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Relikwie Świętego Jana Pawła II w Pruszkowie

 
W parafii św. Kazimierza w Pruszkowie od kilkunastu lat rozwija 

się kult św. Jana Pawła II. Przy naszym kościele znajduje się Jego 
pomnik ufundowany przez miasto  w 2004 r. Jest on zawsze przy-
strojony kwiatami i zniczami przez  wiernych, którzy przychodzą 
tu, by się pomodlić i podziękować za otrzymane łaski. Od 2011 roku 
w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej znajduje się obraz naszego 
papieża. W Szpitalu Powiatowym ZOL chorzy mogą czerpać siłę 
w cierpieniu od naszego wielkiego Rodaka – tu bowiem znajduje 
się kaplica pod Jego wezwaniem. 

Na terenie parafii Gimnazjum nr 4 obrało za patrona św. Jana 
Pawła II, uczniowie tej szkoły organizują spektakl recytatorko-
-muzyczny i zaciągają wartę honorową przy pomniku świętego 
Papieża w rocznicę Jego odejścia do Domu Ojca. Od niedawna 
w naszej parafii istnieje Zakon Rycerzy św. Jana Pawła II – jego 
członkowie wraz z młodzieżą pełnią wartę.

Nic dziwnego, że parafianie zapragnęli mieć w swoim kościele 
relikwie ukochanego Papieża. Na prośbę parafii popartą przez 
arcypasterza naszej archidiecezji ks. kard. Kazimierza Nycza, me-
tropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz zgodził się na 
przekazanie relikwii św. Jana Pawła II naszemu kościołowi.  
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Uroczystość przekazania relikwii, kropli krwi Papieża, odbyła 
się podczas spotkania  delegacji parafian z ks. kard. S. Dziwiszem 
w środę 24 lutego w siedzibie kurii metropolitarnej przy ul. Fran-
ciszkańskiej 3 w Krakowie, gdzie znajduje się słynne okno papie-
skie. Na zawsze pozostaną w naszych sercach te niezapomniane 
chwile, pełne modlitwy i radości z przebywania z naszym Ojcem 
Świętym. 

Delegacji przewodniczył ks. Proboszcz Marian Mikołajczak. 
W jej składzie znaleźli się m.in. Dyrektor, katecheci i uczniowie 
Gimnazjum im Jana Pawła II, Rycerze św. Jana Pawła II oraz Nad-
zwyczajni Szafarze Komunii św. Spotkanie przebiegło w bardzo 
serdecznej atmosferze. Po krótkiej rozmowie z ks. Proboszczem, 
Ks. Kardynał zgodził się na wykonanie pamiątkowych zdjęć. Gim-
nazjum nr 4 otrzymało w prezencie portret św. Papieża z dedykacją 
– na koniec ks. kardynał Stanisław Dziwisz udzielił wszystkim 
zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

Po spotkaniu z księdzem kardynałem delegacja naszej parafii zwie-
dziła kaplicę biskupią w kurii krakowskiej oraz udała się do Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego, gdzie uczestniczyła we Mszy św. 
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Szczęśliwi wróciliśmy do Pruszkowa.
Uroczystość wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II do nasze-

go kościoła  miała miejsce 5 marca podczas Mszy św. o godz. 18.00, 
której przewodniczył metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz 
Nycz. Wzięli w niej udział przedstawiciele Władz Miasta i Powia-
tu, młodzież ze szkół z naszej parafii, a także licznie zgromadze-
ni wierni. Piękną oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór 
Gimnazjum im. Jana Pawła II wraz ze scholą parafialną „Młodzi 
Duchem”. Na koniec uroczystości wszyscy zebrani oddali hołd 
relikwii świętego Papieża – została Ona umieszczona w szklanej 
skrzynce, zwanej relikwiarium, pod Jego obrazem w kaplicy Matki 
Bożej Częstochowskiej.

Wielką radością dla naszej parafii jest obecność relikwii św. Jana 
Pawła II – wydaje nam się, że nasz papież jest wśród nas i otacza 
nas swoją miłością i opieką.

My, wdzięczni za Jego bliskość przybywajmy do kaplicy Matki 
Bożej Częstochowskiej, by pokłonić się naszej Matce i temu, który 
mówił do Niej TOTUS TUUS. 
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