
Miłosierdzie Boże nadzieją dla Świata 

 

Słowo Księdza Proboszcza 
 

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Kraśniku istnieje od 25 lat. Została erygowana dnia 15 grudnia 

1994 roku przez biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka. Powstała przez wyłączenie terenów z dwóch 

parafii kraśnickich: Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Robotnika. Pod plebanię ( wybudowaną w 

latach 1993 – 1994 ) oraz kaplicę przywiezioną z Lublina grunta rolne przekazali miejscowi 

gospodarze – odpłatnie lub w formie darowizny. Proboszczem nowej parafii mianowano ks. Edwarda 

Łatkę – wikariusza parafii pw. WNMP. Przez wiele lat życie religijne skupiało się w kaplicy, przy 

której na konstrukcji metalowej zawieszono trzy dzwony, Św. Faustyny, Matki Miłosierdzia, Jezusa 

Miłosiernego, od ulicy św. Faustyny wykonano parkan metalowy i z cegły. W 2007 roku ( wcześniej 

przez 16 lat, pełniłem funkcję proboszcza w Surhowie koło Krasnegostawu ) z nominacji abp. Józefa 

Życińskiego, przybyłem do Kraśnika obejmując urząd proboszcza. Zmiana ta spowodowana była 

potrzebą budowy kościoła parafialnego. Dnia 15. 06. 2008 r. bp. Mieczysław Cisło poświęcił krzyż i 

plac pod budowę kościoła, odprawił mszę św., co zapoczątkowało budowę systemem gospodarczym. 

Początki nie były łatwe, wymagały wiele wysiłku i zaangażowania. Prace projektowe, zakup 

materiałów, dbanie o fundusze, których często brakowało, zatrudnienie ekip budowlanych, obawy 

żeby nie wydarzyło się coś, co wstrzymało by budowę. Pomimo tych trosk, z dnia na dzień efekty 

pracy osób zaangażowanych w budowę były coraz bardziej widoczne. Kościół został wybudowany w 

latach 2008 – 2012. w niedzielę 28.06.2009r. ks. abp. Józef Życiński wmurował w ściany świątyni 

kamień węgielny oraz akt erekcyjny a 07. 10. 2010r. wizytował naszą parafię. Pierwszą mszę św. w 

kościele 5. 10. 2012r. odprawił ks. abp. Stanisław Budzik. Dnia 9.06. 2013r. biskup Stanisław 

Dowlaszewicz z Boliwii, podczas uroczystej procesji, przeniósł Najświętszy Sakrament z kaplicy do 

kościoła. Po wykonaniu wielu kosztownych prac i kompleksowym urządzeniu świątyni 26. 06. 2016r. 

ks. bp. Stanisław Budzik dokonał konsekracji kościoła parafialnego. Decyzją Metropolity Lubelskiego 

nasz kościół był jednym z 6 kościołów stacyjnych w diecezji w Roku Miłosierdzia z Bramą 

Miłosierdzia. Dominujący element świątyni to 30 – to metrowa wieża i napis nad wejściem „ Jezu 

Ufam Tobie „. W prezbiterium umieszczony jest obraz Jezusa Miłosiernego a pod nim tabernakulum z 

kompozycją ołtarzową z obrazami czterech ewangelistów oraz dwunastoma świecami. W kościele 

znajdują się też dwie kaplice: NMP Częstochowskiej i św. Faustyny, w których umieszczone są 

tematyczne obrazy. Dodatkowym elementem wyposażenia świątyni są organy piszczałkowe 21 

głosowe, umieszczone na chórze. Zostały one poświęcone w Święto Miłosierdzia Bożego 2018 roku 

przez abp. Stanisława Budzika. W naszym kościele znajdują się też relikwie pierwszego stopnia: św. 

Faustyny, bł. Michała Sopoćki i bł. Męczenników o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa 

Strzałkowskiego. Co skłania wiernych do głębszej modlitwy i refleksji. Kościół to nie tylko budowla. 

To przede wszystkim ludzie, którzy tworzą wspólnotę, należy o tym zawsze pamiętać. Z tej okazji, 

podczas uroczystości jubileuszowych, które odbyły się 15. 12. 2019r. pod przewodnictwem ks. abp. 

Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego dziękowaliśmy Bogu bogatemu w Miłosierdzie za 25 lat 

parafii. Za biskupów, którzy nam posługiwali, kapłanów, budowniczych i ofiarodawców kościoła 

parafialnego, parafian, którzy modlitwą, pracą, darem serca budowali wspólnotę parafialną, za ich 

życzliwość i przywiązanie do Kościoła.  Obecnie duszpasterską posługę nad ponad pięciotysięczną 

wspólnotą sprawują: ks. proboszcz Wiesław Szewczuk, ks. wikariusz Zbigniew Szabała, ks. senior 

Edward Franczak – kapłan diec. Sandomierskiej. Na co dzień wierni korzystają z posługi organisty i 

kościelnego, a także trzech szafarzy Komunii św.  

                                                                                                                                                                                               

Dziękuję Parafianom i Sympatykom naszej parafii za każdy dar serca, dzięki któremu już 25 lat     

istnieje nasza wspólnota parafialna.  

 

 

Życzę, niech w tym Nowym 2020 Roku każdy cieszy się dobrym zdrowiem, błogosławieństwem 

Jezusa Chrystusa i opieką Matki Bożej Miłosierdzia.   

 

       Ks. Wiesław Szewczuk      


