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HISTORIA KOŚCIOŁA W MOHYLOWIE PODOLSKIM  

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Mohylowie Podolskim znajduje się                       

w diecezji kamienieckiej na Ukrainie, blisko granicy z Mołdawią. Pierwsze wzmianki o niej 

pochodzą z XVII wieku.  

 

Archiwalne zdjęcie wnętrza kościoła 
parafialnego, wysadzonego przez NKWD. 

Sam Mohylów Podolski  został założony                     

w 1595 roku przez Stefana Potockiego. W XVII 

wieku należał do Korony Królestwa Polskiego. 

Po II rozbiorze Polski miasto znalazło się                    

w granicach Imperium Rosyjskiego. Parafia 

działała aż do tak zwanej operacji polskiej 

NKWD. W 1937 roku kościół został wysadzony 

w powietrze. Wielu parafian padło ofiarą 

mordu. Po śmierci Stalina parafia zaczęła się 

odradzać. Po rozpadzie Związku Radzieckiego 

do Mohylowa przyjechali misjonarze 

mariańscy, którzy sprawowali posługę 

kapłańską na stosie gruzów i ruin. Msze 

święte często odprawiano w prywatnych 

mieszkaniach.  

ODBUDOWA KOŚCIOŁA W MOHYLOWIE  

 

Odbudowa wysadzonej przez NKWD 

świątyni była spontaniczną inicjatywą 

wiernych i ks. Pawła Gryszaka, marianina                

i proboszcza Parafii Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny w Mohylowie 

Podolskim. Pracę rozpoczęli bez żadnego 

zaplecza finansowego. Twierdzili, że budują 

kościół „z łaski Bożej i niczego więcej”.   
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Wierni w Mohylowie żyją bardzo skromnie, wielu boryka się z biedą. Nie mogąc ofiarować 

pieniędzy, postanowili oddać parafii swój czas i pracę. Kobiety, mężczyźni, a nawet starsze 

dzieci, przynosiły cegły pozyskane z rozbiórek innych budynków, kopały doły, wywoziły 

ziemię. Parafianom pomagali rodzeni bracia ks. Pawła, z zawodu murarze. Ich niesamowity 

zapał i trud przyniósł owoce, które na ludzki rozum wydają się niemożliwe. Własną pracą i za 

pomocą odzyskanych z rozbiórek materiałów wybudowali część kościoła.  

  v 

JAKĄ KWOTĘ PRZEKAZALI NAM DARCZYŃCY?  

Dzięki wsparciu naszych Darczyńców w 2019 roku przekazaliśmy 384 966 zł i 98 groszy na 

budowę kościoła w Mohylowie.  

JAK ZOSTAŁY WYDANE ŚRODKI OD DARCZYŃCÓW ?   

 

Niektóre prace, związane z budową kościoła w Mohylowie, nie mogły zostać wykonane bez 

zaplecza finansowego. Podobna sytuacja dotyczyła również zakupu tych materiałów 

budowlanych, których nie dało się pozyskać z rozbiórki. Mimo najlepszych starań parafian 

inwestycja wymagała pieniędzy. Środki, przekazane nam przez Darczyńców, trafiły na ręce 

ks. Pawła Gryszaka MIC, proboszcza parafii.  
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Dzięki ofiarności Darczyńców wiele problemów udało się rozwiązać. Środki zostały wydane 

na następujące materiały budowlane:  

PRZEDMIOT WYDATKU    KWOTA NETTO W ZŁ 
Płyty izolacyjne z watą mineralną do 
ocieplenia budynku  

11 442  

Dwunastometrowy ceownik wraz z 
montażem i zabudową   

21 153 

Część okien wraz z framugami 96 731 

Podstawowe kable elektryczne 29 234 

Belki dachowe 9 430 

Płyty aluminiowe i kątowniki  27 851 

RAZEM:    195 841 

 

Pozostała kwota (153 124 zł i 98 groszy) została przeznaczona na zakup materiałów 

budowlanych, niezbędnych do wykonania stropu i dachu oraz związane z tym prace 

murarskie.   

  

W imieniu wiernych z parafii w Mohylowie  

oraz pełniących w niej posługę kapłanów 

z serca dziękujemy Ofiarodawcom. Bóg zapłać za pomoc! 


