
           Warszawa, dnia 10 września 2003 roku. 

 

 

 

Drodzy Parafianie , 

 

przed nami wyjątkowo uroczyste wydarzenie, 

które będzie uwieńczeniem prac i wysiłków, 

modlitewnych starań i wyrzeczeń podejmowanych 

przez naszą wspólnotę parafialną od listopada 1999 

roku. Przez prawie cztery lata budowaliśmy nasz 

kościół parafialny, przygotowywaliśmy Dom godny 

majestatu naszego Pana. I doprowadziliśmy to dzieło 

do takiej postaci, że może zacząć pełnić rolę świątyni, 

w której razem będziemy wielbić Boga, wznosić  

do Niego błagalne modlitwy, karmić się Jego słowem  

i sakramentami. 

 

 

To niezwykle ważny moment w życiu parafii. Znajduje on zewnętrzny wyraz w uroczystych 

obrzędach poświęcenia kościoła i ołtarza . Będą one obejmowały obrzędy namaszczenia ołtarza i ścian 

kościoła, okadzenia, nakrycia i oświetlenia ołtarza, które są widocznymi znakami ukazującymi niewidzialne 

dzieła, jakich Pan dokonuje za pośrednictwem Kościoła sprawującego Boże misteria. Najważniejszym  

i jedynie koniecznym obrzędem przy poświęceniu kościoła i ołtarza jest sprawowanie Eucharystii, przez 

które osiąga się i ukazuje najwyższy cel, dla którego zbudowano świątynię i wzniesiono ołtarz.  

Wszystkich tych uroczystych aktów liturgicznych dokona w dniu 28 września o godz. 12.00  

Kard. Józef Glemp, Prymas Polski, w obecności przełożonego generalnego Zgromadzenia Ojców 

Barnabitów - o. Giovanniego M. ViIIi i wielu zaproszonych gości z Archidiecezji Warszawskiej  

i z zagranicy. 

Myślę, że nie zabraknie na tej uroczystości nikogo z Was i że będziecie przeżywać te podniosłe 

chwile z sercem pełnym radości i zadowolenia, z dumą i szczególnym wzruszeniem. Jesteście przecież 

współtwórcami tej świątyni. Jej powstanie stało się możliwe dzięki modlitwom wielu z Was, dzięki ofiarom 

cierpienia osób chorych i doświadczanych przez życie, dzięki składanym kwotom pieniędzy, zwłaszcza 

przez tych spośród Was, którzy nie żyją w dostatku. Wierzę, że odpowiedzialność za ten kościół, za jego 

wyposażanie i upiększanie wezmą również ci Parafianie, którzy od niedawna są w naszej wspólnocie, oraz 

ci, którzy z różnych przyczyn nie byli w stanie do tej pory włączyć się w szlachetne dzieło budowy. Niech 

to będzie wielkie święto naszej Parafii i czas wspólnego wyrażania dziękczynienia Panu Bogu za łaskę 

doczekania tej chwili.  

 

W imieniu własnym i moich Współbraci serdecznie zapraszam Was wszystkich i każdego  

z osobna na tę uroczystą Mszę świętą w niedzielę, 28 września, o godz. 12.00, inaugurującą 

pełnoprawne istnienie kościoła parafialnego przy ul. Sobieskiego 15. 

  

Niech to będzie wielkie święto naszej Parafii i czas wspólnego wyrażania dziękczynienia Panu Bogu 

za łaskę doczekania tej chwili.  
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