uroczystość odpustowa św. Stanisława B.M., patrona parafii odbyła się 8 maja o godz. 18:00 

, którą to zaszczycił swoją osobą ks. bp. Jan Wątroba. Ks. bp. celebrował uroczystą Mszę św. 

Wygłosił słowo Boże, a po Mszy dokonał poświęcenia organów na chórze kościelnym. 

W miesiącu maju Chór parafialny brał udział w konkursie śpiewów kościelnych na szczeblu 

Diecezji, gdzie zajął drugie miejsce. 

Uroczysta procesja Bożego Ciała odbyła się 10-tego czerwca z udziałem wielkiej rzeszy 

wiernych, po terenie oś. kard. Stefana Wyszyńskiego. Dzieci pierwszokomunijne szły na 

czele procesji, a z nich grupa dziewczynek przed Najświętszym Sakramentem sypała kwiaty. 

 

 



 

 

W czasie wakacji została położona posadzka na starej plebani i w holu na nowej plebani. 

W dniach od 23 - 28 VIII 04 odbyła się pielgrzymka na Jasną Górę, z naszej Parafii był około 

250 osób. 

 

Po wakacjach powstało Kółko liturgiczne, należą do niego uczniowie z klas III i II. 



W dniu 3.10.2004 odbyła się wizytacja biskupia, którą przeprowadził Ks. Bp Antoni Długosz. 

Przy pięknej pogodzie Ks. Bp udzielił sakramentu bierzmowania, spotkał się z różnymi 

grupami, odwiedził chorych, głosił Słowo Boże. 

Pierwszego września 2004r odbyły się w Wieluniu wielkie uroczystości obchodów 65-tej 

rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej z udziałem władz państwowych i Rządu 

RzeczPospolitej Polski. W uroczystościach wziął udział: Prezydent Polski Aleksander 

Kwaśniewski, minister Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziński i kilku innych ministrów. 

Stronę kościelną reprezentowali: arcybiskup polowy wojska polskiego gen. dywizji Sławoj 

Leszek Głódź, abp. Metropolita Częstochowski Stanisław Nowak oraz dwóch kapelanów 

wojska polskiego, ks. wyznania prawosławnego i ks. wyznania ewangelickiego. 

 



 

 



O godz. 8:00 na murach zburzonej w pierwszym dniu wojny Fary wieluńskiej została 

odprawiona uroczysta Msza św. za poległych w czasie wybuchu wojny. Mszę św. 

Celebrowali wyżej wymienieni dostojnicy kościelni wraz z księżmi tutejszych i okolicznych 

parafii. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. abp. Sławoj Leszek Głódź. We mszy 

uczestniczyli członkowie samorządu miasta z burmistrzem Mieczysławem Majcherem i 

samorządowcy powiatu ze starostą Mieczysławem Łuczakiem na czele oraz kompania 

honorowa Wojska Polskiego. 

Dalsze uroczystości państwowe odbyły się na placu Legionów. Z okazji obchodzonych, co 

rocznie dni Maryjnych w wieluńskiej Kolegiacie, 3 września odbyła się wspólna Droga 

Krzyżowa mieszkańców miasta z Kolegiaty do kościoła św. Stanisława BM. Drogę krzyżową 

rozpoczęto w Kolegiacie Mszą św. O godz. 18:00 celebrowaną przez księży ze wszystkich 

Parafii Wielunia. Po Mszy św. o godz. 19:00 wyruszyła wielka rzesza wiernych, ulicami 

miasta, do kościoła św. Stanisława BM. Na drodze procesji mężczyźni nieśli duży krzyż, po 

drodze zatrzymując się, co kawałek, odprawiano stacje Drogi Krzyżowej. Procesji tej 

przewodniczył kustosz Kolegiaty ks. prałat Marian Stochniałek 

W niedzielę 3 października 2004 roku o godz. 7:20 przybył na wizytację parafii ks. bp. 

Antoni Długosz. Ks. bp. uczestniczył we wszystkich Mszach św. odprawianych tego dnia 

gdzie jednocześnie wygłosił homilie i udzielił błogosławieństwa duszpasterskiego wiernym. 

Ks. bp. bardzo pochlebnie wyraził się na spotkaniu o licznym i czynnym udziale parafian w 

czasie Mszy świętych. Bardzo też bp. zachęcał do modlitwy różańcowej jej wielką wartość 

jako kontemplacje Ewangelii. Zachęcał wszystkich do troski na rzecz chorych, samotnych i 

potrzebujących pomocy . O godz. 17:30 Mszą św. odprawioną przez ks. bp. rozpoczęła się 

uroczystość bierzmowania młodzieży, którego oczywiście udzielił ks. bp. Antoni Długosz. Do 

bierzmowania przystąpiła duża grupa młodzieży w liczbie 200 osób. Po bierzmowaniu 

zakończono uroczystość pożegnaniem ks. bp. przez młodzież i parafian. 



 

 



W dniach od 15 – 17-stego grudnia odbyły się trzydniowe rekolekcje adwentowe, 

przeprowadzone przez ks. Jacka Zielińskiego z Częstochowskiego Seminarium Duchownego. 

Młodzież Oazowa z ks. Jerzym Grąbkowskim przed św. Mikołajem przeprowadziła przy 

kościele zbiórkę pieniędzy i podarków: słodyczy, zabawek do paczek dla biedniejszych dzieci 

w parafii. 

Rok 2005 

Na spotkaniu Akcji Katolickiej w dniu 16. 01. 2005 została wybrana na prezesa Akcji pani 

Krystyna Pilarczyk. 

 

Tradycyjnie, jak co roku 28 stycznia parafia przeżyła Dobę Eucharystyczną. Uroczystość 

adoracji Najświętszego Sakramentu rozpoczęto Mszą św. o godz. 7:00 rano, a następnie 

adorowały poszczególne stany parafian do godz. 7:00 rano dnia następnego według 

ustalonego przez ks. prob. harmonogramu. W tym czasie zostały jeszcze odprawione Msze 

św. o godz. 10:00, 18:00, 22 :00– pasterka i 7:00 rano dnia następnego na zakończenie 

adoracji. 

W lutym 2005r wyposażono sale różańcową w nowe ławki. 

Trzydniowe rekolekcje wielkopostne odbyły się w dniach 9 – 11 marca. Słowo Boże głosił 

ojciec Mieczysław – Kamilianin z Tarnowskich Gór. Słowa Jego oparte były głównie na 

przykładach z życia codziennego w dzisiejszym otoczeniu ludzi. Na wszystkich naukach było 

bardzo dużo wiernych, starszych ludzi, młodzieży i dzieci. 

Rekolekcje dla młodzieży szkół średnich odbyły się w dniach 21 – 23 marca, zakończone 

spowiedzią św. gdzie młodzież również bardzo licznie skorzystała z tych praktyk. 

Tradycyjnie jak już, co roku się praktykuje w Wielką Sobotę przy poświęceniu pokarmów, 

parafianie składali artykuły żywnościowe do wystawionych koszy, jako dar serca dla 

biednych rodzin. Następnie przez członków Akcji Katolickiej dary te zostały rozdzielone 

według wskazówek tutejszych księży, którzy chodząc po kolędzie zapoznają się z sytuacją 



materialną rodzin. Po zapakowaniu w odpowiednie w odpowiednie torby z adresem 

przeznaczenia tych darów, księża prefekci z młodzieżą Oazową i KSM, samochodami 

rozwieźli po parafii i dostarczyli paczki wskazanym rodzinom lub osobom. 

Święta Wielkanocne przeżywano w parafii radośnie rozpoczynając Mszą św. o godz. 6:30 z 

piękną procesją wokół kościoła. 

W sobotę w wigilię święta Miłosierdzia Bożego, w dniu 2 kwietnia około godz. 22:00 został 

ogłoszony wstrząsający komunikat z Watykanu, że Papież Jan Paweł II zmarł o godz. 21:37. 

Na tą wiadomość ludzie płakali, zbierali się na całonocne czuwania, a szczególnie młodzież. 

Tej nocy Prezydent RP. ogłosił żałobę narodową, która obowiązywała do dnia pogrzebu. 

W niedzielę 3 kwietnia ks. proboszcz w tutejszym kościele św. Stanisława BM. ogłosił, że 

codziennie do czwartku od godz. 20:00 do 21:00 będzie adoracja przed Najświętszym 

Sakramentem, a o 21:00 Msza św. w intencji zmarłego Papieża. Należy zaznaczyć, że już o 

godz. 20:00 zapełniał się kościół wiernymi po brzegi, a szczególnie dawała znać o sobie 

młodzież. Tak trwano w zadumie przed Najświętszym Sakramentem aż do Mszy św., po 

czym następowała wspólna Eucharystia do godz. 22:00. Przez cały dzień również 

przychodzili nawiedzali kościół i w skupieniu i w ciszy modlili się za Ojca św. Tak było 

codziennie do dnia pogrzebu. 

W czwartek 7 kwietnia o godz. 1330 na murach Fary wieluńskiej została odprawiona 

uroczysta Msza św. w intencji Papieża Jana Pawła II z udziałem: księży ziemi wieluńskiej, 

władz samorządowych Gminy i Powiatu, sióstr zakonnych, młodzieży szkolnej z 

nauczycielami nawet z poza Wielunia, straży pożarnych, orkiestry z Kurowa, Cechu Rzemiosł 

Różnych, związków zawodowych, kombatantów, ludności Wielunia i okolic. W uroczystości 

tej uczestniczyło kilka tysięcy ludzi. Tego samego dnia o godz. 2:000 od placu Legionów 

ulicami miasta do Kolegiaty przeszedł biały marsz ze świecami i śpiewem na cześć Papieża. 

W marszu również wzięła udział wielka rzesza ludności Wielunia ze wspaniałym udziałem 

młodzieży. 

Piątek 8go kwietnia był dniem wolnym od pracy i szkoły, zamknięto wszystkie sklepy nawet 

supermarkety, aby ludzie mogli uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej Ojca św. przez 

telewizję, która transmitowała to wydarzenie od godz. 10:00 do 13:00 bez przerwy. 

Wieczorem o godz. 18:00 wierni zebrali się w kościele, aby uczestniczyć w Eucharystii 

osobiście w intencji Papieża. W czasie tygodnia modlitw przed pogrzebem, ludzie składali do 

puszki ofiarę, z której mają być odprawione Msze św. pamięci Ojca św. Za zebrane ofiary 

odprawione zostały 22 Msze św. 

Po niedługich oczekiwaniach na wybór nowego Papieża, w dniu 19 kwietnia około godz. 

18:00 świat dowiedział się o wyborze nowego Ojca św. Został wybrany w drugiej turze w 

czwartym głosowaniu. O godz. 18:45 na balkonie Bazyliki św. Piotra ukazał się nowo 

wybrany Papież Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzingier – Niemiec. 

Do Pierwszej Komunii św. dzieci tutejszej parafii przystąpiły w dniu 1-go maja w dwóch 

grupach o godz. 9:00 i o godz. 12:00. 



Uroczystość odpustową parafia przeżywała 9 maja z racji przeniesienia tej uroczystości z 

niedzieli 8 maja. W tym dniu odprawione zostały Msze św. o godz. 8:00 i 10:00, o godz. 

16:00 dla dzieci i suma odpustowa o godz. 18:00, którą celebrował i wygłosił słowo Boże ks. 

abp Stanisław Nowak metropolita częstochowski. Ks. abp. wziął również udział w apelu 

jasnogórskim przy parafialnej grocie Matki Bożej o godz. 21:00 

 

W czwartek 26 maja odbyła się uroczystość Bożego Ciała z procesją po tutejszej parafii. W 

tym roku procesja po wyjściu z Kościoła przeszła do czterech ołtarzy, ul. 18 Stycznia, po 

osiedlu Stare Sady, ul. Częstochowską i ul. Nadodrzańską. 

 



 

W Wieluniu w Kolegiacie wierni całej ziemi wieluńskiej przeżywali zakończenie czwartej 

stacji Kongresu Eucharystycznego w dniu  czerwca 2005 roku o godz. 1800. W uroczystości 

zakończenia Kongresu brał udział ks. bp Antoni Długosz, który celebrował Mszę św. wygłosił 

homilię i poprowadził procesję z Najświętszym Sakramentem ulicami miasta, wśród licznej 

grupy kapłanów i rzeszy ludzi z sąsiednich Dekanatów takich jak: Wieluń – św. Wojciecha, 

Osjaków, Mokrsko, Praszka. Z Praszki przybyli mężczyźni ubrani w stroje halabardników, 

inne stowarzyszenie ubrane w długie czerwone peleryny. Panie ze wsi Kurów uczestniczyły w 

procesji w strojach ludowych. Szły też poczty sztandarowe – parafialne, na czele procesji 

przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia tak zwanej Pani Ziemi Wieluńskiej. 

Od wakacji 2005 ks. Abp z parafii tutejszej odwołał  ks. pref. Stanisława Kipigrocha i ks. 

pref. Grzegorza Słabego. Na ich miejsce zostali przydzieleni ks. pref. Zbigniew Mozol i ks. 

pref. Paweł Lamek. 

 



 

W czasie wakacji zostały pomalowane lakierem bezbarwnym wszystkie ławki i drzwi w 

Kościele. W dniu 20 lipca przed Kościołem wzdłuż przejazdu od bramy wjazdowej ustawiono 

betonowe pachołki. W tym roku również została wymieniona posadzka na korytarzu obok sali 

różańcowej, wymienione zostały okna na plebanii i założone zostały wywietrzniki w 

Kościele. Wszystkie te prace wykonała firma Pana Wełny. 

Członkowie Akcji Katolickiej postanowili od maja z wyjątkiem wakacji, zbierać przed 

Kościołem w każdą trzecią niedzielę miesiąca, do puszek ofiarę na chleb dla osób 

potrzebujących pomocy. W dniach od 16-31 sierpnia wykonano malowanie Kościoła dolnego, 

wikariatów, boczne drzwi na plebanii i remont kuchni na starej plebanii. 

Jak już co roku bywa tradycyjnie w dniu 1-go września na fundamentach zburzonej Fary 

wieluńskiej została odprawiona Msza św. przez ks. abp. Stanisława Nowaka w intencji osób 

pomordowanych w czasie bombardowania Wielunia przez Niemców 1-go września 1939r. W 

uroczystości brali udział przedstawiciele państwa i samorządów – wojewódzkiego, 

powiatowego, gminnego oraz wielka rzesza ludności z okolicznych parafii. 

Z okazji obchodów Dni Maryjnych w dniu 2 września 2005 r., w Kolegiacie wieluńskiej 

wieczorem o godz. 18:00 została odprawiona Msza św. celebrowana przez księży z kilku 

Dekanatów, a po zakończonej Mszy św. przy udziale wszystkich obecnych księży, sióstr 

zakonnych i całej rzeszy wiernych z parafii wieluńskich i sąsiednich odbyła się Droga 

Krzyżowa od Kolegiaty do Kościoła parafii św. Stanisława BM. 

 



Zaś w dniu 4-go września ludność Wielunia przeżywała odpust Matki Bożej Pocieszenia. W 

dniu tym także została odprawiona Msza św. na murach zburzonej Fary Wieluńskiej przy 

kopii obrazu Matki Bożej Pocieszenia, gdzie tradycyjnie zebrała się na modlitwie ludność 

Wielunia i jego okolic. 

Na wniosek ks. abp. Nowaka został odwołany z tutejszej parafii ks. pref. Zbigniew Mozol z 

dniem 16.X.2005 r i przeniesiony na proboszcza do parafii Kuleje. Na to miejsce został 

przydzielony z dniem 23.X.2005 jako penitencjarz ks. Eugeniusz Woszczyk. 

 

 

Bierzmowania dwóch roczników około 250 osób dokonał ks. abp. Stanisław Nowak w dniu 

23 XI o godz. 18:00. Ks. abp. odprawił również Mszę św. i wygłosił słowo Boże na tę 

okoliczność. 



 

Na dzień św. Mikołaja młodzież KSM i Oaza pod przewodnictwem ks. Jerzego Grębeckiego 

przeprowadziła zbiórkę pieniędzy i zabawek, następnie zrobiła paczki i rozniosła do domów 

obdarowując biedniejsze dzieci w parafii. 

Rekolekcje adwentowe odbyły się w parafii w dniach 14 – 16 grudnia. Nauki rekolekcyjne 

głosił ks. Woźniak – Salezjanin. Z rekolekcji skorzystało dużo wiernych, a szczególnie 

młodzież, która bardzo licznie uczestniczyła w tych praktykach. Rekolekcje uwieńczono 

sakramentem pokuty w dniu 20 XII 2005r., z którego skorzystało bardzo dużo parafian. W 

połowie grudnia wstawiono w bibliotece parafialnej cztery dodatkowe regały na książki, tym 

samym spełniając pełne wyposażenie biblioteki. 

2006 rok 

W dniu 28 stycznia 2006 roku, jak co roku parafianie przeżywali Dobę Eucharystyczną. 

Uroczystość rozpoczęto Mszą św. o godz. 7:00 i adoracja trwała do 7:30 dnia następnego w 

niedzielę, kiedy to Mszą św. została zakończona. 

 



 

W dniach 13-15 marca odbyły się rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży szkół średnich. 

Rekolekcje dla wszystkich parafian wraz z dziećmi i młodzieżą gimnazjalną odbyły się w 

dniach od 29 do 31 marca. Nauki rekolekcyjne głosił młody ksiądz zaproszony z parafii 

wieruszowskiej. 

Z okazji pierwszej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II, w sobotę 1 kwietnia 2006 roku o 

godz. 21:00 w kościele została odprawiona Msza św. Za Papieża, w której wzięło udział 

bardzo dużo parafian. Kościół był wypełniony po brzegi. 

W niedzielę drugiego kwietnia w Kolegiacie o godz. 20:00 z udziałem księży wieluńskich 

parafii została odprawiona Msza św. również w intencji Papieża Jana Pawła II. Uczestniczyła 

w tej uroczystości bardzo wielka rzesza mieszkańców Wielunia i jego okolic. Na czele z 

władzami samorządowymi miasta, Gminy i Powiatu. Wśród zgromadzonych było bardzodużo 

młodzieży. Po Mszy św. odśpiewano Apel Jasnogórski, następnie przeszli wszyscy, z 

zapalonymi lampionami na Plac Legionów gdzie był zamontowany duży ekran telemostu na 

Domu Handlowym i uczestnicy uroczystości mogli oglądać wydarzenia i usłyszeć 

transmitowane przemówienie Ojca Św. Benedykta XVI-tego do Polaków, z Watykanu. Tam 

też śpiewano pieśni, recytowano wiersze i czytano testament zmarłego Papieża. Całą oprawę 

artystyczną przygotowała młodzież z Liceum i Gimnazjum Katolickiego w Wieluniu. 

Uroczystość ta trwała na Palu Legionów do godz.22:00. 

W Wielką Sobotę w czasie święcenia pokarmów, parafianie składali w Kościele do koszy 

dary żywnościowe, które to później zostały rozdzielone w paczki przez członków Akcji 

Katolickiej dla rodzin wielodzietnych i mniej zamożnych w parafii. W akcje tą włączył się 

również ks. Jerzy Grąbkowski ze swoją grupa młodzieży oazowej i KSM, którzy te paczki 

rozwieźli samochodem po osiedlach i doręczyli odbiorcom. 



 

W piątek 21 kwietnia wyjechała z naszej parafii kilkodziesięcio-osobowa grupa parafian na 

pielgrzymkę autokarową do Rzymu pod przewodnictwem ks. Pawła Lamka. 

 

Do Pierwszej Komunii Św. przystąpiła około 70-cio osobowa grupa dzieci w niedzielę 7 maja 

o godz. 1200. 



 

 

W poniedziałek 8-mego maja parafia przeżywała uroczystość odpustową Św. Stanisława BM. 

Na uroczystość tę przybył ks. bp. Antoni Długosz, który odprawił o godz. 18:00 Mszę św. 

,wygłosił słowo Boże i udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży przygotowanej to tego 

sakramentu przez ks. pref. Pawła Lamka. Ks. bp. spotkał się z dziećmi, które wcześniej 

przystąpiły do Pierwszej Komunii Św. 



 

Na spotkanie z Papieżem Benedyktem XVI- na Jasnej Górze w dniu 26.V.2006 r. z naszej 

parafii pojechały dwa autokary wiernych w liczbie ok. 100 osób z ks. pref. Jerzym 

Grąbkowskim. Pielgrzymkę tą przeżyli wszyscy bardzo mile i radośnie. 

Również ks. Jerzy odbył pielgrzymkę z dziećmi, które były u  I Pierwszej Komunii Św. Do 

Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. 

W czwartek 15-stego czerwca 2006 r. Parafia przeżyła uroczystość Bożego Ciała. Procesja do 

czterech ołtarzy z Najświętszym Sakramentem przeszła ulicami osiedla Kardynała 

Wyszyńskiego. Dzieci komunijne sypały kwiaty, Panie z kółek Różańcowych niosły różaniec 

i obrazy patronów parafii. 

 



 

Od wakacji 2006 r. nastąpiła zmiana księży prefektów. Ks. Paweł Lamek został przeniesiony 

do Radomska a stamtąd do naszej parafii przyszedł ks. Paweł Kula. Pozostali Ks. Jerzy 

Grąbkowski i Ks. Eugeniusz Woszczyk. 

 

W parafii Nawiedzenia NMP jak co roku z okazji rocznicy koronacji obrazu MB Pocieszenia 

odbywały się dni maryjne dlatego też 30 sierpnia o godz. 18:00 odprawiona została Msza św. 

w Kolegiacie dla parafian z dekanatu św. Wojciecha, do którego to należy nasza parafia. W 

następnym dniu 31sierpnia po wieczornej Mszy św. o godz. 19:00 z kolegiaty wyruszyła 

procesja Drogi Krzyżowej ulicami miasta do kościoła św. Stanisława BM. , ale ze względu na 

silny deszcz procesja zawróciła od Ratusza z powrotem do Kolegiaty . 



W 1 września  godz. 16:30 na murach zniszczonej Fary wieluńskiej została odprawiona 

uroczysta Msza św. za poległych w czasie wybuchu II Wojny Światowej. Celebrze Mszy św. 

Przewodniczył ks. Abp. Stanisław Nowak Metropolita Częstochowski. Wśród księży gości z 

kilku dekanatów Ziemi Wieluńskiej uczestniczył również ks. pastor kościoła ewangelickiego 

–pułkownik sił powietrznych wojska polskiego. Który także wygłosił krótkie słowo Boże. W 

tej Mszy św. uczestniczyli również przedstawiciele Państwa Polskiego. Pan prezydent na 

uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, parlamentarzyści –Marszałek Sejmu III-ciej 

Rzeczpospolitej Marek Jurek, poseł PSL – Mieczysław Łuczak, poseł Samoobrony Pan 

Kiedos; Pani Marszałek Sejmiku wojewódzkiego w Łodzi. W uroczystości uczestniczyły 

również władze Samorządowe Miasta i Powiatu na czele z burmistrzem Mieczysławem 

Majchrem i starostą powiatu Andrzejem Stępniem. Godnie reprezentowały się w czasie 

uroczystości Poczty sztandarowe różnych organizacji i kompania honorowa Wojska 

Polskiego. 

Po zakończonej Mszy św. została odsłonięta makieta pomnika,, Wieczna Miłość'' na placu 

przed budynkiem Urzędu Powiatu. Po odsłonięciu makiety pomnika odbyła się dalsza 

uroczystość 67-mej rocznicy najazdu Hitlerowców na Wieluń na placu Legionów. Były 

wręczenia odznaczeń dla weteranów II Wojny Światowej, przemówienia – Burmistrza 

Wielunia, Starosty Powiatu , Marszałka Sejmu II  RP i Prezydenta na uchodźstwie Ryszarda 

Kaczorowskiego. Potem odbyła się defilada Wojska Polskiego, film o wybuchu II-giej Wojny 

Światowej i bombardowaniu Wielunia. Uroczystość zakończono częścią artystyczną  

występami artystów teatru Wielkiego w Łodzi. 

3 września /niedziela/ ludność Wielunia i okolic przeżywała uroczystość odpustową Matki 

Bożej Pocieszenia z okazji 35-tej rocznicy koronacji obrazu. Jednocześnie w tym dniu został 

poświęcony pomnik Papieża Jana Pawła II ustawiony przed biblioteką miejską obok Kościoła 

Kolegiaty. W uroczystości odpustowej przewodniczył ks. abp. Stanisław Nowak i on też 

dokonał poświęcenia pomnika. Obok pomnika został też wsadzony dąb imieniem Jana Pawła 

II. Drzewko to pochodzi z żołędzi zebranych z dębu ,,Chrobrego'' i poświęconych przez 

Papieża w dniu 28.IV.2004 roku w liczbie 517 szt. przywiezionych przez polskich leśników 

do Watykanu w czasie ogólnopolskiej pielgrzymki leśników do Rzymu. Sadzonka tego dębu 

do Wielunia została przywieziona przez leśników z miejscowości Poddębice i poświęcona w 

czasie uroczystości odpustowej M.B. Pocieszenia, również przez abp Stanisława Nowaka 

przy obecności wszystkich gości uczestniczących w uroczystości odpustowej. 



 

Na terenie tutejszej parafii w dniu 16 września 2006r obchodzono setną rocznicę istnienia 

Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, obecnie znajdującego się 

przy ul. Nadodrzańskiej. Tego dnia do południa na murach Fary Wieluńskiej odprawiona 

została Msza św. przez bp. Jana Wątrobę –absolwenta tego Liceum- dla absolwentów i 

uczestników zjazdu z tej okazji. W czasie tej Mszy św. płomienne kazanie wygłosił również 

absolwent tego Liceum ks. Józef Ośródka z Sosnowca. Ks. kaznodzieja wskazał na wielkie 

zasługi tegoż Liceum, powiedział ilu wspaniałych ludzi wyszło z tej szkoły, którzy dziś są 

chlubą Narodu Polskiego a Wieluń nazwał ,,drugim małym Krakowem''. Po Mszy św. już w 

samej szkole L.O. wszyscy uczestnicy zjazdu w uroczysty sposób spędzali dalszy czas 

spotkania. 

W dniu 8 września w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na terenie naszego 

dekanatu w Rudzie ks. abp. Stanisław Nowak i ks. bp. Jan Wątroba dokonali koronacji obrazu 

Matki Bożej Rudzkiej. W niedzielę 24 września w tej parafii św. Wojciecha w Rudzie 

obchodzono 900-lecie konsekracji kościoła, 

 

Ks. Jerzy Grąbkowski z młodzieżą Oazową i KSM za garażami zrobił piękny ogródek 

rekreacyjny , z którego ta młodzież może przy kościele korzystać Ks. Jerzy Grąbkowski ze 

swoją grupą młodzieżową Oaza i KSM przeprowadził przed kościołem zbiórkę pieniędzy i 

innych podarunków, które zostały przeznaczone na paczki dla dzieci z biednych rodzin z 

okazji św. Mikołaja. 



 

W dniach od 13 do 15 grudnia odbyły się w parafii rekolekcje adwentowe. Nauki 

rekolekcyjne głosił O. Kamilian z Tarnowskich Gór. Parafianie bardzo licznie skorzystali z 

tych praktyk , co zaowocowało wysoką frekwencją w czasie spowiedzi. 

2007 rok 

W dniu 28 stycznia 2007 roku tutejsi parafianie przeżywali Dobę Eucharystyczną. 

Rekolekcje wielkopostne zostały przeprowadzone w parafii przez księdza Salezjanina z ziemi 

płockiej w dniach od 21 do 23 marca .Nauki głoszone były dla dzieci szkół podstawowych i 

gimnazjalnych, jak również i dla dorosłych. Młodzież szkół średnich odbyłar ekolekcje w 

innym czasie. 

W piątek przed Niedzielą Palmową parafianie odprawili, jak to czynią, co roku, Drogę 

Krzyżową ulicami osiedla Stare Sady i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Drogę Krzyżową 

prowadził ks. Paweł Kula wraz z młodzieżą oazową i KSM. Przy każdej stacji były czytane 

rozważania o bardzo głębokiej treści skłaniającej do refleksji nad życiem człowieka. 

W Niedzielę Palmową 1.04.2007 roku przyjęto i poświęcono replikę pomnika Jana Pawła II. 

Drugą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II w parafii obchodzono w dniu 2 kwietnia. O 

godz. 20:00 rozpoczęła się adoracja przed Najświętszym Sakramentem, a o godz. 21:00 

została odprawiona Msza św. w Jego intencji. W czasie tej uroczystości wzięła udział bardzo 

liczna rzesza parafian, kościół wypełniony był po brzegi. 

W Wielką Sobotę, jak co roku, w czasie święcenia pokarmów parafianie składali dary serca w 

postaci produktów żywnościowych do wystawionych w kościele koszów. Dary te zostały 

popakowane w paczki przez członków Akcji Katolickiej i rozwiezione przez ks. Pawła Kulę 



wraz z młodzieżą oazową do rodzin wielodzietnych i biedniejszych w parafii. Do darów tych 

został dołączony podarunek w postaci 130 kg kiełbasy od sponsora – właściciela firmy 

masarskiej w Mierzycach, dzięki staraniom radnego miejskiego Pana Wojciecha Panka i posła 

na Sejm Pana Mieczysława Łuczaka. 

W niedzielę 6 maja 2007 roku o godz. 11:30 przystąpiło do Pierwszej Komunii św. 66 dzieci, 

przygotowanych do tego sakramentu przez ks. Jerzego Grąbkowskiego. 

Uroczystość odpustową parafianie przeżywali w dniu 8 maja. Główna uroczysta Msza św. 

została odprawiona o godz. 18:00 przez ks. Kan. Jacka Zielińskiego z Częstochowskiego 

Wyższego Seminarium Duchownego 

W maju po Pierwszej Komunii św. ks. Jerzy Grąbkowski zorganizował pielgrzymkę 

autokarową dla dzieci pierwszokomunijnych do sanktuarium maryjnego w Licheniu. 

W czwartek 7 czerwca w parafii odbyła się procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy. 

Przeszła ulica 18-go Stycznia, przez osiedle Stare Sady, ul. Częstochowską i Nadodrzańską 

do kościoła. Na czele procesji szły z dużym różańcem członkinie Kół Różańcowych, 

następnie niosący obrazy i chorągwie świętych, no i dzieci pierwszokomunijne z 

dziewczynkami sypiącymi kwiaty przed księdzem niosącym Najświętszy Sakrament. Ołtarze 

zostały pięknie przygotowane przez parafian mieszkających obok miejsc usytuowania ołtarza. 

Od wakacji nastąpiła zmiana księży w tutejszej parafii. Ks. Paweł Kula odszedł do parafii 

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieluniu a do tutejszej przyszedł z Radomska ks. 

Tomasz Krupa. 

 

Z okazji dni Maryjnych przed odpustem Matki Bożej Pocieszenia w piątek 31 sierpnia w 

Kolegiacie została odprawiona o godz. 18:00 wspólna Msza św. dla wiernych kilku 

dekanatów ziemi wieluńskiej . Po zakończeniu Msze św. wierni wraz z kapłanami różnych 

parafii uczestniczyli w Drodze Krzyżowej z Kolegiaty ulicami miasta do kościoła p.w. Św. 

Stanisława BM. 



Pierwszego września 2007 roku - 68 rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej ludność 

Wielunia i jego okolice uczciła Mszą św. na murach Fary, zburzonej w pierwszym dniu 

wojny w 1939 r. Uroczystą Mszę św. celebrował  Ks. Abp. Stanisław Nowak Metropolita 

Częstochowski. Wśród księżny katolickich brali udział we Mszy św. również księża : 

wyznania prawosławnego kapelan sił lądowych w Wojsku Polskim i ks. wyznania 

ewangelickiego kapelan sił powietrznych Wojska Polskiego, który również wygłosił krótkie 

przemówienie na temat pokoju posługując się psalmami z Pisma Św. W uroczystości tej brali 

udział przedstawiciele parlamentu, samorządowcy ze szczebla wojewódzkiego, powiatowego 

i gminnego. Były również poczty sztandarowe różnych organizacji, kampanie honorowe 

Wojska Polskiego i orkiestra wojskowa. Po zakończonej Mszy św. i złożeniu kwiatów przy 

obelisku ku czci pomordowanych w czasie wybuchu wojny, dalsze uroczystości z udziałem 

gości zagranicznych z Niemiec, Szkocji , Holandii, Chorwacji, Słowacji odbyły się na Placu 

Legionów. 

W Niedzielę 2 września od godz. 11:30 również na murach wieluńskiej Fary wierni tutejszej 

parafii wraz z ludnością pozostałych parafii mogli przeżyć uroczystość odpustową Matki 

Bożej Pocieszenia .Mszę św. celebrował Ks. Bp Jan Wątroba- biskup pomocniczy z 

Częstochowy- rodak z ziemi wieluńskiej. 

W dniu 27.10.2007 r. położono wykładzinę na ławkach kościelnych w celu ocieplenia 

siedzeń. 

Z okazji św. Mikołaja ks. Jerzy Grąbkowski ze swoją grupą młodzieży oazowej dokonał 

zbiórki pieniędzy i zabawek, aby zrobić paczki dla dzieci z uboższych rodzin. Akcja 

tasprawiła wiele radości dzieciom obdarowanym przez św. Mikołaja. 

 



 

W dniach od 12 do 14 grudnia 2007 roku w parafii zostały przeprowadzone rekolekcje 

adwentowe. Nauki rekolekcyjne głosił Ks. Dr Bernard Kozłowski- profesor Wyższego 

Seminarium Duchownego w Częstochowie. Nauki te były bardzo bogatej treści duchowej, 

proste, zrozumiałe i poparte opisem świadectw osób przeżywających te zdarzenia. 

 

W niedzielę 16 grudnia o godz. 19:00 członkowie Parafialnego oddziału Akcji Katolickiej 

odbyli spotkanie opłatkowe wraz ze swoim asystentem i opiekunem – Proboszczem Ks. Kan. 

L. Dębskim. 

2008 

Jak już co roku w dniu 28 stycznia 2008 r w parafii p.w. Św. Stanisława B. M. przeżywano 

Dobę Eucharystyczną. 



 

W dniach od 27do 29 lutego 2008 roku odbyły się w parafii rekolekcje wielkopostne, które 

przeprowadził ks. Prałat Tadeusz Wójcik z Blanowic koło Zawiercia .Nauki głoszone były 

bardzo bogate w treści religijne, trafiające prostym językiem i przykładami do słuchających 

wiernych. Rekolekcje zakończono odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i 

błogosławieństwem kapłańskim dla małżonków biorących udział w rekolekcjach. 

W dniu 13 marca odbyła się spowiedź św. dla wszystkich parafian 

W piątek przed Palmową Niedzielą odbyła się uroczysta Droga Krzyżowa, tym razem w 

kościele a nie ulicami osiedla jak bywa, co roku, a to z powodu bardzo złej pogody- zimna i 

deszczu. 

W Wielką Sobotę, jak już od kilku lat czyni przy okazji święcenia pokarmów, parafianie 

składali do wystawionych koszów ,,dary serca'' w postaci artykułów żywności owych. 

Znaczną ilość kurczaków, wyrobów masarskich i ciasta ofiarowali sponsorzy z terenu 

Wielunia, szczególnie za sprawą samorządowców wieluńskich. Dary te zostały rozdzielone 

przez członków Akcji Katolickiej i rozwiezione potrzebującym biedniejszym parafianom do 

domów, przez ks. Tomasza Krupę 



 

 

Do I Komunii Świętej dzieci przystąpiły w niedzielę 4 maja 2008 roku w dwóch grupach w 

ogólnej liczbie 76, przygotowane przez ks. Jerzego Grąbkowskiego. 

Uroczystość odpustową Świętego Stanisława Biskupa Męczennika parafia przeżywała w dniu 

8 maja o godz. 18:00. Uroczystą Mszę św. odprawił i wygłosił słowo Boże Rektor Wyższego 

Seminarium Duchownego w Częstochowie ks. dr Włodzimierz Kowalik. 



 

Wyjątkowo w tym roku uroczystość Bożego Ciała wypadła dużo wcześniej, bo już 22 maja. 

Wierni tutejszej parafii, tradycyjnie jak co roku, uczestniczyli licznie we Mszy św. o godz. 

1030. Następnie z procesją ulicami przeszli do czterech ołtarzy, tym razem wybudowanych 

przez parafian z osiedla Kardynała Wyszyńskiego. Przed księdzem niosącym w monstrancji 

Najświętszy Sakrament dziewczynki ubrane na biało sypały kwiatki na dźwięk dzwoneczka. 

Na początku procesji, tuż za krzyżem i świecami trzymanymi przez ministrantów, panie z 

kółek różańcowych oraz innych grup parafialnych niosły przyozdobione kwiatami obrazy 

świętych oraz duży, piękny różaniec. Ołtarze w stałych miejscach przygotowane oraz bardzo 

starannie i pięknie przyozdobione przez wiernych parafian mieszkających w pobliżu bardzo 

podobały się uczestnikom procesji. Tradycyjnie na zakończenie procesji w kościele 

parafialnym uczestnicy uzyskali błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. 



 

 

Na przełomie kwietnia i maja nastąpiła również wymiana ławek na placu kościelnym. 

Miesiąc czerwiec obfitował w wiele zdarzeń w tutejszej parafii. W dniu 2 czerwca grupa 

młodzieży przygotowania przez ks. Tomasza Krupę przyjęła sakrament bierzmowania z rąk 

Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Częstochowskiej Jana Wątroby. Ksiądz Biskup 

przewodniczył Mszy św., wygłosił homilię oraz udzielił sakramentu bierzmowania, 108 

młodym i dojrzałym parafianom. W uroczystości tej uczestniczyli liczni bliscy, przyjaciele 

oraz świadkowie bierzmowanych. 



 

 

W czerwcu nastąpiła zmiana księży. Ks. Jerzy Grąbkowski, dotychczasowy wikariusz parafii 

św. Stanisława BM w Wieluniu, mianowany został proboszczem parafii św. Stanisława BM w 

Ręcznie. Do grona tutejszych księży przybył ks. Robert Frączek z Radomska.  .Pozostali 

księża prefekci ks. Tomasz Krupa oraz ks. Eugeniusz Woszczyk nadal będą odbywać swą 

posługę kapłańską, ubogacając parafię głoszoną nauką i służbą wiernym . 



 

 

 

W dniu 5 lipca tutejsza parafianka Małgorzata Rabenda przyjęła pierwsze śluby Siostry 

Opieki Społecznej pod wezwaniem św. Antoniego [Congregatio Sororum Sancti Antoniia 

Succursu Sociali (CSASS lub SOS)] - Siostry Antoninki w Wieluniu przy u. Szkolnej. 

Szczególną uroczystość obchodzono w dniu19 lipca. Msza św. pod przewodnictwem ks. 

Leszka Dębskiego odprawiona była w intencji wędkarzy z okazji 60-leciaistnienia Koła 

Wędkarskiego w Wieluniu, podczas której poświęcony został sztandar klubu wędkarskiego. 



W święto patrona kierowców- św. Krzysztofa w dniu 25 lipca – zostały poświęcone pojazdy 

parafian, które ustawione wokół placu kościelnego oraz parkingu na przeciwko 

kościoła, prezentowały się licznie. 

Sierpień to tradycyjnie czas pielgrzymek na Jasną Górę. W zorganizowanej przez kolegiatę w 

Wieluniu tutejsi parafianie brali liczny udział. W dniu 23 sierpnia w sobotę o godz. 6:30 

nastąpiło wyjście Pielgrzymów do Częstochowy z Wielunia i okolic. Mieszkańcy parafii pw. 

św. Stanisława BM w dniu 28 sierpnia szczególnie uhonorowali przybycie grup 

pielgrzymkowych witając ich jak co roku koło krzyża na skrzyżowaniu ulic Częstochowskiej 

i Popiełuszki. 

29 sierpnia w piątek odbyła się Droga Krzyżowa wspólnie z mieszkańcami sąsiedniej parafii 

pw. Nawiedzenia NMP. Tłumne wyjście parafian wraz ze świecami nastąpiło z Kolegiaty o 

godz. 18. 

W sobotę rano 30 sierpnia zorganizowana została pielgrzymka na Jasną Górę osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin. W tym dniu o godz. 16:30 szczególną Mszę świętą 

celebrował ks. Proboszcz na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowców ,,Stokrotka'', w czasie 

której poświęcił Dom Działkowca ,,Altana''. 

W głównym kościele przeprowadzono malowanie ścian oraz docieplenie strychów. 

Uzupełniono bieliznę kielichową i liturgiczną oraz przeprowadzono renowację kielichów i 

krzyża. Podstawowe remonty i renowacje przeprowadzono w ,,wikariatce''. W domu 

parafialnym przeprowadzono odnowienie sal katechetycznych. 

Dzień 1 września jest bardzo istotną datą dla miasta Wielunia, ponieważ w tym dniu 

obchodzona jest rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Atak niemieckiego lotnictwa nastąpił 

w Wieluniu 1.09.1939 r. o godz. 4.40. O tej też godzinie rokrocznie w całym mieście 

rozbrzmiewają syreny na pamiątkę zrzucenia pierwszych hitlerowskich bomb. Jednocześnie 

nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ,,akt bezprawia, przemocy i zbrodni 

hitlerowskiej na bezbronnej ludności miasta Wielunia., 

Obchody 69. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej pod honorowym patronatem Prezydenta 

RP Lecha Kaczyńskiego rozpoczęto już dzień wcześniej, czyli w niedzielę 31 sierpnia o godz. 

1130na fundamentach Fary Wieluńskiej przy ul. Królewskiej. Uroczystej Mszy świętej 

przewodniczył ks. Arcybiskup dr Stanisław Nowak. Uczestniczyli w niej też kapłani z 

różnych parafii. Swoją obecność zaznaczyli przedstawiciele władz lokalnych oraz 

wojewódzkich, a także liczna rzesza wiernych z Wielunia i okolic. W 

W czas adwentu w dniach 15-17 grudnia przeprowadzone zostały rekolekcje. Msze święte 

wraz z nauką zostały odprawione przez proboszcza parafii Zawiercie ks. Tadeusza Wójcika 

Rekolekcje adwentowe zakończone zostały spowiedzią wiernych w dniu 18 grudnia. 

Parafianie tłumnie uczestniczyli w rekolekcjach i przystąpili również do sakramentu pokuty i 

pojednania. 



W niedzielę 21 grudnia spotkania opłatkowe miały grupy parafialne czyli Koła Różańcowe 

oraz Akcja Katolicka. 

Otrzymane dary, które tuż przed świętami Bożego Narodzenia przekazał radny miejski 

p.Wojciech Panek zostały rozwiezione przez ks. Tomasza wraz z grupą młodzieży do 

potrzebujących parafian. Święta Bożego Narodzenia w naszej parafii miały bardzo uroczysty 

przebieg. Pasterka o północy celebrowana przez proboszcza tutejszej parafii ks. Lecha 

Dębskiego zgromadziła wielu wiernych, którzy uczestniczyli we Mszy świętej również w 

dolnym kościele. 

Ostatni dzień roku kalendarzowego 2008zakończony został uroczystą Mszą św. dziękczynną 

za przeżyty czas i prośbą o błogosławieństwa na następny rok pod przewodnictwem księdza 

Proboszcza ks. Lecha Dębskiego przy czynnym udziale wiernych, którzy wypełniali kościół 

swoją obecnością i gorącą modlitwą. 

2009 

2009 rok rozpoczął się w parafii pw. św. Stanisława BM w Wieluniu cało dobową adoracją 

Najświętszego Sakramentu w dniu 28 stycznia. Jak co roku Doba Eucharystyczna zaczęła się 

wystawieniem Najświętszego Sakramentu o godz. 7:00 , a po Mszy św. parafianie przybywali 

do naszej świątyni na adorację Ciała Chrystusa według ustalonego planu. 

 

W niedzielę 22 lutego w naszym kościele ks. bp dr Jan Wątroba odprawił Mszę św. 

dziękczynną w intencji Fundacji na rzecz rozwoju Powiatu Wieluńskiego. 



Środa Popielcowa 25 lutego zgromadziła w murach kościoła parafialnego wielu wiernych 

pragnących z pokorą rozpocząć czas Wielkiego Postu. W tym okresie liturgicznym odbywały 

się nabożeństwa Gorzkich Żali oraz Kazania Pasyjne w niedzielę o godz. 17:40. 

W dniu 20.03.2009 roku o godz. 17:15 w kościele parafialnym rozważania Drogi Krzyżowej 

,,Za tych co ustają w drodze” przeprowadzili członkowie Parafialnego Oddziału Akcji 

Katolickiej. 

Tydzień później nabożeństwo Drogi Krzyżowej wieczorem zostało odprawione pomiędzy 

blokami osiedlowymi, przy dużym współudziale wiernych, którzy nieśli na zmianę krzyż. 

Młodzież przygotowała i wygłosiła rozważania kolejnych stacji, pod kierunkiem księży 

wikariuszy. 

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbyły się w dwóch turach. W dniach 

11-13 marca, ks. Paweł Otręba wygłaszał dla młodzieży kazania rekolekcyjne. Natomiast 

kolejnym gościem był ks. Prałat Jarosław Sroka, który wygłosił rekolekcje w dniach 23-25 

marca dla starszych parafian oraz dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, a po południu 

naukę stanową dla mężczyzn i niewiast. 

W dniu 2 kwietnia przypadła 4. rocznica śmierci Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II. Z tej 

okazji młodzież przygotowała montaż słowno – muzyczny pod kierownictwem ks. Tomasza 

Krupy. 

Niedziela Palmowa 5 kwietnia rozpoczęła obchody Wielkiego Tygodnia. Szczególnie wielu 

parafian uczestniczyło w obrzędzie Triduum Paschalnego. Przygotowana została ciemnica 

oraz Grób Pański przez młodzież liturgiczną oraz parafialne grupy młodzieży pod 

kierownictwem ks. Roberta Frączka. 

Modlitwy i nabożeństwa w Wielkim Tygodniu prowadziły różne grupy parafialne, zarówno 

młodzieży z Oazy, KSM, scholki dziecięcej, jak i dorosłych (Akcja Katolicka, Koła Żywego 

Różańca, Adoracji Nocnej).Uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu w ciemnicy, 

w odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego podczas czuwania przy Grobie Pańskim, a 

także w nabożeństwie Gorzkich Żali. 

Triduum Paschalne przebiegało w podniosłym i modlitewnym charakterze. W Wielką Sobotę 

11 kwietnia przedstawiciele Akcji Katolickiej wraz z młodzieżą i księżmi prefektami 

zorganizowali zbiórkę ,,darów serca'' dla rodzin w potrzebie z naszej parafii. W kościele 

zostały wystawione kosze na dary, które składane były podczas święcenia pokarmów. W 

sumie zrobiono i rozwieziono ponad 80 paczek. 



 

 

Miesiąc maj to czas modlitewnego spotkania parafian z Matką Bożą na nabożeństwach 

majowych, które odprawiane były po popołudniowej Mszy św. natomiast o godz. 21:00 wielu 

wiernych gromadziło się przy grocie Najświętszej Maryi Panny (umieszczonym przed 



wikarówką) na Apelu Jasnogórskim. Wieczornym apelom przewodniczyli księża wikariusze 

wraz z młodzieżą z Oazy i KSM. Spotkania te jednoczyły na modlitwie wielu wiernych na 

dziedzińcu przed kościołem. Jednak, gdy nie sprzyjała aura, było deszczowo i zimno, 

modlono się w dolnym kościele. 

Pierwsza niedziela maja to dzień Pierwszych Komunii Świętych w naszej parafii. Dzieci 

przygotowane przez ks. Tomasza oraz rodziców w dniu 3 maja na dwóch Mszach św. o godz. 

9:00 rano i w południe przyjęły po raz pierwszy do swoich serc Pana Jezusa. W ,,białym 

tygodniu” wszystkie dzieci w strojach komunijnych przyjmowały komunię św. na 

popołudniowych Mszach św. 

Dzień 8 maja – to uroczystość św. Stanisława BM w naszej parafii. O godz. 1800 Mszy św. 

odpustowej wraz z procesją wokół kościoła przewodniczył ks. dr. Włodzimierz Kowalik, 

który również wygłosił Słowo Boże. 

Kolejnym wielkim wydarzeniem dla naszej parafii była wizytacja kanoniczna ks. Bp Jana 

Wątroby w dniu 10 maja. Ks. biskup spotkał się z z grupami młodzieżowymi skupionymi 

przy parafii, czyli z  Oazą i KSM lektorami, ministrantami, chórkiem; 

Następnego dnia, 11 maja, Ksiądz Biskup dr Jan Wątroba wizytował szkoły znajdujące się na 

terenie tutejszej parafii. Zaczął od I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 

Nadodrzańskiej. Potem kolejno odwiedził Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego przy 

ul. 18-Go Stycznia oraz Gimnazjum Nr 2 i Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka 

Sienkiewicza w os. Wyszyńskiego. 

 



 

Ze względu na wizytację Msza św. rocznicowa dzieci komunijnych odbyła się trzecią w 

niedzielę miesiąca -16 maja o godz. 7:30. 

Czwartek 11 czerwca to dzień uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W 

okazałej procesji Bożego Ciała brały udział rzesze wiernych z naszej parafii i gości. Wielu 

wiernych z grup parafialnych, zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych w pełnym powagi 

pochodzie nieśli krzyż, różaniec oraz przystrojone figury, obrazy i inne religijne akcesoria. 

Dzieci komunijne sypały kwiaty przed Najświętszym Sakramentem. Dziecięca schola pod 

kierunkiem organisty p. Sławomira Gunerka poprowadzili śpiew. Pięknie przygotowane przez 

parafian cztery ołtarze polowe znajdowały się po stronie osiedla Starych Sadów. 

Popołudniowe Msze św. w oktawie Bożego Ciała zaczynały się procesją z Najświętszym 

Sakramentem wokół kościoła przy śpiewie i dźwiękach dzwonów. 

 



Rok szkolny dzieci i młodzieży uroczyście zakończono dnia 19 czerwca. W godzinach 

rannych odbyły się Msze św. dla gimnazjalistów i uczniów szkoły Podstawowej, natomiast 

popołudniowa Msza św. przeznaczona była dla gimnazjalistów i młodzieży innych szkół. 

Natomiast 22 czerwca ks. Tomasz Krupa zorganizował dla dzieci pierwszokomunijnych 

pielgrzymkę autokarową na Jasną Górę. 

W niedzielę 5 lipca gościliśmy w naszej parafii misjonarza ks. K. Wójca, który na Mszach św. 

wygłosił Słowo Boże, z prośbą o wsparcie misji. 

W Kolejną niedzielę 12 lipca w odpowiedzi na apel przewodniczącego Konferencji 

Episkopatu Polski abp. Józefa Michalika, w naszej parafii została zorganizowana zbiórka 

pieniędzy dla poszkodowanych w wyniku powodzi, jakie dotknęły południowe regiony kraju. 

W dniu 25 lipca, po Mszy św. w dzień św. Krzysztofa, poświęcone zostały wszelkie pojazdy 

postawione na placu kościelnym oraz parkingach przed kościołem. 

Uroczystość Odpustowa ,,Porcjunkuli” dnia 2 sierpnia w kościele ojców franciszkanów w 

samo południe zgromadził na Mszy św. wielu wiernych, również z naszej parafii. 

Sierpień to czas pieszych pielgrzymek do sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze. Pierwsza 

Pielgrzymka Wieluńska wyruszyła w XVIII wieku, a w tym roku była to już 146 

peregrynacja. Jest to jedna z najkrótszych tras pielgrzymkowych w Polsce. Pątnicy idą dwa 

dni w jedną stronę i tyle samo trwa powrót grupy do Wielunia. Organizacją pielgrzymki 

kierują wyznaczone osoby z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieluniu. 

Całość planowana jest na 6 dni. Nasi parafianie również licznie w niej uczestniczą. Pątnicy, 

aby dojść na święto Matki Boskiej Częstochowskiej wyruszyli 23 sierpnia, wcześnie rano. Z 

naszej parafii pożegnaliśmy uczestników pieszej pielgrzymki o godz. 6:30. Chorzy oraz 

członkowie rodzin pątników, którzy nie mogli fizycznie uczestniczyć w pieszej procesji 

podjęli ,, duchowe pielgrzymowanie”, w które włączyli się podczas trwania pielgrzymki przez 

codzienne ofiarowanie modlitwy, cierpienia oraz uczestnictwo we Mszy św. i Komunii św. W 

święto Matki Boskiej Częstochowskiej (26 sierpnia) pielgrzymi z całej Polski uczestniczą w 

sumie o godzinie 11:00. W naszej parafii w tym dniu przed popołudniową Mszą św. odbyło 

się nabożeństwo dziękczynne za zbiory. W dniu 28 sierpnia ok. godz.19:00 pątnicy powitani 

zostali przez mieszkańców naszej parafii przy Krzyżu, stojącym przy ulicy Częstochowskiej. 



 

 

27 sierpnia odbyła się uroczysta Msza św. w Kolegiacie dla dekanatu św. Wojciecha, do 

którego należy nasza parafia. 

29 sierpnia (w sobotę) ks. Proboszcz celebrował Msze św. w intencji działkowców i ich 

rodzin z okazji 30-leciaistnienia ogrodów STOKROTKA. 

Tradycyjnie w ostatnią sobotę sierpnia o godz. 1900odprawiona została droga krzyżowa 

ulicami naszego miasta. Uroczysta procesja wyruszyła z Kolegiaty i podążyła do kościoła 

p.w. św. Stanisława BM. Uczestniczyli w niej wierni z naszej parafii, z parafii Nawiedzenia 

N.M.P. oraz inni wierzący. Idąc w pochodzie wielu z nich trzymało w rękach zapalone 



świece. W ostatni dzień sierpnia dzieci i młodzież mogli przystąpić do sakramentu pokuty i 

pojednania na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, gdyż dla nich księża zasiedli w 

konfesjonałach od godz. 16:00. 

Pierwszy dzień września dla Wielunia jest szczególnym czasem. To na Wieluń 1 

września1939 r. o godz. 4:40 (pięć minut wcześniej niż na Westerplatte) Niemcy 

przeprowadzili pierwszy atak lotniczy II Wojny Światowej. O tej też godzinie na budynku 

Zespołu Szkół przy ul. Piłsudskiego została odsłonięta pamiątkowa tablica upamiętniająca 

miejsce bombardowania Wielunia w 1939 r. Zapalono znicze i złożono kwiaty. W samo 

południe na odrestaurowanych fundamentach wieluńskiej fary Metropolita Częstochowski 

Abp Stanisław Nowak przewodniczył Mszy św. w intencji Ojczyzny oraz poległych i 

pomordowanych w czasie wojny. Homilię wygłosi Metropolita Lubelski Abp Józef Życiński. 

Wieczorem odbyły się uroczystości z udziałem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 

Prezydent zapalił znicz pod obeliskiem poświęconym pamięci pomordowanych mieszkańców 

Wielunia i Ziemi Wieluńskiej narodowości żydowskiej w miejscu zburzonej przez Niemców 

Synagogi, złożył wieniec pod obeliskiem poświęconym pamięci mieszkańców Wielunia i 

wręczył odznaczenia państwowe. Odbyły się apele pokoju i poległych oraz defilada kompani 

honorowej. Uroczystości zakończyło przedstawienie teatralne pt. "Widokówka mojego 

miasta". W obchodach 70. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej uczestniczyło wielu 

naszych parafian, czcząc pamięć pomordowanych wielunian. 

1 września w naszej parafii nastąpiło też uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego2009/2010. 

17 września, w przeddzień święta Stanisława Kostki – patrona młodych, odbyła się 

popołudniowa Msza św. w intencji dzieci i młodzieży. Tuż po niej młodzież z Oazy i 

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przygotowali montaż muzyczno-refleksyjny. 

Październik to czas modlitwy różańcowej. 

W niedzielę 11 października obchodzony był IX Dzień Papieski podhasłem „Jan Paweł II – 

Papież Wolności” . W tym dniu młodzież zbierała fundusze na stypendium dla młodzieży z 

ubogich terenów Polski. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" od kilku lat prowadzi 

program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych 

miejscowości.1 listopada jest dniem wolnym od pracy, co powoduje, że wiele osób podróżuje 

nawet na wielkie odległości, aby odwiedzić groby swoich bliskich. 

W uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. odbywały się również na cmentarzach. 

Natomiast 2 listopada jest Dzień Zaduszny, w którym wspominamy wszystkich wiernych 

zmarłych. 

8 listopada pod patronatem Akcji Katolickiej zebrane zostały fundusze dla potrzebujących i 

biednych z naszej parafii. Adwent to czas oczekiwania na przyjście Jezusa. W roratach, czyli 

mszach wotywnych o Najświętszej Maryi Pannie, które odbywały się wieczorem o godz. 

1800, uczestniczyły dzieci ze szkoły podstawowej w poniedziałki – najmłodsze pociechy, we 

wtorki – z klas II i IV, w środy - starszych roczników podstawówki. Natomiast gimnazjaliści 

swoje roraty mieli w czwartki, a w piątki wszelka młodzież naszej parafii. Sobotnie roraty 

zarezerwowane były dla rodzin i osób dorosłych. 



Młodzież z parafialnych grup zorganizowała zbiórkę funduszy, słodyczy oraz zabawek do 

paczek mikołajkowych dla ubogich dzieci. Wiele uśmiechów pojawiło się na twarzyczkach 

dzieci, które odbierały paczki w dzień św. Mikołaja o godz. 17:00. 

W dniach 14 do16 grudnia odbyły się w parafii rekolekcje adwentowe. Przez trzy dni 

rekolekcjonista, duszpasterz Rodzin Archidiecezji Częstochowskiej ks. dr Dariusz Nowak 

przeprowadził nauki zarówno dla dzieci, jak młodzieży szkół średnich i gimnazjum ora 

dorosłych. 

Uroczysta Pasterka o północy w wigilię Bożego Narodzenia zgromadziła w kościele głównym 

i dolnym tłumy wiernych. Mszę św. celebrował ks. Proboszcz Lech Dębski w intencji 

parafian. P 

Wieczór Sylwestrowy roku 2009/2010 zgromadził wielu parafian na wspólnej dziękczynno – 

błagalnej Mszy św. pod przewodnictwem ks. Proboszcza. 

2010 

Wielkopostne rekolekcje w dniach 3-5 marca 2010 roku przeprowadził ks. dr Sebastian Kępa 

– prowadzący audycję ,,Spotkania z Biblią” w radio Jasna Góra, wykładowca Instytutu 

Teologicznego, autor wielu publikacji książkowych (np. ,,Czy będą zbawieni katolicy 

niepraktykujący?”). Nauka rekolekcjonisty oparta na tekstach biblijnych trafiała do serc 

słuchaczy, zarówno dzieci, jak i starszych parafian. Nauki stanowe dla kobiet i mężczyzn 

cieszyły się dużą frekwencją. Natomiast rekolekcje dla młodzieży przeprowadził ks. Dariusz, 

wikariusz z sąsiedniej parafii w Rudzie. 

Tradycyjnie odbyła się też Droga Krzyżowa po osiedlach w piątek przed niedzielą Palmową 

(26 marca). 

Wydarzenia Triduum Paschalnego zgromadziły w kościele tłumy parafian. ,,Dary Serca”, 

rokrocznie organizowane przez Akcje Katolicką, młodzież i księży zbierane w Wielką 

Sobotę, ubogaciły stoły w ponad 90 rodzinach. Okazała procesja Rezurekcyjna w Niedzielę 

Zmartwychwstania Pańskiego po uliczkach wokół kościoła ciągnęła się bez końca. 

Maj obfitował w różne modlitewne zgromadzenia wiernych. 2 maja przygotowane i pięknie 

ubrane dzieci z klas II przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej w ilości 82 chłopców i 

dziewczynek, w tym z naszej parafii 65 dzieci. 

Mszy odpustowej w dniu 8 maja2010 roku przewodniczył ks. Jacek Zieliński, który przez 

wiele lat był wikariuszem tutejszej parafii. Jego ciekawa homilia przykuła uwagę parafian. 

Natomiast 28 maja 2010 r grupa młodych parafian przyjęła z rąk Bp. Antoniego Długosza 

sakrament bierzmowania. Sakramentu bierzmowania udzielił Bp Antoni Długosz. 

Tegoroczne Boże Ciało przypadło w dniu 3 czerwca. W tym dniu bardzo wielu parafian 

uczestniczyło w procesji Eucharystycznej po osiedlu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do 

czterech ołtarzy polowych, pięknie przygotowanych przez wiernych. Tradycyjnie dzieci 



komunijne sypały kwiatki przez Najświętszym Sakramentem, śpiewał chórek dziecięcy pod 

przewodnictwem organisty p. Sławka a służba liturgiczna pomagała księżom. 

Sierpień – to tradycyjnie czas pielgrzymek. 

W pierwszych dniach sierpnia została zorganizowana pielgrzymka do Kalwarii 

Zebrzydowskiej. Ok 30 wieluńskich pielgrzymów przeszło po dróżkach Pana Jezusa. 

23 sierpnia wyszła kolejna już piesza pielgrzymka z Wielunia na Jasną Górę, którzy 5 dni 

później byli serdecznie witani przez naszych parafian przy Krzyżu nas skrzyżowaniu ulic 

Popiełuszki i Częstochowskiej. 

27 sierpnia wierni z parafii pw. Św. Stanisława BM wyruszyli w Drogę Krzyżową po ulicach 

Wielunia w kierunku kościoła pw. Nawiedzenia N.M.P., by spotkać się w połowie drogi z 

podobnym pochodem z Kolegiaty. Wielu z nich szło z zapalonymi świecami. 

Zorganizowana została przez ks. Tomasza pielgrzymka autokarowa do Krakowa i Łagiewnik. 

Msza Św. Na ruinach fary oraz złożenie kwiatów przez Abp Stanisława Nowaka1 września to 

szczególny dzień dla wielunian. Na ten czas przygotowano szereg uroczystości 

patriotycznych i religijnych. 

W dniu 13 listopada do Kolegiaty Wieluńskiej przywiezione zostały relikwie św. Jana Marii 

Vianne'ya – Świętego Proboszcza z Ars, patrona duchowieństwa. W tym duchowym 

przeżyciu oraz modlitewnym czuwaniu uczestniczyli wierni z naszej parafii. 

Rekolekcje adwentowe wygłosił ks. Paweł Otręba w dniach 13-15 grudnia 2010r., 

W niedzielę, dnia 19 grudnia 2010 roku, w parafii pw. Św. Stanisława BM w Wieluniu 

odbyło się Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej Regionu Wieluńskiego. Pomimo zasp 

śniegu i sporego mrozu przybyło wielu członków AK z ziemi wieluńskiej wraz z Asystentami 

Kościelnymi oraz p. Prezes Anna Kwiatkowska, przedstawiciel Zarządu p. Michał 

Grabałowski wraz z Asystentem Kościelnym DI AKks. Prałatem Jarosławem Sroką. 

W roku 2010 wydarzyło się szereg kataklizmów na świecie i w Polsce, dlatego zbierane były 

fundusze od darczyńców w parafii. W ostatnią niedzielę stycznia AK wraz z młodzieżą 

przeprowadziła zbiórkę dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi na Haiti. Zebrane zostały 

również fundusze na rzecz poszkodowanych w powodziach majowych w Polsce oraz w 

Bogatyni w sierpniu. Ponadto AK dokonała zbiórek funduszy na zakup chleba, który 

organizuje PO AK w Kolegiacie oraz dla osób potrzebujących naszej parafii. 

Złożony został też datek zebrany od parafian na rzecz świątyni Opatrzności Bożej. Dokonano 

szereg innych zbiórek, między innymi na niepełnosprawnych, dzień chorych, mikołajki, na 

misje i innych. 

Rok 2010/2011 został przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego ogłoszony Rokiem 

Krzyża, w związku z tym 21 listopada w Katedrze Częstochowskiej uroczyście został 

poświęcony Krzyż oraz dołączone do niego zostały relikwie Świętego Krzyża. Od tej chwili 



Krzyż wraz z relikwiami Krzyża Świętego rozpoczął peregrynację po wszystkich parafiach i 

zgromadzeniach zakonnych Archidiecezji Częstochowskiej. Każdej peregrynacji towarzyszyć 

będą misje ewangelizacyjne. W parafii pw. Św. Stanisława BM rok 2010 obfitował w szereg 

wydarzeń duchowych, modlitewnych i patriotycznych. 

 

2011 rok 

28 stycznia każdy mógł w naszym kościele osobiście adorować Jezusa w Najświętszym 

Sakramencie. Wszystkie stany parafii wraz z wiernymi uczestniczyli we Mszach św., a o 

godz. 22:00 odbyła się Pasterka Eucharystyczna. Następnego dnia ranną Mszą św. została 

zakończona coroczna całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. 

W styczniu nastąpiła też zmiana personalna w obsadzie kapłanów naszej parafii. W związku z 

trudną sytuacją rodzinną ks. Tomasza Krupy, J.E. Abp Nowak zezwolił na jego pobyt w 

domu, aby mógł pomóc owdowiałej matce. Na jego miejsce ks. Arcybiskup powołał ks. 

Marcina Felczuka. Uroczyste powitanie nowego kapłana w parafii nastąpiło w niedzielę 13 

stycznia 2011 r. Ks. Marcin kontynuował dzieło ks. Tomka, jednocześnie kończąc studia 

prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 



 

Od 28 do 30 marca 2011 r. odbyły się rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkoły 

podstawowej i gimnazjum oraz dorosłych (także nauki dla niewiast i mężczyzn). Nauki 

rekolekcyjne wygłosił Ojciec Igor Bartoszek - gwardian zakonu franciszkanów w Wieluniu. 

W poszczególnych dniach trwania rekolekcji była też okazja do spowiedzi dla dzieci i 

młodzieży. Natomiast rekolekcje dla młodzieży licealnej i technikalnej odbyły się w dniach 

od 4 do 6 kwietnia. 

Ostatnia Droga Krzyżowa przed Wielkim Tygodniem przeprowadzona została po 

osiedlowych uliczkach. 

Tegoroczna Niedziela Palmowa przypadła na dzień 17 kwietnia 2011 r. W tym też dniu 

kandydaci do bierzmowania uczestniczyli w uroczystej Eucharystii w archikatedrze 

częstochowskiej. 

Uroczyście świętowany był Wielki Tydzień w naszym kościele. W Wielki Czwartek święte 

Triduum Paschalne zainaugurowano uroczystą Mszą Wieczerzy Pańskiej w intencji 

obecnych, byłych i zmarłych kapłanów z naszej parafii. Po złożeniu Najświętszego 

Sakramentu w Ciemnicy wierni adorowali Chrystusa do północy. Wielki Piątek był dniem 

zadumy nad Męką Chrystusa, skupienia, powagi, wzmożonej pobożności i gorliwych praktyk 

religijnych. Tego dnia po Liturgii Słowa Bożego i kazaniu nastąpiła Adoracja Krzyża, 

podczas której kapłani, służba liturgiczna i wierni całowali rany Jezusa na krzyżu. Potem 

przystąpiono do Komunii św., a po jej zakończeniu Jezus pod postacią eucharystyczną został 

przeniesiony do specjalnie przygotowanego Grobu Pańskiego, gdzie kontynuowana była 

adoracja. Wielka Sobota to czas ciszy i oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa. Rano 

wierni święcili pokarmy w kościele, adorowali Chrystusa w Grobie oraz, jak co roku, dzielili 

się żywnością z potrzebującymi z naszej parafii. W południe członkowie Akcji Katolickiej 

wydali prawie 90 paczek, które zostały zrobione z darów parafian. Wieczorem w kościele 

wielu parafian uczestniczyło w Liturgii Paschalnej, składającej się z liturgii światła, Słowa 



Bożego, wody(chrzcielna) oraz Mszy św. Wielkanoc jest największym świętem liturgicznym 

w roku, kiedy chrześcijanie obchodzą Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, stąd w niedzielny 

poranek wielkanocny odbyła się uroczysta procesja rezurekcyjna po uliczkach wokół 

kościoła, a po niej Msza św. celebrowana przez Księdza Proboszcza Lecha Dębskiego w 

intencji parafian. 

Maj - to miesiąc Maryi. Wielu wiernych uczestniczyło w nabożeństwach majowych po Mszy 

św., a o godz. 21:00 przed figurką Matki Bożej w apelu jasnogórskim. 

W krótkim czasie po Wielkanocy, już 1 maja 2011 r., grupa ok. 70 dzieci z naszej parafii, 

przyjęła po raz pierwszy Jezusa do swojego serca. Przez cały tydzień dzieci w strojach 

komunijnych ochoczo uczestniczyły we Mszach św. specjalnie dla nich przeznaczonych. 

Również w dniu 1 maja 2011 r. odbyła się w Watykanie beatyfikacja Ojca Świętego Jana 

Pawła II. Z tej też okazji została zorganizowana pielgrzymka autokarowa z naszej parafii do 

Rzymu. Natomiast ci, którzy pragnęli Bogu podziękować za błogosławionego Jana Pawła II 

odbyli dziękczynną pielgrzymkę do Rzymu i okolic w dniach 17-24 maja, zorganizowaną 

przez parafię pw. Nawiedzenia NMP w Wieluniu (Kolegiatę wieluńską). Wielu wiernych z 

naszej parafii również w niej uczestniczyło. Te niezwykłe wydarzenia zostaną długo w 

pamięci tych, którzy tak bardzo ukochali, naszego” Ojca Świętego. 

Kolejna niedziela - 8 maja 2011 r. była szczególna dla naszej parafii. Była to niedziela 

biblijna obchodzona pod hasłem ,,Napełnijcie wasze życie Ewangelią”. Ponadto było to 

święto św. Stanisława Biskupa i Męczennika –odpust naszej parafii. Dlatego też o godz. 

18:00 odprawiona została uroczysta Suma Odpustowa, w trakcie której młodzież przyjęła 

sakrament bierzmowania. Tym parafialnym uroczystościom przewodniczył ks. bp Antoni 

Długosz. 

 

23 czerwca 2011 r.– obchodziliśmy uroczystość Bożego Ciała. W tym roku procesja 

poprowadzona była do czterech ołtarzy na osiedlu Stare Sady. Za Krzyżem, niosąc Różaniec 



św. szli członkowie Kół Różańcowych, potem wierni nieśli feretrony, następnie młodzież z 

różnymi akcesoriami religijnymi na poduszkach, a dzieci pierwszokomunijne sypały kwiatki 

przez Najświętszym Sakramentem. 

2 sierpnia 2011 r.- to święto Matki Bożej Anielskiej i odpust Porcjunkuli. Każdy, kto w tym 

dniu nawiedził kościół franciszkański bądź parafialny, spełniając zwykłe warunki, uzyskał 

odpust zupełny. 

Dwa dni później – 4sierpnia 2011 r., grupa parafian uczestniczyła w pielgrzymce autokarowej 

do Kalwarii Zebrzydowskiej, zorganizowanej przez ks. Roberta. Natomiast w sierpniu, pod 

hasłem Totus Tuum, odbyła się piesza 148 Pielgrzymka Wieluńska na Jasną Górę. 

Pielgrzymowanie to było w duchu wdzięczności za beatyfikację papieża Jana Pawła II. 

Patrząc na tego Wielkiego Pielgrzyma Świata pragnęliśmy naśladować go w Jego 

modlitewnym skupieniu, rozmodleniu, wpatrywaniu się w Maryję, ale także w Jego radości i 

człowieczeństwie. W takiej też atmosferze wierni kroczyli pielgrzymim szlakiem do 

Częstochowy. Rano, w dniu 23 sierpnia 2011 r., pożegnaliśmy pielgrzymów z naszej parafii, 

natomiast w niedzielny wieczór 28 sierpnia 2011r. radośnie powitaliśmy ich przy Krzyżu na 

ul. Częstochowskiej. 

We wrześniu 2011 r w parafii pw. Św. Stanisława BM w Wieluniu, przed peregrynacją 

Krzyża Świętego, odbyły się misje parafialne, które poprowadził ks. Szymon Gołuchowski z 

parafii w Pajęcznie. W dniach od 25 do 29 września 2011r. ksiądz misjonarz wygłosił nauki 

misyjne zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, przygotowując parafian do 

niezwykłego wydarzenia, jakim jest peregrynacja Krzyża św. W dniu 29 września 2011 r. ok 

godz. 17:30 z Pajęczna został przywieziony samochodem-kaplicą Krzyż z relikwiami Krzyża 

Świętego. Oficjalne jego przywitanie nastąpiło przy Krzyżu na skrzyżowaniu ulic 

Nadodrzańskiej i Częstochowskiej. Wierni wraz w Proboszczem ks. Dębskim oraz Biskupem 

Antonim Długoszem, idąc pięknie przystrojonymi ulicami i domami, w podniosłej atmosferze 

wnieśli Święty Krzyż do kościoła pw. Św. Stanisława BM. Wystawiony w prezbiterium 

Krzyż św. adorowano przez cała noc i następny dzień, modląc się wspólnotowo i 

indywidualnie. Następnego dnia ok. godz.15,30, na zakończenie peregrynacji Krzyża Św., 

odprawiona została Msza św., po której nastąpiło pożegnanie relikwii. W samochodzie – 

kaplicy Krzyż z relikwiami Krzyża Świętego został odwieziony do następnej parafii - 

Zajączek. Uroczystego zakończenia peregrynacji Krzyża z relikwiami Krzyża Świętego w 

naszej archidiecezji dokonał Arcybiskup Metropolita Częstochowski w dniu 9 grudnia w 

Zawierciu- Blanowice. 



 

 

 



 

Październik - miesiącem Różańca świętego. 

Dzień papieski przypadał w niedzielę 16 października 2011r.Młodzież z tej okazji 

przygotowała wieczornicę słowno-muzyczną. 

1 listopada 2011r. – w uroczystość Wszystkich Świętych – wierni licznie zgromadzili się u 

grobów swoich najbliższych. Na wieluńskim cmentarzu odbyła się uroczysta Msza św. 

Narodowe święto Niepodległości w dniu 11listopada 2011 r. celebrowano w Kolegiacie Mszę 

św. za tych, którzy polegli walcząc o wolność ojczyzny. Natomiast w niedzielę 20 listopada 

przypadła uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, kończący rok liturgiczny i 

duszpasterski w Kościele. 

Tydzień później (27.11.2011r.) w pierwszą niedzielą adwentową rozpoczęto Roraty -msze 

wotywne do Najświętszej Maryi Panny, w których licznie uczestniczyli dorośli, młodzież i 

dzieci z lampionami. 

W miesiącu grudniu przypada święto św. Mikołaja. Z tej okazji rozdano prawie 160 paczek ze 

słodyczami dla dzieci, zakupionych z funduszy zebranych na ten cel do puszek po 

niedzielnych Mszach św. w listopadzie i grudniu. 

W dniach 12-14 grudnia w naszym kościele odbyły się rekolekcje adwentowe, w których 

uczestniczyli zarówno dorośli oraz młodzież i dzieci z naszej parafii. 11-17 grudnia w naszej 

parafii odbyły się kwartalne Dni Modlitw o Chrześcijańskie Wychowanie w Rodzinie. 

Pomimo mrozu uroczysta Pasterka zgromadziła w kościele głównym i dolnym oraz na placu 

kościelnym wielu wiernych z naszej parafii. 

Quod ad maiorem Dei gloriam quod ad hominem salutem fecit.  

Dominik  



 


