[...} uprzejmie zwracam się z wnioskiem o zbadanie i zmianę przez Pana
Przewodniczącego decyzji Wydziału Budowlanego Prezydium w sprawie rozbudowy
„kościółka-kaplicy parafialnej w par. Dźbów”. Sądząc z dalszego biegu sprawy,
o jej finale zdecydowała raczej interwencja tej pierwszej organizacji. Dnia 10
października 1956 r. WdSW zakomunikował Wydziałowi ArchitektonicznoBudowlanemu PWRN, że wniosek parafii w Dźbowie należy załatwić pozytywnie.
Projekt budowy kaplicy, autorstwa architektów Władysława Kobzdeja, Jana Bajdy
i Wiktora Samotija, został zatwierdzony 31 marca 1957 r.
i już następnego dnia ruszyły prace budowlane. Nowy kościół poświęcony został
już 12 października 1958 r. W tym samym roku zaczęto tam budować nową
plebanię. Konsekracji kościoła dokonał bp F. Musiel 9 października 1966 r.
Na to, że budowa kościoła w Dźbowie była możliwa dzięki osobistemu
zaangażowaniu się ks. G. Musiała w ruch „księży patriotów”, wskazuje kilka
poszlak. Struktury ruchu „księża patrioci” - oprócz udziału w akcjach
propagandowych — prowadziły na co dzień działalność interwencyjną polegającą
na pośredniczeniu w załatwianiu różnych spraw między księżmi
a władzą państwową. W latach 1950—1955 księża najczęściej zwracali się
o pomoc w sprawach budownictwa (głównie materiałów budowlanych). Jak
pokazują sprawozdania Okręgowej Komisji Księży w województwie
stalinogrodzkim, skuteczność takich interwencji u władz państwowych była
bardzo wysoka. Można domniemywać, że również w 1956 r. nie była ona nagle
rażąco niska i w przypadku wniosku ks. Musiała również odniosła skutek. Po
wtóre, w 1965 r. historia budowy kościoła w Dźbowie i osoba ks. G. Musiała były
tematem całostronicowego artykułu na łamach „Słowa Powszechnego” —
dziennika, którego wydawcą był PAX. Autorka starała się w nim ukazać, jak
przeobrażenia społeczno-gospodarcze - rozwój przemysłu i wzrost liczby
mieszkańców w małej do niedawna miejscowości - mogą harmonizować
i pozytywnie zmieniać charakter życia religijnego. Bliźniaczo podobny artykuł
ukazał się również trzy lata później w innym organie prasowym PAX — „Myśl
Społeczna”. Znamienne jest także, że sprawa budowy kościoła w Dźbowie nigdy
więcej nie pojawiła się w korespondencji Kurii Diecezjalnej w Częstochowie
z władzami państwowymi jako wymagająca interwencji lub w jakimkolwiek
innym kontekście”.
A.Sznajder, Budownictwo kościołów w diecezji częstochowskiej w latach 1945-1989,
Katowice 2016, s.227-228.
Księża patrioci – potoczne określenie kapłanów wspierających władze komunistyczne i
popierających przemiany zachodzące w Polsce Ludowej. Pozostawali oni w opozycji do
Prymasa Stefana Wyszyńskiego i innych biskupów. Byli wykorzystywani przez władze
komunistyczne do dezintegrowania duchowieństwa.
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Ks. dr Andrzej Przybylski nowy biskup pomocniczy
Archidiecezji Częstochowskiej
Diecezja częstochowska została powołana do istnienia na
mocy bulli papieża Piusa XI Vix dum Poloniae unitas z 28
października 1925 r. Od momentu powołania aż do chwili
obecnej kierowało nią 5 biskupów ordynariuszy: Teodor Kubina
(1926-1951), Zdzisław Goliński (1951-1963), Stefan Bareła
(1964-1984), Stanisław Nowak (1984-2011) i Wacław Depo (od
2011 r.). W posłudze pasterskiej wspomagali ich biskupi
pomocniczy, którymi byli: Antoni Zimniak (1936-1943),
Stanisław Czajka (1944-1965), Stefan Bareła (1960-1964),
Tadeusz Szwagrzyk (1964-1992), Franciszek Musiel (19651992), Miłosław Kołodziejczyk (1978-1994), Antoni Długosz (od
1993 r.), Jan Wątroba (2000-2013). 20 maja 2017 r. papież Franciszek mianował nowego
biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej w osobie ks. dr Andrzeja
Przybylskiego. Urodził się on 26 listopada 1964 r. w Łowiczu w rodzinie Aleksandra
i Heleny, mieszkających w miejscowości Walewice. Nauki początkowe pobierał
w szkole podstawowej w Sobocie (1971-1979). W latach 1979-1983 uczęszczał do I LO
im. M. Kopernika w Łodzi. Po złożeniu egzaminu dojrzałości podjął studia
pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, które ukończył
zdobywając tytuł magistra pedagogiki. W trakcie studiów przeżył nawrócenie, pod
wpływem którego zdecydował się wstąpić do Częstochowskiego Seminarium
Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1993 r. z rąk abp
Stanisława Nowaka. Jako neoprezbiter został skierowany do pracy duszpasterskiej
w parafii św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie. Po rocznym tam pobycie został
mianowany osobistym sekretarzem i kapelanem abp. Stanisława Nowaka.
Równocześnie pełnił wiele innych funkcji m. in. dyrektora Wydziału Duszpasterstwa
Młodych w Kurii Metropolitalnej. Od 1998 r. pełnił funkcję duszpasterza
akademickiego. Był diecezjalnym koordynatorem Światowych Dni Młodzieży
w Paryżu, Rzymie i Toronto. W 2004 roku podjął się zadania stworzenia pierwszej
w Polsce personalnej parafii akademickiej (do parafii personalnych należą określone
kategorie osób, w tym wypadku nauczyciele akademiccy i studenci; wszystkie pozostałe
parafie mają charakter terytorialny tzn. należą do nich mieszkańcy określonego
terytorium). Mimo rozlicznych obowiązków związanych m. in. z adaptacją domu przy
ul. Kilińskiego na siedzibę duszpasterstwa akademickiego podjął studia doktoranckie na

Z ŻYCIA PARAFII
Zmarli od 28 kwietnia 2017 r.

Polaczkiewicz
Cierpiał
Musialak
Serafin
Skwara
Stępień
Piszczała
Musialak
Kromołowski
Krankowski

Genowefa
Mieczysława
Marian
Jan
Marian
Bożena
Stanisław
Łukasz
Franciszek
Czesław

Data urodzenia
03/05/1928
30/05/1930
21/11/1943
09/06/1951
13/10/1945
15/09/1957
29/01/1950
21/02/1983
01/12/1927
17/05/1931

Data śmierci
28/04/2017
03/05/2017
07/05/2017
09/05/2017
10/05/2017
13/05/2017
19/05/2017
22/05/2017
29/05/2017
16/06/2017

Ochrzczeni od 1 maja 2017 r.
Bodziachowski
Cebula
Wróbel
Stelmach
Staniec

Stanisław
Bianka
Antoni
Nadian
Liliana

Data chrztu
13/05/2017
14/05/2017
17/06/2017
24/06/2017
25/06/2017

Zawarli sakrament małżeństwa od 20 czerwca 2016 r.
Dobosz
Folholc

Kamila
Angelika

Sierszulski
Pasierbowicz

Artur
Adrian

10/06/2017
17/06/2016

Msze Święte w lipcu i sierpniu: niedziela: 8.00, 9.30, 11.30
poniedziałek, środa, piątek, sobota o godz. 18.00
wtorek i czwartek o godz. 8.00.
W lipcu i sierpniu kancelaria parafialna czynna będzie codziennie od poniedziałku do
piątku (z wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych) wg następującego porządku:
poniedziałek, środa, piątek po zakończeniu mszy św. popołudniowej, czyli około godz.
18.30 do 19.00,
wtorek i czwartek po zakończeniu mszy św. porannej, czyli około godz. 8.30 do 9.00.
Zapraszamy wszystkich parafian do współpracy w redagowaniu naszego parafialnego
pisma Róża Świętej Teresy. Wszelkie pomysły, artykuły, istotne dla parafii informacje
prosimy przysyłać na adres rozaswietejteresy@gmail.com

Ks. dr Andrzej Przybylski nowy biskup pomocniczy
Archidiecezji Częstochowskiej ciąg dalszy
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które
uwieńczył w 2006 r. uzyskując stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w
zakresie pedagogiki. Umożliwiło mu to prowadzenie zająć dydaktycznych w Wyższym
Seminarium Duchownym w Częstochowie, Instytucie Teologicznym w Częstochowie i
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W latach 2008-2015 pełnił funkcję
rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Od 2015 roku był
proboszczem parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Zawierciu. Warto wspomnieć, że był
jednym z pierwszych kapłanów, którzy prowadzili w Internecie blog. Jest autorem wielu
książek m. in. „Gadu-g@du z księdzem”. Konsekracja biskupia odbyła się 24 czerwca
2017 r. w archikatedrze częstochowskiej. Hasłem przewodnim pasterskiego
posługiwania nowy biskup pomocniczy uczynił słowa „In Christo” czyli „W
Chrystusie”.
Ks. Paweł Kostrzewski

Budowa kościoła w Dźbowie
Pod koniec 2016 roku ukazała się książka autorstwa dr Andrzeja Sznajderadyrektora katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej zatytułowana
Budownictwo kościołów w diecezji częstochowskiej w latach 1945-1989. Obszerny
fragment poświęcony został budowie kościoła w Dźbowie. Na ten temat możemy
m. in. przeczytać:
„Od 1937 r. istniała w Dźbowie ekspozytura, którą 4 marca 1957 r. bp Zdzisław
Goliński podniósł do rangi samodzielnej parafii. Budowę kościoła rozpoczęto jeszcze
przed wybuchem wojny. Wykonano fundamenty i część murów, które jednak zostały
rozebrane przez okupanta. Po wojnie, w 1946 r., wzniesiono tam tymczasowy kościół
murowany. Z początkiem 1956 r. proboszcz parafii (wówczas jeszcze ekspozytury)
ks. Gustaw Musiał podjął starania o uzyskanie zgody na budowę nowego kościoła,
przedkładając w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie gotowy
już projekt. 16 maja 1956 r. Prezydium wydało decyzję odmowną, od której ks. Musiał
się odwołał. Równolegle ks. Musiał szukał poparcia dla swojej inicjatywy w dwóch
instytucjach. 15 maja 1956 r. zwrócił się do Wojewódzkiej Komisji Duchownych
i Świeckich Działaczy Katolickich w Stalinogrodzie, która następnie wystąpiła do
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (PWRN) w Stalinogrodzie, prosząc
o pozytywne załatwienie sprawy i udzielenie zezwolenia. Prośba została uzasadniona
na dwa sposoby. Po pierwsze, że będzie to miało korzystny wpływ na opinię
duchowieństwa diecezji częstochowskiej; po drugie, że ks. Musiał jest zastępcą
pełnomocnika Komisji na powiat częstochowski. Inicjatywę proboszcza dźbowskiego
poparła również Kuria Diecezjalna w Częstochowie. 9 sierpnia 1956 r. lakoniczne
pismo w tej sprawie wystosował do Wydziału do Spraw Wyznań (WdSW) ks. S.
Zimorowicz, a kilka dni później sam bp Goliński zwrócił się do Przewodniczącego
PWRN: „Na prośbę ks. Proboszcza par. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dźbowie

