POLSKA

WSPÓLNOTA KATOLICKA

W

IPSWICH
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W związku z nadchodzącym obchodem 50-lecia istnienia naszej wspólnoty parafialnej w
Ipswich pragnę przekazać trochę refleksji i wspomnień, kiedy to po przejściu z ośrodków
rozmieszczenia rozpoczynaliśmy nasze osiedlanie w życiu cywilnym na tym terenie. Stosukowo
mała grupa osiedliła się tutaj, a to na skutek braku większych ośrodków przemysłowych, jak i
trudności w uzyskaniu pracy, stwarzanych przez miejscowe związki zawodowe.
Początek naszego zbiorowego życia religijno-narodowego sięga końca 1949 roku. Pierwsze
nabożeństwo w Ipswich odbyło się w Kościele St. Pancras o godz. 13-tej, odprawione przez
przyjezdnego księdza z Londynu. Staraniem wówczas istniejącego tu Anglo-Polskiego
Towarzystwa w każdą następną niedzielę celebrowana była Msza św. przez dojeżdżających
księży.
Pierwszy Komitet Parafialny utworzył się w maju 1950 roku i niezwłocznie podjął zabiegi o
uzyskanie stałego duszpasterza. Został nim mianowany Ks. Borek, który w październiku tegoż
roku przybył na stale do Ipwsich. Jego obecność w parafii bardzo ożywiła życie religijnospołeczne.
Powstało Koło Akcji Katolickiej, Żywego Różańca, a później Szkoła Sobotnia. Ks. Borek podjął
starania, aby nauka języka polskiego i przedmiotów ojczystych, dla polskich dzieci, mogła się
odbywać w czasie normalnych godzin nauki w szkole katolickiej, prowadzonej przez zakonnice
przy Kościele St. Mary's. Matka Przełożona zobowiązała się zatrudnić zakonnice ze znajomością
polskiego języka, ale pod warunkiem, że wszystkie polskie dzieci do tej szkoły będą
uczęszczały. Niestety ze strony rodziców nie było dostatecznego poparcia i sprawa upadła.
W tym okresie regularnie udzielających się i finansowo wspierających utrzymanie duszpasterza
oraz potrzeby życia parafialnego było ponad 200 osób.
Ze względu na dogodniejszy czas, proboszcz przeniósł odprawianie nabożeństw do Kościoła
St. Mary's, z którego do dzisiaj korzystamy.
We wrześniu 1953 roku Ks. Borek został przeniesiony do Swindon a do Ipswich dojeżdżali w
każdą niedzielę księża z Londynu a nastepnie z polskiego obozu z Kelvedon - Ks.
Kołodziejczyk, Ks. Hołowacz, Ks. Busiak, Ks. Stasz i inni.
Po likwidacji obozu w Kelvedon, Ks. Stasz przeniósł się we wrześniu 1959 roku na stale do
Ipswich i z kolei dojeżdżał z posługą duszpasterską w niedziele po południu do któregoś z
nowopowstałych ośrodków w Braintree i Witham. Ks. Stasz zmarł w końcu maja 1961 roku a
nowym duszpasterzem dla naszych ośrodków został mianowany Ks. P. Rzonsa. W okresie tym
powstały dwa nowe ośrodki: w Colchester i Chelmsford.
Przypadające w tym okresie 1000-lecie Chrztu Polski we wszystkich naszych ośrodkach był
uroczyście obchodzony. Z tej okazji w Ipswich ufundowano witraż św. Stanisława Kostki,
patrona Parafii, który umieszczony został w nawie kościoła St. Mary’s. Dziś jest to sala
parafialna. Pod koniec 1973 roku Ks. P. Rzonsa objął funkcję duszpasterza w polskim obozie
w Ilford Park w Devon a do Ipswich przybył Ks. Krzysztof Kozakiewicz.
W myśl II Soboru Watykańskiego powstała na naszym terenie Polska Wspólnota Katolicka
składająca się z ośrodków w Braintree, Chelmsford, Colchester i Witham. Ośrodek w Witham
wkrótce się jednak zlikwidował a powstały dwa nowe: w Norwich i Leigh-on-Sea, które również
weszły do naszej Wspólnoty.
Ks. proboszcz Krzystof Kozakiewicz wkrótce po przybyciu do Ipswich złożył propozycję nabycia
jakiegoś obiektu na potrzeby naszej wspólnoty. Podjęto akcję zbierania funduszów, ale tak jak
poprzednie próby, tak i ta nie doszła do skutku, ze względu na brak odpowiedniego poparcia ze
strony parafian jak i innych naszych ośrodków.

W działalności duszpasterskiej sporo miejsca poświęcał dzieciom i młodzieży. Założył koło
ministrantów oraz drużynę harcerską, która była połączna z Światowym Związkiem Harcerstwa
Polskiego.
W listopadzie 1976 roku celebrowaliśmy jubileusz 25 lecia istnienia naszej Wspólnoty
Parafialnej w Ipswich. Uroczyście obchodziliśmy go pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks.
Biskupa Rubina, wówczas duchowego opiekuna emigracji, który przy tej okazji udzielił
sakramentu bierzmowania grupie młodzieży. Po uroczystej Mszy św. wszyscy zasiedli w sali
parafialnej przy suto zastawionych stołach.
Jubileusz stał się okazją do wspólnego świętowania oraz podtrzymania zapału we wszelkich
poczynaniach duszpasterskich.
We wrześniu 1982 Ks. K. Kozakiewicz roku objął funkcję duszpasterza i nauczyciela w polskiej
szkole dla dziewcząt w Pitsford a do Ipswich przybył Ks. G. Aleksandrowicz. Za jego obecności
uroczyście obchodzono Jubileusz 40 lecia istnienia naszej parafii w 1991 roku.
W 1996 roku na zaproszenie Ks. Proboszcza Grzegorza Aleksandrowicza Arcybiskup Szczepan
Wesoły wizytował naszą parafię. Przy tej okazji Rektor Polskiej Misji Katolickiej Ks. Prałat
Stanisław Świerczyński wręczył Zarządowi Parafii i Chórowi „Syrena” i SPK koło nr108, Złote
Krzyże Zasługi P.M.K. oraz podziękował wszystkim za zaangażowanie i pracę dla dobra
Wspólnoty.
Rok 2000 był dla nas wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze z wielkim żalem żegnaliśmy Ks.
Proboszcza G. Aleksandrowicza, który duszpasterzował z wielkim poświęceniem 18 lat. Odszedł
od nas by służyć Polonii w Bedford ale dalej pozostał w naszych sercach. Po wtóre witaliśmy
nowego Duszpasterza, Ks. Ryszarda Zalewskiego, który przybył do nas 1 października.
Po trzecie uroczyście braliśmy udział w obchodach Roku Jubileuszowego. Liturgiczne Celebracje
dla chorych, Koła Różańcowego, Dzieci, SPK, pozwoliły nam przeżyć ten szczególny czas łaski,
ofiarowany nam przez Boga.
Zaś pamiątkowe Certyfikaty otrzymane z tej okazji zdobią ściany naszych domów i
pzypominając te wydarzenia dostarczają wspomnień i wzruszeń.
Nie bez znaczenia dla naszej najnowszej historii jest rok obecny, w którym świętujemy Złoty
Jubileusz Wspólnoty oraz Srebrny Jubileusz PWK Suffolk-Essex-Norfolk. Zaproszeni przez
Członków PWK Ks. Arcybiskup Szczepan Wesoły, Ks. Rektor i Sekretarz Generalny P.M.K.,
Stanisław Świerczyński, wyrazili radość z przewodniczenia naszym uroczystościom.
Podejmujemy ich nie jako Gości ale jako serdecznych przyjaciół, którzy towarzysząc nam na
drodze wiary, wspierają dobrym słowem i mocą sakramentów. I choć wymaga to od nas
większego niż zwykle zaangażowania i ofiarności, czynimy to z wielką radością.
Nie możemy pominąć milczeniem tego co tradycyjnie już dzieje się w ciągu całego roku w
naszej Parafii. Dzięki wysiłkom wielu osób m.in. Koła Pań do którego dzisiaj należą: H.
Hulewicz, J. Bartkiewicz, L. Ołowińska, G. Dobrucka, B. Dobraszczyk,G. Jakubowska, M.
Gladczuk, S. i M. Domańskie, W. Tuchalska, M. Żur, M. Hołownia, J. Kopeć, H. Shoeberl, J.
Kwaśna, I. Wilkosz, M. Gościk, delektujemy się wybornymi potrawami i wypiekami podczas
różnych imprez. Co drugą niedzielę spotykamy się w Sali Parafialnej na „Herbatkach”. Stają się
one okazją od wspólnych spotkań i rozmów.
Dużym powodzeniem cieszy się Spotkanie Opłatkowe. Pięknie udekorowana na tę okazję sala
pełna jest zawsze po brzegi a dzieci z wielkim zniecierpliwieniem czekają na pojawienie się
św. Mikołaja z workiem pełnym prezentów. Życzenia, wspólny śpiew kolęd stają się okazją do
zadumy i wspomnień.
W okresie Wielkanocnym podczas „Święconego” dzielimy się jajkiem i świątecznymi wypiekami
a pełne chwały „Alleluja” rozbrzmiewa wesoło.

Religijnie i patriotycznie zarazem każdego roku obchodzimy Uroczystość Matki Boskiej
Królowej Polski. Wtedy nasz Chór „Syrena” przy współudziale S.P.K., przygotowywuje
okolicznościową Akademię. Równie uroczyście celebrujemy Święto Żołnierza oraz Święto
Niepodległości. Wielką popularnością cieszą się Dożynki, połączone z zabawą taneczną,
urządzane pod koniec września.
Aby te zamierzenia i plany mogły być zrealizowane potrzeba szczególnej pomocy Bożej. W
parafii istnieje Koło Członków Żywego Różańca ( dwie Róże żeńskie i jedna męska ) i Grupa
Modlitewna, które nieustannie polecają Dobremu Ojcu sprawy naszej Wspólnoty oraz
wypraszają nowe łaski tak bardzo nam wszystkim potrzebne.
Warto również wspomnieć, iż parafianie bardzo chętnie brali udział w pielgrzymkach.
Miejscowości pielgrzymkowe to miejsca szczególnego działania Łaski Bożej, której tak bardzo
złaknieni byli Polacy. Od czasów Ks. Proboszcza Rzonsy tłumnie więc wyjeżdżano do
Walsingham, Aylesford czy Laxton Hall.
Młodzież zaś wybierała się chętnie na Kursy Wiedzy Religijnej do Loreto i innych włoskich
miejscowości.
Od paru już lat wielkim powodzeniem cieszyły się wyjazdy do Londynu. Nawiedzaliśmy wtedy
jedną z polskich parafii oraz braliśmy udział w przedstawieniach organizowanych w POSK-u. W
2000 roku, dzięki staraniom Ks. Aleksandrowicza zorganizowano wyjazd do Rzymu na obchody
Roku Jubileuszowego. Kolejnym wyjazdem zagranicznym była Pielgrzymka do Matki Boskiej
Ostrobramskiej do Wilna w sierpniu 2001 roku. Każdy z tych wyjazdów oprócz walorów
poznawczych dostarczał uczestnikom energii i mocy wiary.
Istotną rolę w historii naszej Wspólnoty odgrywał Zarząd Parafii gdyż wspomagał
każdorazowego duszpasterza w jego posłudze. Nadal ma on wielkie znaczenie. Obecny Zarząd
wybrany na Walnym Zebraniu Parafii przedstawia się następująco (w roku 2001): Prezes Edward Chwastek; zastępca Prezesa – Urszula Shilling; Sekretarka – Maria Tchórzewska;
Skarbniczka – Maria Suchocka; Członkowie: Ludwik Jakubowski, Tomasz Suchocki, Helena
Hulewicz, Janina Bartkiewicz; Komisja Rewizyjna: Józef Tchórzewski, Henryk Ochwat, Zbigniew
Kwaśny. Osoby te stanowią nieocenioną pomoc służąc swoim czasem, zdolnościami, radą i
zmysłem organizacyjnym.

