Wotum
Ludzie potrzebują wspólnego miejsca, które będzie ich ojczyzną, potrzebują współpracy
w celu zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu życia pod względem gospodarczym, kulturalnym, czy religijnym.
Wotum z łaciny oznacza tyle, co „ślub”, „dar”, „życzenie”. Od setek lat wierni składają
w miejscach kultu dary wotywne w podzięce za łaski i Boże błogosławieństwo. Tym razem naszym WOTUM jest budowa nowego miejsca kultu, jako dar dla Najwyższego Boga za Pontyfikat
Świętego JP II, którymjest ta świątynia.
Tak to rozumieli: Zarząd i Rada Miasta Puławy, gdy przekazali 6 czerwca 1997 roku na
20-lecie Pontyfikatu Jego Świątobliwości JPII działkę budowlaną pod nową świątynię w Puławach. My tę inicjatywę kontynuujemy. W 2003 roku, gdy rozpoczynaliśmy budowę, Kościół
dziękował Bogu za 25 lat Jego Pontyfikatu. Wówczas razem z Radą Duszpasterską doszliśmy
do wniosku, że budowa tej świątyni będzie naszym, puławskim wotum wdzięczności za te lata
posługi dla świata, dla Polski i Polaków. Budując Świątynię i gromadząc się w niej na modlitwie
wypełniamy testament Św. JPII. Przyjęcie takiej intencji, to nie tylko zewnętrzny jakby szyld
w naszych zmaganiach podczas budowy. To raczej chęć kształtowania w duchu JPII duszpasterskiego myślenia, nauczania i działania w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Podejście
do drugiego człowieka w stylu JPII, czasami o krańcowo odmiennych poglądach niż nauczanie
Kościoła, to widzenie jego potrzeb na tle dobrej rodziny.
Idąc za tym przesłaniem można raz jeszcze zapytać: za co dziękczynieniem jest ta świątynia - jej ołtarz, tabernakulum i cały wystrój? Jest „wotum wdzięczności Bogu za troskę o naród
Polski, o jego wyzwolenie. To właśnie dzięki Chrystusowi, jego ofierze krzyżowej, której pamiątką i uobecnieniem jest każda liturgia eucharystyczna możemy czuć się wyzwoleni. Możemy być
wolni od tego, co nałożyło na nas ciężkie kajdany – od szatana, grzechu i śmierci i wtedy dołączamy do Świętej Rodziny Boga.
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W katolickiej teologii ołtarz jest sercem kościoła,
jest symbolem Chrystusa, na którym dokonały się wydarzenia zbawcze. Stanowi centralne miejsce naszych
świątyń i należy mu się szacunek. Są takie momenty,
kiedy wyraża się go w sposób niezwykły – przez namaszczenie.
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Stanisławie prosimy: módl się i namaść świętym olejem tę
świątynię i ten ołtarz. Niech ta świątynia stanie się
miejscem szczególnego dziękczynienia za Świętego JP
II. Niech stanie się miejscem, gdzie modlić się będziemy LITURGIĄ.
Kontemplacja wielkich dzieł sztuki, w których
wyraża się wiara, pomaga nam odkryć na nowo, co
tak naprawdę liczy się w życiu. Sztuka chrześcijańska
pozwala nam, bowiem zagłębić się w nas samych, a
zarazem wynosi człowieka ponad niego, do Miłości,
która nas stworzyła, do Miłosierdzia, które nas zbawia,
do Nadziei, która nas czeka. Sztuka była i nadal pozostaje najlepszym sposobem, lepszym niż liczne słowa
i idee, by dojść do wiary, bo dzieli z wiarą tę samą drogę: drogę piękna.
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1 lipca 1990 r. w Puławach powstał samodzielny ośrodek duszpasterski
pw. Świętej Rodziny. W czerwcu następnego roku bp. Bolesław Pylak utworzył
na jego miejscu nową parafię. Pierwszym proboszczem został ks. Tadeusz Siwkiewicz. Teren pod zabudowę kościelną został przekazany Parafii przez Radę
Miasta Puławy za symboliczną złotówkę w czerwcu 1997 r. W ten sposób uczczono 20-lecie pontyfikatu i pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny.
Do 2002 r. parafianie (parafia liczy 8500 wiernych) gromadzili się na mszach
św. i nabożeństwach w tymczasowej kaplicy. W sierpniu ubiegłego roku nowym
proboszczem został ks. kan. Henryk Olech, który wspólnie z duszpasterzami i
parafianami postanowił rozpocząć budowę kościoła jako wotum dziękczynnego
za 25-lecie sprawowania posługi Piotrowej przez Jana Pawła II.
Urszula Buglewicz „Instalacja kamienia węgielnego”
„Niedziela” - edycja lubelska 34/2003

4

5

6

7

30 sierpnia br. wspólnota parafii Świętej Rodziny w Puławach odbyła się uroczystość instalacji
kamienia węgielnego dla kościoła parafialnego. Na ten - jakże ważny w życiu parafii - moment duszpasterze i parafianie czekali aż 13 lat. Wmurowanie kamienia węgielnego, pochodzącego z Bazyliki
św. Piotra w Rzymie - daru od Ojca Świętego - podczas mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem
abp. Józefa Życińskiego o godz. 18.00. Wmurowanie kamienia węgielnego dla świątyni parafialnej jest
swoistym zwieńczeniem roku żmudnej pracy oraz ogromnego wysiłku kapłanów i wiernych, którym
bardzo zależy na posiadaniu „prawdziwego” kościoła, który stanie się dziękczynnym wotum za 25 lat
Pontyfikatu Jana Pawła II.
Urszula Buglewicz „Instalacja kamienia węgielnego”
„Niedziela” - edycja lubelska 34/2003

30 sierpnia 2003 roku Puławy przeżywały ważny moment w swojej historii,
związany z Pontyfikatem tak drogiego nam Ojca Świętego.
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W Puławach, szczycących się piękną kartą w dziejach
polskiej nauki i kultury, powstaje świątynia, będąca miejscem
kształtowania katolików i chrześcijan nowego formatu, nakreślonego nauczaniem społecznym Ojca Świętego. Ksiądz Proboszcz ma nadzieję, że dzięki żarliwej modlitwie i ofiarom
rozpoczęte dzieło doczeka się pełnej realizacji i pozostanie pamiątką wiary w Boga dla następnych pokoleń Puławian i wotum
za posługiwanie Kościołowi powszechnemu przez Papieża Polaka.
Kościół zaprojektował sprawdzony (jeśli chodzi o projektowanie budynków sakralnych) architekt Marek Skrzyński. Kompleks sakralny
składa się z kościoła, dzwonnicy, kaplicy pogrzebowej i plebanii. Architektura świątyni nawiązuje do tradycji architektonicznych Puław
i do stylu klasycystycznego. Puławy szczycą się zabytkową architekturą, znane są w regionie i w Polsce m.in. z Pałacu Czartoryskich
i kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Architekt
w swojej wizji twórczej opierał się o stare wzorce w nowoczesnym
wykonaniu.
Pragnieniem Księdza Proboszcza jest, by architektura świątyni określona wezwaniem Świętej Rodziny, przyciągała przechodniów swoim ciepłem i zapraszała do wejścia choćby na chwilę refleksji i modlitwy.
Miejsce na nową świątynię zostało wybrane bardzo trafnie,
chociaż podłoże stanowi sztucznie usypana skarpa. Dlatego też
projektanci i inżynierowie mieli trudny orzech do zgryzienia przy
projektowaniu fundamentów. Ostatecznie zdecydowano, że cały
kompleks sakralny zostanie osadzony na 156 palach, przechodzących przez skarpę aż do stałego podłoża. Obecnie trwają już prace
przy wylewaniu fundamentów, osadzonych na bardzo kosztownych,
ale niezbędnych palach.
Urszula Buglewicz „Instalacja kamienia węgielnego”
„Niedziela” - edycja lubelska 34/2003
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Architektura nowego kościoła w Puławach
Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje budowę zespołu kościelnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Rodziny w Puławach, złożonego z budynku kościoła, budynku
plebanii z kancelarią parafialną, wieży dzwonnicy, oraz kaplicy przedpogrzebowej. Budynki
kościoła, wieży i plebanii z kancelarią połączone są zadaszonym łącznikiem. Styl architektoniczny zespołu nawiązuje do dominującego w historycznych obiektach w Puławach klasycyzmu. Można go określić mianem „nowoczesnego klasycyzmu”, gdyż łączy klasyczne proporcje budynków z nowoczesnymi materiałami i wykończeniem „high tech”, jak np. kolumny
obłożone blachą ze stali nierdzewnej, czy przeszklone, przezroczyste kopuły.
Sztuczne wzniesienie usypane na terenie inwestycji dało pretekst do zakomponowania zespołu typu „małego Akropolu”, którego dominantą jest budynek kościoła otoczonego kolumnadą, pod którą dookoła kościoła prowadzi droga procesyjna. Budynek plebanii z
kancelarią usytuowany został przy stoku wzniesienia, dzięki czemu jego bryła nie konkuruje
z bryłą kościoła, gdyż jego główna kubatura sytuuje się poniżej poziomu wzniesienia, u jego
podstawy.
Swobodne usytuowanie budynku plebanii i kancelarii w stosunku do kościoła (pod
kątem 22,5 stopnia), dostosowane jest do kształtu wzniesienia i działki, tworząc jednocześnie zwężający się dziedziniec zamknięty wieżą dzwonnicy. Dzwonnica i łącznik wsparte na
słupach, zamykają perspektywę zespołu Jednocześnie tworząc prześwit pomiędzy budynkami, otwarty na zieleń pobliskiego lasu.

mgr inż. architekt Marek Skrzyński
Studio Twórcze Marka Skrzyńskiego
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