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styczeń 2015 Kolęda –wizyta duszpasterska w naszych domach
04.01.2015 Spotkanie Rady Parafialnej i Ekonomicznej połączone z opłatkiem
11.01.2015 Opłatek parafialny i jasełka dzieci i młodzieży szkolnej
25.01.2014 Doba Eucharystyczna i 353 Rocznica konsekracji naszej świątyni
14.02. 2015 Bal karnawałowy dla dzieci, młodzieży i Wolontariatu Młodych
28.02. 2014 Zajęcia w świetlicy Parafialnej w czasie Ferii zimowych
15.03. -18.03. 2015 Rekolekcje Wielkopostne – ks. dr hab. Paweł Maciaszek
27.03.2015 Droga Krzyżowa ulicami parafii i zawierzenie rodzin Sercu Jezusowemu
29.03. 2015 Niedziela Palmowa – konkurs palm i TRIDUUM PASCHALNE
05.04.2015 Wielkanoc
03.05.2015 Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski oraz święto Strażaków
11 - 13.05. 2015 Dni modlitw o urodzaje tzw. dni krzyżowe
24.05.2015 Uroczystość I Komunii Świętej – 23 dzieci z klasy II przyjęło Jezusa
07.06.2015 Kongres Misyjny i pielgrzymka dzieci rocznicowych i komunijnych na Jasną Górę
29.05.2015 Uroczystość nadania imienia Szkole w Mrzygłodzie im. Noblistów Polskich
31.05.2015 Rocznica I Komunii świętej
04.06.2015 Uroczystość Bożego Ciała – publiczne wyznanie wiary
06.06.2015 Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę, Pajęczna, Wąsosza i Mokrej
13.06 2015 3 dniowy Krajowy Kongres Misyjny w Warszawie i w każdej Parafii
I pielgrzymka Służby Liturgicznej do Praszki
20.06.2015 – 50 rocznica kapłaństwa biskupa Antoniego Długosza
21.06.2015 - FESTYN PARAFIALNY i zakończenie projektu „Staże w Myszkowie”
26.06.2015 – Zakończenie roku szkolnego i imieniny wikariusza ks. Pawła
23.07-03.08. 2015 Wakacje z Bogiem dla dzieci i młodzieży w Barlinku
15.08. 2015 Odpust Parafialny - Rodak ks. Prałat Stanisław Gębka – Złoty jubilat
16. 08.2015 Dni Mrzygłodzkie, dekanalne pielgrzymki z Regionu Zawierciańskiego
17.08. 2015 XIX Rocznica Koronacji – przewodniczy Arcybiskup Stanisław Nowak
01.09.2015 Projekt Parafii i FIO - ABC Młodego ratownika
01,09 2015 Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego i przejście na miejsce Pamięci Narodowej
12.09.2015 Pielgrzymka Parafialna na koronację MB Kalwaryjskiej do Praszki
13.09. 2015 Imieniny ks. Proboszcza
13-20.09.2015 Tydzień Wychowania i Triduum ku czci św. Stanisława Kostki
Wrzesień 2015 – Spotkania dla dzieci i rodziców z nowymi wytycznymi Kurii dotyczącymi
przygotowania do Sakramentów Pierwszej Komunii i Bierzmowania – składanie deklaracji
01.10.2015 Otwarcie Filii Biblioteki Miejskiej w naszym Domu Pielgrzyma
03.10. 2015 Pielgrzymka Diecezjalna Kół Żywego Różańca ( ok 400 osób)
04.10. 2015 Odpust NMP Różańcowej z procesją - ks. Dariusz Chałupczyński - misjonarz
11.10. 2015 DZIEŃ PAPIESKI „Jan Paweł II Papież Rodziny”
18.10. 2015 Światowy Dzień Misyjny – nasza troska modlitewna i materialna o misje
01-08.11.2015 Uroczystość Wszystkich świętych i modlitwa Oktawalna za naszych zmarłych
04 - 11.11.2015 Pielgrzymka Parafialna do Ziemi Świętej
15.11.2015 Wizytacja Kanoniczna Parafii którą prowadzi ks. biskup Antoni Długosz
08.12.2015 Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia oraz poświęcenie i rozdanie Medalików klasie II
13-15.12. 2015 Rekolekcje Adwentowe prowadził ks. Szymon Gołuchowski z Pajęczna
19.12. 2015 Pielgrzymka w Roku Miłosierdzia i opłatek dla dzieci i Wolontariatu w Pajęcznie
20.12.2015 Przyjęcie 8 nowych ministrantów i 5 lektorów do Służby Liturgicznej Ołtarza
25/26.12. 2015 Uroczystość Bożego Narodzenia i posłanie kolędników misyjnych

SŁOWO DO PARAFIAN

„Mieć rację a znać prawdę”

Otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra w Rzymie w
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia rozpoczął się Rok
Miłosierdzia, który będzie trwał, aż do 20 listopada 2016 roku do
Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Na początku tego
Jubileuszu Papież Franciszek powiedział: „To jest czas miłosierdzia.
Ważnym jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je do różnych
środowisk społecznych. Naprzód!”
W tym wyjątkowym czasie łaski pragnę dziś zwrócić uwagę
na podstawowe rozróżnienie, które ma duże znaczenie w życiu, a nie
zawsze jest dostrzegane; „Mieć rację a znać prawdę”. Zbyt często
popełniamy błąd utożsamiając rację z prawdą i uważając, że jeśli
mamy rację, to znaczy że znamy prawdę. Przypomnę tu wschodnie
opowiadanie. Do słonia podprowadzono trzech ludzi, z zawiązanymi oczami i oznajmiono
im, że będą dotykać tej samej rzeczy. Chodzi o to by spróbowali określić co to jest.
Jednemu pozwolono dotknąć ogona i określił, że jest to coś w rodzaju pędzla. Drugi
dotknął trąby i mówi, że to wąż. Trzeci dotknął kła i określił, że to metalowy pręt. Każdy z
nich miał rację, ale nikt z nich nie znał prawdy. Stojący z boku i znający prawdę śmiali się.
Większość międzyludzkich sporów przypomina wspomniana tu historia ze słoniem,
gdzie każdy upiera się przy swoim, że to wąż, że to pędzel. Prawda często jest zupełnie
inna. Tak jest wśród dzieci bawiących się na podwórku, tak jest w sporach między
rodzicami i dziećmi, tak jest w awanturach między dorosłymi.
Często w życiu rozbijamy się o nasze ciasne widzenie, próbując utożsamić naszą
rację z prawdą. Jeżeli tak jest w podejściu do każdej prawdy w naszym doczesnym życiu, to
w jeszcze większym stopniu jest to aktualne w odniesieniu do prawd wiary. Tu
dostrzeżenie całej prawdy jest prawie niemożliwe, gdyż bogactwo prawd wiary jest nie do
ogarnięcia. Jeśli chcemy właściwie podejść do prawd wiary, musimy pamiętać, że jest
zawsze cząstkowe i niepełne. Obok własnych racji musimy umieć dopuścić istnienie stu
innych, które i tak nie są w stanie objąć całej prawdy. Wiara wymaga pokory, uznania swej
ograniczoności i rzucenia się w ocean miłosierdzia Bożego. Na taką postawę w tym nowym
Proboszcz ks. Jacek Gancarek
roku miłosierdzia z serca błogosławię.

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA - DROGĄ NASZEGO ZBAWIENIA
8 grudnia rozpoczął się Rok Jubileuszowy Miłosierdzia ogłoszony przez Papieża Franciszka. Ojciec
Święty zachęca do praktykowania w tym czasie uczynków miłosierdzia. Na czym one polegają i co to
za uczynki?
1. Czym są uczynki miłosierdzia?
„Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, poprzez które pomagamy bliźnim w potrzebach ciała i
duszy. Pouczać, radzić, pocieszać, umacniać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić - to
uczynki miłosierdzia co do duszy. Uczynki miłosierdzia co do ciała polegają zwłaszcza na tym, by
głodnych nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów
nawiedzać, umarłych grzebać. Spośród tych czynów jałmużna dana ubogim jest jednym z
podstawowych świadectw miłości braterskiej; jest ona także praktykowaniem sprawiedliwości, która
podoba się Bogu” (Katechizm Kościoła Katolickiego 2447)
„Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki
miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia,
często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce
Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia. Przepowiadanie Jezusa
przedstawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie.
Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić,
nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych
pogrzebać. I nie zapominajmy o uczynkach miłosierdzia względem ducha: wątpiącym dobrze radzić,
nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić,
urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych.” (Papież Franciszek, bulla Misericordiae
vultus)
2. Jakie owoce uczynki miłosierdzia wywołują u tego, kto je praktykuje?
Owocem uczynków miłosierdzia są łaski dla tego, kto je praktykuje. W Ewangelii wg św.
Łukasza Jezus mówi: „dawajcie, a będzie wam dane.” Zatem praktykując dzieła miłosierdzia
realizujemy wolę Bożą, dajemy innym coś od siebie, a Pan obiecuje nam, że również da nam to,
czego będziemy potrzebowali.
Z drugiej strony dobre uczynki są jednym ze sposobów zadośćuczynienia, jakie pozostaje w
naszej duszy z powodu naszych już odpuszczonych grzechów. Uczynki miłosierdzia są, co oczywiste,
również dobrymi uczynkami. Jedno z Ośmiu Błogosławieństw brzmi: „Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” (Mt 5,7
Uczynki miłosierdzia względem ciała:
1. Grzesznych upominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych

Uczynki miłosierdzia względem duszy:
1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych nawiedzać
7. Umarłych pogrzebać
Opracował ks. Paweł Bil

WIZYTACJA KANONICZNA PARAFII A.D.2015
Z godnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego co 5 lat ma miejsce wizytacja kanoniczna Parafii.
Wizytacja biskupia poprzedzona jest wizytacją Dziekana, wizytacją katechetyczną i przedstawicieli
Kurii biskupiej. Obecna wizytacja obejmowała lata 2010 – 2014..
Z protokołów kanonicznej wizytacji Parafii p.w. NMP Różańcowej w Myszkowie- Mrzygłodzie
przeprowadzonej w dniu 15 listopada 2015r przez biskupa dr hab. Antoniego Długosza wynika, że
Parafia jest dobrze prowadzona, jest duża troska o życie Sakramentalne i religijne wiernych, Parafia
nie posiada żadnych zadłużeń, Księgi parafialne są dobrze prowadzone. Praca duszpasterzy została
wysoko oceniona, a zaangażowanie niektórych parafian oraz ich ofiarność zasługuję za uznanie.
Obiekty parafialne: czyli Zabytowy Kościół, Plebania, Dom Pielgrzyma, Cmentarz i Kaplica
Koronacyjna oraz otoczenie zadbane i odremontowane.
Zalecenia , które należy wykonać w najbliższym czasie to:
Sprawy duszpasterskie: Troska o wiarę i życie sakramentalne młodego pokolenia oraz młodych
małżeństw, troska o niedzielną mszę świętą .Należy otoczyć troską duszpasterską dzieci i młodzież
organizując dla nich kółka zainteresowań w świetlicy parafialnej, założyć i uaktualnić Księgę
Cmentarną, oraz zaktualizować księgę inwentarzową Kościoła, Plebanii Domu Pielgrzyma.
Sprawy gospodarcze to: dokończenie budowy krużganków wejściowych do Kościoła oraz
kapitalny remont elewacji świątyni. Dokończenie i zagospodarowanie w ramach możliwości
finansowych Domu Pielgrzyma, oraz prowadzenie bieżących napraw i remontów w parafii.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 2015
W czasie wizytacji kanonicznej Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej z rąk J. E. ks. Biskupa
Antoniego Długosza przyjęły 34 osoby.
Adamczyk Mateusz
Bernat Sandra
Bijak Kamil
Bilnik Marcin
Bulskli Michał
Buła Aleksandra
Czech Aleksandra
Czyż Aleksandra
Dzidowska Karolina
Frączek Klaudia
Jastrząbek Damian
Kitala Magdalena
Korczak Marcelina
Kotynia Bartosz
Kowalczyk Adam
Kowalczyk Iwona
Kowalewski Bartosz
Kowalik Dominik
Łukasik Aleksandra
Marcoń Konrad
Miśkowiec Natalia
Pikuła Oliwia
Pilis Amanda
Pucek Damian
Sołtysik Magdalena
Szczepańska Oktawia
Starczewski Kamil
Tol Damian
Werner Sandra
Wocka Patryk
Wosik Mateusz
Zawierucha Dawid
Zaporowski Konrad
Ziernicki Jakub

SPRAWY GOSPODARCZE PARAFII W ROKU 2015












Zakup i wykonanie brakującego ogrodzenia od strony Mrzygłódki
Zrobienie i zamocowanie bramy wjazdowej od strony Mrzygłódki
Prace wykończeniowe w Domu Pielgrzyma w ramach Projektu „ Staże w Myszkowie”: założenie
instalacji elektrycznej , kanalizacyjnej, hydraulicznej, cieplnej oraz ocieplenie i wykończeniowe
pomieszczeń górnych, Przebudowa Sali Spotkań i zrobienie trzech nowych drzwi dębowych
Oddzielenie pomieszczeń bibliotecznych i otwarcie filii biblioteki Miejskiej
Remont i przebudowa kaplicy św. Józefa
Zrobienie podjazdu z kostki do kaplicy i do Biblioteki oraz zagospodarowanie terenu
Przerobienie bramy i zrobienie furtki wejściowej do Kaplicy i do Biblioteki
Remont generalny Kaplicy Koronacyjnej na Gruchli
Budowa, założenie więźby i przykrycie blachą miedzianą krużganku wejściowego do kościoła
Zrobienie nowych tablic informacyjnych z wydarzeniami historycznymi Parafii

Wychowywaæ... ale JAK?

STATYSTYKI PARAFIALNE
CHRZTY 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Bartoszek Jakub
Błasikiewicz Aleksander
Buła Filip
Bułakowska Weronika
Cekil Dersim
Chachulska Amelia
Dolata Jan
Dróżdż Kamil
Hola Nelly
Jesień Liliana
Kaczmarczyk Bartosz
Kania Daniel
Kowalewski Kacper
Krawczyk Jakub
Machura Jakub
Moczulska Martyna
Raczek Dominik
Rok Nikodem
Stawicki Wojciech
Stępień Stanisław
Szkutnik Mateusz
Warchoł Wojciech
Wrona Beniamin
Żywczok Wojciech

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Białczak Tomasz
Borówka Ewa
Bulska Julia
Bulski Piotr
Buła Julia
Domagała Julia
Dziwińska Wiktoria
Gruszka Natalia
Hadzińska Julia
Knera Dominik
Krupa Martyna
Kuras Maria
Kubat Oliwia
Kurczyński Oskar
Migdał Magdalena

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Miśkowiec Daria
Motyl Lena
Mucha Michał
Rak Miłosz
Rutkowska Weronika
Stasiak Igor
Woś Łukasz
Stasiak Igor
ŚLUBY 2015

1. Czech Piotr i
Pawlik Żaneta
2. Ćwiek Michał i Płazak
Dominika
3. Konieczny Maciej i Buła
Małgorzata
4. Kościarz Wojciech i
Jakubowska Agnieszka
5. Król Marcin i
Rauk Marcelina
6. Labocha Kamil i
Adamkiewicz Alina
7. Marzec Tomasz i
Kondas Marlena
8. Ociepka Krzysztof i
Olmińska Milena
9. Oruba Robert i Bulska
Anna
10. Sędzielewski Paweł i
Piec Martyna
11. Skwara Grzegorz i
Marszałek Karolina

NOWI MINISTRANCI 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Białczak Tomasz
Bulski Piotr
Knera Dominik
Kurczyński Oskar
Rak Miłosz
Woś Łukasz
Żarski Igor
Mach Norbert

POGRZEBY 2015
1. Borówka Stanisław
2. Bugaj Lidia
3. Buła Halina
4. Buła Jerzy
5. Buła Józef
6. Dorobisz Anna
7. Dubiel Jan
8. Dubiel Stanisława
9. Frączek Wioletta
10. Gawlik Krystyna
11. Hadzińska Romualda
12. Hajducki Józef
13. Hola Gertruda
14. Kopa Krystyna
15. Kotarski Janusz
16. Kurdybelski Lucjan
17. Łysiak Adam
18. Machura Jolanta
19. Malczewska Janina
20. Miecznik Marianna
21. Nawrotek Iwona

22.Orman Janina
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Pniakowski Marian
Poznańska Laura
Raczek Zygmunt
Rak Helena
Rakowiecka Zofia
Rogacka Maria
Rok Bożena
Rok Eugeniusz
Rok Marta
Seredyńska Genowefa
Snopiński Ryszard

35.
36.
37.
38.
39.

Szeliga Janina
Urbańczyk Marian
Wosik Piotr
Wosik Regina
Zgorzelski Tomasz

34.Śliwa Henryk

„Wieczny odpoczynek racz
im Panie….”

Tym razem, w naszej rubryce chciałabym skupić się na kolejnym
elemencie na, który należy zwrócić uwagę w procesie uczenia się
okazywania dziecku bezinteresownej miłości, na kontakcie wzrokowym.
Jest to ten składnik mowy niewerbalnej, o którego ogromnym znaczeniu często zapominamy, mimo,
że mówią nam o tym nawet dobrze znane w naszej kulturze powiedzenia typu: “oczy są
zwierciadłem duszy” itp. Za pomocą oczu jesteśmy w stanie okazać wiele emocji, możemy przekazać
wiele treści, podkreślać wagę wypowiadanych słów i nadawać im koloryt tak potrzebny do ich
odpowiedniego odbioru czy przede wszystkim, budować relacje. Spojrzenie prosto w oczy kojarzy
się z zaufaniem, szczerością w relacji, otwarciem i szacunkiem. Tak więc poza wszelkimi zaletami
usprawniającymi komunikację, obdarzenie drugiego człowieka kontaktem wzrokowym jest również
obdarowaniem go poczuciem ważności.
Nie inaczej jest w kontakcie z naszymi własnymi dziećmi. Nasze pociechy jako, że
pragniemy wychować je na odpowiedzialne i dojrzałe osoby szczególnie z naszej strony zasługują na
to by poczuć się wartościowymi i ważnymi. Ponieważ aby nasze wychowanie mogło osiągnąć taki
właśnie efekt w ich postawie w przyszłości, musimy obdarzyć je miłością bezwarunkową, na ile
potrafimy. Jak pisałam wcześniej, kontakt wzrokowy razem z kilkoma innymi elementami, o których
regularnie wspominam na łamach biuletynu, traktowany jest jako narzędzie otaczania dziecka ową
miłością bezwarunkową.
Jednym z największych błędów popełnianych przez rodziców jest odwracanie wzroku, w
geście obrażenia gdy dziecko ich zawiedzie. Psycholodzy twierdzą, że jest to zbrodnia dla małego
serca ponieważ uczy się wtedy, że jest kochane (czyli traktowane z miłością, co przejawia się właśnie
w dużej mierze w ciepłym i pełnym aprobaty spojrzeniu) tylko kiedy zachowuje się dobrze lub tak jak
chcą rodzice. A czy my, drodzy Rodzice, zawsze zachowujemy się dobrze? Każdy człowiek miewa
“gorsze dni” , kiedy nie potrafimy opanować własnych emocji i gwałtownych zachowań, a cóż
dopiero dziecko, które nie do końca pojmuje normy, którymi my już dawno przesiąknęliśmy. Uczenie
naszych pociech dobrych zachowań i wprowadzanie zdrowej dyscypliny na pewno nie może
odbywać się drogą “ucinania” kontaktu wzrokowego ponieważ bezwarunkowa miłość oznacza, że
okazujemy dziecku akceptację niezależnie od sytuacji. Innym sposobem złego wykorzystania tego
silnego narzędzia jest skupienie na utrzymaniu kontaktu wzrokowego WYŁĄCZNIE kiedy chcemy
dziecku przekazać treści o zabarwieniu negatywnym, czyli rozmawiając o popełnionym błędzie,
wymierzając karę itd. Nasz sposób posługiwania się kontaktem wzrokowym będzie kopiowany przez
dziecko w przyszłości. W pewnych przypadkach może doprowadzić do odrzucenia przez grupę
rówieśniczą. Wszyscy bardziej lubimy osoby otwarte, mające odwagę patrzeć w oczy ponieważ
kojarzymy takich ludzi z pozytywnymi wartościami. Natomiast dziecko, któremu patrzenie w oczy
będzie kojarzyło się wyłącznie z doświadczeniami trudnymi i przykrymi, w sposób automatyczny
będzie takiego kontaktu unikało.
Dlatego postarajmy się często patrzeć w oczy dziecka, kiedy mówimy mu coś miłego.
Pozwólmy sobie na zachwyt jednym czy drugim małym osiągnięciem w życiu naszych pociech, który
będzie widoczny w naszym spojrzeniu. I czyńmy to często. Badania potwierdzają, że dzieci z
napełnionym zbiornikiem emocjonalnym chętniej identyfikują się z oczekiwaniami rodziców i
wypełniają to, czego od nich oczekujemy. Jest to zasada działająca we wszystkich relacjach.
Pamiętajmy także o aktywnym słuchaniu w codziennym kontakcie z dzieckiem. Dawajmy mu
poczucie bycia wysłuchanym, skupmy się na tym co mówi i okażmy to właśnie patrzeniem prosto w
jego oczy a nie jedynie przytakiwaniem pomiędzy jednym naszym zajęciem a drugim. Natknęłam się
kiedyś na słowa dziecka: “Mamusiu ale ja chce żebyś słuchała mnie oczami!”.
Na czas Świąt życzę radosnych i rozwijających Państwa relację z dziećmi doświadczeń! A.N.

Z kronik parafialnych
Fundacja, Styl i wystrój Kościoła
Obecny, murowany koœció³ ufundowany zosta³ przez
w³aœciciela miasta Stanis³awa Warszyckiego, wojewodê
ziem mazowieckich, a od roku 1651 kasztelana
krakowskiego. O dacie rozpoczêcia budowy,
budowniczych oraz kosztach nie zachowa³y siê w aktach
parafialnych ¿adne informacje. Powstaj¹ równie¿
trudnoœci w ustaleniu dok³adnej daty ukoñczenia budowli.
Ks. Romuald Wójcik w opisach dziejów parafii datuje
ukoñczenie budowy na rok 1638, zaœ ks. Jan Wiœniewski
podaje jako datê fundacji rok 1653. Nie wydaje siê
mo¿liwe, ¿e w³aœciw¹ jest data wzniesienia koœcio³a w
Mrzyg³odzie podana w S³owniku geograficznym oraz
przez ks Fr.P. Navarrê, jakoby œwi¹tyniê mrzyg³odzk¹
wybudowano 1680r. Datê tê poda³ równie¿ M. Kantor-Mirski.
Za ks. W. Patykiewiczem przyj¹æ mo¿na, ¿e prace budowlane przy wzniesieniu dobieg³y
koñca oko³o roku 1643. Przemawia za tym fakt zaprowadzenia ju¿ do nowej œwi¹tyni Arcybractwa
Ró¿añca Œwiêtego w roku 1644. W dokumencie urzêdowym stwierdzaj¹cym zaprowadzenie
Arcybractwa w dniu 1644 r. Czytamy i¿ Patronk¹ koœcio³a by³a Matka Bo¿a Wniebowziêta oraz œw.
Stanis³aw B.M.
Mieszczanie mrzyg³odzcy ofiarnie i chêtnie pomagali przy budowie koœcio³a, za co
dokumentem z 1.II. 1647 r. Stanis³aw Warszycki uwolni³ ich od ró¿nych powinnoœci i udzieli³
przywilejów, o których by³a ju¿ mowa we wczeœniejszym biuletynie.
Fundator wyposa¿y³ œwi¹tynie w o³tarze, rzeŸby 12 aposto³ów i 4 doktorów Koœcio³a, dwie ambony
umieszczone naprzeciwko siebie, zapewne i nale¿ycie zaopatrzy³ zakrystiê.
Bardzo wa¿nym historycznie momentem w dziejach œwi¹tyni by³a jej konsekracja w dniu 25
I 1662 r. Aktu konsekracji dokona³ biskup sufragan krakowski Miko³aj Oborski. Informacjê o tym
zanotowa³ ks. Jan Taborowicz wikariusz siewierski. Konsekracja odby³a siê w obecnoœci licznie
zgromadzonego duchowieñstwa, szlachty, ludu oraz samego fundatora Stanis³awa Warszyckiego,
kasztelana krakowskiego. Biskup Micha³ Oborski pokonsekrowa³ koœció³ oraz znajduj¹ce siê w nim
o³tarze. O³tarz g³ówny, którego patronk¹ zosta³a Matka Bo¿a Wniebowziêta, o³tarz Krzy¿a œw.
którego patronem by³ œw. Florentyn mêczennik i o³tarz M.B Ró¿añcowej, któremu patronowa³ œw.
Grzegorz papie¿ mêczennik. Wizytacja z roku 1675 poda³a dawny tytu³ koœcio³a tj. Wszystkich
Œwiêtych. Po roku tym coraz czêœciej pojawia³ siê w dokumentach obecny tytu³ Koœcio³a
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny i œw. Stanis³awa B.M.
Piêæ o³tarzy wylicza dopiero wizytacja z 1745 roku. By³y to: o³tarz g³ówny z obrazem Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny, w nawie po stronie ewangelii o³tarz z obrazem Matki Bo¿ej Ró¿añcowej,

po stronie lekcji o³tarz Krzy¿a œw. z figur¹ Pana Jezusa Ukrzy¿owanego ( te trzy by³y
pokonsekrowane), o³tarz œw. Piotra Aposto³a ze swym portatylem i pi¹ty o³tarz b³og. Jana Kantego.
Od czasu wybudowania Koœcio³a wystrój wnêtrza uleg³ pewnym zmianom przyby³y nowe
sprzêty i elementy dekoracyjne. W roku 1747 rozpoczêto budowê organów. Po wizytacji generalnej
odbytej w tym samym roku Ks. Kazimierz Lachowicz gruntownie odnowi³ chór muzyczny. Zamówi³
rzeŸby anio³ów graj¹cych na instrumentach muzycznych na balustradê chóru, za wykonanie których
snycerzowi zap³aci³ 72 z³. Ca³oœæ chóru, organy, balustradê, anio³ki pomalowano, zreperowano
równie¿ ³awki pod chórem oraz wykonano nowe na koœció³. Ksi¹dz Lachowicz ufundowa³ do Koœcio³a
w Mrzyg³odzie o³tarze: do kaplicy Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, drugi na koœció³, trzeci który ju¿ sta³ w
koœciele poleci³ przerobiæ.
Wiele sprzêtów sprawi³ proboszcz Ks. Ludwig Zaborski. W lutym 1792 o³tarze by³y bez
obrazów. Obraz który wisia³ w g³ównym o³tarzu uleg³ powa¿nemu zniszczeniu Ks. Zaborski umieœci³
go w zakrystii, a na jego miejscu ufundowa³ nowy obraz Matki Bo¿ej, oraz zasuwê której do tego
czasu nie by³o. Do o³tarza stoj¹cego przy chórze po prawej stronie (po³udniowej) sprawi³ obraz œw.
Benona, obraz œw. Kryspina i Kryspiniana poleci³ nadsztukowaæ oraz poprawiæ malaturê. Do
pieniêdzy z³o¿onych na ten cel przez braci cechowych dop³aci³ 15z³. Do o³tarza œw. Antoniego zosta³
ufundowany wizerunek tego œw. przez Antoniego Kotarskiego oraz Miko³aja Malczewskiego. Koszt
obrazu wyniós³ 100z³ Odnowiono równie¿ dawny obraz przedstawiaj¹cy œw. Jana Kantego. Dnia 8 I
1794 r. snycerz ukoñczy³ dwa relikwiarze na boczne o³tarze. W czerwcu tego roku wykona³ cztery
figurki œwiêtych: Ambro¿ego, Barbary, Ksawerego i Tomasza z Akwinu. Ustawiono je obok
relikwiarzy na o³tarzach œw. Benona i œw. Jana Kantego. W dwa miesi¹ce póŸniej na zewnêtrznej
œcianie prezbiterium zrobiono niszê, w której zosta³y umieszczone figury Chrystusa Ukrzy¿owanego
oraz Matki Bo¿ej i œw. Jana. Op³acenie malarza, kamieniarza i kowala wynios³o 12z³.
Opracował ks. Proboszcz

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2016
Œwiatowe Dni M³odzie¿y które odbêd¹ siê w Polsce pod has³em: B³ogos³awieni
mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹” (Mt 5,7) przewiduj¹ dwa etapy.
Pierwszy z nich to pobyt m³odych z ca³ego œwita w diecezjach i w
parafiach w terminie od 20 -25 lipca 2016 roku. Do naszej
Parafii przyjedzie 50 osób które bêd¹ mieszkaæ w rodzinach.
Ju¿ mo¿na zg³aszaæ chêæ przyjêcia m³odych na nocleg gdy¿
program w ci¹gu dnia bêdzie dla nich zorganizowany.
Drugi
etap 25-31 lipca to przejazd m³odzie¿y do Krakowa gdzie wspólnie z biskupami i Ojcem
Œwiêtym Franciszkiem bêd¹ prze¿ywaæ swoje katechezy, festiwal m³odych oraz spotkania liturgiczne. Na te
wyj¹tkowe wydarzenia jesteœmy zaproszeni równie¿ my. Zachêcam by ju¿ dziœ zaplanowaæ swój udzia³ wraz z
ca³ymi rodzinami. M³odzie¿ która chce wzi¹æ udzia³ w obchodach ŒDM zg³asza siê do swoich duszpasterzy w
celu nabycia pakietu pielgrzyma. Polecam sprawê ŒDM wszystkim ludziom wiary i zachêcam do modlitwy o
nasze duchowe przygotowanie równie¿ do millenium Chrztu Polski w 1050 rocznicê tego wydarzenia. Szczegó³y
na temat ŒDM oraz modlitwa w tej intencji na stronie: www.krakow2016.com

