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„Ta wiątynia jest 
znakiem misterium 

źo cioła, 

Który Chrystus 

u wi cił źrwią 
swoją, 

śby był Jego 
Oblubienicą pełną 
chwały…” 



 Dzieje zasiedlenia regionu bocheńskiego łączą si  ci le z powstaniem, 
rozwojem i ostatecznym ukształtowaniem si  sieci parafialnej. 

 W najbli szej okolicy źłaja, ju  w okresie od XII do XIV wieku 
istniały nast pujące parafie: w Chełmie od 1198 r., w Brzeziu od 1215 
r., w Bochni od 1253 r., w Łapczycy, Łapanowie i Niegowici od 1326 r. 
oraz w Niepołomicach od 1350 r. Z dost pnych dokumentów wynika,  

e pierwotnie osada źłaj, w okresie od jej powstania a  do 1350 r. 
nale ała do parafii Chełm. 

 Nast pnie dekretem krakowskiego biskupa Bodzanty z dnia 21 maja 
1350 r. nowo erygowana parafia Niepołomice została uposa ona przez 
przyłączenie do niej kilku osad, a w ród nich tak e źłaja. Odtąd przez 
niemal sze ć wieków źłaj był związany z parafią Niepołomice.  

 



Kościół pw. Dziesięciu Tysięcy 
Męczenników - Niepołomice 

Kościół Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela bożogrobców   - 
Chełm 



 Z kroniki parafialnej w Niepołomicach dowiadujemy si , ze mieszkańcy źłaja 
odznaczali si  gorliwo cią religijną i hojno cią wiadczeń na rzecz ko cioła.  

 Z zeznań wiarygodnych wiadków wynika równie , e mieszkańcy źłaja 
polubili parafi  Niepołomice i mimo znacznej odległo ci ch tnie spieszyli do 
ko cioła o ka dej porze roku. Niektórzy wykazywali nadzwyczajną gorliwo ć, 
zwłaszcza w niedziel , spiesząc przez las na ższ  w. a po południu na 
nieszpory. Gdy nadszedł okres śdwentu, mieszkańcy źłaja jedni z pierwszych 
przybywali na „Roraty” ,wi c cz sto stawiani byli przez miejscowego            
ks. proboszcza za wzór pobo no ci i punktualno ci. 

 Jednak mimo tego przywiązania do prastarej parafii w Niepołomicach , w ród 
mieszkańców źłaja zrodziła si  my l zbudowania nowego ko cioła                  
i utworzenia własnej samodzielnej parafii. 
 

 



 Ju  od 1912 r. organizowano zebrania gromadzkie, którym przewodniczył, 
wyjątkowo zaanga owany w dzieło budowy, wójt Józef źania. Początkowo 
próbowano nawiązać kontakt z mieszkańcami Targowiska i wspólnymi siłami 
zbudować ko ciół na gruntach Targowiska, w pobli u źrzy ówki. Projekt ten 
jednak odrzucono, głównie ze wzgl dów presti owych. 

 Gdyby bowiem zbudowano ko ciół na gruntach wsi Targowisko, która i tak 
nale ała do diecezji tarnowskiej to parafia nazywałaby si  Targowisko a nie 
źłaj. Wobec tego przystąpiono do budowy ko cioła własnym wysiłkiem. 

 Gdy ju  zabrano si  do budowy, w łonie zgromadzonych przedstawicieli         
z samego źłaja – nastąpił rozłam. Cz ć mieszkańców źłaja wyłączyła si     
z tej akcji, o wiadczając, e nie b dzie słu yć adną pomocą. W tej sytuacji 
duszpasterze z Niepołomic, widząc, e tak  pi knie zakrojona akcja mo e 
skończyć si  fiaskiem, rzucili my l, aby przynajmniej zbudować jaką  kaplic , 
do której mo na by doje d ać w niedziele i wi ta ze ższą w.  



 Z tej my li  skorzystał wy ej wymieniony wójt Józef źania, który poprosił   
źs. Biskupa śdama Stefana Sapieh , aby ten osobi cie przybył do źłaja          
i swoim autorytetem pogodził zwa nione strony. 

 Tak wi c si  stało; nowe miejsce pod budow  kaplicy wybrał sam źsią  
śrcybiskup, ale upragniona zgoda nie nastąpiła. żimo ró nicy zdań 
przystąpiono do budowy nowej, drewnianej wiątyni. źierownikiem budowy 
był wójt J. źania, za  duszą i natchnieniem ks. z Niepołomic ślfred żiller, 
który doje d ał na katechizacj  dzieci do źłaja. Po kilku miesiącach 
intensywnej pracy w 1914 r. stanął niewielki , drewniany ko ciółek, ku 
zadowoleniu całej gromady.   

 źilka miesi cy pó niej ko ciółek  pod wezwaniem w. Józefa Oblubieńca           
(w pó niejszym okresie przemianowany na w. Józefa RobotnikaĘ, został 
po wi cony i oddany do u ytku parafianom. Początkowo do posług 
duszpasterskich doje d ali ksi a z macierzystej parafii z Niepołomic i taki 
stan rzeczy trwał a  do 1918r. 

 W 1918 r. Erygowano odr bną parafi  źłaj. Pierwszym proboszczem 
/administratorem/ został ksiądz śndrzej Szponder.  
 

 

 





 W listopadzie 1919 r. nowym proboszczem zostaje ks. Władysław Studencki, 
który zamieszkał w nowo zbudowanej plebanii. źs. W. Studencki 
duszpasterstwo prowadził wzorowo, rozwijając przede wszystkim akcje 
„ ywego Ró ańca”.  

 5 pa dziernika 1926 r. probostwo obejmuje ks. Józef źozik. Nowy ksiądz 
proboszcz starał si  podtrzymać szeroko zakrojoną spu cizn  duszpasterską po 
swoim poprzedniku. W sierpniu 1953 r. nowo wy wi conego ks. Boguchwała 
źołodziejczyka skierowano do parafii źłaj w charakterze wikariusza              
i katechety. Niestety ówczesne władze nie zezwoliły młodszemu ksi dzu na 
nauczanie religii w szkole, wi c 80-letni podówczas ks. proboszcz Józef Kozik 

jeszcze do 1956 r. w dalszym ciągu sam kontynuował nauczanie religii dzieci   
i młodzie y.   



 Warunki pracy duszpasterskiej w małym drewnianym ko ciółku były 
bardzo trudne. Wierni podczas mszy w. stali stłoczeni. żiejsc 
siedzących dla osób starszych było bardzo mało. W porze zimowej        
w nieopalonym ko ciółku było zimno a surowe drewniane ciany nie 
stwarzały nastroju do modlitwy. Na maleńkim chórze p. organista 
Budzyn przygrywał na starych z 1846 r. zu ytych organach 
(ofiarowanych przez ks. proboszcza  z NiepołomicĘ. Równie  
wyposa enie starego ko ciółka było bardzo skromne. Tu  przed 
ko ciołem zbudowano drewnianą dzwonnic , w której umieszczono 
dzwony zakupione w okresie mi dzywojennym. Te dzwony zostały 
zabrane przez okupanta podczas II wojny wiatowej. 



 Wraz z przybyciem do parafii młodego ks. wikariusza od yło pragnienie 
budowy nowego ko cioła. W tym celu bez zgody ówczesnych władz 
rozpocz to zbieranie składek.. Nie trwało to jednak długo poniewa  ówczesne 
władze administracyjne zabroniły zbierania składek a ks. Boguchwała 
źołodziejczyka i Piotra źoniecznego ukarały grzywną pieni ną. 

 W dwa lata pó niej po tzw. „polskim  pa dzierniku” /w 1958r./ , wybrano 
źomitet Budowy źo cioła z przewodniczącym Janem żi so z Gradowici. 
źsi gowo ć prowadził p. Piotr Buczek, który w tych trudnych czasach 
doskonale wywiązywał si  ze swojej niebezpiecznej funkcji. Według wst pnej 
wyceny nowa wiątynia miała być wzniesiona w ciągu 10 lat a jej kosztorys 
wyceniono na 3 miliony ówczesnych złotych.  

 Po rozpisaniu konkursu na budow  nowego ko cioła wpłyn ły trzy projekty, 
spo ród których zaakceptowano projekt in . architekta śntoniego żazura. 
Ten projekt został wkrótce zatwierdzony przez źuri  i Urząd Wojewódzki. 



BUDOWA 

źO CIOŁś 



 Ofiary pieni ne zawsze zbierali członkowie źomitetu Budowy źo cioła; 
początkowo na tac  a pó niej do woreczka. Ogromne trudno ci miał źomitet 
B. ź. przy zakupie materiałów zbrojeniowych. Najcz ciej odkupywano je      
z indywidualnych przydziałów przeznaczonych dla pracowników 
zatrudnionych w Nowej Hucie. Tylko dzi ki Opatrzno ci Bo ej udało si  
uniknąć gro ących nam procesów, zarekwirowania elaza i wstrzymania 
dalszej budowy. śby sobie zapewnić drewno budowlane trzeba było zakupić 
cz ć lasu (starych 60-80 letnich drzewĘ od chłopa z Sobolowa. Tam wycinano 
i stamtąd sprowadzano drewno, którego odpowiednie sorty w zale no ci od 
potrzeb obrabiano w tartaku.  

 W 1959 r. z kamienia sprowadzonego z Żibią a zbudowano fundament. 
 W 1960 r. wzniesiono mury do wysoko ci ok. 4 m. ponad fundament. 
 W dn. 19 czerwca 1960 r. młody ówczesny krakowski ks. biskup źarol 

Wojtyła dokonał po wi cenia kamienia w gielnego .  





PO WI CENIE  źśżIENIś 
W GIEŻNEGO  PRZEZ      

źS. WOJTYŁ . 



 W 1965 r. zmarł dotychczasowy s dziwy (90 lat yciaĘ i wysłu ony ks. Proboszcz 
Józef źozik. W parafii źłaj pracował ok. 40 lat.  

 Po jego mierci parafi  źłaj objął dotychczasowy wikariusz ks. Boguchwał 
źołodziejczyk w 12-tym roku kapłaństwa i 39 roku ycia. 

 Dalszy ciąg budowy ko cioła prowadzono etapami w latach 1960-1967. Wznoszono 
mury, ebra elbetonowe, zakładano okna, po pokryciu dachu wytynkowano mury       
i poło ono posadzk  betonową. 

 Tą cz cią budowy od strony technicznej kierował in . żazur, a prace prowadził 
do wiadczony majster z Jadownik  p. żichał  Chudy. 

 25 czerwca 1967 r. ks. arcybiskup źarol Wojtyła dokonał po wi cenia nowego 
ko cioła. Od tej pory mimo, e jeszcze w stanie surowym, nowy ko ciół w pełni mógł 
słu yć wiernym Parafii źłaj. 

 W tym samym roku stary ko ciółek  rozebrano, a cz ć materiałów z rozbiórki została 
sprzedana miejscowym gospodarzom.  

 Tymczasem członkowie źomitetu Budowy źo cioła w miar  upływu lat w wi kszo ci 
zmarli, wi c ź. B. ź. praktycznie przestał istnieć.  

 Dalsze prace wykończeniowe i wyposa eniowe prowadził sam ks. B. źołodziejczyk, 
zmagając si  z niedostatkami głównie materialnymi.  





 źIEŻICH ufundowała rodzina Jana i Rozalii żi sów 

 OBRśZ żśTźI BO EJ  ŁśSźI PEŁNEJ z źrakowa sprowadziła 
p. Zofia Kisielewska  

 YRśNDOŻ (przeniesiony ze starego ko ciołaĘ ufundowali miejscowi 
kolejarze 

 źropielnic  w kruchcie ko cioła Państwo Włodarzowie 

 Zegar szafkowy stojący Państwo źołodziejczykowie  
 Wota przed ołtarzem żatki Bo ej Łaski Pełnej  - ró ni bezimienni  

parafianie 

 Znaczne kwoty pieni ne na budow  i wyposa enie ko cioła 
przekazała parafianka (prosiła o zachowanie anonimowo ciĘ  



Rok 1914 – pierwszy 
drewniany kościół  

Rok 2012 – obecny 
kościół w Kłaju 



 Ks. ALFRED MILLER – 1912-1918 – z Niepołomic dojeżdżał na katechizację 
dzieci do Kłaja, był duszą i natchnieniem budowy pierwszego kościoła 

 Ks. ANDRZEJ SZPONDER – 1918-1919 – był pierwszym administratorem 
parafii w Kłaju 

 Ks. WŁADYSŁAW STUDENCKI – 1919-1926 – był drugim proboszczem       
w Kłaju 

 Ks. JÓZEF KOZIK – 1926-1965 – przez 3  lat był proboszczem                         
i duszpasterzem tutejszej parafii. Spoczywa na tutejszym cmentarzu. 

 Ks. TADEUSZ BĄK – pomagał w duszpasterstwie parafii w czasie okupacji 
niemieckiej 

 Ks. BOGUCHWAŁ KOŁODZIEJCZYK – sierpień 3-maj 1992r. Przez 
dwanaście lat pracował w parafii w charakterze wikariusza i katechety a od 

r. objął parafię jako proboszcz. Był inicjatorem budowy i budowniczym 
nowego murowanego kościoła.   



 Ks. ZBIGNIEW DROBNY – 1985-1989 – wikariusz i katecheta 

 Ks. STANISŁAW RAPACZ – 1989-1993 – wikariusz i katecheta 

 Ks. MAREK WOŹNIAK – 1993-1995 – wikariusz i katecheta 

 Ks. PIOTR PIEKARCZYK – 1995-2001 - wikariusz i katecheta 

 Ks. EDWARD PASTECZKO – 2001-2006 – wikariusz i katecheta 

 Ks. JERZY NAWŁOKA – 2006-2008 – wikariusz i katecheta 

 Ks. BOGDAN MOSUR – 2008-2011 – wikariusz i katecheta  

 Ks. MIROSŁAW GURDEK – 2011 – obecny wikariusz i katecheta 

 Ks. KAZIMIERZ BUDEK – od 28 czerwca 1992 r. jest 
gospodarzem tutejszej parafii. Jednocześnie jest inicjatorem 
modernizacji i budowniczym wielu obiektów wewnątrz kościoła 
m. in. ołtarzy  w jego otoczeniu m. in. schody, parking  oraz     

w obrębie cmentarza m in. budowa kaplicy cmentarnej . 



 Ks. TADEUSZ BĄK – ze Zgromadzenia Księży Saletynów 

 Ks. WŁADYSŁAW MIĘSO – wyświęcony w 33r. 
/pracował w parafiach; Lipnik, Dobczyce, Modlnica           
i Krzęcin/ 

 Ks. STANISŁAW KOSTUREK – wyświęcony w 3 r. 
 Ks. HENRYK SURMA – wyświęcony w czerwcu r.    

ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie  
 Ks. MARIAN GALAS – wyświęcony  maja r.          

ze Zgromadzenia Księży Pijarów w Krakowie 





 

 w. Jozafat źuncewicz urodził si  ok. 1580r. w Włodzimierzu 
Wołyńskim, zmarł 12 listopada 1623r. w Witebsku. Był biskupem 
m czennikiem. Został kanonizowany 29 czerwca 1867r. przez 
Piusa IX. 

 śtrybuty wi tego to li ć palmowy, paliusz i topór. Wspomnienie 
wi tego Jozafata obchodzone jest 12 listopada. 

 



RELIKWIE 

W. 
JOZAFATA 

PRZYBYŁY DO 
NASZEJ 

PARAFII 25 

LIPCA 1927R 

Dokument ten 

poświadcza to 
wydarzenie, 

znajduje się on 
również w głównym 
ołtarzu. 





Cudowny obraz Matki 

Bo ej Łaski Pełnej 
został odnaleziony      
i sprowadzony do 

naszej parafii dnia 7 

pa dziernika 1945r. 
przez naszą 
parafiank  Panią 
Zofi  źisielewską. 



 1242 - powstaje osada źłaj 
 1242-1350 – osada źłaj nale y do parafii Chełm 

 1350 – źłaj zostaje przyłączony do parafii Niepołomice 

 1912-1914 – powstaje pierwszy drewniany ko ciół w źłaju 

 1918 – erygowano odr bną parafi  źłaj 
 1958 – wybrano źomitet Budowy źo cioła 

 1959 – powstają fundamenty nowego ko cioła 

 1960 – po wi cenie kamienia w gielnego przez źs. Biskupa źarola Wojtył   
 1967 – źs. śrcybiskup źarol Wojtyła dokonał po wi cenia nowego ko cioła 

 1974 – zbudowano wie  ko cielną 

 1984 – wykonano organy 

 1984 – wykonanie ogrodzenia ko cioła 

 1985 – po wi cenie dzwonów 

 1985 – budowa sali katechetycznej  

 

 

 

 



 1992 – zbudowano pierwotny parking, zało ono o wietlenie wokół ko cioła 

 1993 – wymiana okien w ko ciele 

 1997 – malowanie ko cioła, rozbudowa istniejącego parkingu 

 1999 – wybudowano w stanie surowym kaplic  cmentarną 

 2000 – dalsze prace przy budowie kaplicy 

 2001 – rozbudowa parkingu, źs. Bp. źazimierz Nycz po wi cił kaplic  
cmentarną 

 2002 – odnowiono schody wej ciowe główne i boczne do ko cioła 

 2003 – pierwszy witra  ufundowany przez źs. Proboszcza 

 2005 – wybudowano w stanie surowym nową plebani , monta  dalszych 
witra y 

 2006 – malowanie dachu na ko ciele 

 2007 – wizytacja duszpasterska parafii przez Ks. Biskupa Jana Szkodonia 

 2009 – wykonano nowe centralne ogrzewanie ko cioła 

 2010 – konsekracja ko cioła 

 



źO CIOŁś WI TEGO JÓZEFś ROBOTNIźś W źŁśJU  

28 KWIETNIA 2010 ROKU 



 Łać. Consecratio – po wi cenie, przekazanie na własno ć Bogu. 
        źonsekracja, czyli uroczyste po wi cenie ko cioła i ołtarza, zalicza si  do 

najwa niejszych aktów liturgicznych. 
        żiejsce bowiem, gdzie gromadzi si  wspólnota chrze cijańska, aby 

wysłuchać Słowa Bo ego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede 
wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje si  Naj wi tszy 
Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem źo cioła, wiątyni Boga, 
zbudowanej z ywych kamieni. 

        źonsekracja jest to Bo a piecz ć, która potwierdza na zawsze wobec 
wszystkich, e jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce 
spotkania, przebaczenia, jako miejsce spotkania nieba z ziemią. 

        Ten akt potwierdza równie  godno ć człowieka , który wyszedł od Boga      
i jest Jego odbiciem, obrazem. 



     Na początku biskup wi ci ciany ko cioła, ołtarz i wiernych jako nawiązanie 
do chrztu.  

        Po Żiturgii Słowa nast puje namaszczenie olejem ołtarza i cian ko cioła, 
nawiązujące do namaszczenia proroków i królów do wypełnienia Bo ych zadań. 

        Sam Pan Jezus został namaszczony (żesjaszĘ, aby odkupić ludzko ć. 
        Ołtarz namaszcza si , aby słu ył do sprawowania Eucharystii. Namaszcza si  

ciany ko cioła, bo ma być tylko Bogu oddany i Jemu słu yć jako dom. 
        Po namaszczeniu okadza si  ołtarz i ciany ko cioła oraz wiernych, jako znak 

modlitwy wznoszącej si  do Boga jak woń kadzidła. 
        Nast puje teraz uroczyste o wietlenie ołtarza i ko cioła oraz zapalenie wiec na 

cianach w miejscach ich namaszczenia (zacheuszkiĘ. 
        Płonąca wieca oznacza Jezusa Chrystusa – wiatło ć wiata. 



 16:30 – gromadzimy si  przed ko ciołem w oczekiwaniu na       
źs. źardynała  

 powitanie źs. źardynała i uroczysta procesja do ko cioła 

 Żiturgia Słowa 

 Obrz dy konsekracji 
 Liturgia Eucharystii 

Konsekracji dokona  

źs. Stanisław źard. Dziwisz 















Lata 30-te. źs. Józef źozik w ród nauczycieli i uczniów 



Rok 1960. źs. proboszcz  Józef źozik i  źs. wikariusz  Boguchwał  źołodziejczyk 



Uroczysto ć 25-lecia kapłaństwa ks. B. źołodziejczyka z 1978 r. 





TABLICA  EPITAFIJNA 
W dwa lata po mierci źs. B. źołodziejczyka na fasadzie ko cioła w źłaju,                

z inicjatywy obecnego źs. proboszcza mgr źazimierza Budka, ufundowano tablic  
epitafijną. 













 źronika parafialna parafii źłaj 
 Zdj cia z kroniki i materiałów prywatnych 

 Kopia kroniki P. Tokarz 

 Wywiady z mieszkańcami źłaja 

 źsią ki: 
- Dionizy źołodziejczyk „Gmina źłaj monografia” 

- Łucja Piątkowska „Parafie ziemi bocheńskiej” 

 



Dzi kujemy pani Renacie Gister za udzielenie pomocy                    
i wskazówek dotyczących projektu 

Dzi kujemy pani żarii Tokarz za udost pnienie materiałów 
dotyczących ko cioła w źłaju 

Bardzo dzi kujemy ksi dzu proboszczowi źazimierzowi Budkowi 
za udost pnienie kroniki parafialnej i odpowiedzenie na kilka 
nurtujących nas pytań 

 Serdecznie dzi kujemy mieszkańcom źłaja za udzielenie nam 
cennych informacji 

 



Dzi kujemy za uwag  


