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Drodzy Mieszkańcy Strzemieszyc! 

 Przeszło sto lat temu nasi przodkowie podjęli ogromny wysiłek, jakim była 

budowa kościoła parafialnego.  Mimo ograniczonych możliwości finansowych 

okolicznych mieszkańców powstała piękna, neogotycka świątynia pod wezwaniem 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

W Jej murach tysiące strzemieszyczan otrzymało Sakrament Chrztu Św., 

przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej, złożyło śluby małżeńskiej przysięgi. To w 

tym kościele żegnaliśmy naszych bliskich, krewnych, przyjaciół, sąsiadów, 

znajomych w ich ostatniej drodze. 

Dziś nasza strzemieszycka Bazylika woła o ratunek. Musimy pomóc w 

naprawie stropu, zagrożonego zniszczeniem nietrwałej drewnianej więźby dachowej. 

Bazylika to nasza wspólna sprawa. Wierzących i niewierzących, gorliwych 

katolików i zagorzałych ateistów. To historia naszej miejscowości, świadectwo 

pracowitości i hojności naszych dziadów i ojców, wyraz poświęcenia dla wspólnoty. 

Na płycie znajdującej się w naszej świątyni widnieje napis: 

 „Wdzięczni Opatrzności Bożej  

 Za wskrzeszona po wielkiej wojnie narodów Ojczyznę 

 W dziesiątą rocznicę niepodległości Polski 

 Dnia 11 listopada Roku Pańskiego 1928   

 Parafianie wsi Strzemieszyce 

 Dla Boga Wszechmogącego czci i chwały 

 Dla cnot obywatelskich rodaków wspomożenia  

 Dla własnych serc pokrzepienia  

 Tą skromną pamiątkę kładą.” 

 

 Obyśmy potrafili ocalić dzieło kilku pokoleń, doświadczonych wojnami, 

niewolą, a przecież trwających przy polskości i wierze. 



Obyśmy podczas nadchodzącej Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

mogli cieszyć się uratowaną świątynią, w której wszyscy, wierzący i nie, przebywamy 

w ważnych życiowych momentach. 

Obyśmy, jak nasi poprzednicy, w ten sposób wyrazili wdzięczność „za 

wskrzeszoną Ojczyznę” i pomogli w remoncie „dla własnych serc pokrzepienia”. 

Zwracamy się do wszystkich z apelem o poparcie dla inicjatywy 

przeznaczenia finansów z Dąbrowskiego  Budżetu Partycypacyjnego  na 

przyszły rok na ratowanie jedynego zabytku w naszej dzielnicy. Prosimy autorów 

zgłoszonych projektów o wielkoduszność i zgodę na przełożenie ich realizacji o 

kolejny rok. Apelujemy do Prezydenta Miasta i Radnych Rady Miejskiej                           

o podjęcie działań prawnych w tym zakresie. Ważny jest bowiem czas, a kwota 

514 tys. zł, przeznaczona dla Strzemieszyc, to istotne wsparcie dla tak koniecznego 

remontu.. 

Apelujemy o pomoc do zakładów pracy, do firm, do instytucji i do 

wszystkich ludzi dobrej woli. Dzisiaj Strzemieszyce potrzebują pomocy bardziej 

niż kiedykolwiek. 
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