Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku

Historia
Celem zorganizowania nowej parafii w Słupsku Biskup Ordynariusz Ignacy Jeż utworzył Wikarię, która
dla własnych potrzeb wykorzystywała kościół św. Jacka w Słupsku. Na mocy decyzji prezydenta Słupska z
14 czerwca 1975 r. otrzymano lokalizację pod budowę kościoła. Natomiast 1 lipca 1975 r. został
sporządzony akt notarialny wieczystego użytkowania przyznanej nieruchomości. Prace budowlane zostały
rozpoczęte w 1975 r. Projekt architektoniczny opracował prof. L. Kadłubowski, natomiast projekt
konstrukcyjny opracował mgr inż. P. Bukowski. Na placu budowy 26 czerwca 1977 r. odbyły się główne
uroczystości z okazji V-lecia diecezji. Podczas Mszy św., której przewodniczył Prymas Stefan Kardynał
Wyszyński, został poświęcony kamień węgielny pochodzący z Bazyliki św. Piotra.
Ostatecznie parafia
pw. Bł. Maksymiliana Kolbego została wydzielona na mocy Dekretu z 16 kwietnia 1977 r. z parafii św.
Rodziny i św. Judy Tadeusza w Słupsku, celem obsługi wiernych nowej dzielnicy mieszkaniowej na
Zatorzu. Otwarcia i poświęcenia dolnego kościoła dokonał 31 grudnia 1978 r. Biskup Ordynariusz Ignacy
Jeż. Kolejne uroczystości związane z X-leciem diecezji odbyły się przed wznoszonym kościołem pw. św.
Maksymiliana 27 listopada 1982 r. Mszy św. przewodniczył wtedy Metropolita Krakowski Franciszek
Kardynał Macharski, natomiast homilię wygłosił Prymas Józef Kardynał Glemp, który dokonał także aktu
wmurowania poświęconego wcześniej przez swojego poprzednika na stolicy prymasowskiej kamienia
węgielnego. Górny kościół został pobłogosławiony przez Biskupa Ordynariusza Ignacego Jeża 22 grudnia
1985 r. Jesienią 1981 roku zostały wylane fundamenty pod budowę salek katechetycznych i plebanii.
Otwarcia i poświęcenia plebanii dokonał Biskup Ordynariusz Ignacy Jeż 20 kwietnia 1987 roku.
Kościół
parafialny jest zbudowany w stylu nowoczesnym namiotowym. Nawa główna ukierunkowana jest z
północnego-zachodu na południowy-wschód. Świątynia jest dwupoziomowa, o łącznych wymiarach 78 m
dł., 33 m szer., 15 m wys. Posiada wieżę o wys. 37 m, zwieńczoną krzyżem 5,5 m wys. i rozpiętości
ramion 3,6 m.
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