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Święty Wojciechu módl się za nami

Ks. Piotr Górecki

Historia kościoła i parafii
św. Wojciecha w Zabrzu
W nieustannym wypełnianiu się czasu i zmierzaniu ku
ostatecznemu spotkaniu z Bogiem, człowiek przeżywa także
momenty, które pozwalają mu na radowanie się i wielbienie
majestatu Boga. To właśnie sam Bóg w swojej niezgłębionej
Mądrości pozwala nam tego roku obchodzić po raz pierwszy
liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II. Tego też dnia,
22 X 2011 roku dla najmłodszej wspólnoty parafialnej
w Zabrzu, parafii św. Wojciecha, ks. bp Gerard Kusz
uroczyście konsekruje nową świątynię. Dzień ten jest
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piękną okazją, aby podziękować Stwórcy za dar lokalnego
Kościoła, za dar parafii i dar nowego Domu Bożego.
Najmłodsza wspólnota parafialna w Zabrzu powstała
1 I 1998 roku. Jeszcze 1 lipca 1996 roku ks. bp Jan
Wieczorek utworzył tymczasową jednostkę kościelną, a rok
wcześniej
zlecił
dzieło
budowy
nowego
kościoła
ks. Andrzejowi Mikule, który z dniem 1 IX 1995 roku
ustanowiony został wikariuszem przy parafii św. Teresy
w Zabrzu Mikulczycach, a od 1 I 1998 roku proboszczem
nowej parafii, która powstała po wydzieleniu z terenu
parafii pw. św. Teresy w Zabrzu Mikulczycach „Osiedla
Kopernik”, a także bloków przy ul. Hermisza i osiedla
domków jednorodzinnych „Szczęść Boże”, które wcześniej
należały do parafii św. Kamila w Zabrzu. W tym przypadku
granicą nowej parafii stała się ul. Gdańska.

WCZEŚNIEJSZE PRÓBY BUDOWY KOŚCIOŁA
Inicjatywa powstania nowej placówki kościelnej
w tym miejscu nie jest bynajmniej nowa. Jeszcze w latach
trzydziestych ubiegłego wieku parafia św. Wawrzyńca
w Zabrzu Mikulczycach nosiła się z zamiarem podziału dość
dużej liczebnie parafii. Ówczesny proboszcz, ks. Augustyn
Grochowina (proboszcz parafii w latach 1925-1946)
postanowił na nowym robotniczym osiedlu wznieść dwa
kościoły,
których
projekty
wykonawcze
zlecono
bytomskiemu architektowi Theodorowi Ehlowi. Pierwszy
kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus wzniesiono
w latach 1932-1933. Kolejny kościół pw. św. Antoniego
z Padwy miano wybudować w sąsiedztwie ulicy Leśnej.
Projekt kościoła z 1936 roku nie doczekał się realizacji,
a władze nazistowskie skutecznie odsuwały dzieło budowy.
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Podobnie rzecz się miała z inicjatywą powołania odrębnej
placówki duszpasterskiej na osiedlu robotniczym „Szczęść
Boże”. Co prawda pod koniec lat trzydziestych w jednym
z domków zamieszkał ojciec kamilianin, ale już po kilku
miesiącach władze sprzeciwiły się ustanowieniu filialnej
placówki pw. św. Elżbiety, która nadal przynależeć miała do
parafii św. Kamila.
Czasy powojenne odsunęły na dalszy plan dzieło
budowy kościoła. W latach 70-tych ubiegłego wieku
w sąsiedztwie starych osiedli wybudowano kilka bloków
przy ul. Hermisza oraz rozpoczęto budowę dużego osiedla
bloków wielorodzinnych „Kopernik”. Ponieważ terytorialnie
osiedla znajdowały się najbliżej kościoła św. Teresy,
większość mieszkańców uczęszczała do tegoż kościoła.
Droga, jaką musieli pokonywać, była dość uciążliwa,
ponieważ między nowym osiedlem a Mikulczycami
znajdowała się wówczas przemysłowa linia kolejowa. Aby
przedostać się z osiedla do Mikulczyc, trzeba było pokonać
kilkukilometrowe obejście torów. Dopiero w 1989 roku nad
torami ówczesnej kolejki przerzucono rozbudowaną kładkę,
dzięki czemu droga w obydwie strony stała się o wiele
krótsza.
W latach 90 -tych tereny na południe od osiedla
przeznaczono dla infrastruktury przemysłowo-handlowej
oraz zaplanowano budowę osiedla domów jednorodzinnych,
tzw. osiedle „Słoneczna Dolina”. Dzięki przemianom
zainicjowanym w sierpniu 1980 roku, ówczesny proboszcz
parafii św. Teresy – ks. Józef Kusche zasygnalizował
wiernym potrzebę budowy kościoła na nowym osiedlu.
W tym czasie jednak parafia znajdowała się w fazie
gruntownego remontu kościoła parafialnego (remont
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zakończono w
1982 roku)
oraz budowy
katechetycznego, który poświęcono w 1984 roku.

domu

INICJATYWA BUDOWY KOŚCIOŁA NA NOWYM
OSIEDLU
Po powołaniu 25 III 1992 roku nowej diecezji
gliwickiej, pasterze Kościoła lokalnego z baczną uwagą
śledzili potrzeby dużych liczebnie parafii. W 1995 roku
biskupi Jan Wieczorek i Gerard Kusz oraz ks. infułat Paweł
Pyrchała wystąpili do władz miasta z inicjatywą budowy
nowego kościoła w Zabrzu. Prośba spotkała się
z przychylnym przyjęciem ze strony prezydenta Romana
Urbańczyka i samych władz miasta. W tym celu na potrzeby
budowy miasto przekazało diecezji działkę o powierzchni
1,6 ha. Pozytywną decyzję tłumaczono tym, że na nowym
osiedlu ma powstać budynek, w którym wierni będą mogli
spełniać swoje praktyki religijne oraz że miejsce to będzie
integrować młodą społeczność. Kościół w tym względzie
zaoferował miastu ważny strategicznie teren przy ulicy
Trocera i ulicy Grunwaldzkiej, na mocy zamiany z działką na
nowym osiedlu. W latach międzywojennych znajdował się na
tym terenie drewniany dom związkowy, który w 1945 roku
przekazano parafii św. Andrzeja w celu utworzenia tam
duszpasterstwa i adaptacji budynku na tymczasową kaplicę.
Parafia zorganizowała tam tymczasowe duszpasterstwo już
w sierpniu 1947 roku, a 1 I 1958 roku erygowano przy
kaplicy nową parafię pw. Niepokalanego Serca NMP, którą
powierzono opiece ojców franciszkanów z Prowincji
Panewnickiej. Nowy kościół przy ulicy Franciszkańskiej
wybudowano w latach 1982-88, zaś tymczasowa kaplica
spłonęła w do dzisiaj niewyjaśnionych okolicznościach
w Wigilię Bożego Narodzenia 1984 roku. Miasto zgodziło
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się na zamianę terenów, planując w tym miejscu konieczne
poszerzenie linii komunikacyjnej miasta. Umowę zamiany
pomiędzy Gminą Zabrze a franciszkańską parafią
sporządzono 11 X 1996 roku, po czym parafia
Niepokalanego Serca NMP przekazała diecezji na poczet
nowej parafii darowaną przez miasto parcelę. Stosowny akt
notarialny sporządzono 30 X 1996 roku.
We wrześniu 1995 roku na wikariusza parafii
św. Teresy wyznaczono ks. Andrzeja Mikułę (ur. 6 I 1962 r.
w Pyskowicach, wyświęconego na kapłana 28 VI 1986 roku
w Pyskowicach). Jemu to zlecono dzieło budowy nowego
kościoła, a po ustanowieniu nowej parafii jako pierwszemu
proboszczowi dzieło integracji wiernych i opieki
duszpasterskiej przy nowej placówce kościelnej.
Miasto Zabrze użyczyło dla celów duszpasterskich
parafii św. Teresy w Zabrzu Mikulczycach parterowy
budynek o wymiarach 25x12,5 m, położony przy
ul. Heweliusza 1. Budynek ten wcześniej należał do Miasta
Zabrze. Stosowny dokument wydano 1 X 1995 roku.
Jesienią parafianie przystąpili do adaptacji budynku na
tymczasową kaplicę i już w Pasterkę 1995 roku ks. Andrzej
Mikuła sprawował w niej po raz pierwszy Eucharystię.
Obecnie budynek nadal dzierżawi miasto parafii, która
prowadzi w nim świetlicę parafialną i biuro Caritas.

PROJEKT I BUDOWA KOŚCIOŁA
Sporządzenie
projektu
kościoła
powierzono
architektom magistrowi inżynierowi Jerzemu Nowakowi
i śp. magistrowi inżynierowi Jackowi Zimoszowi –
naczelnemu architektowi miasta. Konstruktorem został
magister inżynier Helmut Rogowski, a kierownikiem budowy
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Henryk Haczyk. Nadzór nad pomiarami geodezyjnymi
powierzono magistrowi inżynierowi Józefowi Gawronowi.
Na patrona nowej świątyni obrano św. Wojciecha (956 997), biskupa i pierwszego polskiego męczennika, na
którego relikwiach w 1000 roku utworzono metropolię
gnieźnieńską. W ten sposób chciano upamiętnić jubileusz
tysiąclecia chwalebnej śmierci Świętego Patrona, a budowa
kościoła stała się darem, jaki złożyła młoda diecezja
gliwicka Kościołowi powszechnemu. W święto patronalne św.
Wojciecha ks. bp Jan Wieczorek poświęcił plac pod budowę
kościoła. Po miesięcznych przygotowaniach, 27 IX 1997
roku została zalana część pierwsza fundamentu, zaś 11 X
tegoż roku zalano jego drugą część. Wtedy też,
w obecności ks. biskupa Gerarda Kusza, złożono
w fundament okolicznościowy list, który zakończono
słowami: „Błogosław Boże dziełu dobrze rozpoczętemu
w Twoje Imię”.
Konstrukcję stalową kościoła wraz z montażem
zlecono Hucie Zabrze S.A. Firma bardzo sprawnie uporała
się z wykonaniem stalowej konstrukcji, a prace montażowe
ukończono z końcem września 1998 roku. Ściany kościoła od
wewnątrz i od zewnątrz wykonano z cegły klinkierowej.
Szczyt
kościoła
nakryto
dwuspadowym
dachem
o konstrukcji drewnianej, pokrytym dachówką. Materiał
dostarczyła firma pana Wacława Jopka. Z cegielni
z Sierakowic sprowadzono cegłę klinkierową, z cegielni
z Suchej Góry dachówkę karpiówkę, zaś z zakładu
w Paczkowie bloki Poromur, które użyto w budowie plebani.
Zastosowanie cegły i dachówki nie było przypadkowe.
Konstruktorzy w ten sposób nawiązali do chlubnej tradycji
z okresu rewolucji przemysłowej na Śląsku w XIX i XX
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wieku. Wtedy to do budowy obiektów użyteczności
publicznej oraz kościołów używano tylko najlepszej jakości
materiałów.
W tym miejscu warto wspomnieć, że oprócz nadzoru
budowlanego większość prac wykonywali społecznie sami
parafianie. Wierni dzielili się na dwie grupy. Ci, którzy do
pracy chodzili w godzinach popołudniowych, pracowali na
budowie w godzinach porannych od 8.00 często do 15.00.
Ich pracę organizował śp. Ernest Pawlas. Na drugą zmianę
przychodzili panowie w godzinach popołudniowych, pracując
na placu budowy do zmroku. Ich pracą kierował kościelny
Zygmunt Perlic. Do lżejszych prac włączały się chętnie
panie. One także przygotowywały dla robotników posiłki,
które zamawiano w kuchni szkolnej lub też w restauracji
„Pod
Kasztanami”.
Wszystkim
pracownikom,
jak
i dobrodziejom należą się tutaj gorące słowa wdzięczności,
ponieważ to dzięki nim możemy się dzisiaj cieszyć nowym
Domem Bożym.
W pamiętne dni 15 i 17 czerwca 1999 roku młoda
diecezja gliwicka przeżywała odwiedziny Ojca Świętego
Jana Pawła II w ramach jego wizyty apostolskiej w Polsce.
Dostojny gość zmożony chorobą nie mógł przybyć do nas 15
czerwca, obecny był za to z nami przez krótki czas dwa dni
później. Zwiezione na gliwickie lotnisko kamienie węgielne
pod budowę nowych kościołów w całej metropolii
górnośląskiej poświęcił legat papieski – kardynał Adam
Maida. 17 czerwca na krótko przed południem wierni
z radością gościli Piotra naszych czasów. Słowa Ojca
Świętego: „Ma przyjechać – nie przyjeżdżo, nie ma
przyjechać – przyjeżdżo”, obiegły echem cały kraj.
Dwukrotnie w te dni na gliwickim lotnisku zgromadziła się
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prawie półmilionowa rzesza pielgrzymów, a cudowną
mobilizację wiernych nazwano w mediach „cudem nad
Kłodnicą”. Ojciec Święty pobłogosławił raz jeszcze kamienie
węgielne, a jeden z nich w maju 2000 roku uroczyście
wmurowano pod nowy kościół św. Wojciecha. Aktu tego
dokonał ks. bp Gerard Kusz.
Latem 1999 roku zakończono prace związane
z pokryciem dachu. Nad jego szczytem znajduje się wieża
zwieńczona metalowym krzyżem. Jeszcze w grudniu wylano
betonową posadzkę wraz z zamontowanym ogrzewaniem
podłogowym. Do ogrzewania użyto po raz pierwszy
w diecezji nowoczesnego i ekologicznego systemu tzw.
pompy ciepła. Prace w rekordowym tempie wykonała firma
śp. Janusza Ogórka z Gliwic. Zwieńczeniem prac
zewnętrznych stała się sprawowana w surowym jeszcze
kościele Msza św. – Pasterka (24 XII 1999 r., o godz.
22.00). Była to tym samym pierwsza Eucharystia, jaką
sprawowano w kościele. Regularne sprawowanie nabożeństw
w kościele ma miejsce od Niedzieli Palmowej 8 IV 2001
roku.
Na przełomie 2000/2001 roku ułożono w kościele
posadzkę marmurową w kolorach: czerwonym, szarym
i brązowym. Prace te wykonała firma pana Józefa Mołdysza
z Zabrza. Firma wykonała również ołtarz, ambonę
i chrzcielnicę.
Projekt wewnętrzny kościoła został zlecony
magistrowi Bogumiłowi Burzyńskiemu z Katowic, który
wykorzystał w swoim projekcie bardzo ciekawą formę
architektoniczną prezbiterium. Ściana ołtarzowa nawiązuje
swoją symboliką do bramy. Po bokach bramy autor
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wyznaczył miejsce dla św. Wojciecha i Jana Pawła II –
prowadzących nas do wejścia przez bramę, którą jest sam
Jezus Chrystus. Jak św. Wojciech wprowadził nasz naród
w tysiąclecie wiary, tak bł. Jan Paweł II wprowadził nas
w drugie tysiąclecie wiary, a Kościół w trzecie tysiąclecie
chrześcijaństwa. W ten sposób patronowie zapraszają nas
do przejścia bramą wiary. Umieszczony w centralnym
miejscu krzyż uświadamia nam, że tą Bramą Wiary – Drogą,
Prawdą i Życiem jest sam Jezus Chrystus, a nasze
zbawienie dokonało się przez Jego zbawczą Mękę, Śmierć
i Zmartwychwstanie.
Wykonanie ławek dla wiernych oraz sedilii zlecono
parafianinowi Eugeniuszowi Wrzosokowi. Drzwi i okna
dostarczyła zabrzańska firma Mostostal S.A., a okna
w szczycie kościoła wykonała firma „Superokno” z Zabrza.
Oświetlenie kościoła i cała instalacja elektryczna to zasługa
panów Wilhelma (ojca) i Grzegorza (syna) Teichmanów
z Mikulczyc. Warto wspomnieć, że prace te panowie
wykonali nieodpłatnie.
Pomoc materialną i duchową dla powstającej parafii
zawdzięcza się tzw. dekanatom patronackim, które
w latach 1999-2003 wspomagały budowę. W skład tych
dekanatów wchodziły: Zabrze, Zabrze Mikulczyce, Gliwice
Łabędy, Kuźnia Raciborska.

WYSTRÓJ KOŚCIOŁA
Kościół o wymiarach 40x25 metrów jest murowaną
budowlą opartą na lekkiej konstrukcji stalowej. Wzniesiony
został na planie litery TAW, symbolizującej w Biblii Boże
wybranie i ratunek w czasach ostatecznych. Prezbiterium
zwrócono tradycyjnie w kierunku wschodnim. Budynek
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wieńczy dach o więźbie drewnianej, kryty dachówką, zaś
stropy wykonano techniką Akerman. Do kościoła poprzez
otwarty i zadaszony ganek przylega dwukondygnacyjny
budynek mieszkalno-biurowy o wymiarach 18x16 metrów.
Oprócz plebani w budynku mieści się salka parafialna, a od
zewnątrz przylega do niej kaplica Matki Boskiej
Fatimskiej. Całość konstrukcji uzupełniają pomieszczenia
gospodarcze o wymiarach 18x6 metrów. W 2005 roku
dobudowano do nich kaplicę przedpogrzebową o wymiarach
6x9 metrów.
Kościół wewnątrz w najwyższym miejscu liczy 18
metrów wysokości. Dach kościoła w części prezbiterium
podniesiony o umieszczone weń okna szczytowe. Nad
dachem wieża osadzona w konstrukcji szczytowej kościoła,
z prostym dachem czterospadowym i z krzyżem, którego
szczyt wznosi się na wysokość 27 metrów. W wieży
umieszczono dzwon „św. Wojciech” o wadze 220 kg, dar
śp. Jana Serwatki, właściciela firmy „Jano”. Dzwon
wykonała firma „Felczyńscy” z Taciszowa. Darem parafii na
dzień konsekracji jest zegar z tarczami skierowanymi na
cztery strony świata, zamówiony w firmie „Rduch”
z Gorzyczek. Fundatorami są parafianie i rodziny
Grynkiewicz i Kmiecik. Warto wspomnieć, że firmie „Rduch”
z Godowa zlecono w 2001 roku wykonanie nagłośnienia
w kościele.
Do kościoła prowadzą drzwi główne, dwuczęściowe,
całkowicie
przeszklone.
Od
przeszklonych
drzwi
wewnętrznych oddziela je niewielki ganek. W ten sposób
przestrzeń sakralna niejako łączy się z przestrzenią
zewnętrzną miasta, a przechodzący obok mogą na chwilę
wznieść pobożną myśl do Boga lub wstąpić na chwilę
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modlitwy. Nad wejściem ogromny murowany i dwuczęściowy
chór muzyczny. Elektryczne organy firmy Ahlborn
sprowadzono do kościoła za pośrednictwem firmy Edwarda
Maiera z Rybnika. Fundatorami są parafianie i rodziny
Broker i Śliwa. Po prawej i lewej stronie kościoła wejścia
boczne, wejście do zakrystii oraz odrębne wejście do
kaplicy dla matek z dziećmi, gdzie również sprawowane są
Msze święte w tygodniu. Przy wejściu głównym tzw. duża
zakrystia wykorzystywana w czasie dużych uroczystości.
Halowe wnętrze dzielą na trzy nawy filary wspierające
dach kościoła: 6 wolnostojących i 4 zabudowane w ścianach
kościoła w kształcie pilastrów. W prezbiterium duże okno,
dwuczęściowe, symbolizujące drzwi wiary. Witraże
w kolorze tęczy nawiązują do przymierza zawartego przez
Boga z Noem. Projektantem witraży jest Bogumił
Burzyński, a jego wykonanie zlecono firmie Ireneusza
Franusika z Nakła-Chechła w 2009 roku. Fundatorami
witraży są rodziny Kierat i Rupik. W centralnym miejscu
krzyż. Chrystus (metalowy odlew w imitacji starego złota),
szeroko unosi ramiona i zaprasza wszystkich do Siebie.
Drewniany krzyż przechodzi w postrzępione wykonane
z metaloplastyki ramiona: symbol obfitości łask Bożych,
które rozprzestrzeniają się na wszystkie krańce ziemi
i wszystkich ludzi. Wykonanie krzyża zlecono włoskiej
firmie „Caggiatti”.
Po bokach umieszczono rzeźby patronów kościoła. Po
lewej stronie św. Wojciech w stroju biskupa z mitrą.
W prawej dłoni dzierży krzyż, w lewej zaś księgę Pisma
Świętego. Na niej wyryte słowa Chrystusowego nakazu
misyjnego: Euntes ergo, Docete omnes gentes (Idźcie
i nauczajcie wszystkie narody). Po prawej stronie rzeźba
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bł. Jana Pawła II w stroju celebransa z paliuszem biskupa
Rzymu. Ornat przeobraża się w rybacką sieć, łowiącą dusze
ludzkie. Symbol ten nawiązuje do ulubionej pieśni oazowej
papieża („Barki”). W mitrze postać Jasnogórskiej Pani
z Dzieciątkiem, symbol obchodzonego w 1966 r. Millenium
chrztu Polski oraz złożonych przed Maryją ślubów narodu
polskiego. Rzeźby wg swojego projektu wykonał w 2009
roku Bogumił Burzyński. Tabernakulum – dar rodziny Rupik
– wykonała z brązu wiosną 2010 roku według projektu
Bogumiła Burzyńskiego firma Henryka Kopycioka z Katowic.
Zdobi je symbol śnieżnobiałej hostii, wykonany z marmuru.
Nad tabernakulum płonie olejowa wieczna lampka, wyraźnie
nawiązując do starej tradycji, w większości kościołów
niestety zaniechanej. W ołtarzu głównym złożono relikwie
bł. Marii Luizy Merkert – Śląskiej Samarytanki z Nysy.
Po bokach tymczasowe obrazy: po lewej – Jezusa
Miłosiernego (obok obraz i relikwie św. Antoniego z Padwy),
po prawej Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (pod nim
relikwie św. Bernadety Soubirous). Stacje Drogi Krzyżowej
są darem parafii św. Anny w Babicach i jej proboszcza
ks. Bogdana Kicingera. Drewniano-gipsowe stacje poddano
renowacji i kolorystycznie zaadaptowano do nowego
kościoła. Również tej pracy podjął się Bogumił Burzyński
wraz ze swoją małżonką. Dwa konfesjonały wykonał stolarz
Ludwik Kościelny z Mikulczyc. 4 zacheuszki nad wejściami
bocznymi, dużą zakrystią i wejściem prowadzącym na chór,
wykonano z granitu.
Kościół może pomieścić 1500 wiernych, w tym 500
osób siedzących. W ławkach w kaplicy mieści się dodatkowo
55 osób.
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KRZYŻ PAPIESKI
W bliskim sąsiedztwie kościoła wznosi się krzyż
o wysokości 33 metrów, świadek papieskich odwiedzin
z dnia 17 czerwca 1999 roku na gliwickim lotnisku.
Projektantem krzyża papieskiego jak i całego wystroju
ołtarza był prof. dr hab. inż. Adam Lisik, kierownik Katedry
Architektury
i Metodyki
Projektowania
Politechniki
Śląskiej w Gliwicach. W pracach projektowych wspierali go:
doktor inżynier Krzysztof Kozak i doktor inżynier Beata
Monika
Lisik,
przy
współpracy
technicznej
magistra inżyniera Michała
Wysowskiego.
Projekt
techniczny krzyża wykonali specjaliści z Przedsiębiorstwa
Inżynierskiego „Biprohut” sp. z o. o. w Gliwicach: magister
inżynier Adam Biskup – wykonawca, magister inżynier
Edward Chmielniak – kierownik projektu i sprawdzający
projekt oraz magister inżynier Tomasz Domin – główny
inżynier pionu.
Krzyż zaprojektowano z profili rurowych. Na
materiał wybrano rury stalowe o średnicy zewnętrznej
219,1 mm (gałęzie główne), 108 mm (krzyżulce krat
pionowych) i 70 mm (krzyżulce przepon poziomych). Osiowy
rozstaw gałęzi przy podstawie posiada wymiary 5x5
metrów. Szerokość ramion krzyża wynosi 12 metrów,
fundament zaś, w postaci kwadratowego rusztu belkowego,
ma wymiary 5x5 metrów (pierwotny fundament na gliwickim
lotnisku posiadał wymiary 7x7 metrów). Gałęzie krzyża
zamocowano przez połączenia śrubowe do przestrzennej
konstrukcji
kratowej
podstawy,
zamocowanej
do
fundamentu
przy
pomocy
śrub
kotwicznych
zabetonowanych w fundamencie. Krzyż wykonali pracownicy
Zakładu Konstrukcji Stalowych i Usług Sprzętowych
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sp. z o. o. w Gliwicach, należącego do zabrzańskiej firmy
„Mostostal”. Nad całością montażu czuwał inżynier Jan Goj.
Materiał hutniczy jako profile rurowe przekazały
nieodpłatnie firmy: Huta Batory z Chorzowa i Huta
Jedność z Siemianowic Śląskich. Całkowity tonaż krzyża
wynosi 14,4 tony.
Krzyż swoją strukturą nawiązuje do formy masztu
stacji radiowej w Gliwicach, jako symbolu wydarzeń
historycznych. To przecież w Gliwicach dokonała się słynna
prowokacja w przeddzień wybuchu II wojny światowej.
Ks. bp Jan Wieczorek pisał w liście do profesora Lisika:
„Okrucieństwo tych czasów, cierpienia i tragiczne losy
milionów ludzi wplecione zostały w krzyż Chrystusa, który
zawsze oznacza miłość, dobro oraz przebaczenie”. Maszt
radiostacji i krzyż mają nie tylko znaczenie historyczne
i teologiczne, ale także symboliczne. Jak bowiem poprzez
nadajnik radiowy roznosi się w eter sygnał dźwiękowy,
docierający do rzesz słuchaczy, tak samo poprzez zbawczą
ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu nasz Zbawiciel łączy
nas ludzi z Bogiem, łączy ziemię z niebem.
Na prośbę kapłanów i wiernych z zabrzańskich
parafii, ks. bp Jan Wieczorek dekretem z dnia 30 VI 1999
roku podarował krzyż parafii św. Wojciecha w Zabrzu.
21 czerwca przystąpiono do przygotowania terenu pod
krzyż papieski. Teren wybrano po wielu ekspertyzach
i ostatecznej decyzji specjalnej komisji z prezydentem
miasta na czele. Wiele w tym względzie dokonał ówczesny
główny architekt miasta, śp. magister inżynier Jacek
Zimosz. W lipcu przygotowano fundament pod prawie
czternastoipółtonowy krzyż. Fundament o wymiarach 5x5
metrów i głębokości 1,2 metra wykonali w czynie
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społecznym sami parafianie. Do jego wykonania użyto
stalowych prętów o średnicy 16 mm, zalewając zbrojenie
najtwardszym gatunkowo betonem G25. Pod koniec lipca
elementy krzyża przewieziono nocnym transportem
w pięciu częściach do Huty Zabrze. Tam krzyż został
opiaskowany i ponownie pomalowany. Z początkiem
kolejnego miesiąca elementy krzyża przewieziono na plac
budowy i już na miejscu zespawano w jedną całość. Pracom
tym przewodzili parafianie: Jan Wieczorek, Jan Chlebek
i Franciszek Faltyn. 17 VIII 1999 roku, przy pomocy dwóch
dźwigów (wypożyczono je z Mostostalu i Gazowni), krzyż
został precyzyjnie osadzony na fundamencie. Przy tym
ważnym wydarzeniu obecni byli: ks. bp Jan Wieczorek,
prezydent miasta Roman Urbańczyk i dyrektor Mostostalu
Piotr Sosna.
Uroczyste zakończenie przenosin krzyża miał
miejsce w święto Podwyższenia Krzyża Świętego
14 IX 1999 roku. Wtedy to pasterz Kościoła gliwickiego,
ks. bp Jan Wieczorek, w obecności ks. bpa Gerarda Kusza,
duchowieństwa zabrzańskiego i licznie zebranych wiernych,
oddał symbolicznie krzyż zabrzanom. Ponieważ krzyż
papieski został już poświęcony w czasie uroczystego
błogosławieństwa papieskiego 17 VI 1999 roku, dlatego
zaniechano ponownego poświęcenia, a tylko poświęcono
teren, na którym znajduje się krzyż. Wtedy także
postanowiono, że każdego roku odbywać się będą w parafii
religijne uroczystości miasta, upamiętniające pielgrzymkę
Ojca Świętego do naszej diecezji. Celem tych nabożeństw
jest oddanie chwały Bogu Stwórcy i Jezusowi Chrystusowi
za Jego zbawczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie dla
naszego zbawienia, a także dziękczynienie za dar obecności
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Jana Pawła II na śląskiej ziemi i dar jego świętości oraz
prośba o umocnienie ludu zabrzańskiego w wierze.

PARK IM. JANA PAWŁA II
Dzięki osobistemu zaangażowaniu proboszcza oraz
życzliwości włodarzy miasta teren wokół kościoła i krzyża
przeznaczono na park im. Jana Pawła II – miejsce
wypoczynku dla zabrzan. Decyzję podjęto w dniu pogrzebu
Ojca Świętego 8 IV 2005 roku. Wiosną 2006 roku
przystąpiono do adaptacji terenu. 2 IV 2006 roku
ks. bp Gerard Kusz w obecności ówczesnego prezydenta
miasta Zabrze Jerzego Gołubowicza poświęcił kamień
węgielny pod park im. Jana Pawła II. W dzień św. Mikołaja
(6 XII 2006 roku), w obecności ustępującego prezydenta
i nowej prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik, otwarto
pierwszą część parku. Teren pobłogosławił proboszcz
parafii św. Wojciecha, ks. Andrzej Mikuła, zaś symboliczną
wstęgę przecięli prezydenci miasta Jerzy Gołubowicz,
Małgorzata Mańka-Szulik oraz sześcioletni Filip Ozarowski,
aby zaakcentować, że to właśnie dzieci i młodzież są
prawdziwym beneficjentem tego terenu. 21 V 2008 roku
oddano do użytku drugą część parku. Tym razem
okolicznościową wstęgę przecięli pani prezydent oraz
proboszcz parafii św. Wojciecha. Obecnie park to miejsce
wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta. Znajdują
się tam: skatepark, boisko do koszykówki, 2 korty
tenisowe, 2 boiska do piłki plażowej i boisko do piłki nożnej.
Ławki i soczysta zieleń zachęcają do zatrzymania się
i podumania w cieniu krzyża i kościoła nie tylko
o przemijaniu, ale także o pięknych czasach odzyskania
wolności i o nowych przemianach, których byliśmy
i jesteśmy świadkami. Maleńkie drzewa dopiero wzbijają
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swe maleńkie gałązki w górę, rosnąc razem z młodym
pokoleniem. W 10-tą rocznicę wizyty Ojca Świętego
zasadzono w parku 10-letni Dąb Papieski. Aby jednak
obchody te nie kolidowały z obchodami w Gliwicach
(17 VI 2009 roku), stąd zabrzańskie uroczystości miały
miejsce 21 czerwca. 27 VI 2009 roku na spotkaniu
najlepszych artystów graffiti z Polski i Europy (Graffiti
Jam), na specjalnie postawionych ścianach – tworzących
jakby bramy powitalne – artyści stworzyli szeroką na
50 metrów pocztówkę miasta. W 2010 roku włodarze
miasta podjęli decyzję o budowie basenu, który w zasadzie
doprowadzi do końca realizację parku im. Jana Pawła II.
10 X 2011 poświęcono plac pod budowę nowego obiektu.

PARAFIA MIEJSCEM SPOTKAŃ ZABRZAN
Każdego 16-go dnia miesiąca w kościele sprawowano
Mszę św. w intencji Ojca Świętego. Kiedy w sobotnią
Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, 2 IV 2005 roku Jan
Paweł II narodził się dla nieba, odchodząc po nagrodę do
Pana, spontanicznie pod krzyżem papieskim zgromadziło się
kilkaset osób. Wielu z nich czuwało przy krzyżu już
w piątkowy wieczór, kiedy to tłumy wiernych czuwały przy
zapalonym oknie pałacu papieskiego na placu św. Piotra.
W dniu jego pogrzebu (8 IV w piątek) o godzinie 19.00
zabrzanie zgromadzili się przy krzyżu, aby we Mszy św.
złożyć Bogu hołd za dar Piotra naszych czasów i tak
wielkiego „sługę sług Bożych”. Mszy św. przewodniczył
ks. bp Gerard Kusz w asyście 70 kapłanów i blisko
100 tysięcy wiernych. Tego też wieczoru postanowiono, aby
nie tylko 16-go dnia każdego miesiąca, ale także w każdą
pierwszą sobotę miesiąca sprawować nabożeństwa z prośbą
o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. Dzięki Bożej
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Opatrzności modlitwa prośby całego Kościoła powszechnego
spełniła się na naszych oczach. W Wigilię Niedzieli
Miłosierdzia Bożego (30 kwietnia 2011 roku) zabrzanie
zgromadzeni w parafialnym kościele dziękowali Bogu za dar
jego beatyfikacji. Uroczystej Mszy św. przewodził
ks. bp Gerard Kusz. W homilii dostojny pasterz
przypomniał zabrzanom o wielkim zaszczycie, ale
i o obowiązku, jakiego doznali w chwili przekazania
i przenosin krzyża papieskiego, świadka gliwickich
odwiedzin Ojca Świętego, który jest dla nas „największą
relikwią”
pozostawioną
całej
diecezji
gliwickiej.
Po uroczystej liturgii wierni uczestniczyli w plenerowym
koncercie „Nieszporów Ludźmierskich” oratorium Jana
Kantego Pawluśkiewicza do słów Leszka Aleksandra
Moczulskiego w wykonaniu Filharmonii Zabrzańskiej,
Zabrzańskiego Chóru Młodzieżowego „Resonans con tutti”
im. Norberta Grzegorza Kroczka oraz znanych artystów:
Beaty Rybotyckiej, Elżbiety Towarnickiej, Hanny Banaszak,
Grzegorza Turnaua i Zbigniewa Wodeckiego. 1 maja 2011
roku Ojciec Święty Benedykt XVI zaliczył Jana Pawła II
w poczet błogosławionych i pozwolił na jego kult w Kościele
powszechnym. Dzień jego liturgicznego wspomnienia
(22 października) przechodzi do historii jako dzień
konsekracji tutejszego kościoła parafialnego. W ten sposób
niejako zarówno św. Wojciech jak i bł. Jan Paweł II stają
się naszymi przewodnikami na naszej drodze wiary oraz
przykładami do naśladowania ich życia i świętości oraz
bezgranicznego oddania się Bogu.

PARAFIA DZISIAJ
Parafia liczy obecnie 5500 wiernych, z czego dużą
część stanowią młode rodziny. W parafii bardzo mocno
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rozwinięte jest praktykowanie pierwszych piątków
miesiąca. Przez cały rok wierni gromadzą się na
nabożeństwach fatimskich każdego 13-go dnia miesiąca.
W każdą pierwszą sobotę miesiąca sprawowane są
nabożeństwa
ku
czci
Matki
Boskiej
połączone
z nabożeństwem ku czci bł. Jana Pawła II. W parafii
działają grupy ministrantów, dzieci Maryi, Ruch ŚwiatłoŻycie, zespół muzyczny, schole dziecięca i gregoriańska
oraz grupa animatorów. Organizowane są spotkania dla
młodzieży. Dorośli skupiają się wokół Róż Różańcowych,
Legionu Maryi, parafialnego koła Emerytów i Rencistów.
W parafii działa chór parafialny i grupa Caritas. Dla
dorosłych organizowane są katechezy, a latem w niedzielne
popołudnia spotkania dla parafian w ogrodzie parafialnym.
Parafia szerzy nabożeństwo ku czci Krzyża Świętego.
Każdego roku 14 września sprawowana jest Eucharystia za
miasto
Zabrze.
Oprócz
nabożeństw
fatimskich
i nabożeństw w pierwsze soboty miesiąca, w każdy wtorek
sprawowana jest nowenna ku czci MBNP. W czwartki
sprawowana jest Godzina Święta, a w sobotę Adoracja
Najświętszego Sakramentu. Na terenie parafii znajdują
się: Szkoły Podstawowa nr 42 im. M. Kopernika, Gimnazjum
nr 21 i Przedszkole nr 36. Świetlica parafialna każdego
dnia gromadzi liczną grupę dzieci. Tam najmłodszym
proponuje się korepetycje i aktywne spędzenie wolnego
czasu. Swoje miejsce znajdzie tam również młodzież.
Opiekę w świetlicy podejmują wykwalifikowani nauczyciele
oraz wolontariusze.
Należy wspomnieć pełną poświęcenia pracę
duszpasterską byłych wikariuszy parafii św. Wojciecha
(ks. Marcina Gruszki, ks. Bronisława Jakubiszyna, ks. Piotra
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Dyducha), których posługa przyniosła obfite owoce.
Parafia św. Wojciecha wydała dotychczas trzy
powołania kapłańskie: o. Letycjan Januszkiewicz OFM,
o. Dariusz Lebok OFM, ks. Jerzy Morański SDS.
Cieszy fakt, że nowa dzielnica miasta, w której pną
się ku niebu wysokie wieżowce oraz malowniczo usytuowane
domki jednorodzinne, do której tak wielu zabrzan udaje się
często na zakupy, posiada także swoje centrum duchowe.
Jest nim niewątpliwie kościół św. Wojciecha – świątynia,
w której w tabernakulum czeka na nas, zagonionych ludzi,
nasz Pan Jezus Chrystus. Patron świątyni św. Wojciech
niejako symbolicznie wyprowadził nas Polaków ze świata
pogańskiego
i
wprowadził
w
drugie
tysiąclecie
chrześcijaństwa, tysiąclecie wiary w Chrystusa. To, co
uczynił dla nas pierwszy patron Polski, to – z pewnością
historia potwierdzi – uczynił dla nas, ludzi przełomu
drugiego i trzeciego tysiąclecia, bł. Jan Paweł II. To
właśnie Piotr naszych czasów wprowadził Kościół
powszechny w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa.
Z pewnością będzie to tysiąclecie, w którym świat i koleje
życia, a może także i sam Stwórca zażądają od pokoleń
świadectwa wiary, nadziei i miłości względem Boga
i bliźnich. O tych zadaniach niech nam nieustannie
przypomina górujący nad miastem krzyż, który już stał się
symbolem naszego miasta. Profesor Adam Lisik – zapytany
przeze mnie, czy cieszy się, że krzyż trafił do Zabrza – po
chwili namysłu udzielił pięknej odpowiedzi: „Krzyż to znak
zwycięstwa życia nad śmiercią, to znak pokoju. Niech, więc
on rozszerza miejsca pokoju, niech promieniuje na miasto,
aby był znakiem zachowania pokoju w naszych i przyszłych
czasach, bo przecież takie było i jest jego pierwotne
24

przeznaczenie”! Niechaj poświęcony kościół będzie
prawdziwym Domem Bożym, w którym Bóg zamieszkał
między naszymi domami, aby być prawdziwie Bogiem z nami.

Kochani Parafianie.
Szanowni Goście.
W
pełniejszym
przeżywaniu
dzisiejszej
uroczystości niech nam pomoże niniejsze opracowanie,
które zostało przygotowane dzięki życzliwości między
innymi księdza Krzysztofa Koniecznego i księdza
Franciszka Koeniga.

PODZIĘKOWANIE KSIĘDZA PROBOSZCZA

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”

(Flp 4,13)

Chcę podziękować Panu Bogu za łaskę
stworzenia wspólnoty parafialnej, otwierając serca
wiernych na nasz Kościół. Niech Dom Boży umacnia
wszystkich wiernych wchodzących do tej świątyni
i łaska Boża wylewa się na ich serca w obfitości.
Ks. proboszcz Andrzej Mikuła

Zabrze, 22 października 2011 r.
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LITURGIA UROCZYSTOŚCI
PROCESJA I UROCZYSTE WEJŚCIE DO KOŚCIOŁA
Ksiądz Biskup, kapłani oraz służba liturgiczna przygotowują się do
liturgii w zakrystii. Stamtąd wyrusza procesja do drzwi kościoła. Wierni
gromadzą się przed drzwiami kościoła, który ma być poświęcony. Drzwi
kościoła są zamknięte.

Komentarz liturgiczny
PROCESJA DO KOŚCIOŁA
Porządek procesji:
 ministrant z krzyżem,
 poczty sztandarowe,
 służba liturgiczna,
 Ks. Proboszcz niosący szkatułkę z relikwiami,
 kapłani niekoncelebrujący,
 kapłani koncelebrujący,
 Ks. Biskup Gerard Kusz oraz diakoni asystujący,
 ministranci do mitry i pastorału.

Śpiew w czasie procesji (DN 229):
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2. Czy toń spokojna, czy huczą fale, * gdy Ty swe dzieci
w swej opiece masz, * wznosimy modły dziś ku Twej
chwale, * boś Ty nam tarczą, Boże, Ojcze nasz.
ZNAK KRZYŻA I POZDROWIENIE
Ks. Biskup:
Wszyscy:
Ks. Biskup:
Wszyscy:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
W świętym Kościele Boga łaska i pokój niech
będzie z wami wszystkimi.
I z duchem twoim.

WPROWADZENIE KS. BISKUPA
Drodzy bracia i siostry,
przybyliśmy tutaj z radością,
aby przez złożenie Ofiary Chrystusa
poświęcić nowy kościół.
Ze szczerą pobożnością bierzmy udział
w tych świętych obrzędach
i z wiarą słuchajmy słowa Bożego,
aby nasza wspólnota,
odrodzona w jednym źródle chrzcielnym
i karmiona Eucharystią przy tym samym stole Pańskim,
rosła na duchową świątynię
i wzrastała w nadprzyrodzonej miłości,
gdy się gromadzi przy jednym ołtarzu.
WRĘCZENIE KLUCZY DO KOŚCIOŁA
Delegaci wspólnoty budującej kościół przekazują budynek Księdzu
Biskupowi i wręczają klucze do kościoła. Następnie Ksiądz Biskup poleca
Księdzu Proboszczowi, by otworzył drzwi kościoła.
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WEJŚCIE DO KOŚCIOŁA
Po otwarciu drzwi Ks. Biskup zaprasza lud, aby wszedł do kościoła.

Ks. Biskup:
Wstępujcie w bramy Pańskie z dziękczynieniem, z hymnami
w Jego przedsionki.
PROCESJA WEJŚCIA:
Porządek procesji:
 ministrant z krzyżem,
 Ks. Biskup Gerard Kusz oraz diakoni asystujący,
 Ks. Proboszcz niosący szkatułkę z relikwiami,
 kapłani niekoncelebrujący,
 kapłani koncelebrujący,
 służba liturgiczna,
 ministranci do mitry i pastorału,
 poczty sztandarowe,
 wierni.
Po wejściu do świątyni wszyscy zajmują odpowiednie miejsca. Ks. Biskup
staje na miejscu przewodniczenia, natomiast Ks. Proboszcz umieszcza
relikwie na przygotowanym stoliku.

Śpiew na wejście do nowego kościoła (DN 83.4):
PSALM 122
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2. Jerozolimo, dom nasz, dom Boży, * budowa jego, co dzień
się mnoży. * Kędy ma słynąć słodka swoboda * i braci
zgoda.
3. Tam pokolenia przyjdą gromadnie, * przed Panem każdy
w pokorze padnie, * iszcząc swe śluby i śluby owe *
Izraelowe.
4. Tam w świętej sieni codziennie siędą, * pocześni starcy
sądzić lud będą. * Tam się Dawida domem zaszczyca, *
trwała stolica.
5. Proścież o pokój Jerozolimy, * i o obfitość Boga prosimy. *
Moc Pańska pokój stanowić będzie, * dostatek wszędzie.
6. Dla braci naszych i dla bliźniego * prośmy o pokój, a dla
świętego * Domu Pańskiego w każdej godzinie * niech
dobro płynie.
7. Chwała bądź Bogu Ojcu i Synowi, * Przenajświętszemu
oraz Duchowi. * Jako przed wieki była, tak i ninie * niech
zawsze słynie.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WODY I POKROPIENIE
Komentarz liturgiczny
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WODY
Ks. Biskup:
Drodzy bracia i siostry,
poświęcając uroczyście tę świątynię,
pokornie prośmy naszego Pana i Boga,
aby pobłogosławił tę wodę,
którą będziemy pokropieni na znak pokuty
i na pamiątkę naszego chrztu
oraz do poświęcenia ścian i ołtarza nowego kościoła.
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Niech sam Pan wspomaga nas swoją łaską,
abyśmy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego,
którego otrzymaliśmy, trwali wiernie w Jego Kościele.
Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu.

Boże, przez Ciebie wszelkie stworzenie
osiąga światło życia,
Ty otaczasz ludzi taką miłością,
że nie tylko żywisz ich pełen ojcowskiej troski,
lecz miłosiernie obmywasz z grzechów
i nieustannie sprowadzasz do jedności z Chrystusem,
który jest ich Głową.
W swoim miłosierdziu postanowiłeś,
że grzesznicy, którzy przyjmą chrzest,
umrą z Chrystusem
i powstaną do nowego życia,
aby stać się członkami Jego mistycznego Ciała
i dziedzicami wiecznej nagrody.
Uświęć tę wodę swoim + błogosławieństwem,
aby pokropienie nas i ścian tej świątyni
było znakiem przypominającym sakrament chrztu,
w którym obmyci z grzechu,
staliśmy się w Chrystusie
świątynią Twojego Ducha.
Spraw, abyśmy z wszystkimi braćmi,
którzy w tym kościele
będą sprawować święte sakramenty,
doszli do niebieskiego Jeruzalem.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
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POKROPIENIE KOŚCIOŁA, LUDU I OŁTARZA
Ks. Biskup w asyście diakonów przechodzi nawą główną kościoła kropiąc
lud i ściany, a wróciwszy do prezbiterium kropi ołtarz.

Śpiew w czasie pokropienia (DN 207):

2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią, * Bóg pod postacią chleba.
* Swym Ciałem karmi duszę mą, * by żyła w Nim dla nieba. *
W to wierzyć zawsze mocno chcę, * bo tego Kościół uczy mnie.
* W nim żyć, umierać pragnę.
Ks. Biskup:
Bóg, Ojciec miłosierdzia,
niech będzie zawsze obecny
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w tym domu modlitwy,
a łaska Ducha Świętego
niech oczyści żywą świątynię, którą my jesteśmy.
Wszyscy: Amen.
GLORIA (ks. Z. Piasecki) DN 168.3 – intonuje ks. Biskup
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KOLEKTA
Wszechmogący, wieczny Boże,
ześlij na to miejsce swoją łaskę
i udziel pomocy wszystkim, którzy Ciebie wzywają.
Niech tutaj moc Twojego słowa i sakramentów
utwierdza w wierze serca wszystkich wiernych.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
LITURGIA SŁOWA
Komentarz liturgiczny
INAUGURACJA AMBONY

Dwaj lektorzy i psałterzysta podchodzą do Ks. Biskupa z lekcjonarzem
mszalnym, który ukazuje go wiernym mówiąc:

Ks. Biskup:
Niech w tej świątyni
zawsze rozbrzmiewa słowo Boże,
aby wam odsłaniać tajemnice Chrystusa
i przyczyniać się do waszego zbawienia w Kościele.
PIERWSZE CZYTANIE

Lud słucha słowa Bożego

Ne 8. 2–4 a. 5–6. 8–10

Czytanie z Księgi Nehemiasza
Kapłan
Ezdrasz
przyniósł
Prawo
przed
zgromadzenie, w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni,
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lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli w stanie
je zrozumieć. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu
znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do
południa, przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy
rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze
Prawa.
Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu,
które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na
oczach całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały
lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz
błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podnosząc ręce
swoje, odpowiedział: «Amen! Amen!» Potem oddali pokłon
i padli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi.
Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego,
dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał
czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz
kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud,
rzekli do całego ludu: «Ten dzień jest poświęcony Panu,
Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!» Cały lud
bowiem płakał, gdy usłyszał słowa Prawa. I rzekł im
Nehemiasz: «Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne
i pijcie słodkie napoje, poślijcie też porcje temu, który nic
gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu
naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu
jest waszą ostoją».
Oto słowo Boże.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
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PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119 (118))
Refren: Światłem stóp moich jest Twe słowo, Panie.
Twoje napomnienia są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.
Refren.
Zwróć się do mnie i zmiłuj się nade mną, *
tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.
Umocnij moje kroku Twoim słowem, *
niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość.
Refren.
Okaż Twemu słudze światło swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.
Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień, *
daj mi je zrozumieć, a żyć będę.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE

Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże

Iz 52, 7–10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
O, jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna
radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,
który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: «Twój
Bóg zaczął królować».
Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą
okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na
Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny
Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem.
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Pan obnażył już swe ramię święte na oczach
wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą
zbawienie naszego Boga.
Oto słowo Boże.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

Paś baranki moje, paś owce moje

J 21, 15–17

Słowa Ewangelii według świętego Jana
Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi
śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana,
czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię
kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje»
I znowu, po raz drugi, powiedział do niego:
«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?». Odparł Mu:
«Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś
owce moje»
Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana,
czy kochasz Mnie?». Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci
powiedział: «Czy kochasz Mnie?». I rzekł do Niego: «Panie,
Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do
niego Jezus: «Paś owce moje».
Oto słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie Chryste
37

HOMILIA
Ksiądz Biskup Gerard Kusz
WYZNANIE WIARY
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych
i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna
Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed
wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie
stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się
stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił
z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi
Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za
nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie
przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu
Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana
i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem
i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił
przez Proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski
Kościół. Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego
w przyszłym świecie. Amen.
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OBRZĘDY KONSEKRACJI KOŚCIOŁA I OŁTARZA
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Komentarz liturgiczny
LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Ks. Biskup:
Módlmy się, najmilsi,
do Boga, Ojca wszechmogącego,
który przemienia serca wiernych
w duchowe świątynie dla siebie;
nasze zaś prośby
niech wspiera braterska modlitwa Świętych
Kantor:

Wierni:

Święty Michale,
Święci Aniołowie Boży,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Święci Piotrze i Pawle,
Święty Andrzeju,
Święty Janie,
Święta Mario Magdaleno,
Święty Szczepanie,
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Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Stanisławie,
Święte Perpetuo i Felicyto,
Święta Agnieszko,
Święty Grzegorzu,
Święty Augustynie,
Święci Atanazy i Bazyli,
Święty Marcinie,
Święty Benedykcie,
Święci Franciszku i Dominiku,
Święty Franciszku Ksawery,
Święty Janie Mario Vianney’u,
Święty Kamilu,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso od Jezusa,
Święty Wojciechu,
Błogosławiona Mario Luizo,
Błogosławiony Janie Pawle,
Wszyscy Święci i Święte Boże,

Od zła wszelkiego,
wybaw nas, Panie
Od grzechu każdego,
Od śmierci wiecznej,
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoją Śmierć i Zmartwychwstanie,
Przez zesłanie Ducha Świętego.
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Prosimy Cię, abyś Ojca Świętego i całe duchowieństwo
zachował w prawdziwej pobożności,
Prosimy Cię, abyś wszystkim narodom
dał pokój i prawdziwą zgodę,
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował
w swojej świętej służbie,
Prosimy Cię, abyś ten kościół konsekrował,

Ks. Biskup:
Prosimy Cię, Boże,
przyjmij nasze modlitwy
za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny
i Wszystkich Świętych
i spraw, aby ten budynek,
który Tobie poświęcamy,
stał się domem zbawienia i łaski.
Niech lud chrześcijański,
który tutaj się gromadzi,
uwielbia Cię w duchu i prawdzie,
i wzrasta w miłości.
Przez Chrystusa Pana naszego
Wszyscy: Amen.
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ZŁOŻENIE RELIKWII
Komentarz liturgiczny
Ks. Biskup podchodzi do ołtarza i składa relikwie w miejscu do tego
przewidzianym. Następnie zamyka miejsce złożenia i powraca do miejsca
przewodniczenia.

Złożenie relikwii przez Ks. Biskupa
Fanfara w wykonaniu orkiestry
MODLITWA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA I OŁTARZA
Komentarz liturgiczny
Ks. Biskup:
Boże, Ty uświęcasz swój Kościół i nim kierujesz.
Uroczyście wielbimy Twoje Imię,
ponieważ lud wierny pragnie dzisiaj poświęcić Tobie
na zawsze ten dom modlitwy,
w którym pobożnie cześć Tobie oddaje,
a Ty oświecasz go swoim słowem
i karmisz łaską swoich sakramentów.
Ta świątynia jest znakiem misterium Kościoła,
który Chrystus uświęcił Krwią swoją,
aby był Jego Oblubienicą pełną chwały,
Dziewicą jaśniejącą czystością wiary
oraz Matką dającą życie mocą Ducha Świętego.
Kościół święty jest wybraną winnicą Pana,
która cały świat obejmuje swoimi gałązkami,
mocą krzyża podnosi swoje słabe dzieci
i wprowadza do królestwa niebieskiego.
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Kościół szczęśliwy jest mieszkaniem Boga z ludźmi,
przybytkiem świętym zbudowanym z żywych kamieni,
stojącym na fundamencie Apostołów,
na kamieniu węgielnym,
którym jest sam Jezus Chrystus.
Kościół wspaniały jest miastem położonym na górze,
widocznym dla wszystkich,
w nim bowiem jaśnieje odwieczne światło Baranka
i rozbrzmiewa wdzięczny śpiew błogosławionych.
Dlatego pokornie prosimy Cię, Panie,
ześlij pełnię błogosławieństwa na ten kościół i ołtarz,
aby zawsze były miejscem świętym
i stołem przygotowanym
do składania Chrystusowej Ofiary.
Niech tutaj zdroje łask zmywają ludzkie winy,
aby dzieci Twoje, Ojcze, umarłe dla grzechu,
rodziły się na nowo do życia Bożego.
Niech Twoi wierni, zgromadzeni wokół ołtarza,
sprawują pamiątkę Paschy
i posilają się przy stole słowa i Ciała Pańskiego.
Niech wznosi się tutaj miła Tobie ofiara chwały,
a głos ludzi, złączony ze śpiewem Aniołów,
niech rozbrzmiewa w nieustannej modlitwie
za zbawienie świata.
Niechaj tutaj ubodzy znajdują miłosierdzie,
uciśnieni prawdziwą wolność,
a wszyscy ludzie
niech przyoblekają się w godność Twoich dzieci,
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aż osiągną szczęśliwie radość życia wiecznego
w niebieskim Jeruzalem.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
NAMASZCZENIE OŁTARZA I ŚCIAN KOŚCIOŁA
Komentarz liturgiczny
NAMASZCZENIE OŁTARZA
Ks. Biskup zdejmuje ornat i przepasuje się płóciennym fartuchem.
Następnie Ks. Biskup w asyście diakonów podchodzi do ołtarza

Ks. Biskup:
Niech Bóg swoją mocą uświęci ten ołtarz i kościół,
który namaszczamy jako Jego słudzy,
aby wyrażały tajemniczy związek
Chrystusa i Kościoła.
Ks. Biskup wylewa Krzyżmo na środek ołtarza i na cztery jego rogi.
Namaszcza całą mensę ołtarza.

Śpiew w czasie namaszczenia ołtarza (DN 907):
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2. O Wojciechu, nasz Patronie, * zawsze stawaj nam
w obronie, * a swoimi modlitwami * Boga prosić racz za
nami.
3. Uproś i Bogarodzicę * Maryję, czystą Dziewicę, * by za
nami się wstawiała, * Syna swego ubłagała.
NAMASZCZENIE ŚCIAN KOŚCIOŁA
Po namaszczeniu ołtarza Ks. Biskup w asyście diakonów namaszcza ściany
kościoła, znacząc Olejem Krzyżma cztery krzyże. Po namaszczeniu
ołtarza i ścian kościoła Ks. Biskup wraca do miejsca przewodniczenia
i siada. Posługujący podają Ks. Biskupowi rzeczy potrzebne do obmycia
rąk. Następnie Ks. Biskup zdejmuje płócienny fartuch i ponownie nakłada
ornat.

Śpiew w czasie namaszczenia ścian kościoła (DN 629):
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2. Choć huczy koło Domu wichury wściekły szał, * nie boi się
Dom gromu, na wieki będzie stał. * Ref.
3. I stale nań wykuwa swą broń piekielny wróg, * lecz
w Domu Bożym czuwa, wszechświata Pan i Król. * Ref.
4. U boku swego Syna w niebiański zdobna strój, *
Najczystsza i Jedyna, swe szyki wiedzie w bój. * Ref.
OKADZENIE OŁTARZA, KOŚCIOŁA I LUDU
Komentarz liturgiczny
Po obrzędzie namaszczenia na ołtarzu umieszcza się kociołek
z żarzącymi się węgielkami do spalenia kadzidła. Ks. Biskup podchodzi do
ołtarza, wrzuca do kociołka kadzidło i błogosławi je, i mówi:

Niech nasza modlitwa
wznosi się przed Tobą, Panie, jak kadzidło.
A jak ta świątynia napełnia się miłą wonią,
tak niech Twój Kościół
promieniuje świętością Chrystusa.
Ks. Biskup nakłada kadzidło do kadzielnicy i okadza ołtarz. Potem
Ks. Biskup w asyście diakonów staje przed ołtarzem zwrócony do
zgromadzonego ludu i okadza lud i ściany świątyni. Następnie Ks. Biskup
wraca do miejsca przewodniczenia, gdzie zostaje okadzony.

Śpiew w czasie okadzenia (DN 908):
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2. K: Niestrudzony Pasterzu dusz, żywy wzorze kapłana, *
W: sławimy Cię, oręduj za nami! Ref.
3. K: Odważny siewco Bożego ziarna wśród pogan, *
W: sławimy Cię, oręduj za nami! Ref.
4. K: Męczeński świadku Chrystusa, * W: sławimy Cię,
oręduj za nami! Ref.
5. K: Czujny strażniku domów i rodzin naszych, *
W: sławimy Cię, oręduj za nami! Ref.
6. K: Dobry Ojcze dzieci Kościoła, * W: sławimy Cię, oręduj
za nami! Ref.
PRZYKRYCIE OŁTARZA OBRUSEM
Komentarz liturgiczny
Po okadzeniu wyznaczeni kapłani usuwają z ołtarza kociołek z kadzidłem
i wycierają mensę ołtarza. Wyznaczeni kapłani nakrywają ołtarz
obrusem, ozdabiają go kwiatami, ustawiają świece i krzyż procesyjny.
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Śpiew w czasie przygotowania ołtarza (DN 630):

2. Tu ołtarz Krynicą wszech łask, * gdzie nie ma dostępu nasz
wróg. * Tu cichy wszechmocy Twej blask * by życie
płynęło bez trwóg. * Ref.
OŚWIETLENIE OŁTARZA I KOŚCIOŁA
Posługujący zapala świecę od paschału i przynosi ją Ks. Biskupowi.
Ks. Biskup podaje zapaloną świecę Diakonowi i mówi:

Niech w Kościele jaśnieje światło Chrystusa,
aby wszystkie ludy osiągnęły poznanie prawdy.
Diakon podchodzi do ołtarza i zapala świece. Dopiero teraz odbywa się
uroczysta iluminacja kościoła. Na znak radości zapala się wszystkie
lampy w kościele.

48

Śpiew w czasie iluminacji kościoła (DN 599):

2. Tyś jest odwiecznie Jednorodzony, * Tyś jest odblaskiem
Ojca Światłości, * udrękę nocy Ty z nas usuwasz * i dusze
świętych Ty sam oświecasz. * Ref.
3. Z Twojego wnętrza pochodzi światłość, * rozjaśnia myśli
i budzi serce. * Ty, który dźwigasz i zbawiasz ludzi, * racz
nas zachować od zła wszelkiego. * Ref.
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4. Niech nasze dusze spoczną w pokoju, * gdy Cię poznają
i umiłują, * niech nasze oczy patrzą bez końca * na Twoją
Światłość niewysłowioną. * Ref.
5. Abyśmy wreszcie wolni od grzechu * i pokonawszy lęki tej
ziemi * czerpali siłę z Twojego życia, * z Ciebie jest
bowiem nasze istnienie. * Ref.
6. Spraw, niechaj zstąpi na nas Duch Święty, * w którym
wołamy do Boga: Ojcze, * niech Jego rosa użyźni duszę, *
niech nas napełnią królewskie dary. * Ref.
7. Modlitwa moja do Ciebie, Panie * niechaj się wzniesie jak
dym kadzidła, * ku Tobie ręce moje wzniesione * niechaj
ofiarą będą wieczorną. * Ref.
8. Tobie śpiewamy, Miłości Ojca, * Ciebie sławimy
w niezmiennej chwale. * Ty, co w światłości Ducha
zasiadasz, * który jak pieczęć błyszczy jedności. * Ref.
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
Komentarz liturgiczny
PRZYGOTOWANIE DARÓW OFIARNYCH
Wyznaczeni wierni przynoszą w procesji chleb, wino i wodę do
sprawowania Najświętszej Ofiary.

Śpiew na przygotowanie darów ofiarnych (DN 251):
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2. Wszystko Tobie dziś oddaję. * Do nóg twoich kłaniam się.
* Radość świata zapomniana. * Weź o Jezu serce me. * Ref.
3. Wszystko Tobie dziś oddaję. * Teraz czuję święty żar. *
Doskonałą radość w Tobie. * Niewymowny sprawia czar. *
Ref.
MODLITWA NAD DARAMI
Boże, przyjmij z upodobaniem
dary radującego się Kościoła i spraw,
aby Twój lud, który gromadzi się w tej świątyni,
przez eucharystyczną Ofiarę osiągnął wieczne zbawienie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
PREFACJA
Ks. Biskup:
Wszyscy:
Ks. Biskup:
Wszyscy:
Ks. Biskup:
Wszyscy:

Pan z wami.
I z duchem twoim.
W górę serca.
Wznosimy je do Pana.
Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu.
Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe,
słuszne i zbawienne,
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abyśmy Tobie, Ojcze Święty,
zawsze i wszędzie składali dziękczynienie.
Ty cały świat uczyniłeś świątynią Twojej chwały,
aby wszędzie sławiono Twoje imię,
nie zabraniasz jednak poświęcać miejsc
przeznaczonych do sprawowania świętych obrzędów.
Dlatego z radością poświęcamy Tobie
ten dom modlitwy wzniesiony pracą ludzi.
Jest on znakiem prawdziwej świątyni
i obrazem niebieskiego Jeruzalem.
Ty bowiem ciało Twojego Syna,
zrodzone z Maryi Dziewicy,
uczyniłeś swoją świątynią,
aby w niej przebywała pełnia bóstwa.
Z Twojej woli Kościół święty jest jak miasto
zbudowane na fundamencie Apostołów,
a jego kamieniem węgielnym
jest sam Jezus Chrystus.
Świątynia ta powstaje z wybranych kamieni,
ożywionych przez Ducha Świętego
i zespolonych miłością.
W niej przez nieskończone wieki Ty,
Boże, będziesz wszystkim dla wszystkich
i jaśnieć będzie wiekuiste światło Chrystusa.
Przez Niego z Aniołami i wszystkimi Świętymi
wysławiamy Ciebie, z radością wołając:
52

SANCTUS (ks. Z. Piasecki) DN 168.4

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA III
GC: Zaprawdę, święty jesteś, Boże, * i słusznie Cię sławi
wszelkie stworzenie, * bo przez Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, naszego Pana, * mocą Ducha Świętego
ożywiasz i uświęcasz wszystko * oraz nieustannie
gromadzisz lud swój, * aby na całej ziemi * składał Tobie
ofiarę czystą.
WK: Pokornie błagamy Cię, Boże, * uświęć mocą Twojego
Ducha te dary, * które przynieśliśmy Tobie, aby się stały
Ciałem † i Krwią * Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa
Chrystusa, * który nam nakazał spełniać to misterium.
On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki
Tobie składając, błogosławił, * łamał i rozdawał swoim
uczniom, mówiąc:
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BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich * i dzięki Tobie
składając, błogosławił * i podał swoim uczniom, mówiąc:
BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ
NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA,
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.
AKLAMACJA PO PRZEISTOCZENIU
WK: Wspominając, Boże, * zbawczą mękę Twojego Syna, *
jak
również
cudowne
Jego
zmartwychwstanie
i wniebowstąpienie, * oraz czekając na powtórne Jego
przyjście, * składamy Ci wśród dziękczynnych modłów * tę
żywą i świętą Ofiarę.
Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła * i przyjmij
Ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. * Spraw,
abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna * i napełnieni
Duchem Świętym, * stali się jednym ciałem i jedną duszą
w Chrystusie.
1K: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, *
abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, *
przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą
Maryją, * ze świętymi Apostołami i Męczennikami, * ze
świętym
Wojciechem,
błogosławioną
Marią
Luizą,
błogosławionym Janem Pawłem II * i wszystkimi Świętymi,
* którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
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2K: Prosimy Cię, Boże, * aby ta Ofiara naszego pojednania
z Tobą * sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. *
Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół * pielgrzymujący
na ziemi; * a więc Twojego sługę, naszego papieża
Benedykta, * naszego Biskupa Jana, jego Biskupa
pomocniczego Gerarda, * wszystkich biskupów świata,
duchowieństwo * i cały lud odkupiony.
Przyjmij łaskawie błagania tej wspólnoty, * która
ofiaruje Tobie kościół. * Niech on stanie się dla niej domem
zbawienia * i przybytkiem niebieskich tajemnic. * Niech
tutaj rozbrzmiewa Ewangelia pokoju * i niech się odbywają
święte obrzędy.
Niech wierni, którzy w nich będą uczestniczyć, *
pouczeni słowem życia i umocnieni Twoją łaską, *
pielgrzymując przez doczesność, * dojdą do wiekuistego
Jeruzalem, * w którym, dobry Ojcze, * zjednoczysz
ze sobą wszystkie swoje dzieci * rozproszone po całym
świecie.
Przyjmij do swojego Królestwa * naszych zmarłych
braci i siostry * oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce
odeszli z tego świata. * Ufamy, że razem z nimi będziemy
się tam wiecznie radować Twoją chwałą, * przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, * przez którego obdarzasz świat
wszelkimi dobrami.
WK: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie * Tobie,
Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego,
* wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy: Amen
MODLITWA PAŃSKA
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AGNUS DEI (ks. Z. Piasecki) DN 168.5

KOMUNIA ŚWIĘTA
Śpiewy w czasie procesji komunijnej:
WOLFGANG AMADEUSZ MOZART (1756-1791) „Ave verum”
DN 269
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2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni * zabłąkane
owce, które giną. * W jeden Kościół zbierz na nowo
i przygarnij, * byśmy jedną stali się rodziną. * Na ramiona
swoje weź o Panie, * tych, co sami wrócić już nie mogą. *
Niechaj zjednoczenia cud się stanie, * prowadź nas ku
niebu wspólną drogą.
DN 274
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2. Wszędzie dobrze mi, o Panie, * choćby krzyż me siły rwał,
* słodkie ziemskie me wygnanie, * byleś mi sam siebie dał.
3. Wszystko, wszystko chętnie zniosę, * Panie, dla miłości
Twej, * tylko błagam, tylko proszę: * Ty mnie w Sercu
zawsze miej.
UWIELBIENIE

Te Deum (DN 312) – intonuje Ks. Biskup

2. Tobie Anieli w niebie * nucą: Święty, Święty, Święty! *
I bez ustanku Ciebie * wielbią, Boże niepojęty! * Chwała
Twa, wieczny Panie, * na wieki nie ustanie.
3. Ojcze, któryś z niczego * wszystko stworzył, utrzymujesz;
* Tyś początkiem wszystkiego, * wszystkim rządzisz,
zawiadujesz; * i my wielbimy Ciebie, * wzorem Aniołów
w niebie.
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MODLITWA PO KOMUNII
Módlmy się.
Boże, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy,
daj nam głębiej poznać Twoją prawdę,
abyśmy nieustannie wielbili Ciebie
w Twojej świątyni i razem z wszystkimi Świętymi
radowali się Twoją obecnością.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
PODZIĘKOWANIA
Ks. Proboszcz
Przedstawiciele Parafialnej Rady Duszpasterskiej
OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE
Ks. Biskup:
Wszyscy:
Diakon:

Pan z wami.
I z duchem twoim.
Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

Ks. Biskup:
Bóg, Pan nieba i ziemi,
który zgromadził was dzisiaj
na poświęcenie nowego kościoła,
niech wam hojnie udzieli swego błogosławieństwa.
Wszyscy: Amen.
Ks. Biskup:
Bóg, który w swoim Synu
chce zjednoczyć wszystkie rozproszone dzieci,
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niech was uczyni swoją świątynią
i mieszkaniem Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Ks. Biskup:
Niech po oczyszczeniu duszy Bóg w was zamieszka,
abyście ze wszystkimi Świętymi mogli osiągnąć
dziedzictwo wiecznego szczęścia.
Wszyscy: Amen.
Ks. Biskup:
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący,
Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Wszyscy: Amen.
Diakon:
Wszyscy:

Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.

Śpiew na zakończenie:
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INTRADA
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