
Ksiądz Jarosław Wiśniewski przyjechał do Stanów 
Zjednoczonych aby zgłębić tajniki Języka 
Angielskiego na Kursie w Washington DC. 
Zaprosilismy go do udziału w naszej Dorocznej 
Uroczystości Opłatkowej Polish American Congress 
NJ Division. Od tego czasu Ksiądz Jarosław przysyła 
krótkie notatki w formie komunikatów opisując swój 
pobyt tutaj  w Ameryce. 
 
Komunikat z soboty 3 maja 2014. 
22-25-go maja czyli w okolicach dnia Matki Bożej Wspomożycielki 
Wiernych będę znów w Nowym Yorku i w New Jersey i chcę się 
zatrzymać tam na te kilka dni, aby się spotkać  z krewniakami i 
przyjaciółmi w Polskich Parafiach i ze środowiskiem polonijnym, oraz 
lepiej poznać tamtejsze miasta. Wczoraj wykupiłem bilety, więc 
można spokojnie planować co gdzie i kiedy. Zapraszali mnie do 
siebie koledzy księża z Białostockiego Seminarium ks. Andrzej 
Masłowski gdzieś koło Linden i proboszcz św. Stefana ks. Darek 
Kamiński w Passaic, jeszcze przed Wielkanocą, więc pewnie 
skorzystam z ich gościnności w piatek 23-go lub w sobotę 24-go, bo 
25-go maja chcę być w Konsulacie na wyborach. Powiadamiam 
niniejszym kogo trzeba o mojej wizycie. Pozdrawiam w uroczystosc 
Matki Bożej Królowej Polski oraz Konstytucji 3 Maja. ks. Jarek 
Wisniewski – Waszyngton, DC. 
 
Komunikat z niedzieli 20 kwietnia 2014. 
Dzisiaj Pan Jezus zmartwychwstał! Witam i pozdrawiam z USA. 
Alleluja. Jezus żyje. Być może jestem ostatnim w kolejce z 
zyczeniami do Was. Jest ciepłe popołudnie w Ameryce. Po nocnym 
czuwaniu, Rezurekcji o świcie w najbardziej polskim miasteczku 
Linden, New Jersey i mszy z kazaniem w Jersey City nareszcie 
poczułem się wyzwolony ze wszelakich smutnych myśli. Żadnych 
nerwów i świadomość, że mamy Wielkanoc. Mam nadzieję, że Wy 
też tak macie. Niech ten nastrój trwa jak najdłużej i udziela się dla 
wszystkich kogo spotkacie...  
Jaroslaw - Linden.  
 



 
 Komunikat z wtorku 25 marca 2014. 
Witam. Chcę pozdrowić z okazji Zwiastowania! Rosja w tych dniach 
pokazuje swój drapieżny pazur i kusi sparalizowany pasywnością 
świat do współudziału w rozbiorze Ukrainy. Jestem na Green Point. 
To najbardziej polska dzielnica w Nowym Jorku na Brooklynie. 
Miałem tu okolicznościowa msze i dwa spotkania - świadectwa o 
pracy na wschodzie. W trakcie kazania zaspiewałem tutejszym 
parafianom kawałek ze Stachury. Znacie to napewno:  
Rozdzierający jak tygrysa pazur antylopy plecy 
jest smutek czlowieczy  
- nie Brooklyński most  
lecz na drugą stronę gniewu 
przebić się, przez obłędu noc, 
to jest dopiero coś...  
W dzien zwiastowania przeżywa swoje święcenia biskupie mój 
starszy kolega z Białostockiego Seminarium X. Andrzej  Zglejszewski 
- duszpasterz polonijny. Jestem z niego dumny. Przyjechałem na te 
święcenia z Waszyngtonu. Jest duża delegacja z Polski. Zostało do 
święceń parę godzin ale ja już się cieszę. Proszę trzymajcie kciuki 
albo sie pomódlcie jak potraficie, żeby mu się wiodło w pracy. To 
duża promocja dla amerykańskiej Polonii... 
X. Jarek - Nowy Jork 
 
 
Komunikat z soboty 8 marca 2014. 
Ukraina w opresji. Byłem więc w zeszłą niedzielę na manifestacji pod 
rosyjskim konsulatem w Nowym Jorku a w czwartek pod rosyjska 
ambasadą w Waszyngtonie. Nie watpię bowiem, że rakiety z 
Kaliningradu są wycelowane na Polskę. Jesteśmy następni w kolejce 
po Gruzji i Ukrainie. Kto wie może Kazachstan lub Białoruś zostaną 
poddane cześciowym rozbiorom wcześniej lub pochłonięte w całości. 
Jedno jednak, jest pewne, ze na Krymie apetyt pana Putina się nie 
zakończy. Protest to jedyna rzecz jaką możemy uczynić dla Polski. 
Dlatego właśnie poszedłem na te mityngi. Zarówno w Nowym Jorku 
jak Waszyngtonie bylo po 2 tyś. osób. Litwini - Łotysze, Czesi, 
Węgrzy, Turcy, Gruzini, Czerkiesi - Krymscy Tatarzy, Polacy i 
Ukraińcy razem. Nad rosyjską ambasadą puscili żółto-błękitne 
baloniki. Jedyna broń przeciwko potędze Putina i plakaty z długim 
nosem kłamczucha Wołodi jako Buratino albo Pinokio. W całym bloku 



sowieckim zamarły serca. Tymczasem Para-Ollimpiada w Soczi trwa. 
Powtórka z 1936... A wszystkie panie odbierają kwiaty od swoich 
wielbicieli. Ja też je serdecznie pozdrawiam. 
Ks. Jarek - USA. 
 
Komunikat z poniedziłku 24 lutego 2014. 
Dotarłem szczęśliwie na uroczystości. Tłumów nie było. Odprawiało 3 
kapłanów w tym kapelan sybiraków w randze generała i kilku 
żołnierzy polonijnych z reprezentacyjnej gwardii wytrenowanej przez 
weteranów armii Andersa. Mnóstwo wrażeń ze spotkania sybiraków – 
jeszcze wiecej pod ambasadą ukraińską i konsulatem rosyjskim. Obie 
placówki oddalone od siebie o jakieś 15 ulic na 3 Avenue. Pikieta i 
przemówienia pod ukraińską Ambasadą spowodowały, że konsul 
wyszedł do tłumu! Przeprosił za okrucieństwa Janukowycza pod 
akompaniament gwizdów. Przemawiało w ciągu 2 godzin kilkanascie 
osób wtym prawosławny i unicki biskup. Do głosu dopuszczono 
polską delegację. Był wielki aplauz. Ja podszedłem do mikrofonu jako 
ostatni. Opisałem swe wspomnienia z Ukrainy sprzed 10 lat. 
Wzruszyłem się. Przemarsz trwał prawie godzinę. Potem włóczyłem 
się po Broadwayu, po 5 i 6 Avenue. Piękny wieczór. Nikt mnie nie 
zaczepiał, bo trzymałem kurczowo Procę Dawida czyli Rózaniec w 
ręku i nadal trzymam. Jak Bóg da rano będę w Waszyngtonie a o 9-
tej na wykładach. 
Pzdrawiam X. Jarosław. 
 
Komunikat z soboty 22 lutego 2014. 
Już jadę w megabusie do N.Jorku na jubileusz amerykańskich 
sybiraków. Wyjazd planowałem od dawna ale z racji na egzaminy nie 
myslałem o tym i nie dzieliłem się z nikim. To smutna okazja! 74 lata 
temu zaczęły się wywózki na sybir polaków patriotów z województw 
kresowych. Przez półtora roku sowieci wywieźli bezpowrotnie ok. 2 
miliony naszych rodaków. To dużo większe szkody niż wyrządził nam 
Hitler. Do dziś jednak w polsce i na świecie ten temat jest nie znany. 
Uratował trochę gen. Anders, troszkę wyszło z Kościuszkowcami, 
reszta czekała smierci Stalina, by skorzystać z repatriacji, połowa z 
nich jednak zmarła lub straciła polskie obywatelstwo na skutek 
sowieckich intryg i obiecanek. Podobnie zresztą stało się z resztą 
rodaków na kresach. 5 milionów wywieziono na tzw ‘ziemie 
odzyskane’ reszta tych co pozostali w swych rodzinnych stronach na 
kresach również utraciła obywatelstwo i dopiero ich wnuki probują 



zdobyc kartę polaka i prawo do powrotu. Wracam do Waszyngtonu w 
poniedziałek na kolejny 8 kurs intensywnej nauki angielskiego.  
Pozdrawiam Jarosław - USA. 
 
Tego samego dnia – cd. 
Msza jubileuszowa ma być jutro o 10.30 w polskiej parafii św 
Antoniego w Jersey City. Moze jak ktoś przeczyta notatkę to się na tę 
mszę wybierze!!! 
Ks. Jarek. 
 
 


