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Historia parafii na Woli Duchackiej (cz. VII)
To już siódma część artykułu o dziejach parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego na Woli Duchackiej. 
Wkraczamy w XXI w.

Na początku XXI wieku probosz-
czem na Woli Duchackiej był nadal  
o. Ryszard Pacholec CR (wolski pleban 
w latach 1998–2008).

Gazetki parafialne i portal
W latach 90. XX wieku w parafii 

wydawano gazetkę pt.: „Głos Parafii”, 
około 2000 roku ukazywała się „Wspól-
nota Zmartwychwstańcza”, następnie 
zaś nieregularny periodyk pt. „Kubek 
Żywej Wody” redagowany przez tutej-
szą wspólnotę Duszpasterstwa Akade-
mickiego „Ryba”. Od wielu lat działa już 
strona internetowa http://www.wola.
xcr.pl, na której można znaleźć wiele 
ciekawych informacji o życiu parafii.

Wspólnoty parafialne
Na przełomie XX i XXI wieku w para-

fii prężnie działały liczne wspólnoty wier-
nych. Z grup parafialnych prowadzonych 
przez wolskich ojców zmartwychwstań-
ców można wymienić następujące: 

– Wspólnota Żywego Różańca 
(róża różańcowa) jest najstarszą grupą 
parafialną na Woli Duchackiej. Wspól-
nota działa tu bez przerwy od czasów, 
gdy parafia formalnie jeszcze nie istniała. 
W 1946 r. na Woli erygowano oficjalnie 
Bractwo Różańcowe.

Na czele jednej róży stoi tzw. zela-
tor (w róży męskiej) lub tzw. zelatorka 
(w róży kobiecej). Każda róża początko-
wo składała się z piętnastu osób, które 
codziennie odmawiały jedną, przydzie-
loną jej, dziesiątkę różańca. W ten spo-
sób róża odmawiała każdego dnia cały 
różaniec (trzy cząstki różańcowe, czyli 
15 tajemnic, w tym – pięć radosnych, 
pięć bolesnych i pięć chwalebnych). Po 
dodaniu w 2004 r. przez Jana Pawła II no-
wych pięciu tajemnic (w ramach cząstki 
– światła) cały różaniec liczy 20 tajem-
nic, zatem do jednej róży musi należeć 
20 osób, aby wszystkie tajemnice mo-
gły być codziennie odmówione. Człon-
kowie/członkinie róż spotykają się co 
miesiąc na „zmianę tajemnic”, Mszę św. 
i adorację w tutejszej świątyni.

– Liturgiczna służba ołtarza (mi-
nistranci, kantorzy, lektorzy – ci ostat-
ni pojawili się w parafii już w 1969 r., 
a w 1971 r. lektorami na Woli zostali tak-
że pierwsi dorośli mężczyźni), służba ta 
jest stale obecna w kościele od lat.

– Ruch Światło-Życie, którym, 
począwszy od lat 80. XX wieku, opieko-
wali się m.in. następujący moderatorzy:  
o. Lucjan Krzywonos CR, o. Marek Tom-
ski CR, o. Grzegorz Żurek CR, o. Wie-
sław Zenon Hnatejko CR, o. Piotr Paweł 
Bulczak CR. Animatorami kierującymi 
wolską oazą byli m.in.: Tomasz Cichoń, 
Małgorzata Cichoń, Aneta Piekarczyk 
(„Andzia”), Jarosław Cienkosz, Krzysz-
tof Mleczko, Anna Idziak, Monika Idziak. 
Wolanie, poza bieżącą formacją młodzie-
ży, organizowali także zjazdy byłych oa-
zowiczów zmartwychwstańczych.

– Grupa Charytatywna zajmująca 
się pomocą ubogim w parafii, zbierająca 
i rozdzielająca dary dla potrzebujących 
(np. żywność).

– Wspólnota Modlitwy o Powo-
łania „Barka”, która powstała na Woli 
w 1997 r. Założył ją o. Tadeusz Gajda 
CR. Grupa spotykała się w każdy pierw-
szy czwartek miesiąca i modliła się za 
kapłanów oraz o nowe powołania du-
chowne z wolskiej parafii.

– Wspólnota od Intronizacji 
Chrystusa Króla, która powstała na 
Woli w 2001 r. i przez wiele lat modli-
ła się o obranie przez Polaków Jezusa 
Chrystusa za swego Króla i Pana. Ziściło 
się to w listopadzie 2016 r., w jubileuszo-
wym roku 1050-lecia Chrztu Polski. Ten 
uroczysty akt Episkopatu, powtórzony 
we wszystkich parafiach w Polsce, nie 
był jednak dokładnie „intronizacją”, ale 
czymś znacznie więcej.

– Duszpasterstwo Akademickie 
„Ryba” działało prężnie na Woli wśród 
mieszkających tu studentów, zwłaszcza 
na przełomie wieków, wydając m.in. ga-
zetkę parafialną „Kubek Żywej Wody”.

– Wspólnota Burego Misia, czyli 
duszpasterstwo osób niepełnospraw-
nych. W tutejszej parafii co miesiąc ce-
lebrowano specjalną Mszę św. dla osób 
(dzieci) głuchoniemych, zapewniając 
symultaniczne tłumaczenie tekstu litur-
gii na język migowy. Na owych mszach 
„migali” klerycy lub oazowicze znający 
ów specyficzny język gestów.

– Wspólnota Chrystusa Zmar-
twychwstałego „Galilea”, powołana 
na Woli Duchackiej w 2007 r., organizują-
ca tzw. Domy Zmartwychwstania (miej-
sca spotkań modlitewno-biblijnych) oraz 
czuwania w kościele, prowadzona przez 

o. dra Wojciecha Mleczko CR. Wolski 
ośrodek „Galilei” dał przez „pączko-
wanie” początek wielu innym Domom 
Zmartwychwstania (do 2014 r. powsta-
ło ich aż trzynaście), m.in. w Brzesku, 
Krakowie-Kurdwanowie i Nowej Hucie, 
Mielcu, Tarnowcu, Wolbromiu i Zabawie 
k. Wieliczki. Od jesieni 2011 r. „Galilea” 
wprowadziła na Woli tzw. „Wieczernik 
Chwały” (comiesięczne czuwania ewan-
gelizacyjne, koncerty uwielbieniowe 
oraz Msze św. z modlitwą o uzdrowie-
nie). Wiosną 2014 r. „Galilea” zapocząt-
kowała w wolskim kościele rekolekcje 
ewangelizacyjne. 

– Wspólnota neokatechumenal-
na powstała na Woli Duchackiej już w la-
tach 90. XX wieku za sprawą o. Stanisła-
wa Cyganika CR, który był proboszczem 
wolskim w latach 1989–1998. Członko-
wie neokatechumenatu zapoczątkowa-
li prowadzenie katechez dla wiernych 
w tutejszej parafii przez osoby świeckie.

– Bracia Zewnętrzni to wspólno-
ta mężczyzn powołana ok. 2010 r. Jej 
członkowie, choć nazywają się „brać-
mi”, nie są braćmi zakonnymi, lecz tyl-
ko wspierają zakonników ze Zgroma-
dzenia Zmartwychwstania Pańskiego, 
niejako z zewnątrz, jako świeccy, żyją 
po świecku w swoich rodzinach w pa-
rafii. Bracia Zewnętrzni, przykładowo, 
pomagają przygotować Grób Pański na 
Wielki Piątek.

– Wspólnota „Na Ratunek Dusz” 
zajmuje się na Woli Duchackiej codzien-
ną, prostą modlitwą (do wyboru np. 
Wieczne odpoczywanie albo Koronka do 
Miłosierdzia Bożego albo Różaniec) za du-
sze w czyśćcu cierpiące, aby Bóg raczył 
wybawić je stamtąd dzięki swej łasce. 
Wzywała do tego w swoich objawie-
niach Najświętsza Maryja Panna, o czym 
pisali liczni święci, np. św. ks. Josemaría 
Escrivá de Balaguer, założyciel Opus Dei.

– Bractwo św. Jozafata powstało 
na Woli w grudniu 2013 r. Jego celem jest 
wpieranie (duchowo i materialnie) mi-
sji zmartwychwstańców na Wschodzie. 
Patron bractwa – bazylianin św. Jozafat 
Kuncewicz OSBM (jako świecki – Jan 
Kunczyc/Jan Kuncewicz, ur. ok. 1580 r., 
zm. w 1623 r.) był greckokatolickim ar-
cybiskupem w Połocku na wschodnich 
rubieżach ówczesnej Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów.
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Przy kościele na Woli Duchackiej 
działała od ok. 2000 r. także parafialna 
biblioteka, z której korzystali liczni czy-
telnicy.

Wspólnota parafialna co roku uroczy-
ście obchodzi Triduum Paschalne i Wiel-
kanoc, czyli Zmartwychwstanie Pańskie, 
co w kościele pod wezwaniem Zmar-
twychwstania Pańskiego ma szczegól-
ną wymowę. Wigilia Paschalna odbywa 
się w Wielką Sobotę, zwykle ok. godz. 
20.00 i kończy uroczystą Mszą św. Zmar-
twychwstania, po której, z udziałem or-
kiestry, rozpoczyna się nocna procesja 
tłumów wiernych ze świecami w rękach, 
idąca ulicami wokół wolskiego kościoła, 
mijająca pięknie udekorowane domy. 
Osobą, która po Soborze Watykańskim 
II, wprowadziła na Woli zwyczaj odpra-
wiania rezurekcji wieczorem w Wielką 
Sobotę był ks. prof. Stefan Koperek CR, 
wybitny polski teolog-liturgista.

Ciekawe wydarzenia
Oprócz regularnej pracy duszpaster-

skiej życie wolskiej parafii obfitowało 
w omawianym okresie w wiele wyda-
rzeń „okazjonalnych”. Wolanie udawali 
się na pielgrzymki do sanktuarium ma-
ryjnego w Portugalii. W 2001 r. podczas 
jednej z takich peregrynacji, zakupiono 
w Fatimie i przywieziono na Wolę Du-
chacką figurę Matki Bożej Fatimskiej 
(poświęcono ją 13 października 2001 r.).

14 maja 2002 r. na Osiedlu Wola 
Duchacka-Wschód (Czerna), na tere-
nie Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgó-
rze” przy ul Czarnogórskiej (naprzeciw 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących In-
tegracyjnych nr 7 im. Polskich Kawale-
rów Maltańskich) ks. bp Albin Małysiak 
poświęcił nowo wybudowaną kapliczkę 
pw. Matki Bożej Fatimskiej. Nieopodal, 
przy ul. Serbskiej 4, powstał też w XXI 
wieku Krzyż Milenijny.

17 sierpnia 2002 r. przez teren pa-
rafii na Woli Duchackiej przejeżdżał 
papież Jan Paweł II. Ulicami Kamieńskie-
go, Sławka, Trybuny Ludów, Łużycką, 
Witosa, nasz Wielki Rodak udał się na 
konsekrację Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach. Tego dnia Oj-
ciec Święty pobłogosławił odrestau-
rowaną, zabytkową figurę Chrystusa 
Zmartwychwstałego z Woli Duchackiej, 
wykonaną w okresie II wojny przez  
p. Wróbla z Ujścia Solnego (przywiezio-
ną na Wolę w lipcu 1943 r., poświęconą 
12 września 1943 – w rocznicę Wiktorii 
Wiedeńskiej). Posąg ten znalazł w XXI 
wieku swoje stałe miejsce w kaplicy 
Matki Bożej Bolesnej w podziemiach 
wolskiego kościoła.

1 grudnia 2002 r. ks. bp Jan Stefan 
Szkodoń poświęcił nowy ołtarz boczny 
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
w miejsce uprzedniego ołtarza Matki 
Bożej Nowego Życia, ufundowanego 
przez Władysława Godynia.

W wolskim kościele Zmartwych-
wstańców istniał od dawna kult Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, który 
przejawiał się m.in. w odprawianiu tzw. 
nabożeństw pierwszych piątków mie-
siąca, zgodnie z objawieniami francuskiej 
wizytki, mistyczki św. Małgorzaty Marii 
Alacoque. Dla upowszechnienia kultu na 
Woli, Piotr Pastuszak wykonał w 1951 r. 
ołtarz z figurą Pana Jezusa z otwartym 
Sercem. W XXI wieku figura ta została 
przerobiona na postać Chrystusa Kró-
la poprzez dodanie trzech koron i jest 
czczona w obecnym, tzw. nowym ko-
ściele.

16 listopada 2003 r. na Wolę Duchac-
ką przybył dostojny gość aż z dalekiej 
Sofii – bp Christo Projkow, zwierzchnik 
Apostolskiej Katolickiej Egzarchii Ko-
ścioła Wschodniego Bułgarii (Egzarchatu 
Sofijskiego), który wyłożył wolskim pa-
rafianom m.in. starożytną tradycję ko-
ścielną swego kraju.

Na jednym z parafialnych festynów 
na przykościelnym placu zagrał Tomasz 
Kamiński z Torunia, muzyk bluesowy 
i jazzowy, skrzypek i wokalista, znany 
m.in. z występów z legendarnymi zespo-
łami Nocna Zmiana Bluesa oraz Dżem. 
Muzyk zaprezentował u zmartwych-
wstańców swoje piosenki o chrześcijań-
skim obliczu ze swoich solowych płyt: 
Małe miłości (1999), Anioły do mnie wy-
syłaj (2001), Jaśmin (2003). Podczas wy-
stępu Tomasz Kamiński nawiązał żywy 
dialog z publicznością, wzbudzając jej 
zachwyt niezwykle melodyjnymi i pory-
wającymi pieśniami.

Marek Mariusz Tytko

Pisząc ten tekst, korzystałem m.in. 
z książki o. Marcina Ćwieka CR pt.:  
„65 lat Parafii Zmartwychwstania Pań-
skiego na Woli Duchackiej w Krakowie”, 
Kraków 2014 oraz strony internetowej 
http://resurrectionist.eu

Poprzednie części historii parafii uka-
zały się w następujących numerach „Ku-
riera” 8/2014, 5/2015, 5/2016, 9/2016, 
8/2017 i 1/2018, zaś artykuł na temat 
o. prof. Stefana Koperka CR – w nume-
rze 7/2014. Wszystkie teksty są dostęp-
ne (jako pliki pdf) w wydaniach „Kuriera” 
na stronie internetowej www.dzielnica11.
krakow.plKapliczka przy ul. Czarnogórskiej

Biskup Christo Projkow


