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Świątynia jest znakiem obecności Boga i przestrzenią, w której spotyka się z Nim wspólnota wierzących.  
30 października 1966 roku został konsekrowany kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni 
jako wotum dziękczynne za Milenium Chrztu Polski. Pięćdziesiąt lat po tym wydarzeniu pragniemy wiel-
bić Boga, który udziela nam w tym miejscu swoich darów: wysłuchuje modlitw, obdarza miłosierdziem, 
ubogaca Słowem i karmi Ciałem swego Zmartwychwstałego Syna.  Świątynia parafialna jest także na-
szym wspólnym Domem, w którym spotykamy się, by wyznać wiarę, budować wspólnotę i umacniać się 
w drodze ku zbawieniu. Dbajmy o ten widzialny znak Bożej obecności pośród nas i ożywiajmy go mo-
dlitewną obecnością. Pamiętajmy z wdzięcznością o duszpasterzach, na czele z pierwszym proboszczem 
i budowniczym naszej świątyni ŚP. Księdzem Prałatem Hilarym Jastakiem. Niech Serce Jezusowe błogo-
sławi wszystkim, którzy kochają nasz kościół i ofiarnie go wspierają. Wstępujmy w jego progi w postawie 
ufności w Boże Miłosierdzie, zaczerpnijmy tutaj mocy wiary, aby nieść ludziom Dobrą Nowinę o Bogu, 
który kocha człowieka. 
       Z darem modlitwy i błogosławieństwem
            Ks. Jacek Bramorski
                   proboszcz



„Zatwierdzenie planów budowy 16.7.57.
Wielki sukces, bo Wojewódzka Rada Narodowa w Gdańsku 
zatwierdziła projekt budowy kościoła i wydała zezwolenie 
na budowę naszego nowego kościoła.”

           Pelplin, dnia 31 lipca 1957
Biskup Chełmiński 

 Pismo św. poucza nas, że współpraca przy budowie świątyni Pańskiej jest nie tylko jedną z najwięk-
szych łask, której Bóg odmówił Dawidowi a udzielił Salomonowi, ale że nadto stanowi jedną z największych 
zasług, którą można sobie zyskać na ziemi. Budowa kościoła bowiem jest najściślej związana z szerzeniem 
chwały Bożej. Boć oddaje się cześć w świątyni Temu, „który możny jest a święte Imię Jego” (Magnificat).
 Toteż z całą gorącością serca zachęcam Ukochanych w Boskim Sercu Jezusowym parafian Najświętsze-
go Serca w Gdyni, by rączo zabrali się, ofiarnie przeprowadzili i szczęśliwie dokończyli epokowe dzieło 
wzniesienia monumentalnej świątyni w Gdyni.
 Niechaj Boskie Serce to sprawi, by wszyscy, którzy przyłożą ręce i serca do budowy kościoła Naj-
świętszego Serca Jezusowego, doświadczyli całej hojności łask Najświętszego Serca Jezusowego na ziemi a 
po śmierci stali się godnymi być zaliczeni do owych żywych kamieni, z których składa się wiekuista świą-
tynia Przenajświętszej Trójcy w niebieskim Jeruzalem.
 Ku temu przesyłam Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi i Jego dzielnym Księżom Współpracownikom i 
wszystkim Ukochanym Parafianom i Dobrodziejom kościoła swoje z najczulszego serca płynące arcypasterskie 
błogosławieństwo.
         Pelplin, dnia 31 lipca 1957
         + Kazimierz Józef Kowalski
         Biskup Chełmiński

Zacny Katoliku!
Nasze polskie miasto portowe Gdynia powstało z małej wioski i 
rozwija się z wielkim rozmachem, jest jednak pozbawione godnej 
Świątyni Pańskiej, w której katolicy Polacy mogliby wielbić 
Pana Wszechświata.
Po długich staraniach o budowę bazyliki morskiej, albo monu-
mentalnej świątyni w centrum Gdyni, dzisiaj danym nam jest 
zadośćuczynić żądaniom i wymogom duszpasterskim katolickiej 
ludności miasta.
Na zakończenie polskiego „Roku Maryjnego” rozpoczęliśmy budowę 
epokowej świątyni Pańskiej pod wezwaniem Najświętszego Serca 
Pana Jezusa – w miejsce istniejącego prowizorium – jako pomnik 
wdzięczności naszemu Stwórcy za opiekę nad nami za przyczyną 
Najświętszej Maryi Panny.
Wiedząc o ofiarności Pana (Pani) na cele chwały Bożej, Dusz-
pasterstwo parafialne, zatroskane o dalsze losy rozpoczętej 
budowy, prosi gorąco o łaskawą pomoc i ofiarę na ten zbożny cel.
Ofiarne imię Pana (Pani) będzie wspomniane w ofierze Mszy św. 
i w innych modlitwach między dobroczyńcami naszego kościoła.
Z serdecznym pozdrowieniem katolickim od całej gminy parafial-
nej.

Ks. Dr Hilary Jastak
Dr Stanisław Schmidt

Mgr. Kazimierz Hildebrandt
Alfons Tadrowski

Antoni Paszylk
Józef Skwiercz

Klemens Pomieczyński



- 83 - 
Pani Busłowska z ulicy Batorego 23 wdowa, wpłaciła 
zł. 500,- na budowę kościoła. Ofiara ta jako jedna z 
pierwszych jest dla nas otuchą i stanowi wdzięczny 
początek.
(…)
 Przystąpiono do zagospodarowania placu budowy 
przez wybudowanie dwóch baraków – domów gospodar-
czych dla budowlanych. Przy zagospodarowaniu placu 
budowy pracuje coraz więcej robotników. Wielu z nich 
zastrzegło, że chcą pracować jedynie przy budowie 
kościoła. (…)
 2.8.57
 Ksiądz Prymas kardynał Stefan Wyszyński prze-
syła błogosławieństwo.

-82-
 Pierwszy samochód z Społecznego Przedsiębior-
stwa Budowlanego z materiałem ogrodzeniowym zajechał 
na plac budowy i zrzucił deski, rozpoczynając tym 
sposobem prace przygotowawcze do budowy. Inżynierowie 
z S.P.B. uzgodnili z księdzem proboszczem organizację 
budowy kościoła.
(…)
Rozpoczęto prace przy ogrodzeniu terenu budowy nowej 
świątyni czyli placu kościelnego. Z ramienia firmy 
kierownikiem budowy jest inż. Markiewicz. Pierwszy-
mi robotnikami są: cieśla Stanisław Sadowski, dwaj 
młodzi robotnicy Dariusz Sąsiadek i Adam Kubicki oraz 
znany wszystkim Ignacy Siewert zamieszkały w pleba-
nii, popularnie zwany dziadkiem.
Najmłodsi parafianie z sąsiednich domów od lat
3 - 8 pomagają robotnikom w noszeniu przęseł, mając
w tym swoją rozrywkę i zabawę. Jako zapłatę otrzymali 
cukierki od księdza proboszcza.

„Gdy w 1953 roku znalazłem się 
wśród Was podziwiałem zapał
i ofiarność przy wznoszeniu 
murów tego Domu Bożego”.

 +Stefan Kard. Wyszyński
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Aby umożliwić normalną pracę duszpasterską nowego 
kościoła, wymurowana zostanie ściana działowa wyłą-
czająca część frontową kościoła z użytku przeznaczona 
do rozbiórki w najbliższym czasie i budowy na jej 
miejscu tzw. części „A” nowej świątyni partii dolnej.
 Przy czynnej pomocy parafian rozpoczęliśmy 
demontaż starego kościoła, zostały zdjęte dzwony i 
chwiejąca się od dłuższego czasu wieża.
 (…)
 Pięciu chłopców pomaga w pracy przy budowie 
kościoła zbierając odpady drewna i otrzymując na pod-
pałkę dla swoich domów.
 Na placu budowy pomaga również fizycznie pierw-
sza niewiasta p. Lemańska (…) a parafianka z Grabówka.

-86-
 Parafianie po pracy zawodowej przychodzą w 
godzinach wieczornych na plac budowy i nadal demontu-
ją frontową część prowizorycznego kościoła. Parafian 
przychodzi dziennie około 30 – 50 osób. 



 „Aktu [konsekracji] dokonał Ksiądz Biskup Kazimierz Józef Kowalski – ordynariusz diecezji 
chełmińskiej w obecności proboszcza parafii, księdza prałata dr. Hilarego Jastaka, wikariuszów 
parafii: księży Bernarda Łukaszewicza, Jana Żywickiego, Jerzego Bunikowskiego, Jana Felskiego, 
mgr. Gracjana Przeczewskiego i mgr. Zygmunta Labudy”.

Uroczystość konsekracji kościoła rozpoczęła się o godz. 16 – tej a zakończyła o godz. 20 – 
tej, trwała więc 4 „bite” godziny.

 Program uroczystości konsekracji kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni 
30.10.1966 r.
 Godz. 16.00 – przyjazd J.E. Księdza Biskupa Ordynariusza z ul. 10 Lutego do 3 Maja – 
front kościoła, wprowadzenie księdza Biskupa do dolnego kościoła do miejsca relikwii (…)
Część I – lustracja kościoła i ołtarza:
 1/ modlitwa liturgiczna,
 2/ procesja do głównego portalu kościoła
a/ks. biskup obchodzi kościół na zewnątrz i poświęca zewnętrzne mury kościoła, lud śpiewa 
„Święty Boże”,
b/ modlitwa liturgiczna,
c/ ks. biskup puka do głównych drzwi kościoła i czyni znak krzyża na progu kościoła,
3/ procesja do kościoła – ks. biskup z asystą, kler i wierni wchodzą do kościoła,
4/ cantores – intonują litanię do Wszystkich Świętych,
5/ pokropienie wewnętrznych ścian i podłogi kościoła wzdłuż i wszerz,
6/ lustracja ołtarza /poświęcenie wodą gregoriańską/,
7/ wzięcie w posiadanie kościoła /pisanie alfabetu łacińskiego i greckiego/,
8/ prefacja.
Część II – złożenie relikwii.
9/ procesja do dolnego kościoła po relikwie – śpiew ludu: „Pobłogosław Jezu Drogi…”
10/ modlitwa i okadzenie relikwii,
11/procesja z relikwiami do kościoła /porządek: kler ze świecami, relikwie pod baldachimem, 
za baldachimem Ksiądz Biskup z asystą/ śpiew scholii a przy wejściu do kościoła górnego śpiew 
ludu „Kochajmy Pana…”
12/złożenie relikwii do grobu w ołtarzu,
13/ zamurowanie relikwii,
14/ modlitwa liturgiczna.
Część III – konsekracja kościoła i ołtarza.
 15/ konsekracja kościoła,
a/ namaszczenie murów po stronie Ewangelii i wkładanie zacheuszków,
b/ namaszczenie portalu wewnętrznego, 3 razy 1 zwrotka „U drzwi Twoich…”
c/ namaszczenie dalsze murów po stronie lekcji i wkładanie zacheuszków,
 16/ konsekracja ołtarza.
  a/ namaszczenie płyty ołtarzowej,
  b/ namaszczenie frontu ołtarza,
  c/ namaszczenie spojeń płyty z podstawami ołtarza, 
  d/ okadzenie ołtarza i modlitwa,
e/ umieszczenie kadzidła na ołtarzu i zapalenie stoczków uformowanych w kształcie krzyża,
17/ prefacja – schola: Veni Sancte Spiritus – potem lud: dwie zwrotki „Przybądź Duchu Stworzy-
cielu…”
18/ zakończenie „Dominus vobiscum – Benedicamus Domino”.
19/ zmiana paramentów przy tronie – przygotowanie ołtarza do Ofiary,
podziękowanie proboszcza parafii ks. prałata dra H. Jastaka.

MISSA PONTIFICALIS a throno versus populum cum concione Episcopi.
(…)

Zakończenie uroczystości: 1/ podziękowanie parafian za konsekrację,
2/ Millenijne Te Deum parafii /Ciebie Boga wysławiamy…/ z oracją dziękczynną,
3/ Wyprowadzenie Księdza Biskupa do plebanii ze śpiewem „Serdeczna Matko”.



Zdjęcia współczesne - ks. Piotr Zygmunt
Zdjęcia archiwalne - kronika parafii NSPJ z lat 1949-1955 i 1966-1967 


