
40-LECIE ISTNIENIA PARAFII ŚWIĘTEGO DOMINIKA SAVIO

Wspomnienia

Pismem z dnia 21.12.1981 roku uzyskano pozwolenie na odbudowę kościoła przy 
Placu Tysiąclecia spalonego w 1945 roku.
Ofiacjalnie parafia powstała 25.09.1981 r.
Wiosną 1981 roku rozpoczęto pierwsze prace.
18.06.1981 Boże Ciało. Przed wejściem do kościoła ustawiono ołtarz i tu została 
odprawiona Msza Święta. Z tego miejsca wyruszyła procesja eucharystyczna ulicami 
Ostródy.
27.09.1981 odbyła się w kościele uroczystość poświęcenia plonów. Wewnątrz 
staliśmy na ziemi, bo nie było posadzki. Nad głowami – niebo, jest metalowa 
kontrukcja dachu.
Na podwyższeniu ustawiono przystrojony ołtarz, przy którym ks. Ciszewski odprawił
Mszę Świętą. Na ścianie frontowej zawieszono ogromny krzyż z Panem Jezusem. Po 
jedej stronie flaga biało-czerwona, po drugiej: biało-żółta. Obok pozawieszano 
wieńce dożynkowe. Małe, dziecięce wieńce były zrobione w kształcie serc. Oprócz 
wieńców gospodarze przywieźli na samochodach dorodne warzywa. Wszystko to 
złożyli przed ołtarzem, a na ołtarzu położono 2 bochenki chleba (z Lubajn i ze 
Zwierzewa). Pięknie wyglądał zawieszony na ścianie różaniec zrobiony z jabłek.
Proboszczem był ks. Władysław Ciszewski, pomagał mu ks. Kazimierz Walczuk. 
Mieszkanie księży oraz kancelaria mieściły się przy kościele Niepokalanego Poczęcia
NMP.
24.12.1981, Pasterka. Wnętrze bardzo skromne, surowe, zimne mury, kolorowe 
lampki na choince. Na ścianie wisi zawieszony od dawna ogromny krzyż z Panem 
Jezusem. Po jedej stronie flaga biało-czerwona, po drugiej: biało-żółta, portret 
papieża, a niżej obraz naszego patrona – św. Dominika Savio. Na rogach stoją 
choinki z kolorowanymi lampkami. Jest trzecia choinka obok Żłóbka. Żłóbek to 
zwykły stojaczek z surowych desek, na nim sianko. Na pieluszcze leży Dzieciątko 
(figura wielkości dziecka). Przy Dzieciątku nie ma nikogo, nawet Matki 
Najświętszej. Żłóbek jest na tle flagi narodowej. U jej szczytu znajduje się gwiazda 
betlejemska. Kościół jest już pod dachem, jest podłoga, a nawet trochę prostych 
ławek. 
Msze Święte były sprawowane o godzinie 12:00 25,26 i 27 grudnia oraz we 
wszystkie niedziele.
1.01.2982 przy wejściu do kościoła duża kałuża, w kościele również woda. Proboszcz
zachęca do cierpliwości i dziękuje za obecność. Proboszcz poprosił, aby chętni 
zgłosili się nazajutrz (wolna sobota) do pracy w doprowadzeniu kościoła do 
porządku. Następnego dnia pracowało ok. 30 osób. Kobiety wylewały z kościoła 
wodę, mężczyźni rozkuwali lód i wywozili taczkami śnieg sprzed bocznego wejścia 
do kościoła.



3.01.1982. Po wodzie wewnątrz kościoła nie ma już śladu. Ławki stoją już na swoich 
miejscach.
10.01.1982. Niedaleko ołtarza stoi krzesło, które służy jako konfesjonał.
17.01.1982 na Mszy Świętej zostały po raz pierwszy użyte przez ministrantów 
dwoneczki.  
24.02.1982 Popielec. Pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą zostają odśpiewane 
Gorzkie żale (cz. I).
28.02.1982 w kościele jest obecny bp Julian Wojtkowski.
7.03.1982 – na dachu leżą pierwsze dachówki. Proboszcz zaprasza w tygodniu do 
czyszczenia dachówek. 
11.04.1982 Wielkanoc. Nie ma procesji, ale od godziny 5:00 jest adoracja 
Najświętszego Sakramentu, a o godzinie 6:00 Msza Święta. Są małe organy, jest 
pulpit, są wstawione wszystkie okna. Od dziś są dwie msze: o godzinie 10:00 i 12:00.
3.05.1982. Kolejna Msza Święta o godzinie 18:00.
9.05.1982. Mszę Świętą sprawuje ksiądz Inspektor Wojciech Szulczyński.
Od dłuższego czasu trwają prace murarskie przy odbudowie prezbiterium i zakrystii.  
30.05.1982. Uroczystość I Komunii Świętej (1 grupa).
6.06.1982. Uroczystość I Komunii Świętej (2 grupa).
27.06.1982. Msza Święta prymicyjna ks. Jana Karbowskiego.
21.08.1982. Gościł w naszym kościele Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją 
Jerzego Kurczewskiego.
5.09.1982. W miniony tygodniu została położona posadzka. Odchodzi z parafii ks. 
Kazimierz Walczuk, a przychodzą ks. Kazimierz Jardzioch i ks. Marian 
Dziadkiewicz. Od dziś jest zmiana godzin Mszy: 7:30, 8:30 (dla dzieci), 10:00, 
12:00, 13:15 (z chrztami), 19:00 - latem (18:00 – zimą).
1.10.1982. Jest już trzeci konfesjonał. 
17.10.1982. Na ścianie po lewej stronie wisi błogosławieństwo papieskie: Ojciec 
Święty Jan Paweł II udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa Wiernym
z Ostródy w odbudowie zabytkowego kościoła św. Sominika Savio wzywając 
obfitości łask Bożych.
22.05.1983. Pierwsza Komunia święta. 
26.06.1983. Kościół wewnątrz jest otynkowany. 
17.07.1983. Są prymicje 2 księży: ks. Kazimierza Kurka i ks. Henryka Komendy. 
Homilię na szmach wygłosił ks. Antoni Gabrel, pracujący oc 3 lat w Hondurasie.
21.08.1983. Proboszcz ogłosił, że otrzymano pozwolenie na budowę domu 
katechetycznego. 
4.09.1983. Od tej niedzieli sprawowana jest Msza Święta o godzinie 11.00. Jest już 7 
mszy w niedzielę (w tym czasie w Ostródzie są tylko 2 parafie).
16.10.1983. Prezbiterium jest udekorowane kafelkami do wysokości okien.
8.12.1983. W prezbiterium są już dwa witraże. Po Mszy Świętej o godzinie 10.00 
odwiedził kościół biskup ordynariusz Józef Glemp.
Rozpoczęły się rekolekcje, które prowadzi ks. Ireneusz Chmielewski z Łodzi.
4.02.1984. W procesji wniesiono do kościoła relikwie św. Jana Bosko.
12.02.1984. Wstawiono 2 kolejne witraże.
7.03.1984. Zawieszone są wszystkie stacje Drogi Krzyżowej.



1.04.1984. Rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które prowadzi ks. Stanisław 
Bogdański.
8.04.1984. Odwiedził parafię biskup ordynariusz Jan Obłąk, który poświęcił Drogę 
Krzyżową.
15.04.1984. Są już wszystkie witraże.
19.08.1984. Kafelki w prezbiterium, które były dotychczas do wysokości okien są 
ułożone wyżej, do samego sufitu.
16-19.12.1984. Rekolekcje adwentowe przeprowadza ks. Adam Durak z seminaium 
w Lądzie.
1.05.1985. W oknach prezbiterium są wstawione pozostałe witraże.
22.07.1985. Wieczorną Mszę Świętą odprawia ks. Jan Bujalski, który pracuje w 
Meksyku i przyjechał do Polski z grupą młodzieży meksykańskiej.
Wrzesień 1985. W kruchcie jest posadzka oraz drzwi międy kruchtą a kościołem.
5.12.1985. W prezbiterium jest nowy krzyż (obecny).
5.04.1986. Bp Julian Wojtkowski udziela sakramentu bierzmowania 141 osobom.
20.04.1986. W kościele są rusztowania, ponieważ robiona jest boazeria na suficie (z 
drewna modrzewiowego).
16.11.1986. Nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
14.12.1986. Wewnątrz kościoła przy oknach są zamontowane parapety.
21.06.1987. Mszę Świętą prymicyjną odprawia ks. Paweł Kacprzak.
9.08.1987. Ks. Władysław Ciszewski odprawia po raz ostatni Mszę Świętą jako 
proboszcz tej parafii. Zostaje przeniesiony do Warszawy, gdzie będzie budował 
Ośrodek Misyjny.
16.08.1987. Ksiądz Inspektor przedstawia nowego proboszcza ks. Tadeusza Kujawę.
20.09.1987. Poświęcono krzyże, które zostaną zawieszone w salkach 
katechetycznych.
24.05.1988. Główne wejście jest nieczynne. Rozpoczęto prace przy budowie chóru.
1.06.1988. Są nowe drzwi do kościoła i nowa tabliczka z rozkładem Mszy Świętych.
12.06.1988. Prymicje ks. Leszka Wojtona.
19.06.1988. Prymicje ks. Andrzeja Kilanowskiego.
18.06.1989. Prymicje ks. Jarosława Michalskiego.
9.06.1990. Po lewej stronie z tyłu kościoła znajduje się wąska wnęka, do której 
wstawiono figurę św. Antoniego. W niedzielę 17.06.1990 figura została poświęcona.
6.08.1990. Rozpoczęto malowanie kościoła.
7.10.1990. Do kościoła wróciły 2 duże kropielnice. 
22.11.1990. Z okazji wspomnienia św. Cecylii odbył się koncert chórów z 3 parafii.
25.12.1990. Na pasterce po raz pierwszy zagrały organy.
24.02.1991. Po raz pierwszy odbyło się czuwanie nocne dla młodzieży trwające od 
19.00 do 5.00.
Na początku marca 1991 rozpoczęto układać posadzkę.
13.10.1991. 10-lecie istnienia parafii.
24.05.1992. Została poświęcona chorągiew (z jednej strony jest Maryja 
Wspomożycielka, z drugiej św. Jan Bosko).
Latem 1993. Zawieszono żyrandole.
1.08.1993. Pożegnanie proboszcza ks. Tadeusza Kujawy.



1.08.1993. Przybył nowy proboszcz ks. Tadeusz Niewęgłowski.
3.10.1993. Parafia została podzielona, jest mniej księży, zmiejszono ilość 
niedzielnych mszy.
3.10.1994. Pierwsze spotkanie osób pragnących śpiewać w chórze parafialnym. Jest 
około 20 osób.
16.11.1994. Poświęcenie obrazu Matki Bożej Miłosierdzia.

   

Wspomnienia proszę przesyłać na adres: ostroda@salezjanie.pl lub dostarczyć do 
kancelarii parafialnej. 
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