
Maria Królowa Pszczelego Roju i Święty Ambroży.  
 Uroczystość  poświęcenie feretronu. 

 
               W sobotnie późne popołudnie 21 grudnia   na uroczystej Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie feretronu  
z obrazami  Matki  Boskiej Królowej Pszczelego Roju (Maria Regina Apium) oraz Świętego   Ambrożego, 
patronów pszczelarzy. Wykonany z dębowego drewna feretron, ozdobiony narodowymi i papieskimi barwami, 
do stóp ołtarza w Kościele Parafialnym w Dankowicach został wniesiony przez młodzież  
z Zespołu Szkół w Dankowicach  w przepięknych  strojach krakowskich, w towarzystwie  członków Zespołu 
Folklorystycznego Dankowianie. Uroczystość rozpoczęła się od  przemarszu korowodu niosącego obraz Matki 
Boskiej i Świętego Ambrożego  z  sali Ochotniczej Straży Pożarnej do Kościoła Parafialnego, w  asyście pięciu   
pocztów sztandarowych z zaprzyjaźnionych kół pszczelarskich: z Jawiszowic, Porąbki, Bestwiny, Oświęcimia 
oraz z Beskidzkiego Związku Pszczelarskiego „Bartnik” z Bielska – Białej.  

 Msza Święta, w czasie której modlono się w intencji Pszczelarzy i Ich Rodzin, była koncelebrowana przez 
naszego proboszcza księdza Józefa Jakubca, księdza wikarego Dawida Szewczyka oraz księdza kanonika Marka 
Kręciocha,  proboszcza  Parafii pw. Świętego Urbana  z Kobiernic. Ksiądz Marek, oprócz swoich licznych 
duszpasterskich obowiązków  w parafii, z dużym powodzeniem  prowadzi pasiekę złożoną z kilkunastu uli.  
W uznaniu Jego zamiłowania do pszczół,  środowisko pszczelarskie z  Podbeskidzia  uznało Księdza Kanonika  
swoim kapelanem.  Również nasi księża pracujący w parafii,  na terenie ogrodów plebańskich prowadzą  małą 
pasiekę i są członkami naszej dankowskiej rodziny skupiającej pszczelarzy.  

Po słowach  wygłoszonych w czasie kazania przez księdza Marka  poświęconych  roli pszczół w życiu 
człowieka oraz  ich wielkiego,  często niezauważalnego wpływu  na nasze  codzienne życie, nastąpiło uroczyste 
poświęcenie feretronu. Feretron  jako symbol obecnych w Dankowicach tradycji związanych z tą prastarą 
profesją,   na zawsze pozostanie w naszym kościele i będzie  towarzyszył  mieszkańcom naszej wioski   we 
wszystkich uroczystościach kościelnych.  Po zakończeniu Mszy Świętej,  na którą licznie przybyli dankowscy 
pszczelarze  oraz  zaproszeni goście,  w asyście pocztów  sztandarowych, wszyscy  przeszli do sali OSP, gdzie 
dzięki życzliwości Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Dankowic przygotowano dla nich skromny poczęstunek. 
Na uroczystości  poświęcenia   „pszczelarskiego feretronu” mieliśmy zaszczyt gościć naszych Księży 
Parafialnych, Księdza Marka oraz  liczne grono Darczyńców,  którzy wsparli  nasze starania zwieńczone  
fundacją  feretronu.  Sobotnią  uroczystość swoją obecnością uświetnił również  Pan  Prezydent  Polskiego 
Związku Pszczelarskiego Tadeusz Sabat oraz przedstawiciele władz samorządowych:  Pan Wicestarosta  
Powiatu Bielskiego Grzegorz Szetyński i Pan  Wiceprzewodniczący  Sejmiku Śląskiego Andrzej   Kamiński. 
Na stołach przystrojonych  jedliną, wśród rozchodzącego się miodowego zapachu zapalonych  świec  
z pszczelego wosku,  rozłożono opłatki, którymi po poświęceniu przez księdza Józefa  łamano  się wzajemnie, 
życząc  sobie, aby Nasza Ojczyzna pachniała złotym miodem,  w której  opłatka  symbolu  chleba i pojednania  
z Jezusem Chrystusem, nigdy nie powinno zabraknąć na naszych rodzinnych stołach. 
Postać Matki   Bożej  Królowej   i podążającego za Nią Pszczelego Roju to wizualizacja  jedynej właściwej 
człowiekowi drogi prowadzącej  do osiągnięcia doskonałości.  Rój pszczeli jest  wzorcem  zorganizowania  
społeczeństwa, wolnego  od dramatu bezrobocia, wolnego  od wykluczeń i patologii, w którym każdy przez 
uczestnictwo  we wspólnocie czuje się potrzebny, a jego indywidualizm   jest niezbędny dla  rozwoju całej 
społeczności. To wspaniałe społeczeństwo wzrasta i rozwija opierając się  o  jeden niepodważalny  autorytet  
Najdoskonalszej  z  Matek i Królowych – Marii  Matki  Bożej, Marii Królowej Polski.  
Żyjemy w świecie „telewizyjnym”,  w którym „autorytetem”  może zostać  każda miernota umiejąca zastąpić  
mowę bełkotem  przepełnionym  wulgaryzmami i dziesiątkami kłamstw,  byle tylko wypowiadany potok słów  
był  zgodny  z obowiązującą nawet najgłupszą modą. W tym sztucznie wykreowanym świecie  jedynym 
wyznacznikiem sukcesu  jest zysk,  najlepiej osiągany bez wysiłku i bez konieczności angażowania się  w  życie 
społeczności.  Ten proponowany nam medialny świat to  zaprzeczenie społeczeństwa,  w którym żyją te  małe 
stworzenia w codziennym mozole  produkujące, niczym  najdoskonalsza  bezodpadowa fabryka, setki 
użytecznych dla człowieka produktów ratujących nierzadko nasze życie. Wydawać się może, że utrudzona 
ponad miarę pszczoła,  to bezmyślny niewolnik pracujący na pańskim polu, którego oprócz „roboty ponad siły, 
michy i spania” nic nie interesuje,  któremu każdy kto ma tylko ochotę może zniszczyć wspólnotę w której żyje  
i zabrać owoce jego pracy. To jednak tylko pozory. Dla każdej  pszczelej rodziny  wyżłobiona w pniu starego 



drzewa dziupla, mały ul w przydomowej pasiece to Ojczyzna,   w obronie której stanie bez wahania  nawet 
najmniejsza pszczółka, zmieniająca  się w jednej chwili z ciężko pracującej istoty  w bezwzględnego wojownika.   
Takiego Społeczeństwa i tak zorganizowanego Państwa warto sobie życzyć na progu rozpoczynającego się 
Nowego 2014 Roku.  

Dzięki Państwa życzliwości udało nam się ubogacić  wystrój    Dankowskiej  Świątyni w  feretron z patronami 
pszczelarskiego trudu. Pragniemy, aby jego obecność w murach naszego  kościoła parafialnego przypominała 
nam o tradycjach pszczelarskich zawsze obecnych na terenie naszej wioski oraz   aby stał się inspiracją   
w budowie  społeczeństwa, które swoją zamożność opiera na owocach  pochodzących z uczciwej  pracy,  
z modlitwy i z troski o naszą  Rzeczypospolitą  Ojczystą  Pasiekę. 

 
                                                            w imieniu Komitetu Organizacyjnego 

                                                                          Tadeusz Kozieł  

Pragniemy podziękować Wszystkim Darczyńcom, których życzliwość i zaangażowanie pozwoliło nam ubogacić 
piękno wystroju  naszego kościoła  parafialnego w feretron Maria Regina Apium  ze Świętym  Ambrożym. 
Podziękowanie Wszystkim Organizacjom, Darczyńcom  i Osobom zaangażowanym w zorganizowanie  sobotniej  
uroczystości   zostało  opublikowane  przez Komitet Organizacyjny również na stronie internetowej Sołectwa 
Dankowice. 
 


