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Konsekracja kościoła pw. św. Kazimierza 
w Pruszkowie

W zeszłym roku obchodziliśmy setną rocznicę istnienia naszej 
parafii.

Okazało się, że kościół nasz nie był konsekrowany. Poświęce-
nie kościoła odbyło się w 1936 roku. Ówczesny proboszcz ksiądz 
Edward Tyszka uznał, że świątynia jest w takim stanie, że można ją 
poświęcić. Wiele jednak pracy czekało jeszcze, by uznać budowlę 
za wykończoną. Ołtarze, stacje drogi krzyżowej, konfesjonały, 
oprócz jednego, w którym spowiadał ksiądz proboszcz, miały być 
zmienione. Nie było jeszcze posadzki, oświetlenia ani wież. Trzeba 
było myśleć o lepszych organach i większych dzwonach. 

W 1939 roku wybuchła druga wojna światowa, która przerwała 
prace wykończeniowe różnych budowli (główny ołtarz, ufundowany 
przez właścicieli fabryki ołówków, był zbudowany w czasie wojny).

Po zakończeniu wojny ksiądz Tyszka nie miał możliwości re-
alizowania swych planów. Dopiero następca księdza dziekana, 
ksiądz infułat Jan Górny postawił dwa nowe ołtarze, wieże i nową 
posadzkę. Nie zorganizował jednak uroczystej konsekracji (kościół 
na Żbikowie też nie był konsekrowany przed wojną – dokonał 
tego dopiero w roku 1968 prymas Polski ksiądz kardynał Stefan 
Wyszyński).

Po objęciu stanowiska dziekana i proboszcza przez księdza 
Józefa Podstawkę też nie doszło do konsekracji kościoła. Przypusz-
czam, że mimo wielu prac, które wykonał, czuł, że nie powinien 
zorganizować tej uroczystości.

Obecnie, od trzech lat, mamy nowego proboszcza. Jest tak samo, 
jak jego poprzednicy, oddany swojej nowej parafii i parafianom. 
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Obejmując naszą parafię nie przewidział, jaka czeka go praca 
– w zeszłym roku zorganizował 100-lecie istnienia parafii – udało 
się – uroczystości świadczyły o wielkim zaangażowaniu księdza 
proboszcza, o jego umiejętnościach organizacyjnych. Gdy dowie-
dział się, że kościół nie był konsekrowany, postanowił dopełnić 
tego obowiązku.
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Uroczystość konsekracji odbyła się 2 marca. Jego Eminen-
cja ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz odprawił uroczystą mszę 
świętą, w której uczestniczyli zarówno księża z naszej parafii jak 
i zaproszeni.

W uroczystości brały udział władze powiatu i miasta oraz przed-
stawiciele wszystkich organizacji działających na terenie naszej 
parafii. 


