
50 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 
I 55 ROCZNICA ŚLUBÓW ZAKONNYCH 

OJCA WIESŁAWA ŁYKO OMI 
 

O. Wiesław – kapłan ze zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi 

Niepokalanej, jako pierwszy w Polsce, przez wiele lat organizował 

i prowadził rekolekcje dla wdów w Łodzi, Szczecinie, Poznaniu 

i wielu innych miastach Polski. 

 

19 października 2021 roku, to jeden z pięknych dni wspólnoty wdów konsekrowanych.  

W 50 rocznicę święceń kapłańskich o. Wiesława, które miały miejsce w Rzymie, udaliśmy się do 

klasztoru w Grotnikach koło Łodzi, w którym obecnie przebywa ojciec Wiesław. W grupie 21wdów 

konsekrowanych wraz z przybyłą na tę uroczystość Elżbietą i Ewą – delegatkami krajowymi Stanu 

Wdów oraz o. Grzegorzem Radomiakiem SJ, opiekunem duchowym łódzkich wdów, wyruszyliśmy 

do naszego Jubilata.  

O. Wiesław, jako asystent kościelny w Łodzi, prowadził formację wdów konsekrowanych 

organizując rekolekcje, dni skupienia. A wszystko zaczęło się w 1997 roku, kiedy rozpoczął formację 

pięcioosobowej grupki wdów prowadząc je do konsekracji, która miała miejsce w katedrze łódzkiej 

w dniu 2 II 2002 r. a której dokonał ks. abp Władysław Ziółek. Obecnie łódzka wspólnota wdów 

konsekrowanych liczy 77 osoby, a w całej Polsce jest nas ponad 370. 

Jubileuszowa uroczystość w Grotnikach była bogata duchowo. Składała się na nią Msza święta 

dziękczynna, którą sprawował o. Wiesław z o. Grzegorzem. W homilii o. Wiesław ze wzruszeniem 

wspominał swój jubileusz. Przywołał też wspomnienie z 25 lat swojego kapłaństwa, które obchodził 

w Rzymie, w czasie kiedy Jan Paweł II przeżywał swoje ‘złote gody’ kapłaństwa i w których 

osobiście mógł uczestniczyć. Ojciec na zawsze zapamiętał słowa jakimi nasz Ojciec Święty Jan Paweł 

II zatytułował napisaną na okoliczność swego jubileuszu książkę: „Dar i tajemnica”. 

W dalszej części homilii o. Wiesław sięgnął do listu św. Polikarpa, biskupa Smyrny z ok. 108 r., 

który napisał do Filipian. Św. Polikarp w swoim liście nazwał wdowy „ołtarzem Boga”, ponieważ są 

żywą ikoną modlącego się ludu Boga Najwyższego, a o. Wiesław dodał, że wdowy konsekrowane są 

drogocenną perłą Kościoła.  

Po Mszy św. zostaliśmy zaproszeni na świąteczny obiad, po czym Jubilat otrzymał wiele życzeń 

i podziękowań. Siostry karmelitanki z Gniezna wyhaftowały na tę uroczystość (na naszą prośbę) 

piękną stułę dla Ojca, którą przyjął z zadowoleniem.  

Jubileuszowa uroczystość zakończyła się modlitwą w Godzinie Miłosierdzia, 

uwielbieniem Pana Koronką i dziękczynnym śpiewem. Po udzieleniu 

błogosławieństwa przez o. Wiesława, wyruszyliśmy w drogę powrotną do Łodzi, 

ubogaceni duchowo z sercem wypełnionym Bożą radością i pokojem. 


