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Szanowni Państwo!

Występując jako wybrani przez parafian i powołani przedstawiciele Parafii RzymskoKatolickiej w Krakowie – Woli Justowskiej – wobec Państwa publicznych wypowiedzi
dotyczących budowy kościoła oraz działań prawnych podejmowanych przez Państwa zwracamy się do Was, jako naszych współparafian, z uprzejmą prośbą o nie podejmowanie
działań, które opóźniają otrzymanie pozwolenia na budowę naszego kościoła i plebanii,
a tym samym ich budowę.

Jak Państwo zapewne wiecie, nasza parafia od początku lat 50-tych XX wieku cieszyła
się możliwością sprawowania liturgii w zabytkowym drewnianym kościele. Kościół ten został
przeniesiony z Komorowic na Wolę staraniem parafian przy szczególnym wsparciu ś.p. prof.
Karola Estreichera. Celem działania wszystkich było pozyskanie świątyni, nie zaś budowa
muzeum czy skansenu. Także przeniesienie dalszych dwóch obiektów drewnianych służyło
temu celowi – w domu podcieniowym zlokalizowana została ówczesna plebania, zaś
w spichlerzu odbywały się lekcje katechezy.
Kościół z Komorowic został podpalony i w całości zniszczony w lipcu 1978 roku.
I znowu staraniem parafian, wspieranych przez dobroczynność wielu osób, kościół ten został
odbudowany i wyposażony. Dodatkowo powstała także podziemna murowana krypta,
z nowoczesnym wystrojem, będącym dziełem parafianina – pana prof. Bronisława Chromego.
Po ukończeniu długotrwałej odbudowy i wyposażania drewnianego kościoła –
w kwietniu 2002 roku został on po raz drugi podpalony i doszczętnie spłonął.
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Od tego czasu całość życia liturgicznego parafii koncentruje się w podziemnej krypcie,
zbyt małej na aktualne potrzeby parafii, nadto zawilgoconej, ciemnej i dusznej.

Od czasu pożaru kościoła – ponad 11 lat temu - parafia podejmuje działania celem
budowy świątyni umożliwiającej parafianom sprawowanie kultu w godziwych warunkach.
Ufamy, że także dla Państwa, jako parafian i ludzi bliskich kulturze religijnej, sprawa
ta jest nader istotna. Działania Rady Parafialnej i kolejnych księży proboszczów doprowadziły
do powstania kilku projektów nowego kościoła i uporządkowania zabudowy terenów
należących do parafii. Wolą ogromnej większości parafian uczestniczących w nabożeństwach
i wypowiadających się w tej kwestii w ankiecie jest, aby nowy kościół był większy i niepalny.
Ostatecznie, projekt opracowany przez prof. Aleksandra Böhma, stanowiący nawiązanie
do sylwety dotychczasowej świątyni, uzyskał akceptację tak Kurii Metropolitalnej
jak i Wojewódzkiej Komisji Ochrony Zabytków. Jest on także zgodny z planem
zagospodarowania obowiązującym na tym terenie. Parafia otrzymała również wymagane
pozwolenia konserwatorskie.
Państwa wypowiedzi dla mediów tworzą jednak wokół planowanej inwestycji
nieprzychylną atmosferę, zaś podejmowane działania prawne spowalniają uzyskanie kolejnych
decyzji. Wyrażamy nadzieję, że przywołana powyżej historia kościoła pozwoli Państwu na
rewizję swego stanowiska i podjęcia współpracy w dziele odbudowy kościoła, a przynajmniej
doprowadzi do zaprzestania działań oddalających perspektywę budowy.
Ze swej strony zapraszamy do konstruktywnego współdziałania na rzecz rozwoju życia
religijnego w naszej parafii oraz wzięcia aktywnej współodpowiedzialności za istniejące
i planowane obiekty parafialne.
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