Konsekracja kościoła św. Jana Pawła II - historyczna chwila na Białych Morzach

W dniu dzisiejszym, w 38. rocznicę wyboru kard. Karoly Wojtyły na Stolicę św. Piotra, a także w
dniu, w którym w Polsce obchodzi się święto państwowe ustanowione przez Sejm RP i
dedykowane świętemu papieżowi, kościół św. Jana Pawła II został uroczyście poświęcony i
oddany w opiekę wszechmogącemu Bogu.

Uroczystości przewodniczył Metropolita Krakowski kard. Stanisław Dziwisz przy
współkoncelebrze wielu biskupów i kapłanów z Polski i zagranicy. We Mszy św. wzięła udział
Prezes Rady Ministrów - Pani Premier Beata Szydło, Minister w Kancelarii Premiera - Beata
Kempa, Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, Prezdyent Miasta Krakowa,
Wojewoda małopolski i wielu parlamentarzystów, przedstawicieli magistratu i województwa.

W procesji wejścia zostały wniesione relikwie św. Jana Pawła II – patrona świątyni. Następnie
kustosz sanktuarium ks. Jan Kabziński przekazał ukończoną budowlę Metropolicie
Krakowskiemu. „Sanktuarium Świętego Jana Pawła II to pierwsza w Krakowie świątynia
poświęcona papieżowi Polakowi, zbudowana dla uczczenia Jego osoby i pontyfikatu.
Sanktuarium jest częścią wciąż powstającego Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, które
jest największym i najważniejszym ośrodkiem kultu Świętego w Polsce. Głównym inicjatorem i
pomysłodawcą jest Metropolita Krakowski kard. Stanisław Dziwisz” – mówił Kustosz
Sanktuarium, po czym przedstawił historię budowy papieskiego sanktuarium.

Następnie na znak nowego życia otrzymanego w chrzcie św. wierni zostali pokropieni wodą. W
tym momencie poświęcono także organy piszczałkowe.

Kard. Dziwisz w czasie homilii przypomniał, że już tysiąc trzysta szkół w Polsce, od przedszkoli
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po uniwersytety, nosi imię Jana Pawła II. „W ten fenomen w sposób szczególny wpisuje się
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, którego sercem jest konsekrowane dziś Sanktuarium”
– zaznaczył kard. Dziwisz i przypomniał, że w tym roku odwiedzili je uczestnicy Światowych Dni
Młodzieży i papież Franciszek.
„Oddajemy dziś tę świątynię Bogu, ale pragniemy, aby jako sanktuarium stała się ona miejscem
szczególnej pamięci o Janie Pawle II” – powiedział były papieski sekretarz zaznaczając, że
„Białe Morza” są związane z ważnym etapem życia Karola Wojtyły jego pracy w zakładach
Solvay w czasie wojny.

„Chcemy utrwalać pamięć o jego wyjątkowej osobie, która nadal przemawia, inspiruje, stanowi
punkt odniesienia dla wielu ludzi na całym świecie. W tym Sanktuarium i w Centrum pragniemy
zapisać i utrwalić dziedzictwo ducha, które nam zostawił, aby służyło następnym pokoleniom” –
podkreślił kard. Dziwisz.

W czasie procesji z darami do ołtarza przyniesiono chleb i wino. Ministrowie z Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów ofiarowali dla sanktuarium kielich mszalny – dar od Rządu RP. Siostry
sercanki przyniosły do ołtarza trzy ornaty dla budujących się na Ukrainie kościołów – jest to
dawny zwyczaj dzielenia się przez świątynie już wybudowane z tymi, które jeszcze powstają.

Na zakończenie Metropolita Krakowski, wszyscy biskupi, a także Prezes Rady Ministrów,
ministrowie, Prezydent Krakowa, Wojewoda Małopolski i architekt podpisali akt konsekracji
kościoła.

Zobacz:

Galeria 1 , Galeria 2 , video
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