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Uwagi wstępne 

W roku 2010 Archidiecezja Warszawska liczyła 210 parafii bardzo zróżnicowanych pod 
względem terytorialnym i liczby mieszkańców546. Każda ze wspólnot posiada swoją 
własną, wyjątkową historię. Wielu duszpasterzy budowało i nadal buduje Kościół Chry-
stusowy na ziemi. Pamięć o tych, którzy odeszli już do Pana, pozostała często jedynie 
we wspomnieniach, kronikach i teczkach archiwalnych. Niniejsza praca stanowić bę-
dzie próbę przedstawienia osoby ks. Andrzeja Santorskiego, który pełnił funkcje pro-
boszcza w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie w latach 1965-84, jako bez-
pośredni następca ks. Aleksandra Fedorowicza.  

                                                           
546 Oficjalna strona internetowa Archidiecezji Warszawskiej: http://archwwa.pl/moja-diecezja/o-
archidiecezji-warszawskiej/dane-statystyczne/ [dostęp 23.11.2016]. 
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Dysertacja powstała głównie w oparciu o źródła archiwalne znajdujące się w Archiwum 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach, gdzie spuścizna ks. 
Andrzeja Santorskiego stanowi wyodrębniony zespół akt. Dodatkowo autor korzystał 
z teczki personalnej w/w księdza znajdującej się w Archiwum Archidiecezji Warszaw-
skiej. Stamtąd również pochodzą archiwalia dotyczące parafii pw. św. Franciszka 
w Izabelinie. Uzupełnieniem informacji były zapisy w Archiwum parafialnym: Kroniki 
parafialne, księgi metrykalne oraz wywiady z osobami znającymi księdza Andrzeja, 
a także kilka prac naukowych dotyczących wspólnoty w Izabelinie. 
Wiele osób pamięta ks. Santorskiego, lecz raczej jako wykładowcę, człowieka nauki. 
Zwłaszcza wśród sporej części duchowieństwa ze środowiska warszawskiego pierw-
szym skojarzeniem związanym z nazwiskiem ks. Santorskiego jest stwierdzenie „ksiądz 
profesor”. Okazuje się, że zwłaszcza najmłodsi kapłani nie wiedzą, że przez prawie 20 
lat był on proboszczem jednej z podwarszawskich parafii. To podkreśla ważność po-
dejmowanego tematu, by ukazać czytelnikom znaną ludziom od nieznanej strony osobę 
księdza. Kolejnym argumentem ukazującym zasadność i aktualność podejmowanego 
zagadnienia jest zacierający historię upływający czas. Ksiądz Andrzej umarł w 2011 
roku, jego osoba jest nadal żywa w pamięci wielu osób, w tym również jego współpra-
cowników oraz izabelińskich parafian. Oczywiście upływający czas w kontekście 
wspomnień sprzed trzydziestu czy nawet pięćdziesięciu lat stanowi sporą przeszkodę 
badawczą. Poza wywiadami przeprowadzonymi z duchownymi oraz osobami świeckimi 
wspominającymi osobę księdza proboszcza, jego postawę, charakter i styl duszpaster-
ski, nieocenionym źródłem okazały się kroniki parafialne. W czasach, kiedy nie istniały 
jeszcze strony internetowe, kroniki były starannie i systematycznie prowadzone. 
W przypadku izabelińskiej wspólnoty archiwizowaniem wydarzeń zajmowały się głów-
nie parafianki. Niewątpliwie w kronikach przedstawiono wiele szczegółowych wyda-
rzeń z codziennego życia parafii, co stanowi doskonałe uzupełnienie źródeł archiwal-
nych zawierających często jedynie suche fakty. Dodatkowo zdjęcia zamieszczone 
w kronikach są potwierdzeniem atmosfery panującej w parafii, o której wspominały 
osoby udzielające wywiadów. 
O wspólnocie wiernych w Izabelinie nie sposób wspominać bez odniesienia do osoby 
pierwszego proboszcza, czyli ks. Aleksandra Fedorowicza, powszechnie znanego jako 
Ksiądz Ali.  
Ksiądz Andrzej był proboszczem w okresie trwania Soboru Watykańskiego II i w latach 
wchodzenia w życie jego postanowień. Pomoc w odnalezieniu się wiernych w nowej 
rzeczywistości kościelnej wymagała od duszpasterza wielkiego wyczucia i zrozumienia 
powierzonych mu osób. Dlatego też poruszony został m.in. aspekt wspólnotowy parafii 
obejmujący nie tylko osobę proboszcza, lecz także księży wikariuszy i osoby świeckie 
zaangażowane w tworzenie Kościoła lokalnego w Izabelinie. Autorowi niestety nie było 
dane osobiście poznać ks. Santorskiego, stąd nadzieja, że niniejsza praca nie będzie 
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jedynie sztuką dla sztuki, lecz pomoże w zachowaniu pamięci o wyjątkowym kapła-
nie547. 

Początki Parafii w Izabelinie. 

W działalności duszpasterskiej niezwykle ważne jest rozpoznanie wspólnoty przez 
duszpasterza, by następnie móc działać według zasady: „widzieć – oceniać – działać”. 
Polega to na wnikliwej obserwacji sytuacji w danej społeczności, wyciągnięciu odpo-
wiednich wniosków i rozpoczęcie pracy według modelu duszpasterskiego dostosowa-
nego do danej grupy wiernych. Pomocne okazują się również analizy socjologiczne 
i psychologiczne dotyczące członków wspólnoty i ich zróżnicowania. 
Historia początków Izabelina nie jest do końca znana. Wieś powstała na terenie Puszczy 
Kampinoskiej prawdopodobnie wtedy, gdy w połowie XVIII wieku zaczęli przybywać 
pierwsi osadnicy. Dalszy rozwój wsi należy wiązać z utworzeniem w latach międzywo-
jennych XX wieku w pobliskich Laskach Zakładu dla Niewidomych548. 
Bezpośrednią przyczyną powstania nowej parafii było „dobro dusz”. Duże odległości 
uniemożliwiały odpowiednią pracę duszpasterską, z kolei brak kontaktu z duszpaste-
rzem osłabiał życie religijne549. Jak wspomina zapis z kroniki parafialnej, moralnie wsie 
te żyły w wielkim zaniedbaniu550. Co prawda stosunkowo bliskie sąsiedztwo Izabelina 
z kaplicą w Laskach pozwalało niektórym wiernym na udział we Mszy świętej i nabo-
żeństwach, jednak kapłani tam posługujący zajmowali się przede wszystkim swymi 
obowiązkami przy Zakładzie dla Niewidomych551. Jak czytamy w dokumentach archi-
walnych: Kapelani nie mogli wchodzić w prawa proboszczów, w sposób stały i odpo-
wiadający potrzebom duszpasterskim ludności. (…) Obecne warunki religijne są niedo-
bre. (…) Tu ludność jest bardzo różnorodna w większości przytłaczającej robotnicza. 
Wpływy wrogie Kościołowi silne. Wielu boi się już chodzić do kościoła. Młodzież jest 
bezbronna wobec wpływów rozkładowych. (…) Nastrój dla Kościoła jest jednak przy-
chylny552. 

                                                           
547 Ukazało się kilka prac dotyczących parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, m.in.: ks. dr Piotr 
Pawlukiewicz, Aleksander Fedorowicz po prostu ksiądz, Warszawa 2008. Praca magisterska z Historii 
Kościoła napisana w 1998 roku przez mgra Piotra Walaska na Papieskim Wydziale Teologicznym 
w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ludwika Królika, Parafia 
pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie w latach od 1951 do 1986. Praca magisterska z Hi-
storii Kościoła napisana w 2006 roku przez mgr Marię Podkańską pod kierunkiem ks. dra Andrzeja Gałki 
na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie Sekcja Św. Jana Chrzciciela w Warszawie, Historia 
parafii pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu w Izabelinie w latach 1951 – 2005. 
548 Zob. G. Kalwarczyk, Przewodnik po kościołach i parafiach Archidiecezji Warszawskiej, t. 1, Parafie 
pozawarszawskie, Warszawa 2014, s. 299. 
549 Zob. B. Krzysztoń, Ksiądz Ali, Warszawa-Laski 1988, s. 248. 
550 Kronika parafii Izabelin (KPI) t. 1, s. 6.  
551 Zob. R. Wosiek, Duszpasterstwo parafialne, maszynopis, s.1, w: Archiwum Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach, wyodrębniony zespół akt ks. Aleksandra Fedorowicza. 
552 Archiwum Kurii Metropolitalnej Warszawskiej (AKM) Teczka parafii…, Sprawa utworzenia parafii 
w Izabelinie, nr 3763. 
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Ksiądz Aleksander Fedorowicz – pierwszy proboszcz parafii 

Ksiądz Aleksander Fedorowicz to powszechnie znany kapłan, nie tylko w Archidiecezji 
Warszawskiej. Czytelników zainteresowanych szerszym spojrzeniem na tego wyjątko-
wego kapłana odsyłamy do poświęconych mu publikacji553. 
Decyzją Prymasa Wyszyńskiego ks. Fedorowicz został wyznaczony na budowniczego 
kościoła i organizatora nowo powołanej wspólnoty. Na to zadanie odpowiedział z nie-
zwykłym entuzjazmem i zaangażowaniem, mówiąc: Choćbym budkę miał postawić, ale 
Najświętszy Sakrament będzie w środku554.  
Priorytetowym zadaniem, jakie postawił sobie nowo mianowany ks. proboszcz, było jak 
najszybsze zapoznanie się z parafianami. Ludzie byli zaskoczeni nieoczekiwaną wizytą 
duszpasterską, zrozumieli, że coś się zmieniło, że ten nowy ksiądz jest „jakiś inny”555. 
Dzięki ofiarności parafian oraz funduszom z Rady Prymasowskiej Odbudowy Kościo-
łów Warszawy, udało się jeszcze w 1951 roku odprawić Mszę święta w nowej świątyni. 
Był to trzynawowy kościół556, posiadał dwa ołtarze, a jego fronton wieńczył krzyż. 
W prezbiterium znajdował się duży krucyfiks oraz figurka Matki Bożej Bolesnej, a w 
ołtarzu bocznym obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny557. Patronem parafii 
został św. Franciszek. Wybór patrona nawiązywał do znajdującego się nieopodal Zakła-
du w Laskach, gdzie posługują siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża558. 13 lipca 
1952 roku, Prymas Wyszyński dokonał uroczystego poświęcenia kościoła przy tłumnie 
zgromadzonych wiernych, również z pobliskich parafii (ok. 4 tys. osób). Pierwszy 
chrzest w nowopowstałej wspólnocie odbył się już 15 lipca1951 roku, pierwszy ślub 5 
sierpnia, a pierwsza Msza św. pogrzebowa 6 sierpnia tegoż roku559. 
Ksiądz Aleksander od kilku lat borykał się z problemami zdrowotnymi, sporo czasu 
spędzał poza parafią, na hospitalizacji. Mimo swej nieobecności, czuwał nad parafią, 
doradzał swemu wikariuszowi. Ostatnią Mszę św. sprawował ks. proboszcz w izabeliń-
skiej świątyni 3 maja 1965r., powierzając parafię opiece Matki Bożej podczas uroczy-
stości ku jej czci. Następnie udał się na dalsze leczenie, które niestety nie przynosiło 
zamierzonych efektów. Ksiądz Aleksander Fedorowicz zmarł 15 lipca 1965 roku w Iza-
belinie o godzinie 12:20, 14 lat po erekcji parafii560, w powszechnej opinii świętości. 

                                                           
553 m.in. A. Petrowa Wasilewicz, Uśmiech księdza Alego – Dzieje parafii świętego Franciszka z Asyżu 
w Izabelinie Warszawa 2001, P. Pawlukiewicz, Aleksander Fedorowicz, po prostu ksiądz, Warszawa 
2008; B. Bejze W nurcie zagadnień posoborowych, t. 7: Ksiądz Aleksander Fedorowicz w Kościele 
dzisiejszym, Warszawa 1975. 
554 A. Petrowa Wasilewicz, Uśmiech Księdza Alego…, s. 44. 
555 Zob. B. Krzysztoń, Ksiądz Ali…, s. 250-251. 
556 W 1985 r. ówczesny proboszcz ks. Józef Podstawka „obudował” drewniany kościół murowanym, 
również trzynawowym o dwupoziomowym dachu, i ta konstrukcja trwa do dziś, G. Kalwarczyk, 
Przewodnik po kościołach i parafiach…, s. 300. 
557 Zob. G. Kalwarczyk, Przewodnik po kościołach i parafiach…, s. 299-300. 
558 Franciszkanki Służebnice Krzyża (FSK) – żeńskie zgromadzenie zakonne założone w 1918 r. przez m. 
Elżbietę Różę Czacką. Charyzmat zgromadzenia: służba niewidomym na duszy i na ciele. Hasło sióstr: 
„Miłość Chrystusa przynagla nas” oraz „Pokój i radość w krzyżu”, Zob. Leksykon zakonów w Polsce, s. 
222. 
559 Zob. KPI t. 1, s. 14-22. 
560 Zob. KPI t. 1, s. 119-140. 
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Pochowany został na cmentarzu przy parafii, której był ojcem i w której zakończył 
ziemską wędrówkę561.  
Ksiądz Aleksander odszedł w powszechnej opinii świętości. Był żywym dowodem na 
to, że „Bóg jest miłością” (1J 4,8). Dlatego właśnie tej treści napis znajduje się na 
cmentarnym pomniku. Kolejnym proboszczem w Izabelinie, niejako wyznaczonym na 
następcę, został 36-letni wówczas ks. Andrzej Santorski. 

Dzieciństwo, młodość i lata seminaryjne księdza Andrzeja Santorskiego 

Aby w sposób pełny przedstawić czyjąś działalność, trzeba sięgnąć do początków, czyli 
do lat młodzieńczych danej osoby. Z tego okresu życia późniejszego księdza Andrzeja 
Santorskiego zachowało się niewiele dokumentów, na szczęście nieocenionym źródłem 
wiedzy okazała się siostra Księdza Andrzeja, Pani Barbara Santorska, która życzliwie 
podzieliła się wspomnieniami z czasów młodości jej starszego brata562. 
Andrzej Wojciech Santorski, najstarszy syn Kazimierza i Janiny z domu Różyckiej 
przyszedł na świat 22 kwietnia 1929 roku w Żbikowie563. Został ochrzczony 8 maja 
tegoż roku w rzymsko-katolickiej parafii w Żbikowie564. Miał troje rodzeństwa: Marka, 
Marię i Barbarę565. Rodzice ks. Andrzeja, zarówno matka Janina (ur. 1903r.), jak i oj-
ciec Kazimierz (ur. 1903r.), pochodzili z rodzin o ugruntowanym światopoglądzie kato-
lickim.  
Ksiądz Santorski, już jako kapłan, po latach posługi mówiąc o tym, jak ukształtowało 
się jego powołanie kapłańskie, wspominał dzieciństwo i rolę, jaką odegrali w tym pro-
cesie rodzice. W domu rodziny Santorskich znajdowała się dobrze wyposażona biblio-
teczka. Nie dziwi więc nas fakt, że czteroletni Andrzej potrafił płynnie czytać i pisać. 
Już jako dziecko Andrzej przeżył wiele trudnych doświadczeń, które miały wpływ na 
jego późniejsze życie. Niezwykle traumatycznym okresem był czas II wojny światowej. 
Część wspomnień z tego okresu opisuje w artykule „Może tak było z Nikode-
mem…”566. Mama ks. Andrzeja zmarła w 1944 roku. Wybuch Powstania Warszawskie-
go zastał czwórkę nieletnich dzieci pod opieką Sióstr Rodziny Maryi w podwarszaw-
skim Międzylesiu. Andrzej miał wtedy 15 lat. Mimo życiowych przeciwności losu od-
                                                           
561 Zob. G. Kalwarczyk, Przewodnik po kościołach i parafiach…, s. 299, 301. 
562 Zob. Wywiad przeprowadzony dnia 25 czerwca 2015 r. z panią Barbarą Santorską - rodzoną siostrą ks. 
Andrzeja - w posiadaniu autora. 
563 Żbików – dzielnica Pruszkowa, do 1916 samodzielna wieś. https://pl.wikipedia.org/wiki/Żbików 
[dostęp 09.02.2017]. 
564 Zob.  Spuścizna ks. Andrzeja Santorskiego – wyodrębniony zespół akt w Archiwum Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach (XAS) 1/1, 2 Dokumenty osobiste 1946-2002; 
Świadectwo urodzenia 1947, 1948. 
565 Zob. Wywiad – B. Santorska. 
566 Zob. XAS 9/6-9 Wspomnienia 1944-2010; Może tak było z Nikodemem…(26 XII 1998r.) Przykładowe 
fragmenty: (…) Byliśmy na wakacjach w Międzylesiu i tam 25 lipca nasza mama została ranna w czasie 
nalotu sowieckich samolotów (…) My, dzieci, było nas czworo rodzeństwa, zostaliśmy w Międzylesiu w 
domu Sióstr Rodziny Maryi, gdzie zakonnicą była też naszą ciotką, wiec mieliśmy tam zapewnioną opiekę. 
(…) W styczniu, gdy zaczął się rok 1945, zaczęło się przygotowywać wojsko sowieckie, także polscy 
Kościuszkowcy, do przejścia przez Wisłę. (…) Tak się złożyło, że na dni tej szykującej się niby inwazji na 
ruiny Warszawy, dostałem spanie pod stołem w jakimś pokoiku. Był siennik i koc, to już wystarczyło i było 
dobrze. 
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powiedzialnie opiekował się młodszym rodzeństwem aż do czasu odnalezienia ich 
wszystkich przez ojca. 
Andrzej od młodości musiał walczyć o przetrwanie, myśleć nie tylko o sobie, dojrzało-
ścią wybiegając ponad swój wiek.  
Po zdanej maturze Andrzej długo wahał się z decyzją, czy wstąpić do seminarium du-
chownego. W latach 1947-1952 był alumnem Metropolitalnego Seminarium Duchow-
nego w Warszawie, jednocześnie studiując na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersy-
tetu Warszawskiego567. Po odbyciu studiów wyższych, w latach 1947-48, specjalizując 
się w zakresie dogmatyki pozytywnej, otrzymał w dniu 18 maja 1955 roku Dyplom 
Ukończenia Studiów Wyższych stopnia II na wydziale Teologicznym Akademii Teolo-
gii Katolickiej w Warszawie i uzyskał stopień magistra teologii dogmatycznej568. 
W seminarium aktywnie działał w sodalicji mariańskiej, m.in. wspólnie z późniejszym 
biskupem, a wtedy jeszcze klerykiem Zbigniewem Kraszewskim569. Z dokumentów 
zachowanych w archiwum dowiadujemy się, że w młodości Andrzej angażował się 
w różnych dziełach, należał m.in. do Polskiego Towarzystwa Turystycznego oraz Har-
cerstwa570. Choć w liceum nie należał do prymusów571, to indeks z Wydziału Teologii 
Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego świadczy o dużym zaangażowaniu w zdoby-
waniu wiedzy i formacji intelektualnej572. 
Opinia po ukończeniu seminarium zawierała kilka aspektów, wśród których warto 
wspomnieć: zdolności: wybitne, inteligencja teoretyczna; pracowitość duża; pobożność 
głęboka i entuzjastyczna, ze skłonnością do szukania samodzielnych dróg; stosunek do 
Władzy poprawny; stosunek do kolegów: uspołecznienie wielkie, dążność – nie zawsze 
szczęśliwa – do podnoszenia poziomu życia koleżeńskiego; usposobienie sangwinistycz-
ne. Zapowiada się jako dobry kaznodzieja, przy oryginalnym ujmowaniu kazań. Wska-
zany byłoby dalsze kształcenie teologiczne573. 24 sierpnia 1952 otrzymał święcenia ka-
płańskie z rąk prymasa Polski abp. Stefana Wyszyńskiego. Dnia 18 maja 1955 roku 
uzyskał stopień magistra z teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na 
podstawie pracy „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w homiliach św. Andrzeja 
z Krety”, pod kierunkiem ks. bp. prof. Antoniego Pawłowskiego574. 

                                                           
567 XAS 2/2 Dokumenty osobiste – edukacja 1945-1992; Świadectwo dojrzałości nr 31/47, nr albumu 
UW: 9863. 
568 XAS 2/7, 8 Dokumenty osobiste – edukacja 1945-1992. 
569 Wywiad – B. Santorska. 
570 XAS 1/6, 7 Dokumenty osobiste 1946-2002; Legitymacja PTTK, Książeczka harcerska. 
571 XAS 2/2 Dokumenty osobiste – edukacja 1945-1992; Świadectwo Dojrzałości Liceum 
Ogólnokształcącego 18.06.1947: Oceny uzyskane na egzaminie (skala ocen 3/4/5): religia 5, j. polski 4, j. 
łaciński - , j. niemiecki 3, historia 3, nauka o Polsce i świecie współczesnym 4, geografia i geologia - , 
biologia 5, fizyka 3, chemia 4, matematyka 4, propedeutyka filozofii 5, rysunek 5 przysposobienie 
wojskowe 3, ćwiczenia cielesne 4; przedmioty nadobowiązkowe: j. angielski 4. 
572 XAS 2/6 Dokumenty osobiste edukacja 1945-1992; Indeks Uniwersytetu Warszawskiego 9.10.1947. 
573 AKM Teczka personalna ks. Santorskiego. 
574 XAS 2/9 Dokumenty osobiste – edukacja 1945-1992. 
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Posługa kapłańska przed probostwem w Izabelinie 

Pierwszą placówką ks. Santorskiego był Otwock, gdzie pełnił on funkcję wikariusza od 
września 1952 roku do kwietnia 1955 roku. Następnie  trafił do parafii w Aninie. Cięż-
ka choroba objawiająca się m.in. krwotokiem gruźliczym uniemożliwiła mu pracę dusz-
pasterską. Większość czasu spędził w sanatorium w Otwocku, gdzie stopniowo odzy-
skiwał zdrowie. 
Z Otwocka ks. Prymas skierował ks. Andrzeja na rekonwalescencję do Anina, gdzie 
posługiwał jako wikariusz w latach 1953-58575. Po odzyskaniu pełni sił młody wikary 
zaczął się angażować głównie na polu duszpasterstwa rodzin.  
Z parafii w Aninie ks. Andrzej trafił do warszawskie parafii Niepokalanego Poczęcia 
NMP, na warszawskich Bielanach, przebywał tam w latach 1961-63576. 
Dnia 20 czerwca 1960 roku uzyskał licencjat, a tytuł doktora z teologii dogmatycznej 19 
listopada 1964 roku na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem o. prof. Andrzeja 
Krupy OFM: Problem podobieństwa Kościoła do Maryi w nauce św. Ambrożego. Od 
1963 roku ks. Andrzej wykładał teologię dogmatyczną w Wyższym Metropolitalnym 
Seminarium Duchownym w Warszawie, a w latach 1963–1974 dodatkowo również 
patrologię577. 
Decyzją władzy Archidiecezji Warszawskiej z dnia 23 listopada 1965r., ks. Santorski, 
pełniący do tej pory funkcję „wikariusza ekonoma” wspólnoty w Izabelinie, został mia-
nowany jej nowym proboszczem. Został wprowadzony na to stanowisko 22 grudnia 
1965r. przez dziekana Dekanatu Warszawa Bielany, w obecności wikariusza ks. Broni-
sława Piaseckiego i wiernych578. 

Troska o życie sakramentalne wiernych 

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, ks. Andrzej był wybitnym wykładowcą, a obejmując 
parafię w Izabelinie, posiadał już doktorat z teologii dogmatycznej. Jako autor wielu 
publikacji, nie był jedynie teoretykiem, lecz duszpasterzem, który próbował wcielać 
w życie treści, których nauczał. Dużą wagę przywiązywał do liturgii oraz sakramentów, 
które zostały ustanowione przez Chrystusa i obejmują wszystkie etapy i ważne momen-
ty życia579. 
Ksiądz Andrzej jako wychowawca seminaryjny, profesor, starał się, żeby wszystko było 
perfekcyjne. Był to człowiek bardzo zorganizowany, miał przemyślane działania dusz-
pasterskie. Jeśli chodzi o życie sakramentalne wiernych, to przy całej miłości do ludzi 
stawiał dość duże wymagania. Już wtedy wszystkie sakramenty święte były poprzedzo-
ne katechezą. Była katecheza przedchrzcielna oraz dla rodziców przygotowujących 
dzieci do pierwszej Komunii św. Odbywało się to w niedzielę, nieraz trwało długo, po-
nieważ ks. Andrzej chciał przekazać jak największą wiedzę parafianom. Nie zawsze 

                                                           
575 XAS 7/106 Nominacje 1952-2005. 
576 G. Polak, Kto jest kim w Kościele, Katolicka Agencja Informacyjna, Warszawa 1999, s. 318. 
577 Zob.  XAS 2/10, 13 Dokumenty osobiste – edukacja 1945-1992. 
578 AKM, Teczka parafii…, (603 ad 7477, 7477/AP/65). 
579 Zob.  KKK 297. 
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byli jednak oni zdolni do ich wysłuchiwania. Oczywiście katecheza przed sakramentem 
małżeństwa również była czymś wymaganym od nupturientów. Idąc do chorych z posługa 
sakramentalną, a było wówczas wielu chorych, najczęściej ks. Henryk jako wikariusz, poza 
odczytaniem fragmentu Ewangelii rozwijał zawartą w niej myśl w kilku słowach. By każdy 
parafianin miał dostęp do Słowa Bożego. Również praktyką panującą w Izabelinie było 
głoszenie krótkich homilii na każdej Mszy św. w dzień powszedni. W ten sposób trzeba 
było się przygotować do liturgii. Nie zapominajmy, że księża wikariusze posługiwali u bo-
ku swego księdza profesora. Ks. Andrzej lubił wsłuchiwać się w homilie swych współpra-
cowników. Obligowało to ich do odpowiedniego przygotowywania kazań580. 
Poniżej przedstawiamy kwestię wybranych sakramentów św. w izabelińskiej parafii za cza-
sów ks. Andrzeja: 
Chrzty święte przyjmowały głównie dzieci w wieku kilku miesięcy do kilku lat, choć 
zdarzyły się przypadki osób dwudziestokilkuletnich581. Kilka wpisów dotyczyło osób 
ochrzczonych wcześniej w parafiach, które po II wojnie światowej znalazły się poza 
granicami Polski. W większości przypadków rodzicami byli parafianie (ślub loco), wy-
znania rzymskokatolickiego, rzadko osoby z kontraktem cywilnym, w jednym przypad-
ku występuje jedynie matka (brak ojca). Sakramentu chrztu św. udzielali głównie księża 
posługujący w parafii, czasem diakon582. 
ROK 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
CHRZTY 67 46 48 54 54 59 62 60 66 70 
ROK 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
CHRZTY 76 89 86 77 80 66 67 74 78 69 
Tabela 1. Wykaz udzielonych chrztów św. w parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie w latach 1965-
84583. 

Bierzmowanie początkowo odbywało się co kilka lat. Była to głównie młodzież w wie-
ku około 15 lat ochrzczona w Izabelinie bądź sąsiednich parafiach (m.in. Borzęcin, Lip-
ków), zdarzały się osoby starsze, w okolicach 25 roku życia584, choć w 1967 roku do 
sakramentu przystąpiła osoba w wieku 80 lat585. Szafarzami sakramentu byli w tych 
latach: Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński (1971 r.), bp Bronisław Dąbrowski 
(1967, 1968, 1983 r.), późniejszy abp oraz bp Zbigniew Kraszewski. Niektóre osoby 
pochodzące z parafii przyjmowały bierzmowanie poza izabelińską świątynią.  
ROK 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
BIERZMOWNI - - 95 42 - - 188 - - 402 
ROK 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
BIERZMOWNI 74 - 99 - 79 55 - 57 35 52 
Tabela 2. Wykaz osób bierzmowanych w parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie w latach 1965-84586. 

                                                           
580 Zob. Wywiad przeprowadzony z ks. Henrykiem Małeckim w dniu 27.11.2015 r. - w posiadaniu autora. 
581 Np. w roku 1977 – 28 lat, 1979 – 29 lat.  
582 Archiwum Parafii Izabelin (API), Księga chrztów III (IX 1977-1989). 
583 Zob. API, Księgi chrztów II (13 IX 1959 – 1977), Księga chrztów III (IX 1977-1989). 
584 Np. w roku 1977, 1982. 
585 Zob. API, Księga bierzmowanych (1951 - …), s. 39. 
586 Tamże, s. 36-76. 
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Pierwsza Komunia święta była wydarzeniem corocznym, choć czasem niektóre dzieci 
z przyczyn losowych przyjmowały ją w innym terminie niż pozostali. W przedstawio-
nym na poniższej tabeli okresie czasu, sakrament Eucharystii przyjęło po raz pierwszy 
niemal 1200 dzieci.  
ROK 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
I  KOMUNIA 52 70 82 62 48 55 54 44 47 56 
ROK 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
I  KOMUNIA 74 52 49 64 51 63 51 74 64 59 
Tabela 3. Wykaz dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. w parafii św. Franciszka z Asyżu 
w Izabelinie w latach 1965-84587. 

Sakrament małżeństwa w czasie niemal dwudziestu lat probostwa ks. Santorskiego za-
warło ponad 500 par narzeczonych. W większości byli to parafianie, kawalerowie 
i panny, choć czasem wdowcy. W jednym przypadku odnotowano osobę bezwyznanio-
wą i raz kawalera z kościoła ewangelicko-augsburgskiego588.  
ROK 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
MAŁŻEŃSTWA 24 18 20 23 28 22 19 26 34 30 
ROK 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
MAŁŻEŃSTWA 32 36 31 24 26 30 28 29 20 21 
Tabela 4. Wykaz małżeństw zawartych w parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie w latach 1965-
84589. 

Nie można zapomnieć o sakramencie chorych.  
ROK 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
NAM. CHORYCH 18 20 30 16 18 29 9 21 12 27 
ROK 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
NAM. CHORYCH 27 34 38 28 36 35 63 62 70 46 
Tabela 5. Wykaz udzielonych sakramentów namaszczenia chorych w parafii św. Franciszka z Asyżu 
w Izabelinie w latach 1965-84590. 

Katechizacja -  fundamentem wychowania dzieci i młodzieży 

W 1968roku na katechizację uczęszczało 430, co stanowiło ok. 85% ogólnej liczby 
dzieci w wieku szkolnym.  
Katechizacja odbywała się w salce przy parafii i była prowadzona na wszystkich po-
ziomach edukacyjnych. Księża starali się, by również młodzież pracująca miała dostęp 
do katechezy, która połączona była z rozmową wychowawczą, m.in. namawiano mło-
dzież do dalszej edukacji i pogłębiania wiedzy.  
Katechizacja w myśli ks. Andrzeja, to nie tylko przekazywanie suchych formuł i regu-
łek, ale przede wszystkim dawanie świadectwa wzoru życia chrześcijańskiego na co 
dzień i od święta. Dlatego starał się na różne sposoby zbliżać młodych ludzi do Kościo-
ła zarówno przez małe jak i duże „K”. Katecheza dzieci wiązała się z odwiedzinami 
                                                           
587 Zob. API, Pierwsza Komunia Św., zeszyt 1. 
588 API, Księga małżeństw (1951-1999), s. 205, 224n. 
589 Zob. API, Księga małżeństw (1951-1999). 
590 Tamże. 
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rodzin, była to formacja całych rodzin. Ksiądz Janusz Strojny wspomina, że jako wika-
riusz pamięta odwiedzanie rodzin w zwykły dzień, nie tylko po kolędzie, aby kontakt 
z ludźmi był podtrzymywany również w ich domach, a nie tylko na plebanii591. 
Kiedy w roku 1983 na teren parafii przybyli Mali Bracia Jezusa592, pierwsi w Polsce 
bracia spod znaku o. Karola de Foucauld, ksiądz proboszcz szybko nawiązał z nimi 
kontakt. A nowo powstający dom braci, stał się ośrodkiem apostolstwa i katechizacji 
przede wszystkim młodzieży593. 
Jak wspominają Mali Braci, ks. Andrzej przyjął ich bardzo serdecznie i zaakceptował. 
Według nich najważniejsze było to, że po paru miesiącach ich pobytu w powstającym 
domu, zaczęła się przy parafii formować tak zwana „grupa czwartkowa”, kiedy wspól-
nie z braćmi spotykała się co tydzień na parafii głównie młodzież.  
Księdzu Santorskiemu jako proboszczowi niezwykle zależało na odpowiednim pozio-
mie edukacji religijnej połączonej z elementami wtajemniczenia chrześcijańskiego. 
Wielką pomocą w realizacji tego przedsięwzięcia byli księża wikariusze, siostry zakon-
ne oraz osoby świeckie. Był to przykład owocnej współpracy osób z różnych stanów 
w wypełnianiu obowiązku katechizacji, który należy nie tylko do duchowieństwa. 

Troska o formację rodzin 

Duszpasterze od zawsze zauważali niezwykle ważną rolę wspólnototwórczą, jaką od-
grywa „podstawowa komórka społeczna”, czyli rodzina. Ksiądz Santorski już od pierw-
szych lat kapłaństwa niezwykłą troską darzył rodziny. Łączyło się to z nauczaniem spo-
łecznym Kościoła wypracowanym podczas Soboru Watykańskiego II594. Mając w pa-
mięci osobiste doświadczenia i świadectwa wiary rodziców, które wyniósł z domu, ks. 
Andrzej doskonale rozumiał sens formacji rodzinnej, obejmującej zarówno relacje mie-
dzy małżonkami, jak i ich potomstwem. Powiedział kiedyś: za mało czerpiemy tego 
dobra, które Bóg chce nam dać. Za mało wiemy o szczęściu, które nasze rodziny mogą 
w każdej chwili brać od Boga595. 
Ksiądz Santorski często akcentował rolę łaski w życiu małżonków, łaski Bożej, która 
jest do zbawienia koniecznie potrzebna, oraz łaski sakramentalnej, którą mąż i żona 
wzajemnie siebie obdarowują, a z której owoców czerpią też ich dzieci. Podkreślał za-
sadę wzajemnego szacunku, w którym nie może być miejsca na egoizm. Małżonkowie 
mają być dla siebie narzędziami w rękach Boga596. 

                                                           
591 Zob. Wywiad przeprowadzony z ks. Januszem Strojnym w dniu 19.05.2016 r. - w posiadaniu autora. 
592 Prawie 20 lat po śmierci brata Karola, 8 września 1933r. pięciu młodych braci zakłada pierwszą 
wspólnotę na Saharze. Początkowo bracia żyją na sposób monastyczny wzorując się na stylu życia brata 
Karola. Obecnie żyje około 240 braci porozrzucanych po różnych zakątkach świata. Na podstawie: 
http://malibracia.pl [dostęp 08.12.2016] Od 1979 roku Mali Bracia mieszkali w Laskach, a od czerwca 
1983 są w Izabelinie, wtedy zaczęli budować dom. Zob. Wywiad przeprowadzony z br. Kazimierzem 
Dmitrzakiem IPFI i br. Andrzejem Kazimierskim IPFI w dniu 06.03.2016r. - w posiadaniu autora. 
593 Zob. KPI t. 2, s. 115. 
594 Zob. Lumen Gentium 2,11; 4,35; 5,41, Gaudium et spes 2,48. 
595 XAS 73/2 Działalność duszpasterska. Duszpasterstwo rodzin. Nauki rodzinne – „Trzy skarby rodziny 
chrześcijańskiej”. 
596 Tamże. 
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Ksiądz Andrzej kładł nacisk na ważną rolę ofiary w małżeństwie, bez której miłość 
małżeńska nie przetrwa. Przypominał, że wszystkie sakramenty, w tym także małżeń-
stwo, czerpią swe źródło z męki i śmierci Chrystusa, a dane nam zostały, by nas umac-
niać i oczyszczać. Mówił też o wzajemnych relacjach rodziców i dzieci. Opisał to sło-
wami: Rodzice dbają o dzieci – jakby Matka Boża i św. Józef dbający o Dzieciatko Je-
zus. A dzieci kochają rodziców jak Pan Jezus. (…) W takim domu panuje szczęście, 
choćby dookoła waliło się wszystko597. 
W swojej pracy z małżeństwami, ks. Andrzej nie uważał się nigdy za jedynego eksperta 
w dziedzinie spraw małżeńskich, wręcz przeciwnie, zawsze zachęcał małżonków do 
zgłębiania wiedzy związanej z sakramentem, który przyjęli, w dobrych książkach czy 
konferencjach. Podkreślał niezastąpioną rolę rodziców w odpowiednim przygotowaniu 
potomstwa do odpowiedzialnego wchodzenia w dorosłość. Zarówno przez przykład 
dawany w domu, jak również przez rozmowy na poważne tematy. Duszpasterz zachę-
cał, by wychowywać dzieci i wypracowywać w domach wierną miłość, wzajemny sza-
cunek i cierpliwość 598. Dużą wagę ks. Andrzej przywiązywał dla błogosławieństwa, 
dzieci, domu, itp. Kiedy spotykał rodziców z dziećmi, to mówił, że jest „dziadkiem”, 
kładł dłoń na główce dzieci i je błogosławił599.  
Pośród rozlicznych obowiązków proboszcza z Izabelina należy wspomnieć o członko-
stwie w Kolegium Rekolekcjonistów Archidiecezji Warszawskiej, w Referacie Duszpa-
sterstwa Stanowego w Archidiecezji Warszawskiej oraz Radzie Duszpasterskiej600. 
Ksiądz Santorski troszczył się nie tylko o własnych parafian, lecz troskę o rodziny roz-
szerzał na wszystkich potrzebujących. Organizował w tym celu spotkania formacyjne 
dla księży, podczas których dzielili się oni wzajemnie doświadczeniami. Zapraszał na 
nie również osoby świeckie, by można było wsłuchać się w ich opinie i potrzeby601.  
Ksiądz Andrzej w mocnych i zdecydowanych słowach wyrażał się na temat trwałości 
sakramentu małżeństwa. Był zagorzałym przeciwnikiem rozwodu602. 

Zaangażowanie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w życie parafii 

Siostry ze zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża, założonego przez Sługę Bo-
żą Różę Czacką, od 1921 roku rozpoczęły swą posługę w Zakładzie dla Niewidomych 
w Laskach, leżących w sąsiedztwie Izabelina. Ścisła współpraca między Zakładem 
i parafią była znakiem rozpoznawczym izabelińskiej wspólnoty.  
Przez dłuższy okres przy parafii posługiwały trzy siostry zakonne603. Osoby związane 
z parafią podkreślają, a kronika uzupełnia te wspomnienia, że siostry były bardzo zaan-
gażowane. Kilkakrotnie, korzystając z dłuższej nieobecność ks. Andrzeja, np. podczas 
jego pielgrzymek, witały go po powrocie z jakąś niespodzianką, np. wyremontowaniem 

                                                           
597 XAS 73/4-15 Działalność duszpasterska… 
598 Zob. XAS 73/16-21 Działalność duszpasterska… 
599 Tamże. 
600 Zob.  XAS 7/27, 28, 30 Funkcje diecezjalne – nominacje, dekrety 1970-1997. 
601 Zob. XAS 73/194-195 Działalność … Rekolekcje dla rodzi-ców1970-1971. 
602 XAS 73/21 Działalność ... Nauki rodzinne –„Trzy skarby rodziny chrześcijańskiej”. 
603 KPI t. 1, s. 201. 
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jego mieszkania604. Gdyby nie siostry, parafia nie byłaby tak ciepłym i otwartym do-
mem, księża proboszczowie dobrze o tym wiedzieli, dlatego też bardzo doceniali ich 
obecność przy izabelińskiej parafii. Były „matkami”, doradczyniami i pomocnicami. 
Zaangażowanie sióstr w życie parafii było ogromne: zaopatrywały ubogich, bezdom-
nych, chodziły do chorych.  
Przez cały czas posługiwania ks. Santorskiego w parafii poza proboszczem był tylko 
jeden wikariusz. Przez niemal dwadzieścia lat probostwa ks. Andrzeja „przewinęło się” 
kilkunastu wikariuszy. Natomiast siostry nie zmieniały się tak często jak wikarzy. Dla-
tego stanowiły niezbędną pomoc w „utrzymywaniu miejscowej tradycji”. Ojciec Leon 
Knabit wspominał: Dobrze umiał (ks. Andrzej) wykorzystać pomoc sióstr – to jest bar-
dzo ważne. Siostry przygotowały grunt, tak że on wchodził na pewne gotowe sprawy605. 
Nietypową niespodzianką była wizyta w izabelińskiej parafii, goszczącej u sióstr w La-
skach Matki Teresy z Kalkuty. Przybyła ona na kilka dni do Polski w 1983 roku, z my-
ślą o utworzeniu pierwszego w naszym kraju domu Zgromadzenia Sióstr Misjonarek 
Miłości Bliźniego. Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla odwiedziła kilka rodzin wielo-
dzietnych i osoby chore oraz samotne mieszkające na terenie parafii. To niewątpliwe 
wyróżnienie, które spotkało izabelińską wspólnotę, wynikało nie tylko z sąsiedztwa, 
lecz również z niezwykle dobrych relacji między siostrami z Lasek a ks. Santorskim 
i wiernymi świeckimi606. 

Inne zaangażowania 

Ksiądz Andrzej jako młody, energiczny kapłan podejmował wiele aktywności na rzecz 
parafii607, poza tym był znany poza parafią głownie jako wykładowca, profesor. Od 
roku 1973 ks. Santorski wykładał teologię życia wewnętrznego na Prymasowskim In-
stytucie Życia Wewnętrznego w Warszawie608. Od 1976 roku prowadził seminarium 
z teologii życia wewnętrznego, a od roku 1977 również seminarium z teologii dogma-
tycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (poprzednio Akademickie 
Studium Teologii Katolickiej). 
W początkowym okresie działalności dydaktycznej zajmował się głównie sakramento-
logią. Jednak najwięcej sił i pasji poświęcił teologii życia wewnętrznego, skupiając się 
szczególnie na kwestii tak zwanego „pierwszego nawrócenia” oraz na zagadnieniach 
„ascezy życia emocjonalnego”. Był również autorem pięciu kaset nagrań audio dla nie-
widomych na temat teologii życia wewnętrznego. W latach 1975–1984 uczestniczył 
w pracach Komisji Episkopatu Polski ds. Katechizacji. Dodatkowo był wielokrotnie 
zapraszany do udziału w wielu komisjach kościelnych jako uznany konsultor, ekspert 
w sprawach ortodoksji i ortopraksji609, głównie ze względu na umiejętność formułowa-

                                                           
604 Zob. KPI t. 1, s. 202. 
605 Wywiad przeprowadzony z o. Leonem Knabitem OSB w dniu 15.07.2014 r. - w posiadaniu autora. 
606 Zob. KPI t. 2, ss. 83-120. 
607 Zob. Wywiad przeprowadzony z p. Haliną Stawską w dniu 4.12.2014 r. – w posiadaniu autora.. 
608 XAS 7/18-26 Studium Życia wewnętrznego, nominacje. 
609 Tzn. jedności praktyk religijnych; postępowanie zgodne z ortodoksją. 
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nia wyważonych, kompletnych i trafnych opinii610. Oto jak w zwięzły sposób o ks. An-
drzeju wypowiedział się jego wikariusz, o. Leon: To był bardzo dobry teolog, infułatem 
został nawet pod koniec życia611. 
Ksiądz Andrzej był przez wiele lat kierownikiem grupy 12 Warszawskiej Pieszej Piel-
grzymki612. Pełnił ważne funkcje w Kościele warszawskim. Był zgłoszony do Komisji 
Historycznej w Procesie Beatyfikacyjnym Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego oraz Sługi Bożego Władysława Korniłowicza613. Jako członek Kolegium Wy-
działu Nauki Katolickiej w Archidiecezji Warszawskiej działał aktywnie przez 25 lat 
(1974-1999)614. Spośród rozlicznych jego obowiązków należy także wspomnieć człon-
kostwo w Kolegium Rekolekcjonistów Archidiecezji Warszawskiej, Referatu Duszpa-
sterstwa Stanowego w Archidiecezji Warszawskiej, Radzie Duszpasterskiej, funkcję 
egzaminatora synodalnego615, cenzora ksiąg treści religijnych przy Kurii Metropolital-
nej Warszawskiej616, egzaminatora duchowieństwa zakonnego w latach 1964-1980617, 
Duszpasterza Stanowego618, członkostwo w Unii Apostolskiej Kleru (1964-1992)619, 
nominacje na spowiednika SS. Prezentek w Lipkowie koło Izabelina (1966-1969)620 
oraz na spowiednika Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża (1966-1985)621. Ksiądz 
Andrzej był zapraszany do wygłaszania referatów w zgromadzeniach zakonnych, m.in. 
u Księży Marianów podczas prowincjalnego konwentu oraz podczas szkolenia Mistrzyń 
nowicjatu622. W roku 1974 otrzymał jako wyróżnienie za wzorową działalność kapłań-
ską przywilej noszenia rokiety i mantoletu623, pięć lat później, już za pontyfikatu Jana 
Pawła II, uzyskał tytuł Prałata Jego Świątobliwości624. 
Parafia jako wspólnota 
Życie we wspólnocie sprzyja powstawaniu obyczajów, które z czasem stają się lokal-
nymi tradycjami. Zadziwiający jest fakt, że zaledwie w kilka lat od utworzenia izabeliń-
skiej parafii można było dostrzec pewne charakterystyczne obyczaje. Z pewnością pra-
gnienie nadania wspólnocie cech rodziny przez ich duszpasterzy przyspieszyło ten pro-
ces. Parafia miała być niczym duża rodzina, a wszyscy jej członkowie powinni czuć się 
jak w domu. Budynek kościoła i otaczający go teren miały stanowić miejsce, do którego 

                                                           
610 Zob.  A. Santorski, Teologia w służbie pytającym, w: WST XXII/2/2009, s. 7-9. 
611 Wywiad – o. L. Knabit. 
612 Zob. Wywiad przeprowadzony z p. Janiną Sosnowska, p. Teresą Dominiak, p. Krystyną Koper. 
613 XAS 7/7, 9 Działalność kapłańska 1949-2010; Nominacje do Komisji Beatyfikacyjnych 1986, 1993.  
Ks. WŁADYSŁAW KORNIŁOWICZ (5.08.1884-26.09.1946) - współtwórca i kierownik duchowy 
Dzieła Lasek, liturgista, duszpasterz inteligencji, rekolekcjonista, założyciel i redaktor czasopisma 
„Verbum”. Z. Wit Encyklopedia Katolicka, red. A. Szostka, Lublin 2002 t. IX , s. 862. 
614 XAS 7/10-15 Kolegium Wydziału Nauki Katolickiej 1974-1999. 
615 XAS 7/27-30 Funkcje diecezjalne – nominacje, dekrety 1970-1997. 
616 XAS 7/87-95 Nominacje na cenzora 1956-2008. 
617 XAS 7/54-64 Nominacje na egzaminatora duchowieństwa zakonnego 1964-1980. 
618 XAS 7/32 Funkcje diecezjalne – nominacje, dekrety 1970-1997. 
619 XAS 7/49-53 „Unia Apostolska Kleru”, dekrety 1964-1992. 
620 XAS 7/47-48 Nominacje na spowiednika Sióstr Prezentek 1966-1969. 
621 XAS 7/35-46 Nominacje na spowiednika Sióstr FSK 1966-1985. 
622 XAS 7/33-34 Duszpasterstwo zakonów 1970, 1982. 
623 XAS 7/16 Przywilej  rokiety i mantoletu 1974. 
624 XAS 7/ 20  Prałat – dekret nominacyjny 15.11.1979. 
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można było przyjść zawsze i z każdą sprawą. Tak też właśnie było w czasach probostwa 
ks. Santorskiego, o czym wspominają m.in. pamietający tamten okres parafianki, mó-
wiąc, że czuły się jak w rodzinie. Pomagały, ale też zawsze mogły przyjść na plebanię, 
porozmawiać, najeść się, napić, usiąść wspólnie do stołu z księżmi625.  
Największym problemem moralnym, z którym na różne sposoby starał się walczyć ks. 
proboszcz, był wszechobecny wśród wielu rodzin alkoholizm.  
Pomimo tego, że w skład parafii wchodziły trzy wioski: Izabelin, Truskaw i Sieraków, 
ich mieszkańcy potrafili się jednoczyć w wielu podejmowanych inicjatywach, ukazując 
obraz prawdziwej wspólnoty kościelnej626. 
Oczywiście poza utartymi zwyczajami i praktykami parafialnymi, ks. Andrzej dbał o to, 
by organizować różnego rodzaju pielgrzymki i wyjazdy integrujące wspólnotę627. 
Warto również nadmienić, że od czasu, kiedy proboszczem został ks. Andrzej , który 
wykładał w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, 
wzmacniała się więź łączącą parafię z alumnami. Jedną z „nowinek” było odbywanie 
przez diakonów próbnych lekcji religii w parafialnych salkach. Współpraca z semina-
rium polegała na zapraszaniu profesorów seminarium do Izabelina. W protokole z wizy-
tacji dziekańskiej przeprowadzonej w listopadzie 1982 znajdujemy fragment, który sta-
nowi doskonałe podsumowanie powyższego paragrafu: Duszpasterstwo bez zmian. At-
mosfera familijna628. 

Kontynuacja dzieła księdza Aleksandra Fedorowicza 

To właśnie w młodym ks. Andrzeju umierający proboszcz widział godnego kontynuato-
ra rozpoczętego dzieła. Ksiądz Fedorowicz, poprzednik ks. Santorskiego, a zarazem 
budowniczy kościoła w Izabelinie, był bez wątpienia człowiekiem obdarzonym wyjąt-
kowym charyzmatem. Nie było łatwo być następcą tak wielkiego człowieka. Jednak ks. 
Andrzej podjął to trudne wyzwanie, przed którym postawił go Kościół warszawski. Ja-
ko nowy proboszcz starał się zachować dotychczasowe zwyczaje i styl życia parafialne-
go wypracowane przez ks. Fedorowicza. Jednakże w wielu aspektach praca duszpaster-
ska uległa koniecznym modyfikacjom, głównie ze względu na reformy posoborowe 
oraz rozwój parafii. 
Przez pierwsze lata posługi niezastąpioną rolę wprowadzania nowego proboszcza 
w zwyczaje parafialne odgrywały siostry posługujące przy kościele. Mając na uwadze 
specyfikę izabelińskiej wspólnoty, młody ksiądz mógł początkowo czuć się zmieszany 
i obcy. Jednak jak się okazało, szybko wszedł w „klimat” Izabelina i co pokazała przy-
szłość, był najdłużej urzędującym proboszczem od utworzenia parafii629. 
Na przestrzeni niemalże dwudziestu lat probostwa ks. Santorskiego warunki panujące 
we wspólnocie podlegały nieustannym zmianom. Przykładowo wizyta duszpasterska za 

                                                           
625 Zob. Wywiad - J. Sosnowska, T. Dominiak, K. Koper. 
626 Zob. KPI, t. 2, s. 70. 
627 Zob. KPI t. 2, s. 101-111. 
628 XAS 92/144 Protokoły z wizytacji parafii 1981, 1982. 
629 Zob. AKM Teczka parafii…, Wykaz kapłanów pracujących w parafii Izabelin-Laski k/Warszawy. 
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czasów ks. Alego trwała niespełna dwa miesiące, i to w okresie gdy nie miał wikariu-
sza630. Natomiast ks. Andrzej potrzebował więcej czasu na wizytę duszpasterską w całej 
parafii. Nie oznacza to jednak, że następca ks. Fedorowicza stał się bardziej skrupulat-
ny. Należy mieć na względzie rozliczne obowiązki księdza Andrzeja. Jednak realia tam-
tego okresu były inne, a poza tym ks. Ali jako budowniczy parafii znał doskonale nie-
mal każdą rodzinę, a także miał w zwyczaju odwiedzanie rodzin w ciągu roku, co też 
starał się kontynuować ks. Santorski. Jako podstawowy element kontynuacji wymienił 
ks. Janusz „budowanie parafii żywej” czyli wspólnoty tych, którzy aktywnie włączeni 
są w życie Kościoła i sobie wzajemnie potrafią pomagać. Trzeba było w tym celu poko-
nać wiele oporów, niesnasek oraz wielu sąsiedzkich sprzeczek631. 
Ksiądz Andrzej nie poprzestawał na tym, co zastał w parafii, lecz sukcesywnie podej-
mował różnorodne inicjatywy. Pomagali mu w tym zarówno najbliżsi współpracowni-
cy: ks. wikariusze i siostry zakonne, jak również wielu świeckich parafian.  
Księża wikariusze parafii 
Przez pierwsze dwanaście lat funkcjonowania parafii pracę duszpasterską pełnił tylko 
jeden kapłan - proboszcz. Wzrost liczby wiernych i rosnące potrzeby pastoralne wymo-
gły konieczność drugiego kapłana do pomocy, czyli wikariusza. Nie możemy zapomi-
nać, że nawet ksiądz Andrzej Santorski, nim został proboszczem parafii w Izabelinie 
przez kilka miesięcy posługiwał w niej jako wikariusz. 
Poniższa tabela przedstawia wykaz wikariuszy pełniących posługę za czasów ks. Fedorowi-
cza oraz ks. Santorskiego. Przedstawimy pokrótce kilku ze współpracowników ks. Andrzeja.  

Imię i Nazwisko Lata posługi 
ks. Bronisław Piasecki 1.06.1963 - 17.01.1966 
ks. Jan Gastołek 15.06.1964 - 25.01.1965 
ks. Józef Misiak 25.01.1965 - 11.06.1965 
ks. Andrzej Santorski 11.06.1965 - 23.11.1965 
ks. Józef Misiak 17.01.1966 - 10.06.1968 
ks. Ryszard Rudnicki 10.06.1968 - 1969 
ks. Janusz Strojny 1969 – 1970 
o. Leon Knabit 22.08.1970 - 27.06.1971 
ks. Bogumił Sikorski 1.09.1971 - 10.06.1972 
Ks. Wojciech Szczęsny 10.06.1972 - 29.06.1973 
ks. Andrzej Gałka 29.06.1973 - 20.05.1975 
ks. Ryszard Moń 25.06.1975 - 15.05.1976 
ks. Henryk Małecki 7.06.1976 - 10.06.1983 
ks. Henryk Kleps 10.06.1983 - 15.06.1985 
ks. Andrzej Zakrzewski 15.06.1985 - 16.06.1986 

Tabela 6. Wykaz wikariuszy posługujących w parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie w latach 1963 – 1985632. 

                                                           
630 Zob. KPI t. 1, s. 36. 
631 Zob. Wywiad – ks. J. Strojny. 
632 Zob. Rocznik Archidiecezji Warszawskiej 1990, Warszawa 1993, s. 259. Podstawa tabeli: AKM 
Teczka parafii… oraz KPI t. 1 i 2. 
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 Świeccy jako współodpowiedzialni za parafię 
Bez wątpienia „bezinteresowność”, to słowo, które wielokrotnie charakteryzuje parafian 
czynnie zaangażowanych w służbę przy izabelińskiej wspólnocie.633. Wszyscy, zwłasz-
cza pokolenie wychowane przez ks. Fedorowicza, mieli pogłębiona świadomość współ-
odpowiedzialności za parafię, za księdza. Ksiądz Henryk Małecki wspomina, że do-
świadczył ogromnej życzliwości od ludzi, zresztą nie tylko on, ale również ks. Santorski 
i siostry. Na pewno wiele osób w parafii modliło się za owocność pracy duszpasterskiej 
księży634. 
Parafianie dbali nie tylko o własną parafię, ale również o cały Kościół warszawski, 
szczególną troską obejmując alumnów seminarium, w którym ks. Santorski był wykła-
dowcą. Jednym ze szlachetnych działań było fundowanie stypendium dla kleryków 
z najuboższych rodzin635. Nie była to akcja jednorazowa, lecz długotrwała636.  

Osobiste kontakty z parafianami – kierownictwo duchowe 

Ksiądz Andrzej w jednym z opracowań pisał:  
„Kierownictwo duchowe, to szczególne działanie duszpasterskie, określane również jako: ojco-
stwo duchowe, duszpasterstwo indywidualne czy też dialog duszpasterski. (…) Jest to z reguły 
pomoc indywidualna, a zatem udzielana przez kogoś jednego również pojedynczej osobie, doty-
cząca życia wewnętrznego, czyli postępu w świadomej współpracy z łaską Ducha Świętego, któ-
ry prowadzi człowieka do coraz doskonalszego nadprzyrodzonego zjednoczenia z Bogiem”637. 

Tym, co bez wątpienia charakteryzowało duszpasterstwo w Izabelinie, było bezpośred-
nie zaangażowanie ks. Andrzeja w kontakt z drugim człowiekiem potrzebującym po-
mocy. Mimo rozlicznych obowiązków, które poza parafią dotyczyły m.in. pracy na 
uczelni w charakterze wykładowcy, ks. Santorski znajdował czas na rozmowę z każ-
dym, kto tego potrzebował. Chcąc dotrzeć do osób nieco „oddalonych od Kościoła”, ks. 
Andrzej często korzystał z dostępnych mu środków przekazu informacji, którymi były 
głównie ulotki-listy. 
Jak przystało na profesora i wykładowcę w Wyższym Seminarium Duchownym, ks. 
Santorski posiadał gruntowną wiedzę teologiczną, którą ustawicznie zgłębiał. Działając 
w środowisku naukowym, miał możliwość zapraszania do parafii wielu wybitnych ka-
znodziejów, z czego też korzystał. Miał świadomość, że każda dusza potrzebuje wzrostu 
również na poziomie intelektualnym, jak i moralnym. 

Zakończenie posługi proboszcza parafii i dalszy okres życia 

Co ciekawe, w kronice parafialnej nie znajdujemy żadnego wpisu podsumowującego 
pracę ks. Santorskiego Może dlatego, że wszystkie wpisy z niemal dwudziestu lat sta-
nowiły wystarczający obraz jego posługi. Odnotowano jedynie: „W niedzielę 24 czerw-
ca 1984 roku zostało ogłoszone parafianom o mianowaniu nowego Proboszcza Parafii 

                                                           
633 Tamże. 
634 Zob. Wywiad – ks. H. Małecki. 
635 Zob. KPI, t. 1, s. 149. 
636 Tamże, s.187, 217. 
637 A. Santorski Kierownictwo duchowe w życiu i posłudze księdza, w: Sztuka bycia księdzem, red. J. 
Augustyn, Kraków 2011, s. 183. 
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Izabelin, którym został ks. Józef Podstawka, wyświęcony na kapłana w 1965 roku, 
ostatnio proboszcz Parafii Bedlno. Niech Mu Bóg błogosławi”638. 
Z nominacji z dnia 13 czerwca 1984 roku, podpisanej przez biskupa Kazimierza Roma-
niuka dowiadujemy się o skierowaniu ks. Andrzeja do parafii św. Jozafata w Warszawie 
w charakterze rezydenta 
Z przeprowadzonych wywiadów639 wynika, ks. Santorski był świadomy konieczności 
przeprowadzenia generalnego remontu izabelińskiej świątyni i zrezygnował z funkcji 
pragnąc powierzyć to zadanie nowemu proboszczowi640. Ksiądz Santorski odchodził 
z parafii z ogromną tęsknotą641.  
Dnia 24 czerwca 2009 roku, z okazji osiemdziesiątych urodzin ks. Andrzeja Arcybiskup 
Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz wspomniał wkład kapłana w budowanie para-
fii w Izabelinie, pisząc: „W latach 1965-1984 był duszpasterzem i proboszczem w para-
fii Izabelin koło Warszawa. W tej pracy umiejętnie łączył teorię i praktykę. Do religij-
nej wspólnoty w Izabelinie powiedział, że staje wobec niej przede wszystkim jako nau-
czyciel. W rzeczywistości prowadził nieustanną katechezę parafialną”642. Podkreślmy, 
że w uznaniu za zasługi dla Kościoła warszawskiego został odznaczony godnością pra-
łata papieskiego (w 1979 roku), a następnie protonotariusza apostolskiego (w 2008 ro-
ku)643. 
Ksiądz Andrzej z pewnością nie uważał swego kapłańskiego życia za nieudane. W To-
warzystwie Teologów Dogmatyków posiadał honorowe członkostwo od 20 września 
2006. Lata 1993-2006 to okres kierowania Prymasowskim Instytutem Życia Wewnętrz-
nego przez ks. Andrzeja Santorskiego644. Ostatnie lata posługi pełnił przy Zakładzie dla 
Niewidomych jako rezydent Parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach645. 
W testamencie, który napisał 7 lipca 2008r., czytamy: 

„Dziękuję Panu Bogu w Trójcy Jedynemu za udzielone mi dotąd 79 lat życia i za bliską już 
rocznicę pięćdziesiątą szóstą mojego kapłaństwa. Dziękuję Mu za łaskę wiary, szczerej modli-
twy i wyrazistego pojmowania objawionych Bożych Tajemnic, których doświadczałem przez ca-
łe życie. Jestem przekonany, że otrzymałem tę łaskę za pośrednictwem moich Rodziców, któ-
rych miłość, przykład życia ofiarnego i wielkie, a mężne znoszenie cierpienia, tak mnie ubogaci-
ły bez żadnej mojej zasługi. 
Dziękuję za wielką łaskę powołania, wymodloną przez moją chrzestną Matkę; za to, że od chwili 
podjęcia decyzji na początku mojego pobytu w Seminarium, przed przeszło sześćdziesięciu laty, 
nie miałem nigdy żadnych wątpliwości, że zostałem przez Boga wprowadzony na jedyną przez 
Niego wybraną drogę. 
Zdaję sobie sprawę, że te dary Boże zaniedbywałem stale i nie współpracowałem z nimi tak, 
jakby należało. Osobiste zadowolenie i radość, jaką dawała mi praca kapłańska i dostrzegalne jej 
owoce, bardziej mnie pociągały do działania, niż bezinteresowna miłość i pragnienie wyrzecze-

                                                           
638 KPI t. 2, s. 128. 
639 Zob.  Wywiady. 
640 Zob. AKM Teczka parafii…, 8526/AP/84 
641 Zob. Wywiad - J. Sosnowska, T. Dominiak, K. Koper. 
642 A. Santorski, Teologia…, s. 8. 
643 Tamże, s. 9. 
644 Zob. M. Szymula, Prymasowski Instytut Życia Wewnętrznego, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, nr 
44/2007. 
645 Zob. http://www.cmentarzwlaskach.pl/santorski.html [dostęp 12.02.2017]. 
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nia się siebie dla Boga i bliźnich. W wielu sprawach ulegałem pokusie łatwizny i wybierania te-
go, co przyjemniejsze, a nie tego, czego wymagało posłuszeństwo Bogu. Proszę Boga Miłosier-
nego o wybaczenie mojej samowoli, mojego wygodnictwa, mojej zarozumiałości i ciągłej nie-
wierności łasce. 
Przepraszam wszystkich, którym wyrządziłem przykrości, okazywałem lekceważenie i zwłasz-
cza przez opieszałość sprawiłem wiele przykrych zawodów. Chcę serdecznie podziękować tym 
wszystkim niezliczonym Przyjaciołom, od których otrzymywałem nieustannie ponad miarę 
życzliwości, troski i pomocy przez całe życie. 
Dziękuje Drogim Siostrom FSK za gościnne udzielenie mi mieszkania i otoczenie opieką na 
obecnym etapie mojej niepełnosprawności… 
Jeżeli to możliwe, chcę prosić, aby moje ciało po śmierci było pochowane na cmentarzu Zakładu 
w Laskach. Wszystkich życzliwych proszę o modlitwę, aby Bóg okazał Miłosierdzie mnie 
grzesznemu… DEO GRATIAS”646. 

Ksiądz Santorski zmarł 29 kwietnia 2011 roku po długiej chorobie, w wieku 82 lat, 
z tego w kapłaństwie 58. Mszy św. pogrzebowej w Kaplicy Zakładowej przewodni-
czył Jego Eminencja ks. kard. Kazimierz Nycz przy udziale ponad stu kapłanów647.  

Podsumowanie 

Niniejsza dysertacja ma na celu ukazanie osoby ks. Andrzeja Santorskiego jako pro-
boszcza parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie w latach 1965-1984. Oczywi-
ście kilkudziesięciostronicowa praca nie wyczerpuje tematu i nie sposób było zawrzeć 
wszystkich dokonań duszpasterza w ciągu niemal 20 lat. 
Podstawową trudnością, z którą musiał zmierzyć się autor, był fakt, że od ostatniego 
roku posługi ka. Andrzeja minęło już przeszło 30 lat. Nierealne byłoby przeprowadze-
nie wywiadów z wszystkimi osobami, które zetknęły się z duszpasterzem w rozpatry-
wanym przez nas czasie, dlatego ograniczyliśmy się do wyboru kilkunastu osób, zarów-
no wiernych jak i współpracowników księdza Santorskiego. Wspomnienia dotyczące 
duszpasterza sprzed kilkudziesięciu lat przedstawiły charakterystyczne cechy kapłana, 
ukazały też wydarzenia, które odcisnęły się trwale w pamięci ludzkiej. Autor dotarł do 
kilku wikariuszy ks. Santorskiego z badanego okresu. 
Dokonana kwerenda uwidoczniła, jak ważne jest archiwizowanie wydarzeń oraz pro-
wadzonych działań duszpasterskich, czy to przez gromadzenie ich przez samego kapła-
na, czy też w formie kroniki parafialnej.  
Co oczywiste, autor nie mógł się oprzeć jedynie na wspomnieniach. Akta archiwalne 
kurii oraz spuścizna po ks. Andrzeju często zawierała jedynie suche fakty lub zdawko-
we informacje. Dlatego nieocenione źródło wydarzeń mających miejsce w parafii oraz 
szczegółowych opisów działań duszpasterskich podejmowanych przez księdza probosz-
cza stanowiła kronika parafialna. Była ona prowadzona z niezwykłą starannością i do-
kładnością.  
Żywa pamięć o ks. Santorskim jest w sercach wielu parafian, którzy często wspominali 
o nim i jego dokonaniach, m.in. o udzielanych przez niego sakramentach, ale również 
codziennych poradach życiowych. Liczne grono wiernych podkreślało fakt, iż można go 

                                                           
646 XAS 9/12 Wspomnienia 1944-2010; Testament. 
647 Zob. http://www.cmentarzwlaskach.pl... 
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uznać za kontynuatora koncepcji duszpasterskiej księdza Alego. Pomimo wielu różnic 
w osobowości kapłanów obaj wkładali serce i byli całkowicie oddani dla parafian.  
Długoletnia posługa księdza Andrzeja Santorskiego w izabelińskiej wspólnocie, to je-
dynie fragment z jego bogatej życiowej historii. Wciąż pozostaje wiele ciekawych wąt-
ków dotyczących między innymi prowadzonej przez niego działalności naukowej. Dla-
tego też w aneksie zamieściliśmy wykaz prac autorstwa księdza profesora. Z nadzieją 
oczekujemy kolejnych pozycji dotyczących tak nietuzinkowego kapłana, jakim był ks. 
Andrzej. 
Ufamy, że niniejsza praca przyczyni się do poznania historii Archidiecezji Warszaw-
skiej i jej kapłanów, stając się inspiracją dla wiernych. Deo gratias! 
 
 
 

FATHER ANDRZEJ SANTORSKI - PARISH PRIEST IN IZABELIN IN THE 

YEARS 1965-1984. 
 
Summary 
 
In this paper the author presents Fr. Andrzej Santorski as a pastor of St. Francis of Assi-
si Parish in Izabelin in Archdiocese of Warsaw. He was well known as a profesor of 
dogmatic theology, but not many known that he was a pastor for almost 20 years. He 
succeed great priest Aleksander Fedorowicz informally known as Ali. He had not easy 
work to do from 1965 to 1985 in times after The Second Vatican Council.  
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