25 rocznica kapłaństwa o. Dominika Jałochy OP
24 maja 2011 roku minęła 25 rocznica przyjęcia święceń kapłańskich przez o. Dominika
Jałochę OP, duszpasterza Polaków przy kościołach parafialnych w Yarraville, Nth Sunshine i
Hoppers Crossing.

O. Dominik OP otrzymał święcenia kapłańskie 24 maja 1986 roku w Bazylice OO.
Dominikanów w Krakowie. Przybył do Melbourne 13 marca 1992 roku, aby pracować wśród
Polaków w zachodnich dzielnicach Melbourne.
Tę ważną w swoim życiu rocznicę o. Dominik zaplanował sobie obchodzić sam podczas
trzydniowego skupienia w Our Lady Ta’ Pinu Catholic Marian Centre w Bacchus Marsh.
Parafianie - osoby reprezentujące Radę Duszpasterską, Komitet Szkolny i Kółka Różańcowe
oraz indywidualni sponsorzy zadecydowali inaczej. Postanowili razem z o. Dominikiem
obchodzić tę rocznicę przez zorganizowanie spotkania – agapy dla wszystkich parafian
chętnych wziąć w niej udział. Chętnych było wielu. 300 osób wypełniło szczelnie salę i
organizatorzy dwoili się i troili, aby wszyscy mogli siedzieć przy stolikach. Wszyscy składali
swojemu kapłanowi życzenia.
Sponsorzy pokryli wszystko, począwszy od bardzo oryginalnego tortu jubileuszowego
przez kanapki, przekąski a skończywszy na winie mszalnym i orkiestrze. Ciasto przynieśli
goście. Fanty na loterie były wyjątkowo bardzo liczne i bogate. Z kolei Stowarzyszenie
Polaków w Kingsville i tamtejsze Koło Pań, czyli osoby z ośrodka duszpasterskiego w
Yarraville, udzieliło salę w Domu Millennium w Footscray za darmo z możliwością
korzystania ze wszystkiego co mają. Jak można było odmówić skorzystania z tak wielkiej
szczodrości?
Warto tu wymienić osoby ze Stowarzyszenia i Koła Pań, które włożyły sporo pracy, aby
uroczystość jak najlepiej się odbyła: Alicja i Stanisław Michalscy, Ewa i Janek Konieczny z
córką Krysią, Bogusia Karpeta z synem Michałem, Janina Bajewska, Marysia Woźniak i
Barbara Stachera. Koło Pań przygotowało ciepłe dania złożone z wyśmienitych pierogów,
(które znikły bardzo szybko) i równie pyszny bigos.
Całą uroczystość obchodów jubileuszowych wzięły w swoje ręce i poprowadziły osoby,
które reprezentują Radę Duszpasterską, Komitet Szkolny i Kółka Różańcowe. Osoby te są dla
o. Dominika dużą pomocą. Przyozdobiły one salę i zadbały, aby stoły były pełne i obfite.
Oto oni: Ewa i Frank Białecki wraz z Moniką i Sarą, Basia i Zbyszek Dębowscy,
Weronika i Ryszard Dereczenik, Władysław i Wanda Kiełbasa, Wiesława i Kazimierz
Grabowscy, Maria i Janek Turczyniak, Janina Górnik, Wiesława Podlewska, Robert Bastien,
Teresa i Bogdan Wenc. Marcin Wenc, oprócz tego że prowadził ten wieczór, przygotował
prezentację multimedialną w której znalazły się pamiątkowe zdjęcia ze mszy św. prymicyjnej i
te ukazujące przekrój bogatej i owocnej działalności duszpasterskiej o. Dominika w Australii.

W trakcie tego wieczoru wystąpił chór „Lutnia”, a grał w pięcioosobowym składzie
zespół muzyczny Zygmunta Szymańskiego. Stare i bardziej współczesne piosenki polskie
przypominały nam nasze lata spędzone w Polsce, kiedy były one przebojami. Wszyscy
naprawdę świetnie się bawili.
Zebranych przywitał Marcin Wenc i w swoim przemówieniu nakreślił nam sylwetkę o.
Dominika od najmłodszych lat po dziś dzień oraz jego działalność duszpasterską na terenie
zachodniego Melbourne, a swoje wystąpienie zakończył życzeniem: Ojcze Dominiku, życzymy
Ci, aby wszechmogący Bóg i Matka Najświętsza dawali Ci siły do dalszej owocnej i
niestrudzonej posługi kapłańskiej dla naszego społeczeństwa, a my będzimy Cię wspomagać
naszą modlitwą.
Odpowiadając o. Dominik serdecznie podziękował wszystkim za modlitwę, za pamięć i
organizację jubileuszu, mówiąc m.in.: Jubileusz kapłański, który przeżywam – niczego nie
rozpoczyna ani nie kończy. Jest tylko takim wzniesieniem, pagórkiem w krajobrazie mojego
życia kapłańskiego i zakonnego.
Ta rocznica kieruje mój wzrok w stronę przebytej drogi i skłania mnie do
uświadomienia sobie tego, jak wyglądała moja droga i wierność kapłańska w ciągu tych 25 lat
i jak wyglądała również moja droga i wierność zakonna.
Cieszę się, że w ciągu tych 19 lat mogłem przeżyć tyle wspaniałych momentów, we
współpracy z Wami. Niosę w swoim sercu wielką wdzięczność i uznanie dla wszystkich Was, a
szczególnie dla tych, którzy przez przynależność do naszej wspólnoty i grup duszpasterskich
byli mi i są szczególną pomocą. Pragnę wszystkim serdecznie podziękować i uczynić to
szczególnym dziękczynieniem przed Bogiem i Matką Najświętszą.
Podczas tego wieczoru było sporo miłych akcentów. Niewątpliwie do nich należały
przysłane z Polski kwiaty i życzenia od mamy o. Dominika, Anieli, oraz od siostry Halinki i
brata z rodziną.
W niedzielę, 29 maja, msze św. dla Polaków w Nth Sunshine i Yarraville zostały
poprzedzone życzeniami, kwiatami i pieśniami dobranymi na tę uroczystość. Ponadto w Nth
Sunshine śpiewał chór „Lutnia”, a w Yarraville Stowarzyszenie Polaków w Kingsville ze
swoim sztandarem wprowadziło Jubilata do ołtarza. Wszyscy dziękowaliśmy Panu Bogu za
dar kapłaństwa, którym przed 25 laty obdarował o. Dominika. Tym darem dostojny Jubilat
potrafił i nadal potrafi dzielić się z tymi, do których jest posyłany.
Ad multom annos, o. Dominiku.
Marian Kałuski

