
Zamiast śmierci, 

racz z uśmiechem przyjąć, Panie, 

pod Twe stopy, 

życie moje jak różaniec…

ks. Jan Twardowski



Ksiądz kanonik 

Czesław Chwał 

– różaniec 

jego życia



Ksiądz Czesław Chwał urodził się 24 kwietnia 1935 r. w Lubczy, 

niedaleko Tarnowa. 

Jego rodzice, Zofia i Gustaw, wychowali 5 dzieci,

Czesława, Helenę, ś.p. Edmunda, Ryszarda, 

Stanisława i Włodzimierza. 

Tam też ukończył szkołę podstawową. 



Następnie uczył się w latach 1949 – 1953 w Liceum Ogólnokształcącym 

w Jodłowej, a w 1960 r. ukończył 

Częstochowskie Seminarium Duchowne w Krakowie. 



29 czerwca 1960 r. z rąk  ks. biskupa Zdzisława Golińskiego, 

w częstochowskiej Katedrze Św. Rodziny 

otrzymał święcenia kapłańskie



10 lipca 1960 r. odprawił mszę św. 

prymicyjną w swoim rodzinnym 

kościele parafialnym 

Najświętszego Serca Jezusowego 

w Lubczy



Pracował początkowo 

w parafiach: 

Opatów, Ręczno, Truskolasy, 

Złoty Potok, Sosnowiec, 

Kłobuck, aż w 1973 r. trafił 

do parafii Danków, gdzie 

współpracował z proboszczem 

St. Smółką, a po jego śmierci 

w czerwcu 1975 r., został 

proboszczem parafii 

św. Stanisława BM 

w Dankowie.   



Od XIII w. znajdował się w Dankowie drewniany kościół 

św. Stanisława, a w nim otoczony głębokim kultem obraz Matki Bożej. 

Wspomina się, że w 1650 r. 

Matka Boża na tym obrazie trzykrotnie płakała. 



Po 1650 r. kasztelan krakowski, Stanisław Warszycki, w miejsce 

dawnego kościoła drewnianego, wybudował w Dankowie nowy, 

murowany  kościół, p.w. Najświętszej Maryi Panny, 

św. Stanisława BM i św. Antoniego Padewskiego.



Obejmując probostwo 

w Dankowie 

ks. Czesław Chwał 

zatroszczył się przede 

wszystkim o kościół 

parafialny: dokonał 

konserwacji drewnianego 

dachu, remontu organów, 

wyłożył prezbiterium płytami 

marmurowymi, odnowił 

cudowny obraz Matki Bożej. 



W 1981 r. została 

odremontowana zabytkowa 

kapliczka 

w Lipiu, której następnie 

ksiądz biskup 

Mirosław Kołodziejczyk 

nadał imię św. Jana Chrzciciela.



W wielu miejscowościach Ziemi Lipskiej 

znajdują się przydrożne krzyże.

Dbają  o nie przede wszystkim mieszkający w pobliżu ludzie.

Pamiętał także o nich ksiądz Chwał, który w 1982 r. dokonał 

odnowienia wszystkich przydrożnych krzyży na terenie parafii. 



W 1983 r. ksiądz proboszcz zakończył budowę nowej, 

obszernej plebanii, a w następnym roku przygotował 

w pobliżu duży parking dla samochodów. 



Rok 1985 to ukończenie w Natolinie budowy kaplicy 

św. Maksymiliana Kolbego i poświęcenie jej przez 

księdza biskupa Franciszka Musiela. 

Autorem obrazu św. Maksymiliana jest Józef Szczęsny, 

zmarły w 1986 r. artysta, mieszkaniec wsi Natolin.  



W 1986 r. mieszkańcy Albertowa otrzymali do swojego użytku 

nową kaplicę pod wezwaniem św. Anny. 

Kościół filialny poświęcił ksiądz biskup Tadeusz Szwagrzyk, 

obraz patronki namalował Jerzy Hagner.



Ksiądz proboszcz 

wielokrotnie 

remontował kościół 

parafialny 

w Dankowie. 

W 1988 r.

dokonał napraw wieży, 

kopułę dachu pokrył blachą 

miedzianą. 



W 1990 r. powstał 

w Rębielicach Szlacheckich 

kościół filialny pod 

wezwaniem 

św. Antoniego z Padwy. 

Poświęcenia dokonał ksiądz 

biskup Tadeusz Szwagrzyk, 

a obraz świętego patrona 

namalował krakowski 

artysta, Jerzy Hagner.



aleje wyłożono kostką brukową, a w pobliżu 

wybudowano parking.

W latach 1998 – 2000 

zmodernizowany 

został cmentarz 

parafialny: założono 

sieć doprowadzającą 

wodę, 



Jako wotum parafii dla uczczenia jubileuszu dwóch 

tysięcy lat chrześcijaństwa, na cmentarzu w Dankowie 

stanęła piękna kaplica. 



W 2001 r. dankowska świątynia została 

odnowiona wewnątrz i na zewnątrz. 

Jej ozdobę stanowią odtąd witraże, 

polichromia w prezbiterium i sceny biblijne 

namalowane na ścianach.



W 2002 r. ksiądz proboszcz dokonał kolejnego przedsięwzięcia, 

jakim było przeniesienie trzech dzwonów z prowizorycznej 

dzwonnicy na wieżę kościoła.



„Zbawienie przyszło przez krzyż”. 

W 2002 r. na wałach dawnego zamku 

otaczających świątynię stanęło 14 stacji 

drogi krzyżowej. Wyrzeźbione z białego 

piaskowca postacie naturalnej wielkości na 

tle bujnej zieleni czynią wielkie wrażenie na 

każdym, kto przybędzie do tego miejsca. 

Dankowską Golgotę 8 maja 2002 r. 

poświęcił metropolita częstochowski, 

ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak.



25 maja 2002 r. ksiądz arcybiskup 

Stanisław Nowak w obecności 

ks. bp. A. Długosza i ks. bp J. Wątroby 

dokonał koronacji cudownego obrazu 

Matki Bożej Dankowskiej. 

Była to jedna z największych 

uroczystości w historii parafii. 

Przyczyniła się do wzrostu kultu 

maryjnego i ożywiła ruch 

pielgrzymkowy w Sanktuarium 

Dankowskim.



Zaledwie kilka miesięcy po śmierci bł. Jana Pawła II, 

w otoczeniu dankowskiego kościoła powstał pomnik największego 

z rodu Polaków. Uroczystości poświęcenia pomnika nie doczekał 

ksiądz  proboszcz. Odbyła się ona 8 października 2005r.



Niby paciorki różańca przesuwają się chwile życia ludzkiego. 

Różaniec to tajemnice, radosne i bolesne, 

jak  ta, 2 października 2005 r., kiedy odszedł od nas na zawsze 

ś.p. ksiądz Czesław Chwał. 5 października mszę św. pogrzebową 

celebrował i homilię wygłosił ks. arcybiskup St. Nowak. 

W orszaku żałobnym oprócz rzeszy wiernych szło około 200 

kapłanów. Ksiądz kanonik Czesław Chwał został pochowany na 

cmentarzu parafialnym w Dankowie. 







Nie sposób w ciągu kilku minut 

opowiedzieć o wszystkim, czego dokonał 

w ciągu ponad 30 - letniej posługi 

duszpasterskiej w Dankowie 

ksiądz Czesław Chwał, 

człowiek o niespożytej energii 

i ogromnej pracowitości. 

A przy tym był kapłanem bez reszty 

oddanym kościołowi, człowiekiem 

niezwykle skromnym, życzliwym ludziom 

i rozumiejącym problemy życia 

codziennego. W naszych sercach na 

zawsze pozostanie wdzięczność za 

wszelkie dobro jakie uczynił dla parafii. 

Dziękujemy Bogu za to, że był nie tylko 

proboszczem, ale i przyjacielem.


