
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z  ŻYCIA PARAFII W ROKU 2013 
 
 

 01-20.01 2013 - Kolęda, odwiedziny duszpasterskie w parafii 
 06.01.2013  - Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli – Misyjny Dzień Dziecka 
 13.01.2013  - Opłatek parafialny i jasełka dzieci i młodzieży szkolnej 
 21.01.2013  - Doba Eucharystyczna, rocznica konsekracji kościoła  – czuwanie Parafii 
  23.01.2013 - Śmierć Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa  
  28.02.2013 - rezygnacja papieża Benedykta XVI ze Stolicy Piotrowej  
  28.02 i 03.03.2013 – OBCHODY  150 ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO  
 15.03.2013 - Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii 
 10 -13.03. 2013 - Rekolekcje Wielkopostne  – ks. Andrzej Kuliberda 
 13.03.2013 - PAPIEŻ FRANISZEK  WYBRANY NA STOLICĘ PIOTROWĄ   
 24.03.2013 – parafialny konkurs palm 
 28-31.03. 2013 - TRIDUUM PASCHALNE I ŚWIETA WIELKANOCNE   
 14.04.2013   - Msza w intencji Ludowego Klubu Sportowego w Mrzygłodzie 
 21.04.2013 -Spotkanie Rady Duszpasterskiej Parafialnej i Ekonomicznej – plan pracy w 2013 
 01.05. 2013  - Druga Rocznica Beatyfikacji Jana Pawła II 
 03.05.2013  - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski , Apel papieski  
 05.05. 2013 - Msza w intencji naszych Strażaków z obu jednostek Mrzygłodu i Mrzygłódki 
 11 i 20.05. 2013 - Modlitwy o Urodzaje w 4 częściach Parafii  
 19.05. 2013  - Uroczystość I Komunii Świętej – 22 dzieci z klasy II przyjęło Chrystusa 
 30.05.2013  - Uroczystość Bożego Ciała – publiczne wyznanie wiary 
 31.05.2013  -VII Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci w Mrzygłodzie - Arb. Wacław Depo 
 01.06.2013  -Pielgrzymka na I Ogólnopolską Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca na Jasną Górę   
 15.06 2013  - Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza do Gorzkowa-Trzebniowa 
 16.06.2013  - Festyn Parafialny  - Biesiada u Proboszcza 
 25.06.2013  - Pielgrzymka Parafialna do Warszawy 
 27.06.2013 – Sakrament Bierzmowania ( przyjęło 39 osób) – ks. Biskup Jan Watroba 
 14.07-05.08. 2013 - Wakacje z Bogiem w Czerwiennym – 2 turnusy – 100 osób 
 14.07-21.12. 2013 - Projekt „AKT” darmowe warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, 

Projekt współfinansowany przez FIO ( Uczestnicy przygotowali 2 sztuki Pinokio i 
Profilaktyczny Spektakl Bożonarodzeniowy, który obejrzało 6 tysięcy dzieci i młodzieży) 

 15.08. 2013 - Odpust Parafialny prowadził były wikariusz – ks. Stanisław Wróblewski 
 15-18. 08.2013 - Dni Mrzygłodzkie, dekanalne pielgrzymki  
 18.08. 2013  - XVII Rocznica Koronacji Obrazu -przewodniczy Arcybiskup Stanisław Nowak 
 24/25.08.2013 - Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę 
 05.09.2013  - Regionalny Dzień Chorych w Leśniowie – Arcybiskup Wacław Depo  
 10.09. 2013  - Parafialna Pielgrzymka śladami Jana Pawła II – Kraków, Łagiewniki, Wadowice 
  15.09.2013 - Imieniny Proboszcza i Spotkanie Rady Parafialnej i Ekonomicznej 
 05.10. 2013  - Pielgrzymka Diecezjalna Kół Żywego Różańca (400 osób)   
 06.10. 2013  - Odpust  NMP Różańcowej z procesją do 5 ołtarzy – ks. Paweł Maciaszek 
 13.10. 2013  - XIII Dzień Papieski i  Zawierzenie Parafii i Świata Niepokalanemu Sercu Maryi 
 01.11.2013  - Msza za Zmarłych na odnowionym Cmentarzu, Kaplicy i nowym Ołtarzu 
 X/XI 2013 - I miejsce - rozgrywki ministranckie w dekanacie Myszkowskim i Regionie Zawiercie 
 24.11. 2013  - Zakończenie Roku Wiary – liturgia odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych 
 15-17.12. 2013  Rekolekcje i Spowiedź Adwentowa – ks. Michał Pabiańczyk 
 Odwiedziny chorych w domach  na święta i odpusty parafialne – odwiedzamy 65 osób  
 21.12. 2013  Misyjny Opłatek i rozstrzygniecie konkursu Bożonarodzeniowego (250 osób) 
 25/26.12. 2013  Boże Narodzenie i posłanie kolędników misyjnych    

 

      SŁOWO  DO  PARAFIAN   

     Drodzy Parafianie !                                Wierzê w Syna Bo¿ego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     Skończył się Rok Wiary, ale wciąż pozostaje przed nami czas utrwalania 
przeżytych treści naszej wiary. Mamy nadal okazję pogłębiać fundament chrześcijańskiej 
wiary zgłębiając naszą osobistą relację do Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Uświadamiamy 
sobie, że droga wiary prowadzi niekiedy przez pustynię, innym razem przez oazy 
intensywnego życia. Każdy czas jest nam dany, by poprzez ciemne i jasne dni życia 
niezmiennie zbliżać się do Boga całym sercem. 
Wchodzimy w nowy rok duszpasterski, w którym zaproszeni jesteśmy do wyznawania 
wiary w Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Jest to także rok kanonizacji Ojca świętego Jana 
Pawła II. Naszemu przygotowaniu do tego wydarzenia towarzyszy zmasowany atak na 
Kościół w Polsce. Pretekstem do tego miałyby być ukrywane grzechy Kościoła, a w 
rzeczywistości jest tym pretekstem świętość naszego rodaka, której zbyt silne 
promieniowanie na nasze życie stało się niewygodne dla nieprzyjaciół katolickiej wiary 
naszego narodu. Módlmy się wspólnie za siebie, by zwycięstwo w tym trudnym czasie 
duchowej walki było po naszej stronie. Niech tegoroczne święta jeszcze mocniej budzą w 
nas pragnienie upodobnienia się do Boga. 
  W naszej Archidiecezji Częstochowskiej rok 2014 to czas ZAWIERZENIA Matce 
Bożej. Maryjny wymiar życia ucznia Chrystusowego wypowiada się w sposób szczególny 
poprzez takie właśnie  synowskie zawierzenie względem Bogarodzicy, które ma swój 
początek w testamencie Odkupiciela na Golgocie. Zawierzając się po synowsku Maryi, 
chrześcijanin - podobnie jak apostoł Jan - „przyjmuje” Matkę Chrystusa i wprowadza Ją w 
to wszystko, co stanowi jego własne życie wewnętrzne, poniekąd jego ludzkie i 
chrześcijańskie  „ja”. Pięknie tego zawierzenia Maryi uczyły się  dzieci i młodzież w czasie 
tegorocznych rorat pielgrzymując duchowo do Sanktuariów Maryjnych naszej diecezji. 
Razem z Janem Pawłem II mówili każdego dnia "Totus Tuus"– CAŁY TWÓJ MARYJO.  

Również w tym roku zawierzenia każdy z nas i każda rodzina będzie mogła się 
zawierzyć Maryi wpisując się do Parafialnej Księgi Zawierzenia. I uczyńmy to z  wiara!     
Życzymy, aby dzięki właściwemu przeżywaniu Świat Bożego Narodzenia, parafia stawała 
się wspólnotą ludzi otwierających swe serca na Boga i z życzliwością wzajemnie na siebie. 
                         Wasi Duszpasterze 



 SAKRAMENT  POKUTY  I  POJEDNANIA 
 

W sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, 
bierzmowanie, Eucharystia) otrzymujemy od Chrystusa, za pośrednictwem 
Jego Kościoła nowe życie. Na skutek grzechu to życie może ulec osłabieniu, 
a także całkowitemu zniszczeniu. Z tego powodu Chrystus ustanowił 
sakramenty uzdrowienia (pokuty, namaszczenia chorych), poprzez które nas 
leczy i odnawia w nas życie dziecka Bożego.  

Sakrament pokuty i pojednania został ustanowiony przez 
Chrystusa, który ukazał się swoim Apostołom wieczorem w dniu Paschy i 

skierował do nich słowa: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 

zatrzymane” (J 20,19). Jezus ustanowił ten sakrament dla nas – swojego Nowego Ludu – Kościoła, 
abyśmy mogli do niego powracać, kiedy oddalimy się przez popełnienie grzechów.  

Wielu – szczególnie młodych ludzi – uważa, że Kościół wręcz torturuje swoich wiernych, 
nakazując im przynajmniej jeden raz w roku szeptać do ucha nieznajomemu człowiekowi swoje 
najbardziej skrycie przechowywane przewinienia. Jednak tacy ludzie szybko by przestali narzekać, 
gdyby mieli świadomość, iż w pierwszych wiekach, chrześcijanie swoje grzechy musieli wyznawać na 
głos i publicznie. W średniowieczu stosowano praktykę spowiadania się z grzechów popełnionych 
wobec wspólnoty (publicznych) – publicznie, a z grzechów osobistych („prywatnych”) – na ucho 
kapłanowi. Z czasem zrezygnowano z publicznej spowiedzi.  

Klęcząc u kratki konfesjonału musimy pamiętać, że kapłan jest tylko narzędziem w rękach 
miłosiernego Boga – Ojca – Który nas kocha, Który cieszy się z naszej spowiedzi i Który chce nam 
przebaczyć. Każdy kapłan jest bez wyjątku zobowiązany pod surowymi karami do zachowania 
absolutnej tajemnicy odnośnie do grzechów poznanych podczas spowiedzi. Również prawo cywilne 
zabrania żądania od księdza ujawnienia rzeczy, których dowiedział się na spowiedzi. Zanim jednak 
wyznamy kapłanowi nasze grzechy, powinniśmy pamiętać o pewnych warunkach, które musimy 
spełnić. Pierwszym krokiem jest zrobienie rachunku sumienia. Trzeba pamiętać o jednym – grzech 
to taka rzeczywistość, którą człowiek najpierw krzywdzi siebie lub drugiego człowieka oraz rani 
samego Boga. Kolejnym krokiem jest szczery żal za popełnione zło. Niektórzy ludzie, którzy idą do 
spowiedzi (często idą, bo muszą, gdyż mają np. zawrzeć związek małżeński), wcale nie czują się 
winni, nie żałują za popełnione zło, choć wiedzą, że wymaga się od nich, aby tak się czuli. Dlatego 
musimy prosić Ducha św. o łaskę głębokiego i szczerego żalu. Następny krok – to już spowiedź u 
kratek konfesjonału, która musi być szczera, tzn. nic nie możemy ukrywać. Kolejny – niełatwy krok – 
to zadośćuczynienie – czyli np. zwrócenie tego, co komuś zabraliśmy, przeproszenie osoby, którą 
obraziliśmy itp. Ostatni krok to wypełnienie pewnych aktów pokutnych, które nakłada spowiednik 
na spowiadającego się (penitenta).  

Pokonując te wszystkie trudności, otrzymujemy nagrodę: odpuszczenie grzechów – 
pojednanie z Bogiem i Kościołem, odzyskujemy stan łaski, otrzymujemy łaskę pokoju i pogody ducha 
– sumienia itd. Dlatego warto pokonywać strach i wstyd związany z klękaniem u kratek 
konfesjonału. Nie udzielenie rozgrzeszenia jest naprawdę bardzo rzadkim przypadkiem. Ogranicza 
się jedynie do sytuacji, w których człowiek nie może zerwać ze złem i zmienić swojego życia (np. 
dotyczy to choćby ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych). Natomiast wstyd jest czymś 
normalnym i winniśmy się wstydzić tego, co jest w nas złe, co oddala nas od Boga i naszych bliskich. 
Św. Ambroży przekonywał: „Wstydem jest dla każdego wyznawać swoje grzechy, ale ten wstyd orze 
twoje pole, usuwa wciąż odradzające się ciernie, obcina kolce, przywraca dorodne owoce, które już 
zamierały”.  Pokuta i pojednanie to Sakrament, który nas leczy, uzdrawia i odradza.  

Korzystajmy z niego często, bo on wybiela naszą duszę i odnawia nasza przyjaźń z Bogiem. 
                         Opracował ks. Paweł Bil 

Regulamin Cmentarza Parafii NMP Różańcowej w Myszkowie Mrzygłodzie 
1. Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, świadectwem wiary w życie pozagrobowe i wyrazem 
szacunku dla zmarłych. 
2. Właścicielem i administratorem cmentarza parafialnego przy ul. Cmentarnej jest Parafia.  
3. Sprawy związane z cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej u księdza Proboszcza.  
4. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza 
oraz wskazaniami na indywidualnym zezwoleniu wydanym przez Proboszcza. 
5. Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje opłata dzierżawy (pokładne) za miejsce na okres 20 
lat. Dzierżawę można przedłużyć na następne 20 lat. 
6. W przypadku nie przedłużenia dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, grób może być użyty 
do ponownego pochówku. 
7. Ekshumacja zwłok lub szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 15 października do 15 
kwietnia po przedstawieniu administracji cmentarza na piśmie decyzji kompetentnego organu. 
8. Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie 
zmarłego i w pobliskim otoczeniu. 
9. Na grobach można ustawiać bądź zmieniać nagrobki tylko po uprzednim pisemnym zezwoleniu 
Proboszcza. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka oraz uiścić opłatę w wysokości 
10% od wartości nagrobka. 
10. Zakazuje się: 
- samowolnej zmiany wystroju cmentarza (usuwanie i sadzenie drzew, usuwanie zabytkowych 
pomników, umieszczanie ławek) i wszystkiego, co jest obce świętości miejsca 
- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,  picia alkoholu, palenia papierosów,  innych używek  
- wprowadzania psów zanieczyszczania, , ingerowania w obce nagrobki; 
- poruszania się pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi,  
11. Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być składowane w wyznaczonym na ten cel miejscu. 
12. Stare nagrobki po remoncie oraz gruz powinny być wywożone poza teren cmentarny  
13. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, 
kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. 
 

Fotograficzna kronika wydarzeñ 
 

    

  



SPRAWY GOSPODARCZE PARAFII W ROKU 2013 
       Kościół wraz z Cmentarzem są wizytówką mieszkańców Parafii, oraz ukazują naszą wiarę w Boga 
i życie wieczne. Kiedy przybyłem do parafii ponad 2 lata temu jednym z miejsc, które bardzo mnie 
zasmuciły i dużo dały do myślenia to nasz Cmentarz grzebalny. Trzeba Bogu dziękować w tym 
minionym roku za opiekę a ofiarnym parafianom za pracę i za ofiary dzięki którym obraz naszego 
Cmentarza bardzo się zmienił. Wykonaliśmy w tym roku ogrom pracy na Cmentarzu, który bardzo 
był zaniedbany. Wycięliśmy ponad 20 drzew, zostały usunięte konary i korzenie. Wyłożyliśmy ponad 
750 m2 kostki i 150 m2 trylinki. Dzięki ofiarności i pracy parafian położyliśmy instalację wodną w 
głównej alejce i założyliśmy kolejne dwa punkty czerpania wody na środku i na końcu Cmentarza.(W 
czynie społecznym pracę wykonali Alfred Kułach, Paweł Woś, Mariusz Czyż). Została wykorytowana, 
nawieziona kruszywem i ułożona kostką główna aleja, chodnik do łazienek, pierwsza aleja boczna do 
kaplicy i duży, piękny plac przed kaplicą wraz podestem i nowym marmurowym ołtarzem – 
miejscem naszej modlitwy za zmarłych. Miejscami poprawiony został sypiący się mur. Dziękuję 
Rafałowi Kołakowskiemu za kruszywo (ok. 350 ton), Firmie Rafbud rodzinie Domińczyk za wszelaki 
transport, Rodzinie Moczulskich Józefowi, Henrykowi za pracę koparkami, Mariuszowi 
Moczulskiemu na transport samochodem i pracę przy wycince drzew, Darkowi Bulskiemu za pracę i 
sprzęt specjalistyczny i wszystkim osobom, którzy w czynie społecznym pomagali, a było nas wielu. 
Została zrobiona nowa piękna brama Cmentarna za która dziękuję Rodzinie Litwińskich Łukaszowi i 
Kasi. Odnowiliśmy naszą Kaplicę Cmentarną, wykonaliśmy wieniec za który dziękuję Ryszardowi 
Borówce i całej ekipie. Więźbę dachową zrobiła rodzina Borczyk z Gruchli, dachówka została 
ofiarowana przez rodzinę Darka Rak, a ułożył ją za darmo i fachowo Jarosław Rusek z ul. Rolnej. 
Dziękujemy firmie Dachmet z Mrzygłodu za wszelkie rabaty; a rodzinie Grzegorza Dzidowskiego za 
pracę dekarskie. Okna, rynny i blachę ofiarowała firma Tomasza Wrony. Pawłowi Bulskiemu dziękuję 
za prąd w czasie prac. Za prace budowlane Wacławowi Dzidowskiemu, za Krzyż przy kaplicy  
Kazimierzowi Dzidowskiemu, a na cmentarzu Pawłowi i Dawidowi Woś, Podbitkę na kaplicy zrobił 
Piotr Borczyk. Dziękuję za stałe porządki i ogrom pracy Stasiowi Woś i Tadeuszowi Bulskiemu i 
wszystkim ofiarnym Parafianom, którzy wiele dni  godzin poświecili na pracę na Cmentarzu. 
Pracowali:  Józef Moczulski, Henryk Moczulskiemu, Dariusz Bulski, Mariusz Moczulski, Stanisław 
Woś, Mariusz Czyż, Dawid Woś, Tadeusz Bulski z Poniatowskiego, Paweł  Bulski, Wacław Didowski,  
Mieczysław Moczulski,  Tadeusz Zysiak,  Ryszard Borówka,  Henryk Cholewka,  Jan Kułach, Bronisław 
Baryła, Piotr Jastrzabek,  Marek Morawiec,  Grzegorz Buła,  Stanisław Rusek, Tadeusz Bulski z 
Kilińskiego, Bonifacy Machura, Waldemar Rak, Stanisław Pniakowski, Henryk Motylewski, Jacek 
Motylewski, Jerzy Gonciarz, Roman Rok, Jerzy Dziuba, Dariusz Marszałek, Bartłomiej Cis,  Józef 
Pucek,  Jerzy Gonciarz, Rafał Wosik, Tadeusz Bulski z Paderewskiego, Władysław Marszałek. Dziękuję 
bardzo przewodniczącemu Rady Parafialnej Marianowi Kuli  i Julianowi Bulskiemu za koordynację 
pracami. Włodzimierzowi Żywczok za projekty i nadzór. Wszystkim pracującym przy Cmentarzu 
bardzo dziękuję. 
 Pracy wiele, wydatków jeszcze więcej, dlatego dziękuje za każdy ofiarny grosz składany na rzecz 
Parafii. Lubimy porządki i cieszy nas kiedy jest wszystko uporządkowane, zadbane. Wielu pyta czy 
będziemy dalej porządkować Cmentarz. Będziemy, ale musimy też uporządkować nasze zaległe 
sprawy z grobami. Dlatego bardzo proszę, aby to jak najszybciej również uporządkować. To są 
również te fundusze, które pomogą nam spłacić zaległości za wykonaną pracę i planować kolejne 
inwestycje na Cmentarzu. Na prośbę Rady Parafialnej podaje koszt naszych prac. Cała Inwestycja 
przekroczyła 100 tysięcy złotych. 40 tysięcy to nasza praca w czynie społecznym za którą bardzo 
dziękuję. Prawie 30 tysięcy to ofiary składane w kopertach. Ponad 12 000 to opłaty cmentarne. 
Zostało nam do spłaty około 20 000 złotych. Ufając Bożej Opaczności i znając ofiarność i życzliwość 
parafian mam nadzieję, że ofiary składane na kolędę, za które już dziś bardzo dziękuję, pomogą nam 
spłacić wszystkie zaległości. Bóg zapłać za pracę i wszystkie ofiary.      
                Wasz Proboszcz ks. Jacek Gancarek 

Z  kronik parafialnych  

P r z y n a l e ż n o ś ć  
a d m i n i s t r a c y j n a  p a r a f i i  

M r z y g ł ó d  c z .  1  

Na terenie Ma³opolski oko³o IV wieku po Chrystusie 
istnia³y co najmniej trzy oúrodki pañstwowotwórcze. Do 
jednego z nich nale¿a³y ziemie, na których w czasie 
póüniejszym za³o¿ono osadê i miasto Mrzyg³ód. Po 
napaúci Hunów w 375 roku po Chrystusie nast¹pi³o 
odrodzenie pañstwa plemiennego i ziemie te znalaz³y siê 
w granicach du¿ego i silnego pañstwa Wiúlan. 

     W okresie feudalnym teren ten podzielony zosta³ na dwie czêúci. Ka¿da z nich wesz³a w obrêb 
odrêbnego organizmu dzielnicowego. W  1177roku Kazimierz Sprawiedliwy darowa³ Mieszkowi 
Raciborskiemu Siewierz i jego najbli¿sze okolice. Tym sposobem ziemie te znalaz³y siê w granicach ål¹ska. 
Tereny, na których mog³a istnieæ ju¿ osada nazwana póüniej Mrzyg³odem, pozosta³y jednak w ziemiach 
nale¿¹cych do Ma³opolski. Ziemie po³o¿one miêdzy Liswart¹ a Wart¹ w 1344r. zaliczane by³y ju¿ do 
Ma³opolski , a od 1394 r. administracyjnie nale¿a³y do powiatu lelowskiego, który obejmowa³ du¿y obszar 
ziem nad Pilic¹ i Wart¹. 
    Ze wzglêdu na fakt przynale¿noúci administracyjnej powiatu lelowskiego do województwa krakowskiego 
nale¿y zwróciæ uwagê na zmiany administracyjne zachodz¹ce na jego terenie. W roku 1397 województwo 
zosta³o podzielone na trzy powiaty: krakowski, proszowski i ¿arnowiecki: w XVI w. by³o ju¿ ich siedem: 
proszowski, szczyrzycki, lelowski, ksiêski, úl¹ski, biecki i sanecki; natomiast w 1676 r. przy spisie podatku 
podymnego powiat lelowski zosta³ wymieniony jako jeden z oúmiu powiatów województwa krakowskiego . 
Granicê zachodni¹ województwa krakowskiego tworzy³y ksiêstwa úl¹skie pocz¹wszy od rzeki Liswarty, 
ziemi wieluñskiej na pó³nocy, a¿ do Moraw i grzbietu Karpat / powy¿ej üróde³ Wis³y/ na po³udniu. Le¿a³y przy 
niej trzy przy³¹czone do województwa krakowskiego ksiêstwa: oúwiêcimskie, Zatorskie, i siewierskie. 
Ksiêstwa te pod koniec XII w. odpad³y od dzielnicy krakowskiej w dobie rozbicia dzielnicowego. Ksiêstwo 
Siewierskie zosta³o odkupione w 1443 r.  
     Od czasu powstania, parafia Mrzyg³ód nale¿a³a do diecezji krakowskiej, metropolii  gnieünieñskiej. 
Teren jej rozci¹ga³ siê na pograniczu ziem Ma³opolski i ål¹ska. Utworzenie Ksiêstwa Siewierskiego w 1443 
r. spowodowa³o podzia³ parafii. Wioski Bêdusz i Mijaczów zosta³y w³¹czone do Ksiêstwa Siewierskiego, 
natomiast miasto Mrzyg³ód, Mrzyg³ódka oraz wsie Niwki i Ciszówka pozosta³y w zasiêgu województwa 
krakowskiego, w powiecie lelowskim.  Stan taki przetrwa³ do koñca XVIII w. Ca³a Ma³opolska i po³udniowa 
czêúæ ål¹ska, a wiêc tereny: oúwiêcimskie, pszczyñskie, bytomskie i Ksiêstwa Siewierskiego tworzy³y 
diecezjê Krakowsk¹. By³a ona podzielona na mniejsze jednostki administracji koúcielnej: dekanaty.     
     Mrzyg³ód przynale¿a³ do dekanatu lelowskiego. Jan D³ugosz opisa³ parafiê Mrzyg³ód jako jedn¹ z 26 
parafii tego dekanatu. 
    Teren ten wizytowa³ archidiakon krakowski. Od czasu powstania kolegiaty w Pilicy 1612 r. i  oficja³atu 
pilickiego, prepozyt kolegiaty i zarazem oficja³ pilicki przeprowadzi³ wizytacje dekanatu lelowskiego. 
Wizytacjom oficja³a pilickiego podlega³y wszystkie parafie dekanatu oraz trzy inne parafie: S³upia z 
dekanatu jêdrzejowskiego, Ci¹gowice z bytomskiego i Szaniec z kijskiego, poniewa¿ proboszczowie tych 
parafii byli jednoczeúnie cz³onkami prepozytury pilickiej. Obszerny dekanat lelowski w dniu 22 XI 1791 r. 
zosta³ podzielony na cztery dekanaty : lelowski, przyrowski, czêstochowski i szczekociñski. Podzia³ ten 
jednak nie wszed³ w ¿ycie zapewne z powodu ówczesnych zmian politycznych. Mrzyg³ód pozosta³ nadal w 
dekanacie lelowskim. Przynale¿noúæ koúcielna parafii Mrzyg³ód nie uleg³a zmianom a¿ do czasu III rozbioru 
Polski. Ju¿ podczas II zaboru ziem polskich Prusy zagarnê³y m. in. równie¿ niewielki skrawek diecezji 
krakowskiej / rejon K³obucka/ , a w dwa lata póüniej teren dawnego Ksiêstwa Siewierskiego, okrêg pilicki i 
czêstochowski. Ziemie te zosta³y w³¹czone do okrêgu ål¹skiego pod nazw¹ ÑNowy ål¹skî. Pod wzglêdem 
koúcielnym tereny zabrane przez Prusy podczas II i III rozbioru Polski obejmowa³y dekanaty: Lelów, 



Siewierz i Czêstochowê. 
 Nowa granica polityczna przerwa³a ³¹cznoúæ pomiêdzy biskupem krakowskim i dekanatami pod  zaborem 
pruskim. Wówczas biskup krakowski Feliks Pawe³ Turski odda³ dekanaty lelowski i siewierski pod 
delegowan¹  jurysdykcjê komisarza bytomskiego i pszczyñskiego ks. Franciszka Paw³a Bartusela. Nie by³o 
to po myúli zaborcy. W dniu 15 stycznia 1797 r. pañstwa zaborcze podpisa³y w Petersburgu konwencjê, 
której XIII artyku³ postanawia³: Ñ¿e nowe granice polityczne bêd¹ równie¿ granicami koúcielnymi odnoúnie 
wszelkich praw i posiad³oúci diecezjalnychî. Ju¿ w 1797 r. zaborca czyni³ starania o w³¹czenie tych terenów 
pod jurysdykcjê biskupa wroc³awskiego. Dosz³o do tego w nastêpnym roku. Po objêciu tronu pruskiego 
przez Fryderyka Wilhelma III dzia³aj¹cy z jego polecenia minister Hoym dnia 3 II 1798 r. wystosowa³ pismo 
do biskupa Turskiego, w którym powiadomi³ go, ¿e zgodnie z konwencj¹ petersbursk¹ zosta³a zniesiona 
jego jurysdykcja nad powiatami pilickim i siewierskim. Okrêgi te od tego czasu podlega³y biskupowi 
wroc³awskiemu.  Biskup Turski przekaza³ w 1798 r. jurysdykcjê nad tymi terenami biskupowi 
wroc³awskiemu. W rok póüniej  11 IV 1799 biskup wroc³awski Józef Chrystian Hohenlche zorganizowa³ 
komisariat siewierski o charakterze oficja³atu okrêgowego. Komisarzem na ten teren mianowa³ ks. Marcina 
Siemieñskiego, proboszcza parafii Kozieg³owy. Ks. M. Siemieñski na mocy zarz¹dzenia biskupiego / z dnia 
26 VI 1800 r. / pismem z 16 VII 1800 r. powiadomi³ o urz¹dzeniu dekanatów. Dekanaty otrzyma³y nazwê 
archiprezbiteratów i odpowiada³y terytorialnie powiatom. Na obszarze Nowego ål¹ska powsta³y: 
archiprezbiterat siewierski, pilicki i czêstochowski. Mrzyg³ód wszed³ do archiprezbiteratu siewierskiego. 
        W nastêpstwie starañ rz¹du pruskiego papie¿ Pius VII na mocy breve ÑAd unibersen Dominiei gregisî 
z dnia 9 IX 1800 r. w³¹czy³ okrêg Siewierza, Czêstochowy i Pilicy do diecezji wroc³awskiej. Do egzekucji 
tego¿ dokumentu papie¿ mianowa³ jako delegata Stolicy Apostolskiej biskupa poznañskiego Ignacego 
Raczyñskiego. Biskup Raczyñski po uprzednim porozumieniu siê z Wroc³awiem dokona³ w ¯arkach w dniu 
5 IV 1801 r. - przez nowego delegata ks. Marcina Siemieñskiego - prawnego wcielenia Nowego ål¹ska do 
diecezji wroc³awskiej. Dekretem wykonawczym ÑUniversis et singulisì z dnia 5 V 1801 r. trzy dekanaty: 
pilicki, czêstochowski oraz siewierski zosta³y inkorporowane do diecezji wroc³awskiej . cdn 
      

(z kronik parafialnych opracowa³ ks. Jacek Gancarek) 
 
 

STATYSTYKI   PARAFIALNE  2013 
 

BIERZMOWANIE 27.06.2013 
 
1.Bański Michał   2.Baryła Grażyna   3.Borówka Weronika 
4.Buła  Aleksandra    5.Buła Julia   6.Gabryś Angelika 
7.Gębka Klaudia   8.Goc Arkadiusz    9.Gola Marcelina 
10.Golba Radosław   11.Grabowski Kamil  12.Jastrząbek Kamil  
13.Jurczyk Michał   14.Kosno Mikołaj   15.Kulka Maciej  
16.Kuras Bartosz   17.Lemańska Weronika  18.Malaszka Justyna 
19.Mrówka Daniel    20.Mucha Anna   21.Olmińska Anna 
22.Piątek Natalia   23.Pniakowski Przemysław  24.Przygodzińska Sandra 
25.Rusek Mateusz   26.Szorn Małgorzata  27.Szota Kamil 
28.Szymocha Mateusz  29.Święciak Kamil   30.Tylkowska Aleksandra 
31.Wasiak Sebastian  32.Wieczorek Jarosław  33.Woitzik Oskar 
34.Wojtala Dominika  35.Wojtkowski Konrad  36.Wosik Justyna 
37.Wosik Łukasz   38.Woś Joanna   39.Wójcik Kamil 
40. Korpiel Beata – 21.12.2013 41.Korpiel Klaudia– 21.12.2013 

 

 
CHRZTY 2013 

 
 
1.Karolina Goc 
2.Julia Górywoda 
3.Jessica Mocarska 
4.Magdalena Gołąbek 
5.Wiktor Gołąbek 
6.Joanna Bednarek 
7.Aleksander Kurowski 
8.Maria Krawiec 
9.Radosław Stawicki 
10.Oliwia Makieła 
11.Gabriel Kot 
12.Julia Kapuściak 
13.Jakub Skiba 
14.Natalia Bednarczyk 
15.Paweł Kurdybelski 
16.Gabriel Raczek 
17.Antoni Hadziński 
18.Amelia Skipirzepa 
19.Rafał Chabzda 
20.Bartosz Kwiatkowski 
21.Ksawier Derda 
22.Emil Śnioszek 
23.Lena Kaczorowska 
24.Franciszek Goc 
25.Daniel Sytniewski 

       26.Marika Rydzek  
 

 I KOMUNIA ŚWIĘTA – 19 maja 
 

 
1. Borczyk Milena 
2. Bulska Oliwia 
3. Cholewka Mikołaj 
4. Furman Ksawery 
5. Gola Wiktoria 
6. Grabowska Roksana 
7. Jeziorski Oliwier 
8. Jędras Marietta  
9. Malczewska Aleksandra 
10. Miszta Sara 
11. Mucha Emilia 
12. Mucha Maria 

 
 

 
13. Nawrotek Eryk 
14. Nocuń Mateusz 
15. Płowiec Jakub  
16. Pochodnia Karolina 
17. Pochodnia Weronika 
18. Raczek Maja 
19. Rusek Kacper 
20. Rutkowski Filip 
21. Szczepański Piotr 
22. Wiaderny Zofia 

 
ŚLUBY 2013 

 
 

1.   Mateusz Kitala  
      Agnieszka Bulska 
2.   Przemysław Bednarczyk     
      Martyna Piotrowska 
3.   Przemysław Łyko 
      Monika Dzidowska 
4.   Grzegorz Talaśka  
      Katarzyna Wosik 
5.  Dawid Furman  
     Marcelina Zmarzlik 
6.  Paweł Czapnik 
     Malwina Marcoń 
7.  Marek Buła 
     Marta Nowak 
8.  Paweł Mofina  
     Monika Tol 
9.  Michał Belicki  
     Edyta Drążkiewicz 
10.  Adrian Jędrusiak  
       Anna Gołąbek 
11. Marcin Pucek  
       Magdalena Mróz 
12.  Jacek Polak 
       Magdalena Buła 
13. Adam Pawlik  
       Agnieszka Lipczyk 
14. Wojciech Bednarz  
       Ewelina Warta 

  Na nowej drodze życia      
  życzymy samego dobra  
i błogosławieństwa Bożego  
      na każdy dzień 

         
         POGRZEBY 2013 
 

1.  Robert Dzidowski 
2.  Zofia Wosik 
3.  Józef Kurdybelski 
4.  Zenon Kluska 
5.  Zofia Wyporska 
6.  Kamil Sadowski 
7.  Halina Chmielewska 
8.  Zofia Pawlik 
9.  Józef Pawlik 
10. Walentyna Bielnik 
11. Eugeniusz Olszewski 
12. Józef Żarski 
13. Cecylia Starczewska 
14. Władysław Kula 
15. Marian Bulski 
16. Mieczysław Jurek 
17. Robert Paruzel 
18. Stanisława Pucek 
19. Kazimiera Tworek 
20. Stefania Buła 
21. Marianna Goc 
22. Anna Brewka 
23. Krzysztof Hadziński 
24. Stanisław Pucek 
25. Maria Nowakowska 
26. Stanisław Rak 
27. Stanisław Nowak 
28. Helena Hrut  
29. Emilia Zaporowska 
30. Krystyna Nieszporek 
31. Zygmunt Bilnik 
32. Stanisław Walkosz 
33. Janina Kułach 
34. Marianna Dziuba 
35. Marianna Lenart 
36. Jadwiga Pucek 
37. Maria Maszczyk 
38. Alfreda Goc 
39. Ryszard Makówka 
40. Stanisław Kuta 
41. Władysława Włodarczyk 
42. Weronika Cholewka   

    
   Wieczny odpoczynek  
      racz im dać Panie 



 


	Drodzy Parafianie !                                Wierzę w Syna Bożego                                                                                                                                                                               ...
	Przynależność administracyjna parafii Mrzygłód cz. 1

