
ARKA PANA 

To miało być pierwsze w Polsce takie miasto. Miasto bez 

Boga. Miasto nowego człowieka. Wykorzenionego, 

wierzącego jedynie w materię, budującego "nowy ład".  

I to właśnie w tym nowym mieście, w Nowej Hucie, 

mieszkańcy zaczęli domagać się, by powstał kościół. 

W drugiej odsłonie naszych spotkań z nowohuckimi 

świątyniami zapraszam Państwa na opowieść o Arce 

Pana.  

Jest 15 czerwca 1952 roku. Arcybiskup Baziak eryguje parafię Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Bieńczycach. Parafia liczy 3000 osób. Wśród tych, którzy pomagali spowiadając 

parafian był ks. Karol Wojtyła. Mimo licznych próśb płynących nie tylko z Polski, ale 

i z zagranicy komuniści zdecydowanie mówią "nie" powstaniu kościoła w Nowej Hucie. 

Dopiero w 1956 roku wydają zgodę na budowę świątyni. Ma powstać na os. Teatralnym.  

Trzy lata później władza ludowa cofa pozwolenie na budowę jednocześnie zabierając 

zebrane na ten cel pieniądze (z kont bankowych) i materiały budowlane. Tam gdzie miał 

powstać kościół wybudowana została szkoła. W 1960 roku usuwają krzyż, który postawili 

wierni na miejscu gdzie miała stanąć świątynia.  

W 1965 parafia otrzymuje nową lokalizację kościoła. Jest to miejsce, w którym stała do tej 

pory kaplica. Dwa lata później, 14 października 1967 roku, abp. Wojtyła wbija łopatę 

w miejscu gdzie powstanie świątynia. Paweł VI ofiarowuje kamień węgielny z bazyliki 

Konstantyna Wielkiego. Wspiera też budowę finansowo. Budowę, która trwa 10 lat. Kłopoty 

ze zdobyciem materiałów, zatwierdzanie, przez władze, projektu nie w całości, ale 

w częściach. To tylko niektóre problemy na jakie napotykali mieszkańcy Nowej Huty przy 

wznoszeniu kościoła. Kardynał Wojtyła jest z nimi. Na zewnątrz odprawia Msze Święte, 

w tym Pasterki.  

I wreszcie 15 maja 1977 Metropolita Krakowski konsekruje świątynię. Parafia Matki Bożej 

Królowej Polski należy do wyjątkowych nie tylko na południu Polski, ale w całym kraju. To 

obok Arki Pana odbywały się patriotyczne demonstracje, wyraz sprzeciwu wobec 

komunistycznego okupanta.  

A w samym kościele na co warto zwrócić uwagę?. Na pewno na kopię obrazu Matki Bożej 

Królowej Polski, kopię dzieła ze Zbaraża i na duży krzyż przy ołtarzu głównym. W Grocie 

Matki Bożej, pod tym właśnie ołtarzem, jest  wystawiony Najświętszy Sakrament.  

Czy Arka Pana powstałaby bez wsparcia Karola Wojtyły? Historycy nie lubią, gdy się 

"gdyba". Zostawmy zatem to pytanie otwartym.  
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