Kościół konsekrowany przez Papieża

Historia tego nowohuckiego kościoła zaczyna się
w Raciborowicach.
Ta
przepięknie
usytułowana
miejscowość leży niedaleko Nowej Huty. To właśnie
stamtąd ksiądz Józef Kurzeja dojeżdża, by sprawować
posługę, do powstającego osiedla Tysiąclecia. 29 sierpnia
1970 zostaje zamontowana "zielona budka" na terenie
obecnego os. Oświecenia. Budka stoi do dziś. Ks. Kurzeja
z niej katechizował dzieci, tam odprawiał Msze święte,
udzielał chrztu, błogosławił małżeństwa.
Komuniści wytaczają sprawy sądowe przeciwko księdzu. Żądają zaprzestania posługi
i rozebrania budki. W kierunku władzy, ale także mieszkańców płynie wyraźny sygnał ze strony
krakowskiego metropolity. Na przestrzeni 3 lat arcybiskup Wojtyła odwiedza to szczególne
miejsce 9 razy. To wyraźne wsparcie dla księdza Kurzei, który w 1971 opuszcza Raciborowice
i przez pewien okres czasu mieszka w "zielonej budce". Wsparcie przez Karola Wojtyłę
widoczne jest również 24 grudnia 1971. Odprawia wtedy pierwszą w Mistrzejowicach Pasterkę.
Wreszcie w 1972 komuniści wydają pozwolenie na budowę świątyni. Zaczyna działać grupa
akademicka i poradnictwo rodzinne, które oparte jest o pomoc, przyjaciółki Karola Wojtyły,
dr Wandy Półtawskiej. W 1974 przez 4 dni kardynał Wojtyła odbywa pierwszą wizytację
kanoniczną w
Mistrzejowicach. 8 maja 1976 startuje budowa świątyni. Plac pod budowę kościoła poświęcił
kardynał Wojtyła.
15 sierpnia 1979 roku, w wieku 39 lat umiera schorowany, pierwszy proboszcz parafii ks. Józef
Kurzeja. To święto Wniebowzięcia NMP. Dokładnie 38 lat wcześniej, w przeddzień tego święta,
w wieku 47 lat, zostaje zamordowany św. Maksymilian Maria Kolbe. To pod jego wezwaniem
będzie istniała nowopowstająca świątynia. Obydwóch kapłanów połączyła walka o godność
człowieka. Walka podjęta w dobie totalitaryzmu. W przypadku o. Kolbe - niemieckiego,
w przypadku ks. Kurzei - komunistycznego.
W czasie stanu wojennego, w lipcu 1982 ks. Kazimierz Jancarz zaczyna odprawiać Msze
święte za Ojczyznę. Przybywają na nie tysiące ludzi z całej Polski. Także legendarni kapłani:
bp Tokarczuk,
ks. Popiełuszko, ks. Isakowicz-Zaleski,
ks. Frankowski (późniejszy biskup),
ks. Jankowski. Działa Duszpasterstwo
Ludzi Pracy założone przez ks.
Jancarza. To również dzięki niemu
powstaje Chrześcijański Uniwersytet
Robotniczy.
22 czerwca 1983 roku Jan Paweł II
konsekruje świątynię. Komuniści po raz
kolejny przegrywają walkę z Kościołem.
Po raz kolejny przegrywają z Wojtyłą.
Przychodzi III RP. W 1993 roku nagle,
w wieku 46 lat, umiera ksiądz Kazimierz
Jancarz.

Co warto zobaczyć w świątyni? Zanim do niej wejdziemy, głównym wejściem, przywita nas
pomnik Papieża Polaka. W górnym kościele możemy podziwiać rzeźbę Chrystusa
Ukrzyżowanego, Maryi i Maksymiliana Marii Kolbego. W dolnej kaplicy znajdują się groby
dwóch proboszczów tego kościoła. Możemy też zobaczyć wizerunek Matki Boskiej
Częstochowskiej pod którym były odprawiane Msze za Ojczyznę. Tylko niektóre wyjątkowe
miejsca, jakie warto zobaczyć w tym wyjątkowym kościele.
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