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"Nigdy więcej 
wojny!  

To pokój, pokój 
musi kierować   

losami narodów   
i całej ludzkości”.  

Jan Paweł II 
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24 luty 2022 czwartek  
 

Około godziny 5.00 czasu ukraińskiego rozpoczęła się tak zwana „specjalna 

operacja wojskowa” Rosji w Ukrainie - jednym słowem: 
 
 

WYBUCHŁA WOJNA.  
 

 

Tego dnia przebudziłam się od włączonych nagle alarmów samochodo-

wych, co było spowodowane hukiem wybuchających bomb. Zastanawiałam się 

przez chwilę, dlaczego tak wyją, ale nie chciałam sprawdzać wiadomości w środ-

ku nocy. Bałam się, że to może być prawda: wojna. Gdy tylko zadzwonił budzik, 

od razu zajrzałam do wiadomości w telefonie i już wiedziałam: wybuchła wojna. 

Za jakiś czas zadzwoniła siostra Beata Wilk – przełożona regionalna, by też po-

wiedzieć o tym… równocześnie pod drzwiami słyszałam już siostrę Felicytę, któ-

ra mówiła: „Wojna, rozpoczęła się wojna.” Nie wiedziałyśmy, co robić. Zadecy-

dowałam, że idziemy, jak zawsze, modlić się.  
 

Odmawiałyśmy Jutrznię. Nie wiem, jak modliły się siostry, ale trudno było 

powstrzymać myśli, w których wciąż przelatywało słowo: wojna, wojna….        

Po Jutrzni siostra Felicyta jak zawsze wychodziła do kościoła, tylko tym razem 

wzięła ze sobą tzw. трвожний рюкзак, tzn: plecak alarmowy, który, zgodnie       

z instrukcjami przekazywanymi w mediach i zachętą naszej siostry regionalnej, 

każda siostra miała  mieć już wcześniej przygotowany. My z s. Weroniką też po-

szłyśmy do kościoła, wzięłyśmy z sobą nasze plecaki. Wiedziałyśmy, że nie bę-

dziemy wracać do domu na noc, tylko zostaniemy u sióstr w przedszkolu. Tak też 

się stało.  

 

 

Po mszy świętej          

o godz. 8.00 górny ko-

ściół pozostał otwarty  

i odbywała się nieu-

stanna adoracja Naj-

świętszego Sakramentu 

i modlitwa o pokój. 

Prowadziłyśmy modli-

twy: różaniec, Koronkę 

do Miłosierdzia Boże-

go, śpiewałyśmy... 
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Rozpoczęłyśmy też czytanie Słowa Bożego zaczynając od 1 psalmu.  

Kiedy w pewnym momencie weszłam do kościoła, Tatiana czytała kolejny 

psalm... Później ją zapytałam, czy wybiera psalmy, a ona odpowiedziała, że czyta 

po kolei, tak jak było umówione… A wydawało się, że tak wszystko pasowało do 

sytuacji, w jakiej się znalazłyśmy i nie tylko ja to zauważyłam. Słowo Boże w tym 

czasie, słyszane było jakoś bliżej, wyraźniej, jakby opowiadało o naszej sytuacji, 

nazywało nasze myśli, wyrażało uczucia ... 

Wieczorem przenieśliśmy wszystko, co potrzebne do Eucharystii, do tzw. 

dolnego kościoła i Msza św. o 18.30 była już na dole – ze wzgledów bezpieczeń-

stwa. 

Do sióstr i do br. Sergija – proboszcza, zaczęły dzwonić pierwsze osoby      

z prośbą czy mogą przyjść do kościoła, by się schronić. Br. Sergiej, już od pierw-

szych chwil trwania wojny otworzył drzwi kościoła dla wszystkich, którzy przy-

chodzili żeby się ukryć. Już w pierwszy dzień wojny zaczęli przychodzić ludzie     

z myślą pozostania na noc, byli to przeważnie nasi parafianie, ale nie tylko. 

 



5 

 

Pierwsza noc w dolnych                           
pomieszczeniach kościoła. 

Miejsca sypialne na stołach. 
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Pierwsza noc w dolnych pomieszczeniach kościoła. 
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Pierwsza noc w dolnych                           
pomieszczeniach kościoła. 
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25 luty 2022 piątek 

 
 W nocy obudziły nas wybuchy i syreny alarmowe…. 
 

 

Nasze pleca-

ki z najpo-

trzebniejszy

mi rzeczami, 

przygotowa-

ne do zabra-

nia w razie 

nagłej po-

trzeby ucie-

kania. 

Chociaż dolny kościół nie spełniał funkcji schronu, to jednak pomieszcze-

nia są na wpół ukryte w ziemi i konstrukcja budynku jest raczej mocna, a przede 

wszystkim nie było się samemu.  

Na pierwszą noc zatrzymało się u nas już ok. 60 osób. 

 

My, siostry z mieszkania, s. Weronika Bielak, s. Felicyta Dworecka i ja –    

s. Bogumiła Futrega na noc zostałyśmy w przedszkolu. Razem z siostrami z dru-

giej wspólnoty: z s.Agatą Brońka, s.Olgą Stanisławienko i s.Bernadetą Zinczkow-

ską (s.Małgorzata Łpatka nie zdążyła wrócić do Kijowa z Polski, gdzie przeżywa-

ła swoje rekolekcje) U sióstr czułyśmy się bezpieczniej, bo było nas więcej i były-

śmy niedaleko kościoła, w którym można było schować się w  razie bombardowa-

nia. Na parterze, w pomieszczeniach przedszkolnych, spały jeszcze trzy dziew-

czyny: Tania, Jana i Ola – nasze znajome. 
 

Z wiadomości internetowych, dowiedziałyśmy się o atakach na lotnisko        

w Hostomelu, które znajduje się w odległości ok. 50 km. od nas.  
 

Dom o. Pio, jaki znajduje się również na terytorium przykościelnym, zaczę-

to przygotowywać jako oficjalnie zarejestrowany szpital dla rannych. 
 

Siostry z Białorusi rozpoczęły nieustanną adorację w intencji zatrzymania 

wojny w Ukrainie. 
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 Po porannej mszy św. porannej o godz. 8.00 od razu rozpoczęła się cało-

dzienna adoracja – wszystko odbywało się już w dolnym kościele. 
 

  

 Prawy brzeg Kijowa był pod ostrzałem, były zniszczone domy mieszkalne… 

u nas na lewym brzegu dochodziły tylko odgłosy wybuchów… Kościół był 

otwarty dla wszystkich ludzi, zarówno dla modlitwy, jak i dla znalezienia kąta, by 

móc się schronić. 
 

 

 

My, wszystkie siostry, a było nas razem sześć, wieczorem przeprowadziły-

śmy się do dolnego kościoła.  

 

Sklepik - to miejsca gdzie 

mieszkałyśmy od drugiej nocy 

po rozpoczęciu wojny. 
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Przystosowałyśmy dla siebie miejsce do tymczasowego zamieszkania        

w dwóch pomieszczeniach: w sklepiku: ja, s.Agata i s. Felicyta i w starej zakry-

stii:  s. Olga, s. Bernadetta, s. Weronika i była razem z nimi jeszcze Jana.  

Wtedy tworzyłyśmy już jedną, 6 osobową wspólnotę sióstr.  

   Zakrystia dolnego kościoła. 
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Wieczorem za pomocą kartonów przyciemniłyśmy okna w kościele i we 

wszystkich dolnych pomieszczeniach.  

 

Od drugiej nocy wojny wszystkie spałyśmy w ubraniach, tylko habity i we-

lony ściągałyśmy. Byłyśmy gotowe do szybkiego zebrania się i ucieczki. 

 

Wiele sióstr z Polski, z Rzymu, nasze rodziny martwiły się o nas i wciąż 

pisały i pytały, co z nami, jaka sytuacja, zapewniały o modlitwie… Byłyśmy i do 

dziś jesteśmy im bardzo wdzięczne za troskę…Wiedziałyśmy i czułyśmy, że nie 

jesteśmy same…. 
 

Siostry przekazały nam taka wiadomość: 
 

 „ ”Dziś była Msza w waszej intencji w Londynie.  

Siostry modlą się cały czas. 

Siostry ze Stanów przekazują, żebyście szły spać, teraz one się modlą.” 

 

Siostry z Chersonu uciekły samochodem, który otrzymały od proboszcza  

i razem z jedną rodziną pojechały w kierunku Polski. Na drogach panowała wiel-

ka panika, i były wielkie korki, siostry jechały bardzo powoli, zresztą, jak wszy-

scy inni.  
 

 W Kijowie było podobnie, tzn. bardzo duże korki przy wyjeździe z Kijo-

wa. Na Na przystanku widziałyśmy dużo ludzi z torbami i plecakami . 
 

Przeniosłyśmy trochę jedzenia z mieszkania. Przed wojną zrobiłam większe 

zakupy na wszelki wypadek… 
 

 Przed sklepem spożywczym, niedaleko kościoła były ogromne kolejki.   

Tak samo do bankomatów. 
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Rozrzuciłam dziś medaliki św. o. Pio wokół kościoła i naszego mieszkania…

wierzę, że tak jak kiedyś ochronił swój klasztor, dziś też może nas schować przed 

wrogiem. 

 „ ”Podczas procesu kanoniza-

cyjnego sławnego kapucyna 

ojciec Damaso da Sant’Elia, przełożony 

klasztoru w Pianisi (Włochy), opowiedział o 

tym niezwykłym wydarzeniu. 

 

 „Wielu pilotów lotnictwa amerykań-

skiego, brytyjskiego i wielu innych narodowo-

ści oraz różnych wyznań otrzymywało przy-

dział w regionie Bari. Mieli skutecznie prze-

prowadzać naloty na terenie Włoch w czasie 

II wojny światowej. Byli oni świadkami nie-

zwykłego wydarzenia. W czasie pełnienia mi-

sji wielu z nich przelatywało nad strefą Gar-

gano, niedaleko San Giovanni Rotondo i 

zgodnie utrzymywali, że widzieli w niebie za-

konnika zakazującego im zrzucać bomby na 

te miejsca”. 

 

Foggia i prawie cały region Apulii 

były bombardowane przy wielu okazjach. Ale 

dziwnym trafem żadna bomba nie spadła na 

strefę San Giovanni Rotondo, gdzie żył ojciec 

Pio. Bezpośrednim świadkiem tych wydarzeń 

był Bernardo Rosini, generał lotnictwa wło-

skiego, który służył w siłach aliantów. 

 

Generał Rosini wyjaśnił, że wojskowi 

regularnie opowiadali o zakonniku ukazują-

cym się na niebie i nakazującym samolotom 

odlecieć. Wiele z osób słuchających tych hi-

storii śmiało się i nie wierzyło w nie. Zauwa-

żając jednak, że te wydarzenia się powtarza-

ją, generał postanowił przekonać się osobi-

ście. Objął komendę nad eskadrą bombow-

ców, które miały za zadanie zniszczyć nie-

miecki skład broni, znajdujący się właśnie w 

San Giovanni Rotondo. 

 

„Wszystkich nas czekających na wynik 

tej operacji zżerała ciekawość. Zaraz po po-

wrocie eskadry stawiliśmy się u generała. Był 

oszołomiony, zdumiony i opowiedział nam 

szczegółowo o tym, co się stało. Zaledwie on i 

jego piloci dotarli w tamto miejsce, zobaczyli 

na niebie postać zakonnika wznoszącego dło-

nie w powietrze. Bomby same się odłączyły i 

spadły na las. Samoloty wróciły na właściwy 

kurs bez żadnej interwencji pilotów”. 

 

Wszyscy zastanawiali się, kim był ten 

duch, któremu samoloty okazywały posłuszeń-

stwo. Ktoś wyjaśnił generałowi, że w San 

Giovanni Rotondo żyje zakonnik-stygmatyk, i 

że lokalna ludność uważa go za świętego. To 

z pewnością on był przyczyną tych wydarzeń. 

 

Generał oświadczył, że pojedzie tam, 

jak tylko okaże się to możliwe. I była to 

pierwsza rzecz, którą zrobił po zakończeniu 

wojny. W towarzystwie wielu pilotów udał się 

do klasztoru kapucynów. Po przekroczeniu 

progu zakrystii stanął twarzą w twarz z za-

konnikami i od razu rozpoznał tego, który za-

trzymał jego samoloty. 
 

„Ojciec Pio podszedł do niego, poło-

żył mu dłoń na ramieniu i zapytał: – To ty 

chciałeś nas wszystkich pozabijać? Ge-

nerał ukląkł przed ojcem Pio i później zostali 

przyjaciółmi”. 
 

Źródła: akta procesowe  

Positio III / 1, pp. 689-690 
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26 luty 2022 sobota  
 

W nocy znowu było słychać wybuchy. 
 

W podziemiach kościoła nocowało ponad 100 osób. Niektórzy ludzie przy-

chodzili i odchodzili, niektórzy z nich byli tymczasowo bo planowali wyjechać za 

granicę lub na zachód Ukrainy, mając nadzieję na bezpieczne miejsce. Wszyscy, 

którzy przychodzili do nas mieli swoją żywność. W ciągu dnia ludzie wychodzili, 

kupowali żywność, przynosili swoje rzeczy z domów. Częściej, bałyśmy się i to-

warzyszyła nam niepewność, ale trzymałyśmy się i nikt nie mówił o pragnieniu 

wyjechania, choć była taka możliwość. 
 
 

W kościele przed Najświętszym Sakramentem modliłyśmy się i indywidu-

alnie, i wspólnie, odmawiałyśmy różaniec, czytałyśmy Słowo Boże,  uczestniczy-

łyśmy w Eucharystii. Poprzez nieustanną transmisje na żywo dawałyśmy możli-

wość łączenia się z nami tymi, którzy przebywali w domach albo w schronach. 

Ludzie łączyli się z nami duchowo i choć w ten sposób czuli się trochę bezpiecz-

niej i pewniej wiedząc i widząc, że my tu jesteśmy, że nie są sami 

Towarzyszyła nam cicha obecność Jezusa Eucharystycznego.  
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Godzina policyjna trwała od 17: 00 dlatego dziś była tylko jedna Msza 

Święta o 16:00 dla mieszkających w klasztorze.  

Przedłużono godzinę policyjną od wieczora soboty do poniedziałku rano, 

czyli w tym długim czasie nie będzie można wychodzić na ulicę. 

 

 

W podziemiach ukrywały się z nami także zwierzęta :) 
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27 luty 2022 niedziela  
 

 Noc przespałyśmy, ale podobno była bardzo ciężka, były bombardowania, 

było głośno...a my nic nie słyszałyśmy… 

 Wczesnym rankiem rosyjska rakieta uderzyła w skład ropy w Wasylkowie. 

To ok.50 km od nas. My widziałyśmy na niebie tylko dym. 

 Dziś była jedna Msza Święta o 11:00 i wspólny obiad z ludźmi, przebywają-

cymi z nami u braci, w dolnym kościele. Każdy mógł zjeść coś ciepłego, mimo 

że  nie można nigdzie wychodzić ze względu na godzinę policyjną. 
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Cały czas adorowałyśmy   

Jezusa w dolnym kościele.  

Tam czułyśmy się dobrze, 

bezpiecznie i spokojnie. To-

warzyszyła nam nieustannie 

modlitwa różańcowa, rozwa-

żałyśmy wszystkie części.  

 

Stworzyłyśmy grupę na Viber dla nas, tzn. dla sióstr, żebyśmy mogły przekazy-

wać sobie informacje. Także stworzono grupę dla wszystkich mieszkańców 

schronu. 

S. Olga organizowała spotkania dla dzieci. 
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Dzieci podczas Eucharystii. 

 

Także młodzież chętnie brała udział w grach, które organizowała s.Olga. 
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 Siostra Agata organizowała  codziennie, po Mszy świętej spotkania ze Sło-

wem Bożym: ludzie mieli możliwość czytać i dzielić się Słowem. Każdy, kto miał 

pragnienie mógł się dołączyć. Ludzie słyszeli Słowo Boga, pomimo cierpienia, 

niepewności, strachu, widzieli i doświadczali Jego bliskości. Ludzie i w tym cza-

sie dzielili się wiarą i doświadczeniem miłości, dzielili się też swoimi pytaniami, 

wątpliwościami, strachem i nieustannie szukali w Bogu oparcia, odpowiedzi ... 

Dostałyśmy wiadomość z Rzymu: „ JESTESMY Z WAMI, kochamy Was, jesteśmy z Was dumne. W tym 

momencie serce całego Zgromadzenia bije na Ukrainie. Wasze 

cierpienie, strach i niepewność nie są na próżno. Jednoczycie dziś całe 

Zgromadzenie w modlitwie i miłości. Was przykład zachęca do miłości, 

ofiary, trwania wiernie przy Panu. Dziękujemy Wam za to świadectwo. 

  Dziś na różańcu prowadzonym on line z Żytomierza było 100 osób i 

kilka wspólnot: z USA, z Polski, z Italii, Francji i Anglii, siostry z Ghany i 

Nazaretu. Matka Generalna się nie dała rady się połączyć, zabrakło miej-

sca. Ale powiększymy platformę, bo do tego dochodzą rodziny Stowarzy-

szenia i wielu przyjaciół. Pamiętamy o Was wszystkich ofiarując za Was 

nasze codzienne sprawy i modlitwę. Dobrej, spokojnej nocy. Niech Was do-

bra Matka Maryja otuli płaszczem swej opieki. I Michał Archanioł broni!”  

Wzruszające były dla nas takie słowa jedności i wsparcia.                                          

DZIĘKUJEMY SIOSTROM!!! 
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28 luty 2022 poniedziałek  

 Wczoraj przed nocą ostrzegali nas, miało być niebezpiecznie. Bracia i wszy-

scy mężczyźni dyżurowali całą noc: obserwowali teren klasztorny, ale na szczę-

ście było spokojnie.  

 

 Każda chwila snu w tym czasie była taka cenna i za każdą dziękowałyśmy 

Bogu.  

 

 Rano chodziłyśmy do przedszkola, tam się myłyśmy i jadłyśmy. W tym cza-

sie nawet prysznic był powodem żeby dziękować Bogu, bo nie wiedziałyśmy czy 

następnego dnia znów będzie okazja się umyć. Tak samo jak każdy kawałek chle-

ba rodził w sercu wdzięczność.  

WSZYSTKO JEST DAREM BOŻYM!!! - wtedy uświadamiałyśmy sobie to 

jeszcze bardziej.  

Plan modlitw był ustalany codziennie rano, bo wieczorem nie wiedziałyśmy, co 

będzie jutro i jak będzie się rozwijała sytuacja. 

 

 

 Oto relacja jednej z sióstr:  „ [07:01, 28.02.2022] Szczęść Boże! Przeżyłyśmy kolejna noc 

śpiąc. Tzn. że kościół jest cały i my wszyscy żywi. Wieczorem 

mężczyźni szykowali się na dyżur nocny, zresztą  jak co wieczór. 

Wczoraj wieczorem niedaleko były obstrzały. Nie słyszeliśmy, ale mó-

wili nam...  

Co chwilę ogłaszają alarmy przeciwlotnicze... Jak miło, Siostry obok 

jeszcze śpią :) … głęboko oddychają....niech śpią jak najdłużej. Na 

korytarzu tez cisza... Dziś nawet nie wiemy, o której Msza Św. Nic się 

już nie planuje nawet na jutro, bo nie wiadomo co będzie. Wszystko 

na bieżąco… 

 

Tak dużo udało mi się napisać bo piszę pod kocem leżąc, korzystam z 

chwili… bo jak się tylko wstanie, to nie ma za bardzo czasu…. 

 Poczytałam ostatnie wiadomości....ale chyba lepiej, jak nie mamy 

czasu czytać i nie wiemy, co się dzieje… bo wiadomości niezbyt opty-

mistyczne….” 



20 

 

 Rano, po śniadaniu, z bratem Sławomirem pojechaliśmy na zakupy, przede 

wszystkim szukaliśmy chleba. Zajechaliśmy do „Silpo” - duży sklep spożywczy   

i chemiczny, podobny do Biedronki czy Lidla. Było bardzo dużo ludzi, ogromne 

kolejki. Chleba oczywiście nie było, ale była duża kolejka, bo powiedzieli,         

że chleb się piecze. Jest więc na-

dzieja… Jedna z pań zajęła mi ko-

lejkę.  

 Brat Sławomir zostawił mnie 

w sklepie a sam pojechał do do-

mu, nie chciał czekać tak długo… 

a ja czekałam.  

 Można było obserwować 

proces pieczenia chleba w pie-

cu….  

 Stałam, patrzyłam i modliłam 

się i dziękowałam Bogu, za tych 

ludzi, którzy pracowali przy pie-

czeniu chleba… nigdy wcześniej o 

nich nawet nie myślałam, ale wte-

dy wiele rzeczy widziało się ina-

czej…. 
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 Taki wspaniały, świeży 

chleb wyjmowali z pieców     

i od razu sprzedawali.  Można 

było wziąć tylko 2 bochenki 

na osobę: na jedną rękę i na 

drugą. Kiedy ktoś brał więcej 

ludzie zaczynali się oburzać, 

bo każdy chciał kupić chleb, 

tym bardziej, że nie było jajek 

i drożdży, z których można by 

było samemu upiec pieczywo. 

 

 Kiedy przyszła moja kolej dostałam dwa małe chlebki i to miało być na 6 

sióstr??? Ale dzięki Ci Panie za WSZYSTKO!!!  

Wierzyłyśmy, że Bóg zatroszczy się o nas. 

 

A tak wyglądał sklep: (BEZ KOMENTARZY) 
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Jak widać na zdjęciach prawie nic nie było, to pokazuje panikę, jaka była wśród 

ludzi. Najwięcej było owoców cytrusowych, między innymi granatów - ktoś za-

żartował, że może warto kupić GRANATY - przydadzą się jak przyjdą ruskie… 

będzie czym się bronić :) 

 

Siostry w Rzymie ubrały refektarz na niebiesko żółto. To było miłe, nawet w taki 

sposób siostry okazywały swoją solidarność. Nie wspominając już o tak wielu 

modlitwach! DZIĘKUJEMY! 
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Jeszcze kilka zdjęć, które zrobiłam wracając ze sklepu. 

Były ogromne kolejki przed wszystkimi aptekami, bankomatami i sklepami z wo-

dą. 
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1 marzec 2022 wtorek  

 Noc była spokojna. U nas w podziemiach kościoła śpało około 100 ludzi. 

Czasami miało się wrażenie, że nie było żadnej wojny, że przecież jest tak spokoj-

nie. To Bóg i Maryja, Aniołowie, ojciec Pio tak nas ochraniali.  

 Cały czas się modliłyśmy. Ukształtował się taki mniej więcej stały program 

modlitw: od 12.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja połączona z 

odmawianiem różańca, o 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, potem o 16.00 

EUCHARYSTIA i nieszpory. 

 Dziś o 16:00 zebrałam dzieci na 

modlitwę różańcową w intencji po-

koju, którą poprzedziłam krótkim 

opowiadaniem o Fatimie i o tym jak 

Matka Boża bardzo prosiła dzieci, 

żeby się modliły na różańcu o pokój 

i nawrócenie grzeszników.  

 

 

Dzieci bardzo gorliwie, ze szcze-

rym, dziecięcym sercem modliły 

się. Były świadome co się dzieje, że 

jest wojna.  

 

Wieczorem po Mszy o 16:00, jak 

zawsze, s.Agata organizowała spo-

tkania z Biblią – skrutację: uczestni-

cy spotkania wspólnie czytali frag-

ment Słowa Bożego i po chwili ciszy 

dzielili się tym co Bóg mówi do nich 

przez to Słowo DZIŚ. 
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Każdego wieczoru spotykałyśmy się we wspólnocie sióstr. Dzieliłyśmy się tym, 

co przeżywałyśmy, opowiadałyśmy co się wydarzyło, planowałyśmy, na ile się 

dało następny dzień, przekazywałyśmy sobie różne informacje. 

Spotykałyśmy się przy  lampce nocnej, bo było późno i światła miało być już wy-

gaszane. Chociaż okna zasłonięte były  deskami i kartonami,  poproszono nas że-

by już od 21.00 nie świecić  światła. 

 

O godz 20.00 zorganizowałyśmy modlitwę w duchu Teze za pokój: modliłyśmy 

się śpiewając kanony i słuchając Słowo Boże. 
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W środkach masowego przekazu mówili i pokazywali na zdjęciach satelitarnych, 

że do Kijowa zbliża się 60 kilometrowa rosyjska kolumna wojskowej techniki. 

Budziło to w nas strach, chociaż każda przeżywała go w inny sposób. 

Jedna z sióstr opowiadała:  „ Dziś na modlitwie miałam taka wizję, że klęcząc przed Jezu-

sem i modląc się na różańcu razem z ludźmi pleciemy taką 

siatkę maskującą, duchową, która nas będzie osłaniać przed wro-

giem, żeby nas nie zobaczył, tak jak te siatki prawdziwe, które siostry 

w Żytomierzu pomagały pleść. A te wszystkie modlitwy z całego świa-

ta to taka "siatka" nad Ukrainą i ona nas uratuje - siatka Maryi.” 

 

 

Napisały do nas nasze siostry z Polski: „ ... dziś z rodzinami od 20:00 rozpoczynamy różańcowe Jery-

cho i potrwa do rana.  

Nasza Wrocławska wspólnota, od piątku ma całodniowa adorację  

Najświętszego Sakramentu z nieustannym odmawianiem różańca... 

Dokąd damy radę, bo może trzeba będzie włączyć się w jakieś działa-

nia pomocowe... 

Jesteśmy w Wami! 

Witajcie, od nas też płynie modlitw w Waszej intencji, mamy od dziś do 

jutra wieczór Adorację z nieustannym różańcem. Ściskam.” 

Odczuwałyśmy bardzo jedność z siostrami z całego świata. DZIĘKUJEMY! 
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Siostra Regionalna Beata Wilk napisała list do sióstr całego Zgromadzenia. 

Niżej zamieszczam cały list: 

 

 

                                                                        Browary 1.03.2022 

Kochane Siostry, 

 

Pozdrawiamy serdecznie z Ukrainy, która krwawi od pięciu dni. 

 

 Nieustannie dostajemy wiadomości od Sióstr z całego świata z 

zapewnieniem o modlitwie. Jesteśmy bardzo wdzięczne za każdą mo-

dlitwę i ofiarę, jaką darujecie nam i narodowi ukraińskiemu. Często w 

tych dniach wracają do mnie słowa Jana Pawła II: „Nigdy więcej 

wojny!” I teraz dopiero je rozumiem. 

 

 O okrucieństwach, jakie się tu odbywają, nie będę pisać. W 

znacznej mierze można dowiedzieć się o nich w Internecie (choć nie 

zawsze jest on adekwatnym źródłem prawdy) i z innych przekazów. 

Powiem tylko, że jest to wojna demoniczna i wierzymy że Bóg zwycię-

ży, nie tylko armię Putina, ale przede wszystkim w ludzkich sercach. 

Cierpienie jest drogą do Boga i mamy nadzieję, że wiele ludzi ją od-

najdzie. 

 

Chcę napisać parę słów o sytuacji naszych Sióstr. 
 

Browary – mieszkamy w domu oo. paulinów, jest z nami ok. 100 osób, 

ta liczba ciągle się zmienia. Kiedy są naloty, chowamy się w piwni-

cach klasztoru i kościoła, który się buduje. Przybiegają wtedy ludzie z 

pobliskich domów. 

Kijów – Siostry z dwóch wspólnot wraz z ludźmi (około 100 osób) 

mieszkają w piwnicach u br. kapucynów. Znajduje się tam dolny ko-

ściół i wiele sal duszpasterskich. 
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Żytomierz – Siostry mieszkają w naszym klasztorze, podczas nalotów 

chowają się w piwnicy. Ponieważ do czasu wojny Siostry pracowały w 

tamtejszym Caritasie, również teraz aktywnie angażują się w pomoc żoł-

nierzom i ludziom. 

 

Gniewań – Noc spędzają Siostry w klasztorze oo. oblatów. W ciągu dnia 

starają się odpowiadać na bieżące potrzeby ludzi. 

Cherson to miasto leżące blisko Krymu. Prawdopodobnie dziś zostało 

okrążone i do miasta weszła piechota. Ze względu na sytuację Siostry 

opuściły miasto i po czterech dniach drogi dotarły do Polski. 

S. Małgorzata obecnie jest także w Polsce – tam zastał ją wybuch wojny. 

Angażuje się aktywnie w pomoc uchodźcom. Podaję jej nr telefonu: 

+48 731 719 504. Można się z nią kontaktować w różnych sprawach 

związanych z pomocą Ukrainie. 

 

Również wiele sióstr i różnych osób z całego świata ofiaruje nam pomoc 

finansową. Jesteśmy za to bardzo wdzięczne. My jako Siostry i najbliżsi 

nam ludzie w tym momencie radzimy sobie. Wszyscy dzielą się zapasami  

i tym, co mają. Mamy także pewne oszczędności. Obecnie ludzie wstrzą-

śnięci wojną hojnie wspierają nas i organizują pomoc. Ze względu na 

działania wojenne trudno jest dotrzeć z darami, choć takie próby są po-

dejmowane. Możliwości kupienia czegokolwiek są na Ukrainie ograni-

czone, sklepy są puste i choć trwają dostawy, to są wykupowane na bie-

żąco. Nie wiemy, co będzie jutro. Kraj jest bombardowany, więc kiedy 

skończy się to piekło, będzie potrzebna pomoc. Dlatego myślę, że rozsąd-

niej jest, aby ofiary, które są składane, były w tym czasie przechowywane 

u Sióstr, poza Ukrainą. Nie wiem, co przyniesie jutro.  

 

Prosimy jednak z całego serca jeszcze raz o nieustanną modlitwę. 

 

s. Maria Beata Wilk w imieniu sióstr                                                      z 

Regionu św. Michała Archanioła  
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2 marzec 2022 środa  

W nocy znowu było słychać wybuchy. 

 Rano z br. Sławomirem pojechałam na zakupy. Tym razem pojechaliśmy do 

Metro - taki większy supermarket. Po drodze widziałam wiele 

„blokpostów” (kontrolne punkty, gdzie sprawdzają przejeżdżających, zbudowane 

z bloków betonowych) a także wiele ścian obronnych z worków z piaskiem. Na 

drodze pusto, mało ludzi... za to kolejka do wejścia do sklepu była bardzo długa. 

Trzeba było trochę w niej postać, a dziś była wyjątkowo niesprzyjająca pogoda, 

ale wszyscy cierpliwie stali, nikt nie narzekał. W sklepie było jeszcze dużo towa-

ru, nie było jednak chleba, drożdży, jajek.  Kupiliśmy dużo zapasów, bo nie wia-

domo, kiedy znowu będziemy w sklepie i czy coś będzie. 
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Dziś początek Wielkiego Postu - Środa Popielcowa.  

 S.Weronika przeprowadziła katechezę z dziećmi wprowadzającą w Wielki 

Post. 
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 Rodzina, siostry, ludzie pytają czy wracamy do Polski. My jednak miałyśmy 

przekonanie, że teraz  nasze miejsce jest tu, gdzie teraz jesteśmy, co będzie jutro 

nie wiedziałyśmy, żyłyśmy dniem dzisiejszym, było tylko dzisiaj, a jutro – w rę-

kach Boga. 

Codzienna adoracja eucharystyczna, Eucharystia, dzielenie Słowem Bożym – 

to była nasza siła, pokój i bezpieczeństwo.  

 

 

S. Olga i 

s.Weronika  

dla dzieci        

i młodzieży 

organizowały 

codziennie 

przegląd      

filmów, różne 

gry i zabawy. 
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Dziś Rycerze 

Jana Pawła II 

przywieźli z 

Warszawy ob-

raz Matki Bożej 

Łaskawej z Cu-

du nad Wisłą z 

1920 roku.  

Dziś modlimy 

się o cud nad 

Dnieprem. 
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3 marzec 2022 czwartek 

W nocy obudziły nas silne wybuchy.  Trochę było strasznie. 

 

 Od dziś dla dzieci 

początkowej szkoły 

s.Olga Stanisławienko or-

ganizowała zajęcia z ma-

tematyki i ukraińskiej 

mowy. W pracy z dziećmi 

pomagała Alina, dziew-

czyna, która razem z na-

mi mieszkała od pierw-

szych dni. 

 

 

W ciągu dnia organizowałyśmy 

czas dla ludzi, rozmawiałyśmy 

z nimi. Wielu z nich przeżywa-

ło niepewność, wahania: jechać 

czy zostać na miejscu. Niektó-

rzy decydowali się na wyjazd, 

szczególnie mamy z dziećmi. 

 

Na zakończenie dnia spotyka-

my się z siostrami, rozmawia-

my, dzielimy. 
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4 marzec 2022 piątek 

 

 Przywieźli pomoc z Polski a dokładnie z Żytomierza. Tam przyjeżdżają tiry 

z Polski, a stamtąd rozwożą busami po Diecezji. Bus był wypełniony zamrożony-

mi kurami i innymi produktami spożywczymi - teraz wiemy że nie zginiemy z 

głodu.  

 

Zapełniliśmy wszystkie zamrażarki, jakie tylko były u braci i u sióstr, ale i tak 

bardzo dużo jeszcze zostało. Złożyliśmy je w garażu. Trochę rozdawałyśmy lu-

dziom, którzy przychodzili do nas na Eucharystię.  
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Częścią kurczaków za-

jęły się panie z domu 

ojca Pio – trzeba było 

szybko coś z nimi robić, 

żeby się nie zmarnowa-

ły.  

 
 

Porcjowanie kur-
czaków, żeby  jak 
najwięcej zmieści-
ło się do zamraża-
rek. 
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Dziś s.Bernadetta upie-

kła pierwszy chleb na ke-

firze i sodzie, bo drożdży 

nie było. Cieszyłyśmy 

się i byłyśmy już spokoj-

ne o chleb :) 

„...chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…” Dziękujemy Ci Panie 

za chleb i siostrę, za jej pracę i umiejętność pieczenia. 

Chleb był bardzo smaczny. :) 

Siostra Bernadetta była odpowiedzialna za gotowanie obiadów dla sióstr. Goto-

wała w kuchni przedszkolnej i miło nam było, kiedy wysyłała na naszą sio-

strzaną grupę zaproszenie:  

Siostry, obiad 

gotowy!  

Zapraszam!” 

Ukraiński barszcz z chlebem w czasie 
wojny - najsmaczniejszy obiad  
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  Przyjechali chłopcy z Sopotu z Polski – jeden z nich (nie pamiętam jak 

ma na imię) wziął swój samochód, kupił co mógł za swoje pieniądze, trochę ze-

brał od ludzi i przyjechał do nas z darami. Przywiózł między innymi dużo środ-

ków higienicznych  i medycznych - rzeczy pierwszej pomocy. 

Wracając wziął mamy z dziećmi, które chciały wyjechać do Polski. 

 

 Dziś była pierwsza wielkopostna droga krzyżowa, ale dla nas, dla całej 

Ukrainy ona zaczęła się 24 lutego. Po wieczornej Eucharystii zostałyśmy w ko-

ściele na rozważanie Drogi Krzyżowej. 
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Stacja 1 

JEZUS SKAZANY NA 

ŚMIERĆ 

 

Piłat myje ręce, ale żad-

na woda ziemi nie zmyje 

zbrodni morderstwa Bo-

ga. 

Najświętszy i najbardziej 

niewinny Jezus zostaje 

skazany na śmierć.  

Bóg - Sędzia skazany przez ludzi… 

Jakże często potępiałem ludzi w moich myślach, zabijałem ich we własnym ser-

cu. Wojna pokazała mi, kim jestem. Potępiam ludzi, którzy opuścili Kijów, 

kraj. Nazywam ich zdrajcami, tchórzami; zwłaszcza mężczyzn, którzy wyje-

chali.  

 

Stacja 4. 

JEZUS SPOTYKA 

SWOJĄ MATKĘ 

 

Prawdziwą miłość po-

znaje się w cierpieniu. 

Nikt tak bardzo nie ko-

chał Matki, jak Jezus i 

nikt tak nie kochał Syna 

jak Matka Najświętsza. 

Jezus, którego wszyscy 

opuścili, zauważa w tłu-

mie swoją pełną bólu, współczucia i miłości, Matkę. Jakże jednak wymowne i 

ożywiające jest to spotkanie, chociaż odbywa się bez słów. Miłość wymaga obec-

ności. 

Ukraińskie matki nie mogą się doczekać powrotu z wojny swoich synów, ży-

wych, by znów ich zobaczyć, objąć, przytulić do swego serca, pocałować i po-

wiedz: Kocham Cię. Czy ja spotkam się ze swoja matką po wojnie? Czy będę 

cenił każdą chwilę spędzoną razem? 
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5 marzec 2022 sobota 

 Brat Sergij - proboszcz poprosił nas o pomoc przy różnych zadaniach... 

Od dziś s. Agata została odpowiedzialna za produkty żywnościowe, to znaczy:   

że będzie przyjmowała towar, segregowała a także wydawała  potrzebującym. 

Ja byłam odpowiedzialna za środki czystości, medyczne, higieniczne.  

Wszystko rozkładałyśmy, porządkowałyśmy. Pomagali nam też ludzie, szczegól-

nie parafianie.  

Zajmowałam się też tworzeniem listy ludzi, tych, którzy chcieli ewakuować się 

do Polski. Było w tym czasie dużo telefonów, rozmów, objaśnień.  
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6 marzec 2022 niedziela 

 PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. 

O godz. 12:00 była Eucharystia, jedna dla wszystkich. Wzięli w niej udział 

mieszkańcy podziemi kościoła i nasi parafianie, którzy, jak co niedziela, przycho-

dzili do swego kościoła na Eucharystię. Było nas około 80 osób.  

Dzieci niosły w darach Jezusowi papierowe serca, przygotowane na katechezie    

z s.Weroniką, jako symbol uczynków miłosierdzia. 
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Po każdej Eucharystii śpiewamy błagalną prośbę Suplikacje: Święty Boże, 

Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny Zmiłuj się nad nami... Od powie-

trza, głodu, ognia i wojny Wybaw nas Panie!  
 

Cały czas była prowadzona transmisja na żywo. 

Zawsze kilka osób łączyło się z nami, razem się mo-

dlili się z nami, w różnych zakątkach Ukrainy, a tak-

że i w innych państwach: w Polsce, w Niemczech, 

we Włoszech…. 
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 Chociaż była niedziela 

to trzeba było rozładować 

samochody, które przyje-

chały z pomocą humanitar-

ną i rozłożyć rzeczy żeby 

był porządek.   

O pomocy i darach szybko 

dowiedzieli się ludzie i z 

pobliskich bloków przyszło 

ich wielu po pomoc.  

 

S.Agata rozdawała produkty żywnościowe a ja medyczne i higieniczne. 

      

S.Felicyta - nasza najstarsza 

siostra była odpowiedzialna 

przez cały czas naszego po-

bytu u braci kapucynów, za 

zakrystię - dbała o miejsce 

naszych modlitw, miejsce 

spotkań z Jezusem, żeby 

było czysto i estetycznie, 

robiła dekoracje…. Także 

czuwała przy wystawionym 

Najświętszym Sakramen-

cie, gdy ktoś nie mógł przyjść, albo się spóźniał– ona zawsze była….  

 

 Siostra Felicyta wspiera-

ła nas Także w różnych in-

nych dodatkowych pra-

cach. np. dba, by żaden 

chleb się nie zmarnował (w 

ostatnim czasie wolontariu-

sze przywieźli chleb)          

i przygotowuje grzanki…. 
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7 marzec 2022 poniedziałek 

 Od dzisiejszego dnia Msza Święta była sprawowana o 16.00. Została przesu-

nięta, aby ci, którzy przychodzili z zewnątrz mogli spokojnie wrócić do domów 

przed godziną policyjną. 

 Dziś pan Wiktor - mój uczeń - w przyśpieszonym trybie (z powodu wojny 

nie ukończyliśmy wszystkich przewidzianych katechez) został dopuszczony do 

pierwszej spowiedzi i pierwszej komunii świętej.  Wszystko odbyło się w kaplicy 

u braci. Był brat Sergij, Wiktor z żoną i ja. Po przyjęciu komunii świętej wypo-

wiedział słowa: „Teraz już mogę iść i bronić Kijów.” To taki promyk światła i ra-

dości w tej ponurej wojnie.  

 

Napisała słowa  wsparcia s.Maria Teresa: „ ... nie przestaje myslec i modlic sie za Was.   Widze, ze heroicz-

nie sie poswiecacie, ale zmeczenia Waszego nie da sie  ukryc.   

Tylko modlitwa troska i lzy sa moja mozliwoscia.   Jak Wam pomoc?   

Sercem Was sciskam i nie przestaje sie modlic.   Niech Was Milosierny 

Jezus strzeze. SMaria Teresa” 
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 Wieczorem świętowałyśmy imieniny siostry Felicyty. W zakrystii zrobiły-

śmy na podłodze, na obrusie, świąteczny stół. Były wojenne przysmaki. Wszyst-

ko przy lampce nocnej, bo już nie można było włączać górnego światła. To były 

wyjątkowe imieniny - ”wojenne” - ale w radosnej atmosferze. 

 

Imieninowy stół na podłodze. Nasza solenizantka - s.Felicyta 

A to wszystkie my: (od lewej) s.Bernadeta Zainczkowska, 
s.Olga Stanisławienko, s.Felicyta Dworecka, s.Agata Brońka, 
s.Weronika Bielak i s.Bogumiła Futrega 
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8 marzec 2022 wtorek 

Żyłyśmy w napięciu: myślałyśmy czy będzie oblężenie Kijowa czy też nie.        

W sercu też niepewność. Jezu ufam Tobie! 

 

 Z inicjatywy braci zorganizowany był wieczór integracyjny - rekreacja dla 

wszystkich mieszkańców podziemi a także mogli łączyć się z nami na żywo nasi 

parafianie z różnych miejsc, gdzie przebywali i z Kijowa i z daleka.  

Rozmawialiśmy, śpiewaliśmy piosenki ludowe, narodowe. Niektóre powodowa-

ły, że w oku kręciła się łza. Na przykład „Maminyj rusznik… „ „ Moja matko ja wiem: wiele nocy nie spałaś,                                                      

Gdym opuszczał swój dom, aby iść w obcy świat.                                                 

I na szczęście dalekie, skromny dar, lniany ręcznik mi dałaś,                                 

Haftowany przez ciebie i barwny jak kwiat…..”                       

                      

Piosenki wywoływały wspomnienia a jednocześnie niepewne pytania czy jeszcze 

kiedyś będziemy mogli tak śpiewać razem…?  

 

Spotkanie zakończyli-

śmy modlitwą za Ukrai-

nę i hymnem narodo-

wym Ukrainy. Było mi-

ło, radośnie i smutno jed-

nocześnie, ale byliśmy 

razem i to była nasza  

siła. 
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9 marzec 2022 środa 

 S. Weronika włączyła się w dyżury przy wejściu do klasztoru w wieczor-

nych godzinach, bo w ciągu dnia na furcie siedziała pani Marina, pracująca tu 

zawsze. 

 

Poszłam do pobliskiego sklepu spożywczego a tam pustki na półkach. 
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10 marzec 2022 czwartek 

 Od dziś s.Bernadetta na prośbę br. Sergieja rozpoczęła pracę w kuchni braci. 

Ich kucharka pani Sofija wyjechała do Polski.  

 Siostrze w kuchni pomagały: p.Bronia i p.Dasza z mężem. Pierwsze dni były 

trochę ciężkie, bo trzeba było zapoznać się, co i gdzie leży itd.                     

  W związku z tym, że s.Bernadetta miała gotować u braci to od dziś także i my - 

siostry, zostałyśmy zaproszone na obiady z braćmi. 

  

  

Razem z br.Sergijem, proboszczem, zadecydowaliśmy, że trzeba nasze zapasy  

jedzenia i medyczne przenieść do dolnych pomieszczeń kościoła. Chcemy ochro-

nić jak najwięcej rzeczy przed zniszczeniem w razie wybuchów niedaleko nas       

i zniszczeń.  

S.Agata przenosiła żywność z pomocnikami. Jednocześnie rozdzielali  produkty 

na dwie części. Jedna z nich to tzw NZ – „niedotykalny zapas” - mniej więcej    

tyle, żeby nam wszystkim, około 30 osobom, starczyło na przeżycie ok. dwóch 

tygodni. 

 Ja przenosiłam leki i inne środki medyczne i czystościowe w dolne pomiesz-

czenia.  
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11 marzec 2022 piątek 
  

S.Agata robiła „pajki” – są to reklamówki z produktami żywnościowymi. Szybko  

rozeszła się wieść, że można u nas otrzymać taką pomoc i z pobliskich domów 

przyszło bardzo dużo ludzi.  

 

 Rano dwóch odważnych wolontariuszy (Polak—p.Henryk i Ukrainiec) ryzy-

kując własnym życiem wywieźli ze schronów z okolic okupowanego Czernihowa 

i przywieźli do nas 33 osoby. Były to mamy z dziećmi, paru mężczyzn. Ich wio-

ska po dwóch godzinach od wyjazdu została zbombardowana.  

U nas odpoczywali, nabierali siły przed dalszą drogą do Polski. Po kilkunastu 

dniach nareszcie mogli wykąpać się i zjeść ciepły  

 

Wszystkie siostry angażują się by pomóc im rozgościć się u nas. 

W kościele organizujemy tak zwany „wieczór pogodny” dla naszych gości           

z Czernihowa.  
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Rozmawiałam z 

jednym ze star-

szych panów o 

tym, co się dzia-

ło w tych ostat-

nich dniach w 

Czernihowie. 

Swoją opowieść 

dokumentował 

zdjęciami osobi-

ście zrobionymi. 

Rozbite miesz-

kania, budynek, 

przez który 

przeleciała bom-

ba, a dwa dni 

wcześniej byli 

wstrząśnięci 

tym, co się stało: 

zostało zabitych 

kilku ludzi, któ-

rzy stali w kolej-

ce za chlebem. 

Jedna z pań po-

wiedziała, że jej 

syn też tam był, 

tylko ze wzglę-

du na długą kolejkę poszedł szukać chleba gdzie indziej, kiedy wrócił... na zie-

mi leżały już tylko zamordowane ciała. 

 
 Dziś też przyjechali żołnierze z Armii ukraińskiej na nasze terytorium. Ktoś 

doniósł, że widział u nas jakichś wojskowych, że niby przyjechali samocho-

dem. Br.Sergij oprowadził ich po całym terytorium i pomieszczeniach, oczywi-

ście nikogo nie znaleźli, ale to pokazuje, że dobrze nas ktoś obserwował. 
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15 marzec 2022 wtorek 

 W nocy znowu obudził nas bardzo głośny wybuch, około godz. 5: 00 rano. 

Trochę się przestraszyłyśmy, bo nie wiedziałyśmy, co i gdzie się stało. Na koryta-

rzu zrobił się szum, my nie wychodziłyśmy ze swoich pokoi. Rano dowiedziały-

śmy się, że zbombardowali dziesięciopiętrowy budynek w Kijowie po drugiej 

stronie Dniepru.  

16 marzec 2022 środa 

 Dziś cały dzień policyjna godzina, nie można było wychodzić na ulicę i to 

znaczyło także, że nikt w ciągu dnia do nas nie przyjdzie.  

Organizowałyśmy czas dzieciom i starszym, graliśmy w różne gry itp.. 
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 Episkopat Ukrainy rzymskokatolickiego kościoła napisał list do ojca święte-

go Franciszka z prośbą o poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu   

Maryi. Była to odpowiedź na pragnienie wielu ludzi świeckich i duchownych. 

Prośbę tę ponowił także kardynał Krajewski, który odwiedził Ukrainę. Ojciec św. 

pozytywnie odpowiedział na tę prośbę i wyznaczył dzień 25 marca dniem odda-

nia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Kard. Krajewski zrobi to w tym 

samym czasie w Fatimie. Episkopat wezwał Kościół Ukrainy o przygotowanie się 

do tego aktu poprzez nowennę, która ma rozpocząć się już jutro, to znaczy         

17 marca. 

 

 Dzień był spokojny, na ulicach pusto, miasto jakby wymarło. 

 

17 marzec 2022 czwartek 

 U nas spokojnie, ale prawie, co noc, coś w Kijowie zostaje zbombardowane. 

Dziś od ułamków rozbitej rakiety zapalił się budynek. U nas, dzięki Bogu, 

wszystko dobrze. 

 

19 marzec 2022 sobota 

 Dziś modliłyśmy się za wstawiennictwem św. Józefa i Jemu oddawałyśmy 

sprawę POKOJU. 

 

 

 

 

 Z s.Agatą poszłyśmy na za-

kupy. Piękne słońce, dużo ludzi 

spotkałyśmy, dużo samochodów 

na drogach – nikt by nie pomy-

ślał, że to czas wojny, a jednak… 



52 

 

20 marzec 2022 niedziela 

 Dziś pierwszy raz od rozpoczęcia wojny zebrałyśmy się z siostrami na 

wspólną Jutrznię i dzielenie Słowem Bożym. 

 
Dziś też pan Henryk przywiózł 27 osób z Czernihowa. 
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 Jedna z mam z czwórką dzieci żyła kilka tygodni w piwnicach i nie wycho-

dzili na zewnątrz. Zorganizowaliśmy im ubrania, ale ponieważ dużo u nas nie   

było, więc brat Sławomir pojechał z nimi do miasta, żeby mogli kupić, co im            

potrzebne, by się całkowicie przebrać.  

Z radością też skorzystali z udostępnionych prysznicy, zresztą nie tylko oni. 

Oczywiście bardzo smakowały im ciepłe posiłki: obiad i kolacja.  

Każda siostra pomagała gdzie tylko mogła. 
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Wieczorem odbyła się wspólna rekreacja: śpiewy i zabawy. 

Br.Sergij poprosił o poprowadzenie rekreacji s. Weronikę. Na środku ustawiony 

został wielki ekran dla tekstów piosenek i innych różnych zabaw. W tym czasie 

s.Olga zorganizowała dla dzieci kino domowe.  
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 Brat Sergij poprosił parafian o pomoc, o przywiezienie odzieży dla tych, co 

do nas przyjeżdżają, bo często przyjeżdżali do nas tylko w tym, co mieli na sobie. 

Ludzie bardzo szybko odpowiedzieli na prośbę i przywieźli pierwszą pomoc.  

Po paru dniach było już baaardzo dużo ubrań. 

Zajęła się nimi s.Weronika. Jej zadaniem było posortować, poukładać i potem 

przekazywać rzeczy potrzebującym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.Weronika miało dużo pracy z układaniem rzeczy, które przynosili ludzie, było 

ich bardzo dużo. 
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21 marzec 2022 poniedziałek 

 

 Rano wyjechała do Polski 

grupa z Czernihowa.  

 Byli bardzo wdzięczni za  

gościnne przyjęcie ich a szcze-

gólnie za miły wieczór, gdyż na 

chwilę zapomnieli o wojnie. 

Życzyłyśmy im szczęśliwej 

drogi. 

 

 

 

24 marzec 2022 czwartek 

 

 

 

 Dziś wieczo-

rem o 15.00 od-

bywało się pokut-

ne nabożeństwo 

połączone ze spo-

wiedzią i akt wy-

nagrodzenia za 

grzechy nasze      

i ukraińskiego na-

rodu. Było to 

bliższe przygoto-

wanie do jutrzej-

szego poświęce-

nia Rosji i Ukrai-

ny Niepokalane-

mu Sercu Maryi. 
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25 marzec 2022 piątek 
 

 Dziś w święto Zwiastowania – dzień Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepo-

kalanemu Sercu Maryi. 

 O godz. 18: 00 połączyliśmy się online z Watykanem. W pierwszej części 

posłuchałyśmy przemówienia ojca świętego - Franciszka, potem w Watykanie 

był czas na sakrament pokuty a następnie ojciec św. dokonał Aktu poświęcenia 

Rosji, Ukrainy i całego świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Kiedy ojciec św. 

odczytywał ten Akt, wyciszyliśmy jego głos a br. Sergij w tym samym czasie 

odczytywał głośno Akt w naszym kościele. 
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Mieszkańcy podziemi, którzy byli z nami od początku wojny. 

 
  

 Wieczorem spotkaliśmy się jeszcze z braćmi w ich salce  rekreacyjnej przy 

niewielkim świetle, bo już była godzina policyjna. Br. Błażej przygotował, z oka-

zji święta, smaczną owocową sałatkę. I tak zakończyliśmy ten ważny dzień: 

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. 
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26 marzec 2022 sobota 
 

 Ustaliłyśmy nowy grafik naszych siostrzanych modlitw i spotkań. Od ponie-

działku planujemy dla chętnych sióstr wspólną Jutrznie o 8:30 w kaplicy, w 

przedszkolu. 

27 marzec 2022 niedziela 

  

Dziś po Eucharystii odbyło się w kościele szkolenie z pierwszej pomocy medycy-

ny taktycznej. Chyba wszyscy zostali i z bardzo z wielkim zainteresowaniem słu-

chali i oglądali pokaz. 
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 Wieczorem spotkaliśmy się w refektarzu braci na wspólnej rekreacji, grali-

śmy w gry, dołączył do nas brat Sergij i brat Błażej. 
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31 marzec 2022 czwartek 
 

 W mieście zaczęły otwierać się małe sklepiki. Na ulicy można było zaobser-

wować większy ruch, a to oznaczało, że powoli ludzie wracali do Kijowa, do 

swoich domów - wracało życie! 

 

2 kwiecień 2022 sobota 
 

 Po 36 dniach wróciłam do domu, do mieszkania, do swego pokoju i na swoje 

łóżko. Co za radość!  

 

3 kwiecień 2022 niedziela 
 

  

 Dziś w parafii gościliśmy biskupa Witalija 

Krywickiego - ordynariusza naszej kijowsko-

żytomierskiej diecezji. Na Eucharystii obecna 

była dosyć spora grupka ludzi około 80 osób.  

 Po Eucharystii spotkaliśmy się na wspól-

nym obiedzie u braci i później na kawie. Dzieli-

liśmy się swoimi przeżyciami z wojny. 
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4 kwietnia 2022 poniedziałek 
 

 Siostra Agata przeprowadziła się dziś do swojego pokoju do przedszkola.  

S.Weronika i s.Felicyta przeprowadziły się także do przedszkola. Na ten moment 

nie chciały jeszcze wracać do mieszkania, trochę jeszcze się bały. 

  

 Dziś po 6 tygodniach była odprawiona Eucharystia w kaplicy w przedszkolu 

i od dziś został już tam Pan Jezus w tabernakulum. 

 

 

 

6 kwiecień 2022 środa 

 

 

 Dziś była rocznica 

śmierci Biskupa Jana Purwiń-

skiego.  

W katedrze św. Aleksandra w 

Kijowie była sprawowana w 

jego intencji Eucharystia, 

której przewodniczył ksiądz 

biskup Witalij Krywicki. 

Wszystkie siostry, oprócz 

mnie wzięły udział we Mszy 

świętej. 
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10 kwietnia 2022 palmowa niedziela 
 

 Dziś pierwszy raz od ponad miesiąca mieliśmy Eucharystię w górnym ko-

ściele. Była tylko jedna Msza Święta o 12.00 godz. Przyszło bardzo dużo ludzi z 

palmami.  

W większości byli to starsi ludzie, którzy zostali w Kijowie w czasie wojny, ale 

nie mogli przychodzić do kościoła z powodu braku transportu.   

 

 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 kwiecień 2022 wielki czwartek 
 

 Rozpoczęliśmy Triduum Paschalne. Świąteczna Eucharystia wielkoczwart-

kowa odbyła się w górnym kościele o dosyć wczesnej godzinie, bo o 16:00. 

Wczesna godzina liturgii spowodowana była  godziną policyjną, żeby każdy mógł 

bezpiecznie wrócić do domu. Na Liturgii nie było dużo ludzi.  

 

15 kwiecień 2022 wielki piątek 
 

 Rano spotkali-

śmy się, siostry i bra-

cia, na wspólnej jutrz-

ni w ciemnicy przy-

gotowanej przez 

s.Felicytę. Cały dzień 

trwało czuwanie w 

ciemnicy. Miałyśmy 

rozdzielone dyżury: 

siostry i bracia. W 

tym dniu spotkaliśmy 

się jeszcze na wspól-

nych modlitwach: po-

łudniowych i na nie-

szporach.  
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16 kwiecień 2022 wielka sobota 
 

 Dzień rozpoczęłyśmy tak jak w piątek wspólną jutrznią z siostrami i braćmi. 

Dalej cały dzień trwa adoracja przy grobie Pana Jezusa.  

 

 Wieczorem o godz. 24.00 

rozpoczęła się Wigilia Paschalna. 

Wzięło w niej udział około 50 

osób. Wszystko było przygotowa-

ne, jak co roku śpiewy komenta-

rze. Liturgia była sprawowana w 

dolnym kościele, dla bezpieczeń-

stwa, ale także dlatego, że w gór-

nym kościele nie moglibyśmy za-

palać w nocy świateł. Nic jednak 

nie zakłócało w przyjmowaniu 

bogactwa całej, bogatej liturgii 

Paschalnej, szczególnie obfitości 

Słowa. 
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17 kwiecień 2022 niedziela wielkanocna 
 

 Około 5:00 rano zakończyliśmy liturgię Paschalną, po której pieśniami 

uwielbialiśmy Boga za Jego Miłość i cud zmartwychwstania, za zwycięstwo      

życia nad śmiercią.  

Potem było wspólne śniadanie, ze wszystkimi ludźmi, którzy brali udział w litur-

gii. Odbywało się ono w sali – „trapeznej” - wcześniej przygotowanej przez 

s.Agatę i s.Weronikę. Każdy, co mógł i czym mógł podzielił się z innymi.  

Także dziś po południu pan Henryk, wolontariusz z Polski, przywiózł grupę z 

Kramatorska. Było 4 mamy z dziećmi i jedna rodzinka.  
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18 kwiecień 2022 poniedziałek wielkanocny 
 

 Dziś rozmawialiśmy z bratem Sergiejem o pomocy przy grupach i innych 

służeniach w parafii, gdyż trochę zmieniła się sytuacja, nie było już dużo ludzi. 

Przedszkole nie pracowało bo faktycznie wszystkie dzieci wyjechały poza Kijów. 

Ostatecznie ustaliliśmy, że będziemy dalej pomagać przy grupach, gdy będą przy-

jeżdżać, s.Bernadetta nadal będzie w kuchni u braci. Posiłki będziemy jedli wszy-

scy u braci. Będziemy też dyżurować w recepcji (s.Weronika i ja), ponieważ  wy-

jechała pani, która tu pracowała.  

 Od dziś  przyszłam z mieszkania na nocleg do klasztoru braci, do pokoiku 

przy furcie. Ktoś poinformował br. Sergija, że ma być niebezpiecznie w najbliż-

szych dniach. 

 

 

19 kwiecień 2022 wtorek 
 

 Od dziś, na zmianę z siostrą Weroniką, objęłyśmy dyżury na furcie w recep-

cji. 

 

 

25 kwiecień 2022 poniedziałek 
 

 Dziś na parę dni wyjechały do swoich domów, do Żytomierza, na krótki  

wypoczynek s.Weronika i s.Felicyta. 

Ponieważ jest spokojniej i nie ma dużo alarmów przeciwlotniczych to powróci-

łam na noce do naszego mieszkania. 
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CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! 

ZMARTWYCHWSTANIE I UKRAINA! 

 

 

Tak wyglądały nasze dwa miesiące od rozpoczęcia wojny 

- wydaje się, że zwyczajne dni, a jednak NIEZWYCZAJNE! 

Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy w tym czasie byli blisko 

z nami i wspierali nas duchowo, modlitewnie, material-

nie!  



69 

 

 



70 

 


