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Gość łowicki

Nasi wielcy

Budowniczy u Pana Zastępów
Ilości kapłańskich 
absolucji  
nie był w stanie 
zliczyć.  
Większość z nich 
musiał udzielać 
bez podchodzenia 
do konającego. 
Widoku niektórych 
nie zapomniał 
do końca życia.

N a  terenie diecezji łowic-
kiej – podobnie jak w  całej 

Polsce – nie  brakuje kapłanów, 
którzy na własnej skórze pozna-
li okrucieństwa wojny. Więzieni 
w obozach, pomimo nieludzkich 
warunków dawali świadectwo, 
że Bóg nawet w miejscach zagła-
dy nie opuścił człowieka. Idącym 
na  śmierć często na  odległość 
odpuszczali grzechy, za każdym 
razem szepcząc te same słowa: „Że-
gnaj bracie, do zobaczenia kiedyś 
u  Pana Zastępów”. Świadkiem 
i  uczestnikiem tamtych drama-
tycznych wydarzeń był urodzony 
w Rzeczycy ks. Antoni Mietliński.

Tajemnica z witraży
Podczas renowacji zespołu 

witraży w kościele parafialnym 
w  Rzeczycy na  dwóch z  nich, 
przedstawiających św. Antonie-
go i św. Franciszka, odkryto na-
zwisko fundatora, którym był 
ks. Antoni Mietliński. – Bardzo 
mnie zaintrygowało, kim był ten 
kapłan, dlatego zacząłem rozpy-
tywać ludzi, a  nawet ogłosiłem 
z ambony, że poszukuję o nim in-
formacji – mówi ks. Henryk Linar-
cik, proboszcz. – Ludzie niewiele 
pamiętali. Najstarsi mówili, że gdy 
wyjeżdżali po wojnie do Często-
chowy, zatrzymywali się w jego 
parafii. Podobno zawsze z wielką 
otwartością ich gościł, przy oka-
zji wypytując o  to, co  dzieje  się 
w jego rodzinnych stronach. Ktoś 
inny pokazał mi grób jego ojca. 
Wiedząc już, że pracował w oko-
licach Częstochowy, zadzwoni-
łem do Archiwów Kurii Często-
chowskiej, gdzie ustaliłem kilka 

szczegółów. Z pomocą przyszedł 
też internet. Udało mi się również 
dotrzeć do jego wspomnień, jakie 
pisywał do „Niedzieli”. Dziś wiem, 
że był to wyjątkowy ksiądz, a wi-
traże, które znajdują się w naszym 
kościele, zostały ufundowane 
przez niego w 1950 r. jako wotum 
ocalenia z  obozów – wyjaśnia 
ks. Linarcik. 

Ksiądz  Antoni Mietliński 
urodził  się 1 października 1887 
roku w  rodzinie inteligenckiej. 
Był synem Walentego i  Wandy 
z Semerau-Siemianowskich, któ-
ra była nauczycielką na dworze 
dziedzica Michała Szweycera. 
Po ukończeniu miejscowej szko-
ły dalszą edukację kontynuował 
w Tomaszowie i Piotrkowie Try-
bunalskim. Studia filozoficzno-
teologiczne odbył w seminarium 
duchownym we Włocławku. Świę-
cenia kapłańskie przyjął 15 czerw-
ca 1913 r. Jako wikariusz pracował 
w parafii Rzgów pod Łodzią, a tak-
że w Morzysławie i Truskolasach. 
Od 1925 roku został inkardynowa-
ny do diecezji częstochowskiej. 

Razy po Komunii
Przed wojną, w  latach 1925–

1936, ks.  Antoni Mietliński był 
pierwszym proboszczem i  bu-
downiczym kościoła parafialne-
go pw. Świętej Rodziny w Pankach 
w  powiecie kłobuckim. Warto 
wspomnieć, że  kościół ten po-
wstał na fundamencie dawnego 
wielkiego pieca, jaki znajdował się 
w  hucie rud żelaza. Tworzenie 
nowej parafii, a także budowanie 
kościoła pochłaniały go bez resz-
ty. Jego zaangażowanie i ofiarność 

doceniali parafianie i chętnie gar-
nęli się do pomocy. 

Wybuch wojny zastał ks. An-
toniego na probostwie w Dunko-
wie. Mimo że uniknął branki, jaka 
miała miejsce w 1941 r., niedługo 
po  niej znalazł  się w  Oświęci-
miu, a potem w Gusen i Dachau. 
Lata spędzone w  obozach, choć 
trudne do  opisania, wzmocniły 
jego wiarę. W swoich wspomnie-
niach z tamtego okresu napisał: 
„Z miejsca egzekucji przywożono 
pomordowanych naszych kolegów 
do krematorium, a ciepła jeszcze 
krew ściekała nawet z uszczelnio-
nych wozów. Ta właśnie atmosfera 
śmierci, krwi i niepewności jutra 
zmuszała większość nas do głęb-
szych refleksji. (…) Często dobie-
gała wieść, że jutro będzie rozdzie-
lana Komunia św. (…) Stawiłem się 
na oznaczone miejsce i tam na ko-
rytarzu przechodzący kapłan (…) 
podał mi pokonsekrowaną cząst-
kę chleba. Zostałem sam na sam 
z Panem. To była moja pierwsza 
Komunia św. w obozie. Nie posia-
dałem się ze szczęścia i radości. 
Gdy kierowałem się ku wyjściu, 
spotkałem się oko w oko z bloko-
wym, który huknął mnie w twarz, 
że aż w oczach pociemniało i w gło-
wie zaszumiało, za to niby, że się 
szwendam po  nieswoim bloku. 
Okupiona ofiarą poniżenia godno-
ści człowieka i bólem, tym droższą 
mi była chwila obecności ze mną 
i we mnie Chrystusa”. W podobny 
sposób ks. Mietliński pisał o spo-
wiedzi, upokorzeniach i śmierci. 
Każde wydarzenie swojego życia 
i obecnych przy nim ludzi oddawał 
Bogu. Jemu też obiecał, że po latach 
cierpień i upokorzeń, jakie niosła 
ze sobą wojna, postara się wznieść 
kościół. Pragnienie swoje zreali-
zował. W parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego w  Częstocho-
wie, pomimo ciężkiej choroby 
i szalejącego stalinizmu, w latach 
1949–1954 wybudował kościół. 

Przez wszystkie lata swojego ży-
cia dziękował Bogu za wiarę, siłę 
i wierność. Patrząc na jego zmaga-
nia, wielu parafian mówiło, iż jak 
mało kto potrafi podążać za Ukrzy-
żowanym. Ks. Antoni Mietliński 
zmarł 14 maja 1963  r. w  Często-
chowie. Spoczął na  cmentarzu  
św. Rocha.  nap
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Ksiądz Antoni Mietliński 
urodził się i pierwsze lata swojego 
życia spędził w Rzeczycy
obok: W kościele parafialnym 
znajdują się dwa witraże jego 
fundacji
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