
Poniżej drukujemy tłumaczenie artykułu, który ukazał się w 
Catholic Free Press w ostatni piątek. 
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Alicja Wilk, wdowa, cieszy się na samą wiadomość, że jej 
jedyne dziecko wciąż żyje. 

Jej córka, 54-letnia siostra Beata Wilk ze Zgromadzenia 
Sióstr Nazaretanek pomaga ludziom w ogarniętej wojną 
Ukrainie, gdzie jest przełożoną regionalną sióstr, Regio-
nu św. Michała Archanioła. 

Siostra Beata odwiedzała w przeszłości i otrzymała 
wsparcie od katolików w diecezji Worcester. 

Ksiądz Ryszard Polek, proboszcz parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej w Worcester, opowiedział Catholic Free 
Press tę historię w poniedziałek po rozmowie telefonicz-
nej z panią Wilk, która jest w kontakcie z s. Beatą. 

Powiedział, że wysłał wiadomość do swojej przyjaciółki 
Siostry Beaty, aby zapewnić o modlitwie i wsparciu po 
tym, jak Rosja najechała Ukrainę 24 lutego. 

Ks. Ryszard poznał siostrę Beatę gdy był w seminarium, 
a ona studiowała na Akademii Medycznej w Krakowie, 
gdzie również wstąpiła do zakonu Sióstr Świętej Rodziny 
z Nazaretu. Przed laty wyjechała na Ukrainę, by tam pra-
cować. 

„Współpracowała z księżmi kapucynami w Kijowie” – po-
wiedział ksiądz Polek. „Pracowała z dorosłymi, przygoto-
wując ich do chrztu i sakramentów”, których nie mogli 
otrzymać w komunizmie. 

„Jest również zaangażowana w nowy projekt. W zeszłym 
roku siostry otworzyły nową szkołę w Kijowie – powie-
dział. 

Aby pomóc w szkole, parafia przesłała darowiznę w wy-
sokości $25,000 ze sprzedaży tutejszego klasztoru, w 
którym niegdyś mieściły się Siostry Świętej Rodziny z 
Nazaretu. Siostry prowadziły szkołę parafialną St. Ma-
ry’s, która jest obecnie zamknięta. Dawny klasztor to  dzi-
siaj Dom Samotnej Matki, zwany Visitation House. 

Ksiądz Polek powiedział, że uważa, iż szkoła w Kijowie 
jest czasowo zamknięta z powodu wojny. 

„Cały świat z przerażeniem patrzy dziś na Ukrainę zaata-
kowaną przez Rosję w czwartek, rano” — czytamy w ra-
porcie z 26 lutego na stronie sióstr 
www.nazarethfamily.org. 

„Na terytorium Ukrainy jest sześć domów naszych wspól-
not. Dwie nasze Siostry zostały zmuszone do opuszcze-
nia Chersonu. Teraz toczą się tam zacięte bitwy. Pozo-
stałe wspólnoty pozostały na swoich miejscach, wspiera-
jąc ludzi… 

„W Browarach, koło Kijowa (gdzie posługuje s. Beata) 
siostry przeniosły się także do budynków parafii, którą 
prowadzą ojcowie Paulini” – czytamy na stronie interne-
towej. „Sytuacja jest podobna do tej w Kijowie. Razem z 
nimi w parafii mieszkają ludzie różnych religii. Zeszłej 
nocy z powodu niebezpieczeństwa wszyscy spali w piw-
nicy. Siostry chodziły między grupami ludzi w różnych 
salach i modliły się z każdą grupą. Pomagają również w 

przygotowywaniu posiłków i 
opiekują się dziećmi. Wczo-
raj było z nimi wielu ludzi i 
wciąż przybywają nowi…” 

Ksiądz Polek powiedział, że 
Siostra Beata przyjechała do 
Worcester ze swoją mamą i 
O. Błażejem, kapucynem z 
Ukrainy w lutym 2016 roku, 
aby go odwiedzić i pomóc w 
rekolekcjach wielkopostnych 
w języku polskim w parafii 
Matki Bożej Częstochow-
skiej. Rekolekcje głosił o. 
Błażej a siostra Beata poma-
gała mu.  

„Nie chcę do niej dzwonić. 
Jest zajęta” – powiedział w poniedziałek ksiądz Polek. 
„Jej mama powiedziała mi, że mają jedzenia na kilka 
dni”. 

Powiedział, że na Mszach św. w ubiegły weekend zapo-
wiedział, że Parafia będzie zbierać pieniądze dla sióstr i 
tych, którym służą, ale nie czeka, aż pieniądze wpłyną, 
bo już teraz ich potrzebują. Planował wysłać we wtorek 
10 000 dolarów do sióstr nazaretanek w Krakowie, które 
dostarczą pomoc siostrom na Ukrainie. Do poniedziałku 
przekazano $7,500, w tym $5,000 od osoby nie będącej 
parafianinem, która często uczestniczy we Mszy Świętej 
w tutejszej parafii, powiedział. 

Parafia chętnie przekaże pomoc do Ukrainy, gdyby ktoś 
chciał się włączyć w tę parafialną zbiórkę. Powiedział, że 
rodzina z Indii skontaktowała się już z jego parafianami, 
pytając, jak mogliby pomóc. 

Ksiądz Polek powiedział, że na Mszy św. w ubiegły 
weekend mówił o s. Beacie i księżach z jego rodzinnej 
diecezji tarnowskiej w Polsce, którzy od lat służą na 
Ukrainie. Powiedział, że prosił ludzi o modlitwę za Ukrai-
nę. Członkowie Wspólnoty Metanoia zgromadzili się w 
kościele na wspólnym Różańcu za Ukrainę po mszy wie-
czornej w ostatnią sobotę. 

W Środę Popielcową, o co prosił papież Franciszek,  
„będziemy modlić się w tej intencji podczas naszych 
Mszy św.” – powiedział ksiądz Polek. 

Modlitwy za Ukrainę ofiarowane będą również w piątki, 
kiedy w parafii odbywa się adoracja i Koronka do Miło-
sierdzia Bożego w języku angielskim i polskim o godzinie 
15:00, Droga Krzyżowa w języku angielskim o 17:30. i 
polskim o 18:30, a następnie Msza św. w języku polskim. 

W pierwszą sobotę marca będzie też dodatkowa Msza 
św. w j. polskim o godz. 8:30 rano oraz Nabożeństwo 
Pierwszej Soboty w intencji pokoju na Ukrainie i na całym 
świecie. Chcemy w ten sposób jeszcze bardziej odpowie-
dzieć na prośbę Maryi z Fatimy.  

Inni polscy księża w naszej diecezji, z którymi się kontak-
towaliśmy nie mają związków z Ukrainą, ale też modlą 
się w swoich parafiach.  

Od wydawcy: 

Wszyscy, którzy pragną złożyć ofiarę na pomoc Ukrainie mogą 
to uczynić online na www.olcworcester.com wybierając z listy 
„support for Ukraine”. Można też wysłać czek na adres parafii: 
34 Ward St., Worcester MA. Czek powinien być wystawiony na 

parafię Our Lady of Czestochowa z dopiskiem Ukraina.  

https://www.nazarethfamily.org/?page_id=1899
https://giving.parishsoft.com/App/Form/d7f7b156-aa7e-4007-821d-bdef3587989e


Polish parish sends support for Sister in Ukraine 

March 1, 2022 

By Tanya Connor | The Catholic Free Press 
  
Alicia Wilk, a widow in Poland, is happy just to learn that her 
only child is still alive. 
Her daughter, Sister Beata Wilk, 54, of the Sisters of the Holy 
Family of Nazareth, is helping people in war-torn Ukraine, 
where she is regional superior of the St. Michael the Archangel 
Region. 
Sister Beata has also served and received support from Catho-
lics in the Worcester Diocese.  
Father Richard W. Polek, pastor of Our Lady of Czestochowa 
Parish in Worcester, told The Catholic Free Press this story 
Monday after talking with Mrs. Wilk by telephone and learning 
that she had received messages from Sister Beata.  
He said he texted his friend Sister Beata to offer the parish’s 
prayers and support after Russia invaded Ukraine on Feb. 24. 
He met her when he was in the seminary and she was in medi-
cal school in Poland where she joined the Sisters of the Holy 
Family of Nazareth. Years ago she went to Ukraine to serve.  
“She worked closely with Capuchin priests in Kyiv,” Father 
Polek said. “She worked with adults, preparing them for bap-
tism and the sacraments” that they didn’t get to receive under 
communism. 
“She’s also involved in a new project. Last year they opened a 
new school in Kyiv,” he said. 
To help with the school, the parish sent a $25,000 donation 
from the sale of the convent here that once housed the Sisters 
of the Holy Family of Nazareth. The sisters had staffed the 
parish’s school, St. Mary’s, which is now closed. The former 
convent is a home for unwed mothers and their babies, called 
Visitation House. 
Father Polek said he thinks the school in Kyiv is temporarily 
closed because of the war.   
“The whole world is looking in horror today toward the 
Ukraine invaded by Russia on Thursday morning,” says a Feb. 
26 report on the sisters’ website www.nazarethfamily.org.  
“There are six houses of our communities on Ukrainian territo-
ry. Two of our Sisters were forced to leave Kherson. Now there 
are fierce battles going on there. The other communities have 
remained in their places, supporting the people …  
“In Browary (where Father Polek said Sister Beata serves) the 
Sisters also moved to the parish, which is run by the Pauline 
Fathers,” the website report said. “The situation is similar to 
the one in Kyiv. Together with them people of different reli-
gions live in the parish. Last night because of the danger eve-
ryone slept in the basement. Sisters went among groups of 
people in different rooms and prayed with each group. They 
also help to prepare meals and take care of the children. Yes-
terday there were many people with them, and new people 
keep coming…” 
 Father Polek said Sister Beata came to Worcester with her 
mother to visit him in February 2016 and helped with a Lenten 
retreat in Polish at Our Lady of Czestochowa. One of the Capu-
chin priests serving in Ukraine preached and Sister Beata 
helped lead some group discussions, he said.  
“I don’t want to call her. She is busy,” Father Polek said Mon-
day. “Her mom told me they have food for a few more days.”  
He said he announced at Masses last weekend that Our Lady  

of Czestochowa will take a collection for the sisters and those 
they are serving, but he is not waiting until the money comes 
in because they need it now.  He planned to send $10,000 
Tuesday to the Sisters of the Holy Family of Nazareth in Kra-
kow, as Sister Beata recommended. They would deliver it to 
the sisters in Ukraine. As of Monday, $7,500 had been contrib-
uted, including $5,000 from a non-parishioner who attends 
Mass at Our Lady of Czestochowa, he said. 
The parish will be reimbursed when money from the collection 
comes in, as he is confident it will, he said. The parish can be a 
center for anyone wishing to donate money for people in 
Ukraine, he said. He said a family from India already contacted 
friends from his parish asking how they could help.  
Father Polek said he spoke at his Masses last weekend about 
Sister Beata and priests from his home diocese of Tarnow in 
Poland who have been serving in Ukraine for years. He said he 
asked people to pray for Ukraine and that a new group has 
been formed in his parish for that purpose. Existing groups are 
also praying. 
The Metanoia prayer group asked to use the church to pray 
the rosary for Ukraine after last Saturday’s vigil Mass, he said.   
For Ash Wednesday, when Pope Francis has asked for prayers 
for Ukraine, “we will pray during our Masses,” Father Polek 
said.   
“We will pray for the Ukraine” at the monthly first Thursday 
Mass in English at 6:30 p.m. which is followed by adoration, 
the rosary and prayers for vocations until 8 p.m., he said.  
Prayers for Ukraine will also be offered on Fridays when the 
parish has adoration and the Divine Mercy Chaplet in English 
and Polish at 3 p.m., and Stations of the Cross in English at 
5:30 p.m. and Polish at 6:30 p.m., followed by Mass in Polish.   
The prayers will continue at monthly first Saturday Masses in 
English at 7 a.m., followed by the rosary, Father Polek said.   
He said he is also starting something new to pray for Ukraine 
in first Saturday Mass and devotions in Polish, starting at 8:30 
a.m. These will be held on the first Saturday of each month for 
at least five months to respond to a request of the Blessed 
Mother in apparitions at Fatima, Portugal, he said.   
 Other Polish priests in the Worcester Diocese said they do not 
have connections with Ukrainians but were praying for them 
and thinking about how to help.  
  
Editor’s note: Those wishing to contribute to Our Lady of 
Czestochowa’s collection for the Sisters of the Holy Family of 
Nazareth can donate online at the parish web-
site, olcworcester.com, or send checks to the parish, 

 34 Ward St., Worcester, MA 01610. “Ukraine” should be 
written in the memo line.  

https://www.nazarethfamily.org/
http://olcworcester.com/

