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W kościele garnizonowym w Skierniewicach odsłonięto (25.04) tablicę upamiętniającą ks. ppłk Edwarda Chomę, pierwszego proboszcza parafii
wojskowej. (fot. Joanna Młynarczyk)

Odsłonięciem tablicy pamiątkowej w kościele garnizonowym uhonorowano ks. ppłk
Edwarda Chomę, pierwszego proboszcza parafii wojskowej w Skierniewicach. Na terenie
parafii posadzony został także dąb nazwany imieniem kapelana i wielkiego społecznika.
– Osoba szlachetna, bardzo zaangażowana w życie duszpasterskie w skierniewickiej parafii –
wspomina ks. ppłk Edwarda Chomę proboszcz parafii garnizonowej, ks. mjr. dr. Władysław
Włodarczyk. – Przyczynił się do powołania parafii wojskowej w Skierniewicach, on obronił nasz
kościół od rozbiórki i zniszczenia, bo była to cerkiew wojska carskiego, którą przekształcił na
świątynię. Ponadto był świetnym mówcą, homilie, kazania głosił w taki sposób, że ludzi wzruszał i
rozbudzał patriotyczną myśl o wolnej Polsce – opowiada.
– Poza tym, że był pierwszym proboszczem parafii wojskowej, ks. ppłk Edward Choma to także wielki
społecznik – podkreśla Andrzej Krysiak, wiceprezes zarządu rejonowego Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego, a także autor książki monograficznej mu poświęconej. – Zajmował się elementarną
edukacją żołnierzy – uczył czytania, pisania, podstawowych modlitw. Był bardzo zaangażowany w

pracę z rodzinami wojskowymi oraz w życie społeczne skierniewiczan – zwraca uwagę.
Z inicjatywy parafii wojskowej, ks. proboszcza Władysława Włodarczyka przy współpracy ze
Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach
zorganizowano (25.04) uroczystość z odsłonięciem tablicy poświęconej ks. ppłk. Edwardowi Chomie.
Obok parafii, fundatorem tablicy było także Stowarzyszenie Pamięci Kapelanów Katyńskich z
Warszawy.
Tablicę pamiątkową poświęcił biskup polowy WP ks. gen. bryg. dr Józef Guzdek. Wśród zaproszonych
na uroczystość gości obecni byli m. in.: poseł na Sejm RP Grzegorz Wojciechowski, doradca
prezydenta RP Paweł Sałek, dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej gen.
bryg. Kazimierz Dyński, władze miasta i powiatu: przewodniczący rady miasta Andrzej Melon,
wiceprezydent Jarosław Chęcielewski oraz starosta powiatu skierniewickiego Mirosław Belina.
Więcej na temat uroczystości w wydaniu „Głosu Skierniewic i Okolicy” (29.04).
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