
Parafia  Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha  

Utworzona latem 1945 r. w dawnym kościele Braci Czeskich parafia Matki Boskiej 

Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu jest kontynuatorką parafii pod tym samym wezwaniem 

istniejącej do 1945 r. w Biłce Szlacheckiej. Obchodzone odpusty, wyposażenie kościoła i, co 

najważniejsze, większość parafian pochodzą stamtąd.  

 W pierwszych miesiącach po osiedleniu w Grodźcu mieszkańcy musieli chodzić na 

nabożeństwa do Krasiejowa lub Chobia, ponieważ istniejący kościół był protestancki. Staraniem 

mieszkańców powstaje parafia katolicka, której pierwszym proboszczem jest ksiądz Wincenty Spyra, 

przybyły tu z diecezji częstochowskiej. Ciągły kontakt z mieszkańcami Grodźca utrzymuje także ksiądz 

Wincenty Urban, ostatni proboszcz parafii biłeckiej. Zostaje on formalnie przydzielony do pomocy 

proboszczowi Spyrze. Jesienią 1946 r. W. Urban zostaje Kierownikiem Archiwum - Muzeum 

Archidiecezjalnego i Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu. Jednocześnie miejsce W. Spyry przejmuje 

tymczasowo ksiądz Zygmunt Białowąs, dojeżdżając na miejsce posługi z Ozimka. W styczniu 1947r. 

nowo mianowanym proboszczem Grodźca zostaje ks. Paweł Bernaisch, który w listopadzie 1960r. 

wyjeżdża do Niemiec. Na czas mianowania nowego proboszcza przybywa do Grodźca O. Gerard - 

Czesław Krawczyk OFM. W styczniu 1961 r. przybywa do Grodźca nowy proboszcz - ksiądz Edmund 

Cisak. Dzięki jego staraniom i za zgodą księdza Wincentego Urbana parafia w Grodźcu przejmuje w 

1962 r. wyposażenie biłeckiej parafii (m. in. szaty i naczynia liturgiczne, obrazy, księgi parafialne), 

zdeponowane w klasztorze Sióstr Służebniczek w Woli Małej koło Łańcuta. Przez kolejne lata 

proboszcz Cisak remontuje otoczenie kościoła, salkę katechetyczną, cmentarz. W 1994 r. doprowadza 

do koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, zaś w 2004 r. buduje  Kalwarię Sybiraków i 

odsłania tablicę pamiątkową z napisem: Żołnierzu - Sybiraku śmierć Twoja nie była daremna - żywi o 

tym zaświadczają. Pamięci żołnierzy z : - V Syberyjskiej Dywizji Strzelców Polskich - Polskich Sił 

Zbrojnych na zachodzie Gen. W. Andersa - Dywizji Wojska Polskiego im. T. Kościuszki - Armii 

Krajowej Łagierników. 

Ksiądz Edmund Cisak odchodzi na emeryturę w sierpniu 2005 r., jego następcą zostaje ksiądz 

Zdzisław Banaś, który pełni posługę do dnia dzisiejszego. 


