
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z  ŻYCIA PARAFII W ROKU 2014 
 
 

 styczeń 2014  Kolęda – odwiedziny Duszpasterskie 
 05.01.2014  Opłatek parafialny i jasełka dzieci i młodzieży szkolnej 
 12.01.2014  Opłatek służby liturgicznej Regionu Zawierciańskiego 
 21.01.2014 Dzień Babci (na mszy św. porannej było tylko 9 mężczyzn i żadnej kobiety) 
 25.01.2014  Doba Eucharystyczna i 352 Rocznica konsekracji Kościoła 
 28.01.2014  Pierwsze zajęcia w Klubie Malucha  
 15.02. 2014 Telewizja Trwam na multipleksie 
 28.02. 2014 Dzień postu i pomocy dla Ukrainy 
 30.03. -02.04. 2014 Rekolekcje Wielkopostne – ks. Andrzej Kuliberda  
 17-21.04. 2014 TRIDUUM PASCHALNE I ŚWIETA WIELKANOCNE 
 20.04.2014  Chrzest trojaczków w Mrzygłodzie 
 27.04.2014  KANONIZACJA JANA PAWŁA II – Pielgrzymka parafialna do Rzymu 
 03.05.2014  Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski , Apel papieski  
 04.05. 2014 Uroczystości świętego Floriana patrona Strażaków  
 07.06.2014 Pielgrzymka Kół Żywego Różańca na Jasną Górę, Kłobucka i Dankowa   
 08.06.2014 Uroczystość I Komunii Świętej – 16 dzieci z klasy II przyjęło Chrystusa 
 15.06.2014 Rocznica I Komunii świętej  
 19.06.2014 Uroczystość Bożego Ciała – publiczne wyznanie wiary 
 25.06 2014 70 ROCZNICA PACYFIKACJI MRZYGŁÓDKI – ODNOWIENIE POMNIKA 
 21.07-02.08. 2014 Wakacje z Bogiem dla dzieci i młodzieży w Barlinku 
 15.08. 2014 Odpust Parafialny prowadził ks. Prałat Zdzisław Skrzek – były proboszcz  
 16. 08.2014  Dni Mrzygłodzkie, dekanalne pielgrzymki z Regionu Zawierciańskiego 
 17.08. 2014  XVIII Rocznica Koronacji – przewodniczy Arcybiskup Wacław Depo 
 01.09.2014  Projekty w Parafii ABC Młodego ratownika i STAŻE W MYSZKOWIE 
 14.09. 2014 FESTYN PARAFIALNY i imieniny ks. Proboszcza 
 04.10. 2014  Pielgrzymka Diecezjalna Kół Żywego Różańca ( ponad 400 osób)   
 05.10. 2014  Odpust  NMP Różańcowej z procesją prowadził ks. Maciej Oset - misjonarz 
 12.10. 2014  DZIEŃ PAPIESKI „Świętymi Bądźcie”  
 19.10. 2014  Nowa inicjatywa w parafii „GRACIARNIA” 
 25.10.2014  Pielgrzymka do Radzionkowa, Piekar, Zbrosławic i Tarnowca   
 01.11.2014  Uroczystość Wszystkich świętych na odnowionym Cmentarzu i Kaplicy 
 30.11.2014  Msza imieninowa w intencji ks. Zdzisława Skrzeka i promocja jego książki 
 13-15.12. 2014  Rekolekcje Adwentowe  prowadził ks. Mariusz Frukacz  
 20.12. 2014  Misyjny Opłatek dla dzieci i Wolontariatu Młodych 
 21.12.2014  Przyjęcie nowych Ministrantów do Służby Liturgicznej Ołtarza 
 25/26.12. 2014  Boże Narodzenie i posłanie kolędników misyjnych    

 

SPRAWY GOSPODARCZE PARAFII W ROKU 2014 
 

 Wykonanie brakującego muru na placu Kalwarii 
 Uporządkowanie terenu po rozbiórkach starych domów przy Kościele 
 Dokończenie wycinki drzew na Cmentarzu i wokół Kościoła 
 Renowacja i dokończenie muru cmentarnego 
 Wykonanie nowego Parkingu przy Cmentarzu 
 Odnowienie bram wejściowych oraz  pomnika Jana Nepomucena i figury Matki Bożej w grocie 
 Odnowienie pomnika i zawieszenie tablicy upamiętniającej 70 rocznicę Pacyfikacji Mrzygłódki 
 Odnowienie wnętrza kaplicy Cmentarnej oraz malowanie podbitki i drzwi kaplicy  
 Remont i prace wykończeniowe w Domu Pielgrzyma w ramach Projektu Staże w Myszkowie 

 

      SŁOWO DO PARAFIAN       „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” 

  Wszyscy kochamy święta Bożego Narodzenia, tęsknimy za nimi przez cały rok. Kojarzymy 
je z życiem rodzinnym, bo - przywołując pamięć Maryi i Józefa, radujących się z narodzin 
Jezusa - wpatrujemy się w Świętą Rodzinę jako wzorzec chrześcijańskiej rodziny. Co 
uczynić, aby dobrze przeżyć ten wyjątkowy czas? Często narzekamy, że obecne 
świętowanie nie umywa się do tego sprzed lat… Powiadamy, że chociaż kiedyś panował 
niedostatek, zakup towarów nastręczał liczne trudności, a prezenty pod choinkę bywały 

znacznie skromniejsze, to klimat tamtych świąt był niepowtarzalny.   Dla 
współczesnej  rodziny swoistym wyzwaniem jest włączenie do 

przedświątecznych prac dzieci, aby miały szansę rosnąć ze 
świadomością, że rodzice również pragną dobrze przeżyć święta, 

trochę odpocząć, a przede wszystkim pomyśleć o czymś co 
stanowi dużo większą wartość niż to co zewnętrzne. Pozwólmy 

zatem naszym pociechom robić porządki w swoim pokoju, 
biegać  po sprawunki czy wynosić śmieci. Mogą także 

wyczyścić wszystkim domownikom buty, poustawiać 
krzesła przy stole, i przygotować Pismo Święte z 

zaznaczeniem strony, z której przed wieczerzą przeczytamy 
fragment Ewangelii. Przygotujmy śpiewniki z tekstami kolęd -  by 

wspólnie odśpiewać wszystkie zwrotki. Nie żałujmy gardeł; zamiast słuchać płyt i oglądać 
program telewizyjny, urządźmy rodzinne kolędowanie – w końcu  kto śpiewa, ten po 
dwakroć się modli! Może przed Pasterką warto znaleźć czas zarówno na wspomnienie 
tych, którzy już odeszli, jak i na opowieść o Wigiliach sprzed lat czy chwilę interesującej 
zabawy? Chociaż nie będziemy, jak nasi przodkowie, delektować się kutią, to możemy 
zabawić się np. w odgadywanie zagadek, albo przysłów ludowych, pokazywanych gestami 
przez jednego z domowników; trzeba się tylko wcześniej przygotować 
      Kochani kilka dni temu zasiadaliśmy do stołu i łamaliśmy się opłatkiem - wigilijnym 
chlebem miłości i pojednania – życząc sobie nawzajem i całemu światu: Miłości, Pokoju i 
Pojednania, które przyniosło na Ziemię Dzieciątko narodzone w dalekim Betlejem. 
Przywdziewając wciąż jeszcze świąteczne ubrania, zróbmy mocne postanowienie, że 
będziemy przez kolejny rok 2015 pięknie żyć dla siebie i dla nieba.  
                                                                                                   Proboszcz ks. Jacek Gancarek 



OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW 
jako drogowskaz życia chrześcijańskiego 

 
 

B³ogos³awieñstwa Ewangeliczne (zob. Mt 5, 3-12) s¹ 
jednym z najwa¿niejszych przekazów Ewangelii ñ jest to prawo 
Nowego Przymierza dane cz³owiekowi przez Jezusa Chrystusa. 
Osiem b³ogos³awieñstw to pierwsze s³owa s³ynnego Kazania na górze 

wyg³oszonego przez Jezusa Chrystusa podczas jego dzia³alnoúci publicznej w Galilei, a zapisane w 
Ewangelii Mateusza 
                                          B³ogos³awieñstwa   a  Dekalog 
      Jezus, jak niegdyú Moj¿esz, jeszcze raz da³ ludziom prawo. Potwierdzi³ je ostatecznie i przedstawia 
nam jako drogê i warunek zbawienia. Po og³oszeniu programu Oúmiu B³ogos³awieñstw Ewangelista 
wk³ada w usta Zbawiciela s³owa: Nie s¹dücie, ¿e przyszed³em znieúæ Prawo albo Proroków. Nie 
przyszed³em znieúæ, ale wype³niæ (Mt 5,17). Czyni to nadaj¹c Przykazaniom bardziej radykalny charakter. 
Dekalog nie mo¿e byæ pojmowany tylko jako minimum, którego nie nale¿y przekraczaæ, ale ma otwieraæ 
cz³owieka na drogê doskona³oúci moralnej i duchowej, która opisana zosta³a w B³ogos³awieñstwach. Oba 
kodeksy przenikaj¹ siê wzajemnie. Jest to ta sama nauka ujêta w dwojaki sposób ñ ka¿da z nich 
odpowiada³a na potrzeby ludzi, którym by³a g³oszona. 

B³ogos³awieñstwa drogowskazem do szczêúcia 
Celem nadrzêdnym cz³owieka jest szczêúcie, B³ogos³awieñstwa Ewangeliczne pe³ni¹ rolê drogowskazów. 
Id¹c za znakami Jezusa ka¿dy jest w stanie je osi¹gn¹æ ju¿ tu na ziemi. Jednak nasze rozumienie 
szczêúcia nie zawsze pokrywa siê z ide¹ Bo¿¹. Wezwania B³ogos³awieñstw rozpoczyna greckie s³owo 
makarioi (μα α α α αα α), które na język polski tłumaczy się najczęściej jako błogos³awieni, szczêúliwi. Nie 
sposób jednak oddaæ jego pe³ne znaczenie. Ewangeliczne szczêúcie, o którym mówi Jezus, ma wymiar 
duchowy a nie ziemski. Nale¿y je rozumieæ w perspektywie ¿ycia wiecznego, gdy¿ tylko w Bogu, 
najwy¿szym dobru, ludzie mog¹ je odnaleüæ. Takie osoby nazywamy b³ogos³awionymi i trudno je pomyliæ 
z doznaj¹cymi pomyúlnoúci doczesnej. Niemniej jednak nie nale¿y zapominaæ, ¿e choæ ka¿dy powo³any 
jest do szczêúcia wiecznego, jego zadatek Bóg pragnie daæ cz³owiekowi ju¿ za ziemskiego ¿ycia. 

Adresaci B³ogos³awieñstw 
      Lektura B³ogos³awieñstw (zob. Mt 5,3-12) mo¿e zniechêcaæ i rodziæ dylemat, ¿e wezwanie to Jezus 
skierowa³ do wszystkich. Na przestrzeni dziejów pojawia³y siê liczne teorie na ten temat. Jedne g³osz¹, ¿e 
B³ogos³awieñstwa s¹ wy³¹cznie dla kap³anów i osób zakonnych, inne, ¿e Bóg tylko niektóre osoby uzdolni³ 
do ich wype³nienia. Dziú Koúció³ podkreúla, ¿e Ñwierni ka¿dego stanu i zawodu powo³ani s¹ do pe³ni ¿ycia 
chrzeúcijañskiego oraz doskona³ej mi³oúciî (LG 40). Bóg pragnie poszerzaæ nowy ludu Bo¿y, dlatego do 
wype³nienia B³ogos³awieñstw powo³ani s¹ wszyscy ludzie: Ñzarówno wierni katoliccy jak i inni wierni 
wierz¹cy w Chrystusa, jak wreszcie wszyscy w ogóle ludzie z ³aski Bo¿ej powo³ani do zbawieniaî (LG 13). 
Pojawia siê tylko pytanie: jak? 

Iúæ drog¹ B³ogos³awieñstw znaczy pod¹¿aæ za Chrystusem 
      Sam Chrystus przychodzi z odpowiedzi¹: B¹dücie wiêc wy doskonali, jak doskona³y jest Ojciec wasz 
niebieski (Mt 5,48). Jezus przez wiele lat ¿y³ tym, czego póüniej naucza³. Ojciec åwiêty Jan Pawe³ II 
skierowa³ do wiernych wezwanie: ÑJe¿eli pragniecie prawdziwego szczêúcia, starajcie siê uto¿samiæ z 
Chrystusem.  
      Analiza poszczególnych wersetów B³ogos³awieñstw Ewangelicznych pozwala odkryæ tajemnicê 
szczêúcia, do której Bóg powo³a³ cz³owieka ju¿ w momencie stworzenia. Droga ta zwiastuje trud, 
cierpienie, czêsto poni¿enie i przeúladowanie, ale jako podstawowy warunek przyjmuje mi³oúæ i pragnienie 
dobra dla siebie i bliüniego, co jest üród³em prawdziwego i pe³nego szczêúcia. Jest ono mo¿liwe do 
osi¹gniêcia na ziemi, ale tylko na tyle, na ile cz³owiek podlegaj¹cy úmierci i cierpieniu zdo³a ju¿ za ¿ycia 
z³¹czyæ siê z Niebem.                                  Opracował ks. Paweł Bil 

STATYSTYKI   PARAFIALNE 
 

CHRZTY 2014 
 

 
1. Filip Litwiński 
2. Franciszek Goc 
3. Małgorzata Dudek 
4. Aleksandra Dudek 
5. Marianna Dudek 
6. Kalina Kudela 
7. Zuzanna Pokrywka 
8. Zofia Pokrywka 
9. Hanna Nowakowska 
10.Wiktoria Dworak 
11. Ryszard Lewandowski 
12. Julia Surowiec 
13. Nadia Czapnik 
14. Jakub Błasikiewicz 
15. Paulina Werner 
16. Ksawery Stańczyk 
17. Emilia Dobosz 
18. Piotr Petryniak 
19. Emilia Kasznia 
20. Liliana Głąb 
21. Daria Blacha 
22. Michalina Kot 
23. Zuzanna Najman 
24. Adam Pucek 
25. Mikołaj Szczudeł 
26. Amelia Dziwińska 

 
 

NOWI MINISTRANCI 2014 
„Służcie Panu z radością” 

 
1. Aleksander Giemza  
2.  Mateusz Nocuń 
3. Eryk Nawrotek 
4. Filip Rutkowski 
5. Oskar Bernat 
6. Krzysztof Moczulski 
7. Piotr Najman 
8. Wiktor Wrona 

 
 

ŚLUBY 2014 
 

 
1. Krystian Konieczniak i 

Monika Cis 
2. Krzysztof Gradzik i 

Sylwia Raczek 
3. Mateusz Noczyński i 

Beata Rutkowska 
4. Michał Raczek i  

Ewa Skorupka 
5. Kamil Dziuk i  

Paulina Rok 
6. Artur Rydzek i  

Joanna Dzidowska 
7. Łukasz Gajewski i 

Karolina Jurek 
8. Kamil Nawrotek i 

Marzena Zysiak 
9. Adrian Dębiński i 

Marlena Migdał 
10. Łukasz Bialik i  

Anita Gołda 
11. Łukasz Machura i 

Anna Ćwiękowska 
12. Jakub Żmudzijewski i 

Michalina Buła 
13. Wojciech Garbaciak i 

Magdalena Hajducka 
14. Dariusz Błachuciak i 

Natalia Bulska 
15. Jacek Ciuk i  

Iwona Malczewska 
 

„…ślubuję ci miłość, 
wierność i uczciwość 

małżeńską oraz że cię nie 
opuszczę aż do śmierci. 
Tak mi dopomóż Panie 
Boże wszechmogący w 
Trójcy Jedyny i wszyscy 

święci” 

          
            POGRZEBY 2014 
 

1. Józefa Jurczyk 
2. Katarzyna Marszałek 
3. Zofia Buła 
4. Jan Maliszewski 
5. Marian Goc 
6. Waldemar Rak 
7. Janina Kurdybelska 
8. Marta Rusek 
9. Ryszard Bulski 
10. Helena Pucek 
11. Winicjusz Gałka 
12. Mariusz Pniakowski 
13. Donata Motylewska 
14. Marian Goc 
15. Mieczysław Pałucha 
16. Regina Pacan 
17. Łukasz Dziuk 
18. Wanda Goc 
19. Sabina Chadzińska 
20. Wanda Wielgos 
21. Wiesława Goc 
22. Maria Bomska 
23. Leszek Borówka 

 
 
     I KOMUNIA ŚWIĘTA 2014 

 
1. Oskar Bernat 
2. Karolina Domińczyk 
3. Piotr Górecki 
4. Karolina Hadzińska 
5. Michał Katny 
6. Mikołaj Mazanek 
7. Wiktoria Merta 
8. Krzysztof Moczulski 
9. Piotr Najman 
10. Nikola Rauk 
11. Kinga Snopińska 
12. Mikołaj Suliński 
13. Weronika Trela 
14. Wiktoria Werner 
15. Natalia Witoń 
16. Wiktor Wrona  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazanie_na_g%C3%B3rze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Galilea
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_Mateusza


             
 

Wychowywaæ... ale JAK? 
 
Na łamach naszej rubryki 
w tym miesiącu chcę 

poruszyć kwestię bardzo ważnego aspektu 
wychowawczego jakim jest ukierunkowana 
uwaga. Jest ona jednym z elementów 
podstawowego „języka miłości” jakim 
powinniśmy mówić do naszych pociech. 
      Naszą  codzienność charakteryzuje ciągły 
brak czasu  i pośpiech. Zdarza się, że naszą 
miłość próbujemy okazać dzieciom poprzez zapewnienie  im rozrywek, kupienie 
zabawek czy innych przedmiotów, które zajmą ich uwagę.  
      Tymczasem poświęcenie dziecku PEŁNEJ i NIEPODZIELNEJ uwagi jest 
inwestowaniem w zdrową samoocenę  i w odpowiednie dojrzewanie do życia w 
społeczeństwie. Jeśli jesteśmy w stanie odłożyć wszelkie nasze obowiązki, problemy 
dnia codziennego, schować telefony komórkowe, wyłączyć wszelkie sprzęty, które 
zakłócałyby spokój w domu i SKUPIĆ się na dziecku, wejść w jego świat, dajemy 
mu poczucie, że jest samo przez się osobą na tyle WARTOŚCIOWĄ  i WAŻNĄ by 
ZYSKAĆ  naszą uwagę. Dziecko ma czuć, że jest dla nas najważniejszą osobą 
ponieważ to my kształtujemy w nim poczucie własnej wartości co, jak wiadomo 
wpływa na jakość dalszego życia, radzenie sobie z problemami itd. Zaczynając od 
ok.15 – minutowego całkowitego skupienia na dziecku każdego dnia, dajemy mu 
„życiodajny pokarm”, który będzie go wewnętrznie rozwijał. Malec odtrącany dla 
komputera, telewizora itp. może mieć w przyszłości duże problemy emocjonalne.    
Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie o hierarchię wartości i zwrócić uwagę na 
odpowiednią organizację czy planowanie czasu, tak by wystarczało go na to co 
najważniejsze.  
      Problemy świata dziecięcego mogą nam się wydawać błahe i mało zajmujące ale 
rozpoczynając zabawę z dzieckiem, zadajmy sobie pytanie: „jak zachowałbym się 
wobec osoby, którą bardzo szanuję i cenię”? Odpowiadając na to pytanie wielu z 
nas może „przyłapać” się na tym, że zaczęliśmy traktować nasze dziecko jako naszą 
„własność”, która niczym nie może nas zaskoczyć. A nasze dziecko, dane nam 
jedynie na okres wychowania, jest odrębnym człowiekiem pełnym Bożych talentów 
i cudów, którymi może nas zachwycić i niejednokrotnie zawstydzić. 
      Życzę by czas Świąt Bożego Narodzenia był pełen bliskości Boga Jezusa, który w 

postaci małego dzieciątka przyszedł na 
świat, także po to by pokazać jak ważni są 
ci najmniejsi i jak wielką wartość ma 
rodzina. Razem z radosnym przeżywaniem 
Świąt narodzenia naszego Pana życzę 
Państwu ogromu radości z odkrywania 
cudu jakim są Państwa Bliscy a w Nowym 
Roku radości smakowania wspólnie 
spędzonego czasu!                                                        

A.N. 

Z  kronik parafialnych 
 

W roku 1643 ufundowa³ Warszycki koúció³ parafialny w 
Mrzyg³odzie. Jako w³aúciciel miasta by³ obecny podczas 
uroczystoúci konsekracji koúcio³a 25 I 1662 r. Za ofiarn¹ pomoc 
przy wznoszeniu úwi¹tyni potwierdzi³ /1 II 1647 / nadane miastu 
przywileje oraz zrówna³ mieszczan w prawach i przywilejach z 
obywatelami miasta Pilicy. Do Mrzyg³odu przyby³ równie¿ 
Warszycki wraz z ma³¿onk¹ Helen¹ na uroczystoúæ zaprowadzenia 
Arcybractwa Ró¿añca åwiêtego 8 X 1644 r. Jako pierwszy z ¿on¹ i 
dzieæmi wpisa³ siê do ksiêgi Ró¿añca åwiêtego. Wyrazem troski o 
ufundowany koúció³ w Mrzyg³odzie oraz rozwój kultu Matki Bo¿ej 

Królowej Ró¿añca úw. by³ zapis 3.000 z³ uczyniony przez Warszyckiego w 1655 r. 
          W trosce o sprawy Koúcio³a ofiarowa³ w Krakowie plac pod  budowê klasztoru oo. 
Reformatorów. By³ równie¿ wielkim dobrodziejem jasnogórskiego klasztoru oo. Paulinów . Wielk¹ 
trosk¹ otoczy³ to sanktuarium Matki Bo¿ej, zw³aszcza po napadzie Szwedów. Ofiarowa³ pieni¹dze i 
z³ote oraz srebrne wota, jako wyraz czci Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, przed któr¹ czêsto jako 
pielgrzym modli³ siê. 
       Z wielkim szacunkiem odnosi³ siê do duchowieñstwa, pomimo procesu, który prowadzi³ w 1661 r. 
z kapitu³¹ pilick¹ o sumê 2.200 z³ / zaleg³ych op³at czynszowych /. 
       Z chrzeúcijañskiej postawy wyp³ywa³a jego ofiarnoúæ na rzecz biedaków i sierot. Na 
zaspokojenie ich potrzeb rozdawano ka¿dego dnia pewn¹ sumê pieniêdzy z polecenia 
Warszyckiego. Ka¿dego zaú miesi¹ca zamawia³ Msze úw. gregoriañskie za dusze zmar³ych. By³ 
wielkim przeciwnikiem ¯ydów oraz wszelkiego odstêpstwa i herezji. 
       Stanis³aw Warszycki by³ dwukrotnie ¿onaty. Pierwsz¹ jego ¿on¹ by³a wojewodzianka podolska. 
Po jej úmierci powtórnie zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski. Drug¹ ¿on¹ Warszyckiego by³a Helena, córka 
wojewody ruskiego Konstantego / 1564-1641 /. Z tego ma³¿eñstwa urodzi³y siê dwie córki Teresa i 
Helena oraz syn Jan Kazimierz. Teresa wysz³a za m¹¿ za kasztelana lubelskiego Jêdrzeja Firleja. 
Helenê wydano za wojewodê sandomierskiego Micha³a Warszyckiego. 
       Oko³o 1666 r. Warszycki ciê¿ko zachorowa³ i le¿a³ w Radomiu. Jeszcze w czasie choroby stara³ siê 
pojednaæ rokoszan z królem. Z Radomia przeniesiono go na noszach do Pilicy, gdzie d³ugo jeszcze 
chorowa³. Nie uczestniczy³ ju¿ w ugodzie pod Jaroszynem. Przyby³ jeszcze do Warszawy na sejm.  
W Warszawie bardzo goúcinnie by³ podejmowany przez króla. Zmar³ na zamku w Pilicy 21 I 1681 r. 
       Trzy lata po úmierci / 20 VII 1684 r./ w kaplicy jasnogórskiej zosta³a umieszczona tablica 
poúwiêcona pamiêci zmar³ego kasztelana Krakowskiego z Warszyc. Pomnik wystawili mu Micha³ 
Warszycki, miecznik Królestwa oraz Jan z Warszyc, starosta ojcowski. 
       Warszycki, kasztelan krakowski, fundator koúcio³a w Mrzyg³odzie, prymas stanu 
úwieckiego, zaliczany by³ do grupy najznakomitszych postaci XVII wieku. Senator - wiemy 
królowi i Rzeczypospolitej - broni³ ojczyzny s³owem i orê¿em.   /cdn/   
                                                          (z kronik parafialnych opracowa³ ks. Jacek Gancarek) 



 
Drodzy Parafinie. 

Owocem koronacji MB Mrzygłodzkiej obok rozwijającego się kultu 
Maryjnego, pięknej Kalwarii Jurajskiej jest również powstający Dom Parafialny, 
którego kamień węgielny poświęcił Arcybiskup Stanisław Nowak w 1999 roku. W 
2000 roku rozpoczęliście prace budowlane wraz z moim poprzednikiem ks. Prałatem 
Zdzisławem Skrzekiem, który poświęcał swój czas, zdolności i ofiary by postawić  w 
stanie surowym cały ten obiekt. Dzięki waszej ofiarności i zaangażowaniu udało się 
również wykończyć Kaplicę św. Józefa, która pięknie służy naszej społeczności 
parafialnej dla godnego przeżywania uroczystości pogrzebowych i innych spotkań 
parafialnych. W stopniu podstawowym została przygotowana duża sala wraz z 
zapleczem sanitarnym dla różnych spotkań parafialnych.  

Od marca 2011 roku kiedy Pan Bóg przez wolę ks. Arcybiskupa Stanisława 
postawił mnie w Sanktuarium naszej Pani Mrzygłodzkiej udało nam się już wiele 
naglących spraw uporządkować wokół samego Kościoła i przyległego otoczenia. 
Ważnym elementem naszych działań stał się nasz Cmentarz Grzebalny i Kaplica 
Cmentarna, które jeszcze wymagają naszych prac i starań, by w całości dokończyć to 
dzieło. Bez waszej ofiarności i bezinteresownego zaangażowania wielu parafian ślady 
naszej pracy nie byłyby tak widoczne. Potrzeb w naszej parafii jest wiele, prac 
ważnych jeszcze więcej, ale nie możemy też pozwolić by niszczyło się dzieło naszego 
pokolenia jakim jest rozpoczęty Dom Pielgrzyma. Bez okien, ogrzewania i 
wykończenia i całorocznego użytkowania, Dom ten niszczeje i nigdy nie będzie mógł 
służyć nam i dziełom, dzięki którym mógłby on żyć swoim rytmem.  

Dotychczas przy waszej pomocy udało nam się założyć wszystkie okna od 
ulicy Poniatowskiego, umeblować i przygotować pomieszczenie na sklepik i 
kawiarenkę. Mam świadomość, że My sami jako Parafia nie zdołamy wykończyć tego 
dzieła, dlatego szukam pomocy u innych instytucji, które nam w tym pomogą.  

W sierpniu 2014 roku Fundacja „Przyjaciel z Sercem” z Częstochowy 
realizując swój statutowy cel jakim jest: „wspieranie i prowadzenie działalności na 
rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych stwarzając ludziom 
warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, 
społecznego (…)”, przygotowała w partnerstwie z Gminą Myszków projekt o nazwie 
„Staże w Myszkowie”. W ramach projektu 25 uczestników zyskało szansę na zdobycie 
wykształcenia w zawodach: wykończeniowiec wnętrz, elektryk, hydraulik, brukarz i 

dekarz. Projekt zapewnił sfinansowanie dla nich kursów zawodowych, szkoleń a także 
niezbędnych badań specjalistycznych. Ponadto najlepszym kursantom został 
umożliwiony udział w płatnych stażach a także praca w nowym zawodzie. Projekt 
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Nie ukrywam, że fakt iż częstochowska fundacja objęła wsparciem 
mieszkańców Gminy Myszków oraz naszą inwestycję jest dużym wyróżnieniem, a 
zarazem szansą dla bezrobotnych na odnalezienie swej ścieżki zawodowej i podjęcie 
pracy dzięki zdobytym kwalifikacjom w toku realizacji projektu.  

Jaka korzyść dla nas - Parafian? Realizacja w/w projektu odbywa się w 
Naszym Domu Pielgrzyma, który od września br. do połowy czerwca 2015 roku  stał 
się  miejscem nauki, ale również ćwiczeń praktycznych w czasie półrocznego stażu.   
Ponad 10 osób pod nadzorem instruktorów budowlanych pracuje na naszym obiekcie 
za darmo, bo wynagrodzenie otrzymują z Projektu Fundacji.  

A jaki nasz udział? My jako Parafia mamy zapewnić im materiały potrzebne 
do wykończenia i narzędzia.  Fundacja przekazała również z Projektu ponad 20 000 
na zakup materiałów. Myślę, że to dla nas wielka szansa , którą musimy wykorzystać, 
dlatego w najbliższym czasie ciężar prac i naszej ofiarności musimy przełożyć na 
potrzebne materiały do wykańczanego w części obiektu. Im więcej damy materiałów 
tym więcej prac będzie wykonanych. Proszę więc Was gorąco Drodzy Parafianie o 
zrozumienie i o wykorzystanie tej szansy jaką umożliwił nam Bóg przez projekt 
Fundacji Przyjaciel z sercem. Łącząc przyjemne z pożytecznym ufam, że małymi 
krokami uda się wykończyć obiekt, który w przyszłości będzie służył nam wszystkim. 
Cieszę się również, że wśród naszych parafian są rodziny, które wspierają to dzieło za 
co z głębi serca szczerze dziękuję. Za każdy ofiarny grosz na to kosztowne dzieło 
bardzo dziękuję. Moim marzeniem jest by ten Dom budowany przez pokolenie JPII 
otrzymał kiedyś nazwę świętego Jana Pawła II. 

Ufam, że przy Bożym błogosławieństwie, wstawiennictwu świętego Jana 
Pawła II oraz ofiarności i zaangażowaniu naszej Parafii może powstać piękne dzieło 
służące naszej społeczności. 

      Wasz Proboszcz 
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