
Ekscelencjo, Najdostojniejszy Ks. Abp. Józefie, Metropolito 
Wrocławski 

Najczcigodniejsi Bracia w Kapłaństwie, Drodzy Klerycy  

Szanowni Państwo, Przedstawiciele władz samorządowych, 
z P. Wójtem Gminy Długołęka na czele, 

Szanowny P. Macieju – Konsulu Honorowy Słowacji – i 
mieszkańcu naszego Osiedla   

Kochani Parafianie, Mieszkańcy Pruszowic, ale także 
Ramiszowa i Pawłowic  

Wszyscy Szanowni Goście, tu zebrani i wszyscy, którzy się z 
nami łączą duchowo: 

 Rok 2021 zapisze się w historii Parafii Najświętszego Serca 

Pana Jezusa we Wrocławiu-Pawłowicach, jako rok zwieńczenia 

wreszcie dwukrotnie przekładanej konsekracji kościoła filialnego 

w Pruszowicach, który nosi imię Św. Jana Pawła II. Dobiega także 

końca budowa Domu parafialnego na Pawłowicach, który również 

został dedykowany pamięci naszego Wielkiego Rodaka Św. JP II, 

którego 100-lecie urodzin obchodziliśmy w ubiegłym roku.  

 Ekscelencjo, Ks. Arcybiskupie, Pasterzu naszej 

Archidiecezji, serdecznie Cię witamy i cieszymy się, że jesteś z 

nami w tak pięknej dla nas chwili. Cieszy się dzisiaj cała nasza 

wspólnota parafialna, a zwłaszcza mieszkańcy Pruszowic, dla 

których dzień dzisiejszy oznacza spełnienie oczekiwań i marzeń – 

jak się wcześniej wydawało – marzeń NIE DO SPEŁNIENIA!   

Dokładnie dzisiaj – w dni Św. Stanisława Kostki, Patrona 

dzieci i młodzieży - upływa 15 lat, kiedy to z woli Opatrzności 

przejmowałem tę Parafię z rąk obecnego tu – mojego 

poprzednika Ks. Dr Jerzego Żytowieckiego - któremu już teraz 

bardzo dziękuję za udział w tej uroczystości, mimo pewnych 

przeszkód… Ten okres czasu najlepiej świadczy o wielkiej 

determinacji całej naszej wspólnoty parafialnej, aby odważnie 

stanąć wobec pewnych wyzwań - jakim był dla tej niewielkiej 

jeszcze wtedy wspólnoty Pruszowickiej oddalonej ponad 5 km od 

macierzystej części Parafii - istniejący już wtedy projekt małej 



kaplicy! Natomiast dla macierzystej wspólnoty na Pawłowicach, 

która przed 6-ciu laty obchodziła jubileusz 50-lecia, istniała pilna 

potrzeba stworzenia jakiegoś konkretnego zaplecza przy 

dotychczasowym kościele parafialnym, który jest pochodzenia 

ewangelickiego i przy którym nie było ani mieszkania dla księży, 

ani przestrzeni dla jakiejś szerszej działalności duszpasterskiej. 

To, że nam się udało zrealizować oba te projekty w tym 

właśnie czasie świadczy o ogromie Bożej łaski i 

błogosławieństwa, jakich doświadczyła cała nasza wspólnota 

parafialna, która podjęła się tych trudnych wyzwań. Gwarantem 

zaś tego stał się nasz wielki Patron i Orędownik – Św. Jan 

Paweł II, któremu te dzieła zostały dedykowane. To jest 

zarazem nasz wspólny pomnik – pomnik Parafii, jako żywej 

wspólnoty Kościoła - dla naszego Św. Rodaka Papieża Jana 

Pawła II.  

„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie 

namaścił...” Słowa z Łk, ale odczytane one zostały przez Jezusa z 

Iz w synagodze w Nazaret: – „i posłał Mnie, abym ubogim niósł 

dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 

przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym 

obwoływał rok łaski od Pana”. Słowa te stanowią chyba 

najlepszy komentarz do wydarzenia, jakiego mamy być tutaj za 

chwilę wszyscy świadkami i którego owocami będą żyć Ci wszyscy, 

którzy z tej świątyni będą korzystać… 

Prosimy Ekscelencjo, aby te słowa i misja z nimi związana 

mogły się spełniać w tej świątyni, przez ostateczne jej włączenie – 

do służby Bogu i Kościołowi za Twoją przyczyną – przez to 

uroczyste jej poświęcenie i konsekrację olejami świętymi. Prosimy 

Cie o to - jako Pasterza Kościoła - wraz ze zgromadzonymi tu 

wiernymi oraz wszystkimi, którzy w jakikolwiek sposób 

przyczynili się do tego, żeby ta świątynia powstała – na chwałę 

Bożą i ku pożytkowi ludzkiemu.    


