
Na zakończenie: 

 Ekscelencjo, zanim poprosimy o końcowe błogosławieństwo, 

pragniemy jeszcze raz wyrazić naszą ogromną wdzięczność – 

zarówno nas tu zebranych jak i tych, którzy z powodu pandemii 

łączą się z nami duchowo - za konsekrowanie tej Świątyni, 

która będzie świadectwem pontyfikatu Św. JP II dla 

wszystkich potomnych… Dziękujemy Ekscelencjo, za Twoje 

wspieranie nas w zmaganiach o potrzebne środki na jej budowę, 

kiedy ich pozyskiwanie wymagało także Twojego osobistego 

zaangażowania; kiedy potrzebna była zgoda na sprzedaż 

nieruchomości, jakimi dysponowała nasza Parafia.  

Pragniemy też – w Twojej obecności Ekscelencjo - wyrazić 

ogromną wdzięczność dla wszystkich osób fizycznych oraz 

instytucji, w tym także innych Parafii – reprezentowanych przez 

obecnych tu kapłanów - które na różnych etapach budowy tej 

świątyni okazywały nam swoje zainteresowanie i pomoc na miarę 

swoich możliwości. Świadectwem tego są liczne tabliczki 

fundacyjne, jakie zostały wmurowane przy wejściu do tej 

konsekrowanej dzisiaj świątyni; prosimy o ich poświęcenie, aby 

Boże błogosławieństwo spłynęło obficie na wszystkich jej 

Fundatorów i Dobroczyńców…   

 W sposób szczególny dziękujemy P. inż. Wojciechowi 

Stachowiakowi, kierownikowi budowy kościoła oraz różnym 

wolontariuszom, zwłaszcza elektrykom – zarówno z Pawłowic, jak 

i z Pruszowic - którzy w sposób całkowicie bezinteresowny 

wspierali prace przy budowie i wykańczaniu kościoła oraz troszczą 

się nadal o jego utrzymanie i o jego otoczenie. Dziękujemy 

wszystkim Fundatorom i Ofiarodawcom, z S.P. Maciejem 

Kaczmarskim na czele, Prezesem KRD i mieszkańcem Pruszowic, 

który w tej rywalizacji pośród różnych sponsorów i ofiarodawców 

okazał się niedościgniony! Wyrazem tej wdzięczności, niech będą 

Ekscelencjo także Medale Św. Jadwigi Śląskiej, jakie zostały 

przez Ciebie przyznane reprezentantom tej wielkiej Wspólnoty 

Budowniczych i Ofiarodawców na rzecz nowej świątyni.    



        Dziękujemy także wszystkim osobom, których udział i 

zaangażowanie przyczyniły się do tego, żeby ta dzisiejsza 

uroczystość mogła się godnie i bezpiecznie odbyć, a więc 

przedstawicielom służb porządkowych: zwłaszcza Straży P. i 

Policji, a także Członkom RP., kapłanom, zwłaszcza Ks. Dr 

Mariuszowi Szypa – ceremoniarzowi, a także klerykom, (Siostrom 

zakonnym), LSO – głównie z Pawłowic, animatorom i liderom 

różnych grup parafialnych, Chórowi parafialnemu Laudate 

Dominum, który śpiewał podczas dzisiejszej celebracji; Chórowi 

Basilica Cantans, który wystąpi ze swoim specjalnym koncertem 

bezpośrednio po zaplanowanej po uroczystości Agapie, Paniom 

Dyrygentkom, p. Organiście i wszystkim, którzy w jakikolwiek 

sposób przyczynili się do przygotowania i przebiegu tej 

uroczystości, także na zapleczu kulinarnym i gastronomicznym! 

Dziękujemy naszym Diecezjalnym mediom, zwłaszcza Radiu 

Rodzina - za czas i zainteresowanie poświęcone na antenie - tej 

naszej uroczystości! 

 Proszę mi pozwolić, Ekscelencjo, jeszcze na jedno 

podziękowanie bardzo osobiste, czyli podziękowanie za 

nominację na kanonika gremialnego Kapituły Świętokrzyskiej. 

Przyjąłem tę nominację z wdzięcznością, jako wyraz uznania dla 

naszych Parafian za wielki wysiłek i mobilizację w realizacji tych 

wspólnych zadań, jakich się podjęliśmy i które – przy ogromnym 

wspólnym wysiłku - udało nam się zrealizować! Dlatego 

serdeczne „Bóg zapłać”, Ekscelencjo, za dostrzeżenie tego 

wysiłku.  

 Wszystkim ZA WSZYSTKO, co przybliżyło nas do tego 

dzisiejszego dnia i pozwoliło go pięknie i godnie przeżywać – 

składam jeszcze raz WIELKIE, SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ…  

 Niech dobry Bóg obficie błogosławi wszystkim korzystającym 

z tej świątyni, a jej Patron – Św. Jan Paweł II – zapewni 

skuteczność i wysłuchanie każdej przedstawionej tu prośby. 

Ekscelencjo, prosimy gorąco o Twoje ojcowskie i pasterskie 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE…  


