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Dnia 29 lipca 2012 roku zmarł ks. kanonik 
Ryszard Stanisław Frysiak, kapłan Archidiece-
zji Częstochowskiej, długoletni proboszcz parafii 
pw. św. Andrzeja w Kadłubie, dziekan dekanatu 
św. Wojciecha w Wieluniu.

Ks. Ryszard Frysiak urodził się 28 kwietnia 
1931 roku w Wieluniu, gdzie po ślubie zamieszkali Wieluniu, gdzie po ślubie zamieszkali W
jego rodzice: Stanisław, wielunianin i Zofia z domu 
Jędrasik, pochodząca z pobliskich Łubnic. Matka 
ks. Ryszarda pracowała jako kucharka u rejenta 
Sądu grodzkiego, Zygmunta Kuleszy, ojciec był 
ślusarzem.

Ze związku tego urodziły się dzieci: Maria, Ryszard, Halina i Jan. W Księdze 
Ochrzczonych parafii Nawiedzenia NMP w Wieluniu za rok 1931Wieluniu za rok 1931W , pod nr. aktu 138 wid-
nieje zapis o treści: Działo się w mieście Wieluniu dnia 24 maja 1931 roku. O godzinie 
czwartej po południu stawił się Stanisław Frysiak, ślusarz lat 27 mający, zamieszkały 
w Wieluniu iWieluniu iW okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Wieluniu dnia 28 kwietnia br. Wieluniu dnia 28 kwietnia br. W
o godzinie ósmej rano z jego ślubnej małżonki Zofii z Jędrasików, lat dwadzieścia trzy Jędrasików, lat dwadzieścia trzy Jędrasików
mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym (…) nadano imiona Ryszard Stanisław. 
Akt ten podpisał proboszcz parafii ks. Wincenty Przygodzki. (…) Szafarzem chrztu był 
ks. Ignacy Rabsztyn.

Ze względu na trudną sytuację mieszkaniową i finansową rodziców, Ryszard 
od 1932 roku przebywał pod opieką dziadków ze strony matki i jej siostry Stanisławy 
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w Łubnicach. Rodzice z pozostałymi dziećmi przenieśli się do Warszawy, gdzie za-
mieszkali na Starówce, przy ulicy Rycerskiej 4. Tam też zastało ich powstanie. W dniu 
22 sierpnia 1944 r. zginął ojciec ks. Ryszarda, miał 40 lat. Po zbombardowaniu domu 
matka z trójką dzieci została wywieziona do Opoczna, gdzie przebywała do końca woj-
ny. Następnie mieszkała w Łubnicach, by ostatecznie przeprowadzić się do Wielunia. 
Ryszard nadal przebywał w Łubnicach. Do chwili rozpoczęcia II wojny światowej 
ukończył klasę pierwszą szkoły powszechnej. Przynależność Łubnic do tzw. Kraju 
Warty uniemożliwiła dalszą edukację polskich dzieci. Placówkę otwarto ponownie 
w lutym 1945 r. Spowodowane wojną opóźnienia w nauce nadrabiano, realizując w cią-
gu jednego roku program dwóch klas. Przyszły ksiądz ukończył szkołę powszechną 
w 1947 roku i podjął naukę w Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Zamieszkał 
wtedy w Wieluniu z matką i rodzeństwem. Liceum ukończył w roku 1952. Idąc za gło-
sem powołania, po maturze wstąpił do Wyższego Częstochowskiego Seminarium Du-
chownego w Krakowie i jednocześnie zapisał się na Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, gdzie zetknął się z wykładowcą Karolem Wojtyłą. Nauka na Wydziale 
Teologicznym trwała tylko rok, ponieważ fakultet został zamknięty przez władze ko-
munistyczne.

Po 6 latach studiów filozoficzno-teologicznych ks. Ryszard otrzymał święcenia ka-
płańskie, które przyjął w katedrze św. Rodziny w Częstochowie z rąk biskupa często-
chowskiego Zdzisława golińskiego 24 sierpnia 1957 r. Na prośbę ks. proboszcza Józefa 
Barczyka z Łubnic, 25 sierpnia w niedzielę, w tamtejszej parafii, w asyście kolegów 
kursowych Floriana Najmana z Bolesławca i Franciszka Sasa z Żytniowa odprawił 
swoją Mszę Prymicyjną.

Rozpoczęła się droga duszpasterskiego posługiwania w kolejnych parafiach, w któ-
rych pełnił funkcje wikariusza: w Chruszczobrodzie, pow. Zawiercie w latach 1957–
1959, Częstochowie (1959–1960), Praszce, pow. Wieluń (1960–1962), Będzinie-Ko-
szelewie (1962–1965), Sosnowcu (1965–1973) i Zawierciu (1973–1978). W roku 1978 
był mianowany proboszczem parafii pw. św. Andrzeja w Kadłubie k. Wielunia. Funkcję 
tę pełnił nieprzerwanie przez 19 lat do 15 kwietnia 1997 r., czyli do momentu przejścia 
na emeryturę. Przeniósł się wtedy do Wielunia i zamieszkał na os. Wojska Polskiego, 
w mieszkaniu po śp. mamie, która zmarła 15 października 1986 r.

Przejście na emeryturę nie przerwało Jego pracy duszpasterskiej, najpierw w kościele 
oo. Franciszkanów, a od 2001 roku do czerwca 2012 w parafii św. Barbary w Wieluniu, 
z przerwą 4 miesięcy w 2010 roku, kiedy walczył z chorobą. W tym czasie ujawniły się 
Jego pasje pisarskie.

Spod pióra ks. Ryszarda wyszły 4 książki: Wybrani ludzie i miejsca (1999), Gawędy 
humorystyczno-refleksyjne z plebanii i nie tylko… Tak było naprawdę (2000), W służbie 
Bogu i ludziom. Wspomnienie o Mariannie Kusiek z Łubnic (1874–1950) (2006) i ostat-
nia wydana tuż przed śmiercią Zapisane w sercu i pamięci (2012). Pisał także artykuły 
na temat wybranych ludzi i miejsc w ziemi wieluńskiej, które publikował w tygodniku 



215Pro memoriam

katolickim „Niedziela”. Nie była mu obca poezja. Ks. Ryszard jest autorem Modlitwy 
do Matki Bożej z Popowic. 

Modlitwa do Matki Bożej Miłosierdzia
Matko Boża Miłosierna, Matko nasza Maryjo! Cieszymy się Twoim cudownym obra-

zem w Popowicach. Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby Cię czcić i prosić, byś orędo-
wała za nami u Swego Syna. Uproś błogosławieństwo dla nas, nawrócenie grzesznikom, 
zdrowie chorym, wytrwałość cierpiącym i powrót zagubionym, a zmarłych naszych 
wprowadź do nieba. Pokaż nam drogę do Syna Swojego Jezusa Chrystusa Pana nasze-
go. Okaż się nam Matką Miłosierdzia teraz i w wieczności.

W popowickiej świątyni w dniu 20 sierpnia 1995 r. wznowił zwyczaj zasłaniania 
i odsłaniania, przy dźwiękach fanfar, takich samych jak na Jasnej górze, słynącego 
łaskami obrazu Matki Bożej Miłosiernej, przyczynił się też do ogłoszenia popowickiej 
świątyni Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia. W parafii św. Barbary w Wieluniu za-
szczepił zwyczaj odprawiania Mszy św. gregoriańskich za zmarłych.

W roku 2000 został przez ks. abpa Stanisława Nowaka, Metropolitę Częstochow-
skiego, uhonorowany godnością kanonika i mianowany dziekanem dekanatu św. Woj-
ciecha w Wieluniu. Dwukrotnie był odznaczony przez Prezydium Zarządu głównego 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej medalem srebrnym w 1992 
i złotym w 1995 r. 

Ks. kanonik Ryszard Stanisław Frysiak spoczął 4 sierpnia na cmentarzu grzebalnym 
w Wieluniu.
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