
Czcigodny Księże Biskupie  
 
Z radością witamy Cię w progu naszej gorzkowskiej świątyni, którą praojcowie 
wznieśli na chwałę Bogu i ku pożytkowi ludzi. Wzorem apostołów przebywasz do 
nas, by przez wizytację opartą na modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego umocnić naszą 
wiarę, nadzieję i miłość. Ufamy, że Twoja posługa dotknie i odnowi mocą Bożej łaski 
świątynie naszych serc. Prowadź nas Ojcze. 
 
Na początku naszego spotkania z Tobą, chcemy Ci nieco przybliżyć tą naszą "małą 
Ojczyznę" - parafię gorzkowską, do której przybywasz w ramach wizytacji 
kanonicznej. Tworzące ją 13 wiosek stanowi od przeszło ośmiuset lat jedno, bo 
połączył je gospodarz tego domu - Jedyny nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus. 
 
Pierwsza wzmianka o naszym kościele parafialnym pochodzi z 1326 r. W "Księdze 
dochodów z 1529 r." po raz pierwszy znalazła się informacja, że jest on pod 
wezwaniem św. Małgorzaty, dziewicy i męczennicy. Obecna świątynia została 
wzniesiona w 1758 r. z fundacji Józefa Miroszewskiego, margrabiego krakowskiego, 
a powiększono ją w roku 1948 przez dobudowanie kruchty z salą na górze. Stojąca 
obok dzwonnica z trzema dzwonami, to również zabytek z połowy XVIII w. 
 
Najstarszym zabytkiem, przeniesionym z poprzedniego kościoła, jest obraz Matki 
Bożej z Dzieciątkiem zwanej Piaskową, z początku XVII w., znajdujący się w 
bocznym ołtarzu. Obecną polichromię, w stylu młodopolskim, wykonał w 1930 r. 
Władysław Cholewiński ze szkoły Józefa Mehoffera, a pod kierownictwem ks. 
Andrzeja Biernackiego odnowiliśmy ją w latach 80-tych. Dziś znów wymaga 
gruntownej konserwacji, na co od 4 lat gromadzimy środki finansowe. Przy tym 
materialnym wymiarze parafii należy jeszcze wymienić cmentarz z ponad 2 tysiącami 
grobów i kaplicą przedpogrzebową, dom parafialny wybudowany w latach 1984-86 
oraz ponad 20 przydrożnych kapliczek i krzyży. 
 
W troskę o to dobro, ale przede wszystkim o życie duchowe podtrzymywane przez 
głoszenie Dobrej Nowiny i sprawowanie sakramentów, wpisało się wielu kapłanów, 
spośród których 81 znanych jest imiennie. Wśród nich pragniemy wspomnieć najpierw 
ks. Andrzeja Biernackiego, proboszcza z lat 1983-2008. Jego posługa połączona z 
pasją artystyczną rozsławiła naszą parafię. Dzięki orkiestrze i "Gorzkowianom" także 
my otwarliśmy się na wielki świat, z wizytami u św. Jana Pawła II włącznie, za co 
jesteśmy mu dozgonnie wdzięczni, a widać to było podczas jego pogrzebu w 2013 roku. 
Po nim naszej wspólnocie w latach 2008-16 przewodził ks. Adam Kędzierski - obecny 
proboszcz katedry - a od wakacji 2016 roku czyni to ks. Sławomir Sarek - pierwszy 
Dziekan w historii naszej parafii - przy znaczącej pomocy ks. Tomasza Prędotki. 
 
Oprócz kościoła i domu parafialnego nasze życie wspólnotowe rozwija się dzięki 
szkole samorządowej w Wielgusie, Świetlicy "Senior Plus" oraz świetlicom wiejskim 
i remizom. Te miejsca łączą nas, budują naszą tożsamość i pomagają pielęgnować 
tradycje kulturalno - historyczne. 



 
Wśród sławnych osób związanych z parafią pragniemy wymienić: 
- Mikołaja z Gorzkowa, trzeciego rektora Uniwersytetu Krakowskiego i biskupa 
wileńskiego, 
- Adolfa Dygasińskiego, pisarzu rozsławiającym Ponidzie, 
- majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" oraz 
- biskupa Andrzeja Wypycha, posługującego w diecezji Chicago. 
 
Żyzna jest ta nasza mała Ojczyzna w wielu wymiarach, choć wymagająca trudu. Ufamy, 
że posługa Księdza Biskupa umocni nas w służbie dla niej. Szczęść Boże. 
 


