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Mieszkańcy Domu Złotej Jesieni nie potrafią wyobrazić sobie, że nie byłoby u nich
kaplicy.

W Domu Złotej Jesieni znajduje się ponad 100 mieszkań przeznaczonych dla emerytów i
rencistów, a w segmencie inwalidzkim – dla osób dotkniętych trwałym kalectwem. Dla
mieszkańców prowadzona jest stołówka, biblioteka i gabinety lekarskie. Mają oni także swoją
kaplicę, w której oprócz niedzielnej Mszy św., odprawiane są codzienne nabożeństwa w maju i
październiku oraz odbywa się I-piątkowa spowiedź i Msza św. ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa. – Najlepszym lekarstwem dla człowieka chorego czy samotnego jest
uczestnictwo w nabożeństwie i Mszy św. – mówi Karolina Magott, mieszkanka Domu Złotej
Jesieni. Jednak wynikające z potrzeby serca uczestnictwo w Eucharystii może być utrudnione
dla osób starszych czy zmagających się z chorobami. – Choruję na stwardnienie rozsiane i
mam problemy z chodzeniem, a stąd do kościoła jest kilometr. Dotarcie na Mszę św.
stanowiłoby dla mnie ogromną trudność – wyjaśnia Krystyna Konopka.

Potrzeba kaplicy

– Początkowo panie zbierały się na IV piętrze, by tam wspólnie odprawiać nabożeństwa przy
prowizorycznie ustawionym ołtarzyku – wspomina Wojciech Stypułkowski. – Jako że części
mieszkańców przeszkadzał śpiew niosący się po korytarzu, pojawił się pomysł zaprojektowania
kaplicy – kontynuuje. – Ale to były inne czasy. Trzeba było uzyskać zgodę wydziału do spraw
wewnętrznych, co wcale nie było proste. Dlatego poradziłem ówczesnej kierowniczce,
Małgorzacie Kozak, aby trochę przeczekać – wyjaśnia. Na zebraniu 24 kwietnia 1988 r. pan
Wojciech zaproponował, aby zamiast projektować na IV piętrze kaplicę, poprosić księdza o
odprawianie Mszy św. w już istniejącym łączniku między dwoma segmentami budynku. Pomysł
został bardzo szybko podchwycony i 7 maja 1988 r. ks. Antoni Grycan, ówczesny proboszcz
parafii Przemienienia Pańskiego, na terenie której znajduje się Dom Złotej Jesieni, odprawił dla
mieszkańców pierwszą Mszę św. – Początkowo ołtarz był stawiany wzdłuż bocznej ściany, a
wszystkie krzesła składaliśmy po zakończeniu Eucharystii. Było z tym sporo bałaganu, dlatego
po jakimś czasie postanowiliśmy ołtarz na stałe ustawić we wnęce, dzięki czemu powstało
miejsce na kształt prezbiterium – opowiada W. Stypułkowski. Stanisław Dobrzański, pierwszy
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kościelny w kaplicy, z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa przywiózł zachowany, ale już
nieużywany kominek, który stał się ołtarzem.

Aktywne życie na emeryturze

W lipcu 1987 r. do Domu Złotej Jesieni wprowadzili się pierwsi mieszkańcy. Trzy miesiące
później w drugiej części budynku otwarto Dom Dziennego Pobytu, w którym wśród
różnorodności proponowanych zajęć każdy znajdzie coś dla siebie. Uczestnictwo w gimnastyce,
nauce języków obcych, chórze, kabarecie czy sekcji plastycznej powoduje, że mieszkańcy zżyli
się ze sobą i nikt nie zamyka się w swoim mieszkaniu, spędzając tam całe dnie. Również o
kaplicę mieszkańcy dbają sami. Od 2001 r. funkcję kościelnego przejęła Zofia Topolewska,
której pomaga Marianna Szott. Panie dbają o wystrój ołtarza, prowadzą nabożeństwa majowe i
różańcowe, przyjmują intencje mszalne oraz współpracują z księżmi z parafii. – Mieszkańcy
przynoszą kwiaty z działek i ogródków. Raz w miesiącu mamy kolektę na wydatki związane z
utrzymaniem kaplicy, na komunikanty czy wino. Kupiliśmy płaskorzeźbę ostatniej wieczerzy,
oświetlenie i konfesjonał. Organy otrzymaliśmy od pewnej rodziny z Niemiec, jedna z
mieszkanek ufundowała nam naczynia liturgiczne, inna ofiarowała dywan – wyjaśnia Zofia
Topolewska. – Namalowałem do kaplicy obraz Matki Bożej Częstochowskiej, św. Wojciecha,
naszego patrona, oraz obrazy św. Jadwigi Śląskiej, św. Jacka i św. Barbary, czyli świętych
szczególnie czczonych na Śląsku – opowiada W. Stypułkowski.

Prawdziwa wspólnota

Opiekunem kaplicy jest ks. Andrzej Majcherek, wikary z Przemienienia Pańskiego. Z
sakramentami do mieszkańców przychodzą również pozostali księża z parafii. – W niedzielę i
święta mamy Mszę św. o godz. 9.00, przed którą odmawiamy modlitwę różańcową, a w piątki
klerycy z IV roku seminarium prowadzą nabożeństwa – opowiada Zofia Topolewska. – Od wielu
lat przychodzą do nas państwo Grzybkowie, którzy ubogacają liturgię śpiewem, a ich córka,
Małgosia, gra nam na organach – dodaje. Nieraz podczas ich nieobecności gra 16-letni Maciej
Pietruszka, z którego mieszkanki domu są bardzo dumne, ciepło nazywając go swoim wnukiem.
Ponadto w kaplicy przy ołtarzu służą lektorzy z parafii, od lat zawsze ci sami. – A jak nam miło,
kiedy ksiądz powie: „Jak ja lubię do was przychodzić” – wspomina Marianna Szott.
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