
 

PISMO PARAFII MĘCZEŃSTWA ŚW. JANA CHRZCICIELA W SAMBORZE 

Numer Specjalny (2) – 13 listopada 2015 

Kochani Parafianie i Goście, Drodzy Czytelnicy!  

 Drugi numer tegorocznej gazetki parafialnej ukazuje się w 
wyjątkowym dniu. Jego charakter jest również specjalny. Oto dzień 13 
listopada jest dniem radosnego świętowania, które jest dziękczynieniem 

Bogu pod przewodnictwem naszego ordynariusza ze Lwowa ks. Abpa 
Mieczysława Mokrzyckiego w czasie uroczystej Mszy świętej wieczornej.  

 Nie tak dawno, bo 19 października minęło 25 lat od chwili 
podjęcia posługi w samborskiej parafii przez ks. Andrzeja Kurka CR, 
naszego Proboszcza, a wraz z nim w kolejnych latach innych księży ze 
Zgromadzenia Zmartwychwstańców. W tym samym czasie posługę w 
Samborze podjęły po przerwie Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, 
które również składają Bogu dziękczynienie za lata posługi swojego 
Zgromadzenia w Samborze. 

 „W każdym położeniu dziękujcie!” 1 Tes 5,18 

 Jako Wspólnota Parafialna wraz z Pasterzem Diecezji stajemy dziś 
do dziękczynienia za każde dobro, które stało się naszym udziałem przez 25 lat 
posługi Proboszcza ks. Andrzeja Kurka CR i jego współbraci ze Zgromadzenia 
oraz Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. To dziękczynienie uświetnia swoją 
obecnością Zespół „Mazowsze”. 

Parafianie i Ci, którym osoba księdza Proboszcza Andrzeja jest bliska mogliby 
sami pisać wspomnienia z tego długiego i pięknego czasu. Każdy nosi w swoim 
sercu wdzięczność i sam wie za co mógłby ją złożyć. Jako Wspólnota parafialna 
również mamy powody do wdzięczności za dobro, które dzięki pracy, 
zaanagażowaniu i poświęceniu Księdza Proboszcza jest dziś naszym udziałem zarówno w naszej 
świątyni i kościołach filialnych oraz we wspólnocie ludzi wierzących w Chrystusa. Dobro i rozwój 
naszej parafii nie pozostaje tylko i wyłącznie naszą właśnością, ale również oddziałuje na lokalną 
społeczność Sambora. Czego najlepszym dowodem są odznaczenia, jakie Ksiądz Proboszcz 

otrzymał. 

Drogi Księże Proboszczu Andrzeju!  

Dziękujemy za każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi i ciężkiej pracy dla 
nas przez minione 25 lat. Patrzymy z wdzięcznością na nasz kościół 
parafialny i świątynie filialne. Bóg zapłać za wszystko co zrobiłeś dla nas, 
byśmy mogli być dumni z przynależności do wspólnoty parafialnej pw. 
Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Samborze. 

Zmartwychwstały Pan niech wspiera Cię wieloma łaskami i obdarza dobrym zdrowiem byś przez 
kolejne lata mógł dalej dla nas posługiwać. Z najlepszymi życzeniami! 

    Parafianie wraz z Wikariuszem i Siostrami Franciszkankami 

Składamy również z serca płynące podziękowania Siostrom Franciszkankom Rodziny Maryi za 
ich wytrwałą posługę dla nas oraz za troskę o nasz parafialny kościół. 



„KRÓTKA KRONIKA NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ” 

Do 15 VII 1990r. Proboszczem parafii był ks. Kazimierz Mączyński. Po nim, przez okres trzech 

miesięcy, posługę pełniło kilku kapłanów. Na prośbę Ks. Abpa Mariana Jaworskiego ówczesny 

Prowincjał ks. Grzegorz Treder CR wysłał księdza Andrzeja Kurka CR do pracy duszpasterskiej 

na Ukrainie. Pierwsza i decydująca rozmowa na temat przyjazdu ks. Andrzeja na Ukrainę miała 

miejsce 4 II 1990r. Ks. Andrzej Kurek CR w nocy z 18/19 X 1990 

przybył do Lwowa a już popołudniu 19 X 1990r. na ustne 

polecenie Abpa Jaworskiego do Sambora. 

Do Parafii Sambor należą kościoły filialne w Kornałowicach, 

Dublanach, Radłowicach i Czukwi a do 2004 parafię stanowiły 

także Strzałkowice, Stary Sambor i Dąbrówka. 

Mieszkanie księdza znajdowało się nad zakrystią. Ksiądz Andrzej 

przeprowadził wraz z parafianami i pomocą wielu życzliwych ludzi budowę plebanii, która trwała 

od 2 VII 1999 do 3 XII 2000. Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego miało miejsce 26 IX 

1999 z udziałem ks. Abpa Mariana Jaworskiego i ks. Władysława Dymnego CR z Niemiec.  

Ks. Abp Jaworski poświęcił nową plebanię 3 XII 2000r. W tym wydarzeniu wzięła udział 

ówczesna Marszałek Senatu RP Alicja Grześkowiak.   

Przez 25 – letni czas posługi współpracownikami ks. Proboszcza byli Wikariusze, współbracia ze 

Zgromadzenia Zmartwychwstańców: + ks. Andrzej Klimaszewski; ks. Marian Bański; ks. Paweł 

Filinowicz, ks. Dariusz Szczeciński, ks. Kazimierz Siwiec, ks. Augustyn Bazan, ks. Piotr 

Strzelczyk, ks. Ryszard Dąbek, ks. Juliusz Figlak. 

Kościoły filialne i kościół parafialny w Samborze wymagały materialnej 

troski i remontów, które trwały nieustannie na przestrzeni lat. Na 

początku lat 90 – tych wszystkie kościoły były doprowadzone do 

używalności i zostały dostosowane do potrzeb kultu. W Dąbrówce 

wybudowany został nowy kościół p.w. Św. Barbary. Jego budowa 

trwała trzy lata i został poświęcony 3 XII 2000r. 

Dodatkowo zostały przeprowadzone 

remonty generalne elewacji 

zewnętrznej kościołów filialnych, 

które miały miejsce: Kornałowice – 

2012r.; Dublany – 2013r.; Radłowice – 2013r.; Czukwa – 

2014r. oraz kapitalny remont wnętrza kościoła w Dublanach 

w 2015r. Od tej pory wszystkie kościoły filialne jak i 

parafialny otrzymały jednolity styl kolorystyczny. 

Kościół parafialny w Samborze jak i jego całe otoczenie również wymaga nieustannej troski  

i remontów. Z ważniejszych inwestycji można wymienić: 1992r. – odwodnienie; 1993 – nowa 

posadzka; 2001 – zmiana dachu na całym kościele oraz remont wieży; 2002 – zbijanie tynków 

elewacji zewnętrznej, nowe tynki i malowanie elewacji zewnętrznej; 2003 – kostka brukowa wokół 

kościoła i na parkingu; 2004 – generalny remont garaży. Warto 

wspomnieć też pomoc w budowie nowego domu zakonnego Sióstr 

Franciszkanek Rodziny Maryi do roku 1995. 

22 II 2009r. Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki poświęcił nowy ołtarz 

soborowy w kościele parafialnym. W ołtarzu umieszczone są  

w złotych krzyżach relikwie 7 świętych i błogosławionych: św. Jana 

Pawła II, bł. Jakuba Strzemię, św. Józefa Bilczewskiego, św. Józefa 



Sebastiana Pelczara, św. Zygmunta Gorazdowskiego, bł. Marty 

Wieckiej, bł. Marceliny Darowskiej.  

Apteka Parafialna. W latach 1992 – 2001 prowadzono aptekę 

parafialną, w której za darmo wydawano leki z darów. Zrealizowano 

80 tysięcy recept, nie licząc leków wydanych bez recepty. Pomoc 

humanitarna przejawia się nadal przez sprowadzanie sprzętu 

medycznego. Wielu ludziom świadczona jest pomoc żywnościowa. 

Podczas pielgrzymki Jana Pawła II na Ukrainę w 2001r. był odpowiedzialny za nagłośnienie 

spotkań papieskich we Lwowie na Hipodromie i Sychowie.   

W latach 1992 – 2002. Pełnił funkcję Dyrektora Caritas 

Archidiecezji Lwowskiej. Kilkakrotnie był członkiem Rady 

Kapłańskiej Archidiecezji Lwowskiej. Dziekanem dekanatu 

Sambor jest od 1 stycznia 2012r. W latach 1995 – 1997 był 

członkiem Komisji Głównej Synodu Archidiecezji Lwowskiej. 

2015 – udział parafian wraz z księdzem Proboszczem  

w remoncie kościoła św. Franciszka Borgiasza w Rozłuczu. 

Ciągła bezskuteczna walka z władzami o stworzenie kuchni dla 

biednych i dziennego hospicjum dla ludzi starszych i samotnych  

w budynku dawnej pralni przy dawnej porodówce w pobliżu kościoła. 

25 X 1997 ks. Abp Marian Jaworski poświęcił kościół  

p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Dublanach.  

17.04.1996 – Wizyta francuskiej delegacji z Metzu i wpis w kronice: 

„oglądają aptekę, uczestniczą we Mszy św. pełni zachwytu i podziwu 

dla naszej działalności” 

Odznaczenia księdza Proboszcza:  

8 V 2009 – Krzyż Kawalerski RP;  

8 VIII 2014 – Medal Miejskiej Rady  

w Samborze za wkład w rozwój Sambora, 14 IX 2014 – 

Honorowe Obywatelstwo Miasta Sambora. 

Goście z hierarchii kościelnej: Kardynał Marian Jaworski, Abp 

Mieczysław Mokrzycki, Abp Józef Michalik, Kardynał Meisner 

(1994), bp Leon Mały, bp Marian Buczek, bp Marcjan Trofimiak. 

 

Goście świeccy: Marszałek Senatu RP Alicja Grześkowiak; Konsulowie ze Lwowa każdej kadencji; 

Przedstawiciele Parlamentu z Polski i zagranicy. 

 

 



SIOSTRY FRANCISZKANKI RODZINY MARYI W SAMBORZE 

 

 Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi pojawiły się w Samborze po raz pierwszy w 1901 
roku i zamieszkały przy ul. Przemyskiej 5 (obecnie ul. Szewczenka 21) w budynku zakupionym 
od ks. Mateusza Grochowskiego. Od początku prowadziły tam sierociniec, a następnie 
przedszkole. W późniejszym czasie na prośbę Dyrekcji Gimnazjum 
prowadziły bursę dla dziewcząt uczęszczających do gimnazjum 
oraz szwalnię, w której uczyły zawodu.   
 Do placówki sióstr należały budynki gospodarcze, pole i 
ogród. Od 1904 r. w domu przy ulicy Przemyskiej była kaplica. Na 
codzienną Mszę świętą siostry chodziły do kościoła Bernardynów. 
W 1939 r. w Samborze pracowało 12 sióstr; a w ich Sierocińcu 
przebywało 70 dzieci. 
 W 1939 roku, gdy miasto zajęli Rosjanie siostry zostały 
usunięte z Sierocińca; mieszkały u osób świeckich i zajmowały się 
pracą ręczną. W 1941 r. za okupacji niemieckiej wróciły do Sierocińca i nadal opiekowały się 

dziećmi polskimi, ukraińskimi, a także żydowskimi i cygańskimi. Z narażeniem własnego życia 
ukrywały wśród 100 dzieci 10 dzieci żydowskich w wieku szkolnym i kilkoro niemowląt oraz  
3 dzieci cygańskich, pomimo iż  w części zabudowań sióstr kwaterowali Niemcy.   
 W 1944 roku po ponownym zajęciu Sambora przez Rosjan, Siostry zostały ostatecznie 
usunięte z Sierocińca. Cały majątek upaństwowiono.  
 Do września 1945 roku Siostry wyjechały w ramach repatriacji. W Samborze pozostała 
jedynie ciężko chora s. Celina Kędzierska, która była także więziona i przesłuchiwana. S. Celina 

zmarła 21 stycznia 1946 r., jest pochowana na samborskim cmentarzu, ale 
miejsce pochowku pozostaje nieznane.  
 Do Sambora siostry powtórnie wróciły 25 lat temu. S. Darosława 
Genowefa Piekarz przybyła tu 1 września 1990 roku. Siostra mieszkała 
najpierw u pani Kołpaczenko przy ul. Dowbusza, a potem w budynku pani 
Kulczyckiej przy ul. Czajkowskiego. Zajęła się katechezą w Samborze  
i okolicach oraz szyciem szat liturgicznych i troską o zakrystię. Parafianin, pan 
Marian Zabawski chciał przekazać na rzecz parafii swój plac przy ulicy Wodnej 
wraz ze starym domkiem. Po rozmowach z s. Darosławą i Przełożoną 
Zgromadzenia ksiądz Proboszcz doradził, by przekazać działkę Zgromadzeniu 
Sióstr i tak też się stało. 

 Przy pomocy księdza Proboszcza Siostry wybudowały dom zakonny, który został 
poświęcony i oddany do użytku 28 października 1995 roku. Trzeba zaznaczyć, że duży wkład  
w budowę domu zakonnego wniosło wielu naszych parafian. Od tej pory dom służy siostrom 
naszej wspólnocie zakonnej, ale udostępniany jest również gościom oraz dziewczętom, które 
mieszkają tutaj na czas swojej nauki. Latem w naszym domu organizujemy półkolonie dla dzieci 
z naszej parafii, a w okresie zimowym spotkania dla dziewcząt. 
 W ciągu 25 lat przez placówkę w Samborze przewinęło się spore grono sióstr. Udzielają się 
w katechezie dzieci i młodzieży, pełnią rolę zakrystianek i troszczą się o kościół parafialny, 
odwiedzają ludzi samotnych i chorych. W pamięci wielu zapisała się szczególnie s. Eliza 
Michałowska. 
 Ważnym wydarzeniem z ostatniej historii placówki było poświęcenie tablicy poświęconej 
pamięci s. Celiny Kędzierskiej i sióstr, które uratowały dzieci żydowskie. Tablica została 
umieszczona i poświęcona 20 czerwca 2015r. na przedwojennym domu sióstr. 
 Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą to dzieło zapoczątkowane przez Siostry w 1901 roku,  
a wznowione w roku 1990, będzie rozwijać się nadal.  

s. Elżbieta Ślemp 

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE: SAMBOR – 9:00, 11:30, 18:00;  

Kornałowice – 9:00, Dublany – 10:30, Radłowice – 12:00, Czukwa – 15:00 

MSZE ŚWIĘTE W CIĄGU TYGODNIA: rano godz. 9:00 – od wtorku do soboty; 
wieczorem godz. 18:00 w poniedziałek, środę i piątek. 

SPOWIEDŹ PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚWIĘTĄ 


