Konsekracja kościoła
pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu
w Bielsku – Białej Wapienicy
19 listopada 2011 roku
Początki obecnej świątyni sięgają 1924 roku, kiedy to został utworzony Komitet Budowy Kaplicy w
Wapienicy. 14 września 1930 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego dokonano poświęcenia kamienia
węgielnego pod budowę kaplicy św. Franciszka z Asyżu i Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia
Wiernych. W tym też dniu na ziemi wapienickiej została odprawiona pierwsza Msza św. Zaś już 4 września
1931 r. odbyło się poświęcenie nowej kaplicy.

12 września 1948 r. w wapienickiej kaplicy pojawił się neoprezbiter z Hażlacha ks. Jan Jeżowicz, który
szybko został mianowany stałym duszpasterzem w wapienickiej filii parafii św. Mikołaja. Z chwilą objęcia
funkcji duszpasterskich przez ks. Jana Jeżowicza podjęto starania o budowę nowego kościoła, gdyż
wybudowana w 1931 r. kaplica mogła pomieścić niewiele osób. W 1950 r. po uzyskaniu zgody władz
duchownych i państwowych przystąpiono do budowy nowej świątyni, a raczej rozbudowy istniejącej
kaplicy pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu. 17 września 1950 roku nastąpiło poświęcenie kamienia
węgielnego pod nowy kościół. A już rok później 18 listopada dzięki ofiarnej pracy mieszkańców Wapienicy
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Wybudowanie nowej świątyni przyczyniło się do zaistnienia innego faktu a zarazem jednego z
najważniejszych wydarzeń w historii Wapienicy jakim było wydanie 28 maja 1957 roku przez ks. bpa
Stanisława Adamskiego, Ordynariusza Diecezji Katowickiej dekretu, którym erygował czyli ustanawiał
nową Rzymskokatolicką Parafię pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Wapienicy.

Nowoutworzona parafia dynamicznie się rozwijała i rozwija. W swojej historii miała trzech
proboszczów: ks. Jan Jeżowicz, ks. prałat Józef Śliż i obecny proboszcz ks. Jerzy Matoga. Działania
Proboszczów wspierało 28 Księży Wikarych wliczając w to obecnie pracujących w naszej parafii – ks.
Tomasza Wala i ks. Grzegorza Tomaszka. Posługę obecnych duszpasterzy wspiera także ks. diakon Tomasz
Drabek.
Nasza rodzina parafialna wydała w swojej historii 11 kapłanów i 4 siostry zakonne.
Rozumiejąc że parafia jest wspólnotą wspólnot w naszej parafii działa i rozwija się pod opieką
duszpasterzy 13 grup duszpasterskich i modlitewnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Obecnie parafia liczy ponad 8000 wiernych.
W dniu 19 listopada 2011 roku przez posługę Księdza Biskupa Ordynariusza Tadeusza Rakoczego
pragniemy dokonać uroczystego aktu konsekracji naszej świątyni. Do tego radosnego wydarzenia
przygotowujemy się już od kilku lat, troszcząc się o gruntowne jej odnowienie i upiększenie. I tak w
ostatnich 6 latach wykonano następujące prace:
- wykonano nowe nagłośnienie wewnątrz i na zewnątrz świątyni
- wymieniono okna i umieszczono w nich piękne witraże ze scenami z życia św. Franciszka oraz Świętych
Franciszkańskich
- zainstalowano nowe ogrzewanie kościoła
- wykonano nowe schody do kościoła i podjazd dla niepełnosprawnych
- wykonano nową marmurową posadzkę w kościele
- wykonano nowy marmurowy ołtarz, chrzcielnicę, podstawę pod paschał, podstawę pod figurę Matki Bożej
Fatimskiej i pod tabernakulum
- umieszczono w prezbiterium nową płaskorzeźbę „Ostatnia Wieczerza”
- wymieniono całkowicie instalację elektryczną w kościele a także oświetlenie wnętrza świątyni – nowe
żyrandole, kinkiety, lampy
- odnowiono wszystkie figury, ławki i konfesjonały
- wykonano remont dachu kościoła i rynien
- wykonano malowanie kościoła
- odnowiono elewację zewnętrzną kościoła

- wykonano iluminację zewnętrzną kościoła i monitoring
- wykonano nowe alejki brukowe wokół kościoła

To tylko najważniejsze prace remontowe dokonane w naszej świątyni w ostatnim czasie, bowiem
było ich znacznie więcej jak chociażby zakup szat i naczyń liturgicznych czy ksiąg mszalnych. Razem z
nimi troszczono się także o cmentarz, remont kaplicy cmentarnej, domu katechetycznego i pomieszczeń
probostwa. Wszelkie prace i dokonania mogły być zrealizowane dzięki ogromnemu wysiłkowi i ofiarności
wielu naszych parafian, dla których ta świątynia stała się przysłowiowym „oczkiem w głowie” a także
dzięki bezinteresownej pomocy ludzi dobrego serca spoza parafii.
Do dnia konsekracji podjęliśmy także przygotowania duchowe, by przygotować swoje serca i byśmy
sami stali się jak najpiękniejszą żywą świątynią i mieszkaniem Boga. Bezpośrednim przygotowaniem do
konsekracji była wzmożona modlitwa grup duszpasterskich, nawiedzenie naszej parafii przez relikwie bł. ks.
Jerzego Popiełuszko w dniu 16 października a przede wszystkim przez Misje Święte przeżyte od 6 do 13
listopada, które prowadzili misjonarze ks. Henryk Kałuża i ks. Jan Pawłowski.

Pragniemy, jako zjednoczona Rodzina Boża i dobra cząstka Wspólnoty Kościoła przeżyć ten
radosny, szczęśliwy i historyczny dla nas dzień. Przeżywać go będziemy razem i pod przewodnictwem Jego
Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego, w obecności Prezydenta Naszego Miasta Pana Jacka
Krywulta, licznie przybyłych Kapłanów, zaproszonych gości, szczególnie dobrodziejów naszej parafii i
wielu parafian.

Radość i szczęście z konsekracji kościoła jest tym większa i z pewnością pozostanie na zawsze w naszej
pamięci i sercach, gdyż zbiega się z uroczystym przywitaniem i wprowadzeniem relikwii I stopnia - krwi
błogosławionego Jana Pawła II, które Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz na prośbę Księdza
Proboszcza przekazał parafii w dniu 27 października 2011 roku. Od dnia konsekracji będziemy mieć oprócz
naszego patrona św. Franciszka jeszcze jednego opiekuna – błogosławionego Jana Pawła II, Który od
pierwszego dnia swojego pontyfikatu wzywał nas – „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.
Pragniemy całe nauczanie Jana Pawła II dalej poznawać i przyjmować jako drogowskaz na naszą
wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Ufamy, że Jego obecność wśród nas i orędownictwo będzie nas
wspomagać i umacniać.

Święty Franciszku z Asyżu i bł. Janie Pawle II
Módlcie się za nami

