XXV Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę.
„Miłosierdzie Źródłem Nadziei” to przesłanie XXV Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy.
6 sierpnia 2016r. po mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bpa. Romana Pindla z największego
Sanktuarium diecezjalnego Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie ( obecnie Bazyliki Mniejszej) wyruszyło
ok.1039 pielgrzymów w 8 grupach. Jedną grupę stanowili pielgrzymi z Węgier (35 osób).
Jubileuszowa Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Częstochowy, gdzie głównym przewodnikiem i
organizatorem jest ks.kan. Józef Walusiak, szczęśliwie dotarła 11 sierpnia na Jasną Górę w ilości 2tyś.580 osób
(w tym dołączyły dwie grupy rowerowe).
Uczestnicy pielgrzymki mieli do pokonania w zależności od miejsca wyruszenia od180km. do 230km. Idąca
pielgrzymka z Hałcnowa łączyła się z pielgrzymami maszerującymi z Bielska –Białej, Czechowic-Dziedzic,
Andrychowa, Oświęcimia i Cieszyna.
Z naszej miejscowości także szli pielgrzymi, wśród nich były członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
w Pisarzowicach ( w tym p.Helena Mas -szła po raz 24).
Jak co roku nasza wieś Pisarzowice częstowała pątników upieczonymi kołaczami z serem i kołaczami jabłkoworabarbarowo-śliwkowymi , kawą i herbatą.
Prawie 350 osobowa grupa pątników po półgodzinnym odpoczynku udała się w dalszą drogę z uśmiechem
,modlitwą , śpiewem na ustach, dziękując nam za poczęstunek.
Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Pisarzowicach serdecznie dziękuje mieszkańcom, księdzu proboszczowi
Januszowi Gacek, wikariuszom Adamowi i Piotrowi za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji.
Państwu Renacie i Andrzejowi Manda, którzy od ponad 20 lat udostępniają swoją piekarnię i nadzorują nad
pieczeniem kołaczy. Dziękujemy wspaniałym strażakom, bez których pomocy ,byłoby ciężko dostarczyć
pojemniki z ciastem i duże garnki z kawą i herbatą oraz członkom Rady Sołeckiej.
Szczególne podziękowania należą się paniom z Koła Gospodyń Wiejskich , które niestrudzenie od 24 lat
,częstują zmierzających na Jasną Górę pielgrzymów.
„Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
Byłem spragniony, a daliście Mi pić;
Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;”
Mat.25,35
Tymi przepięknymi słowami rozpoczyna się Podziękowanie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Pisarzowicach
,które otrzymałyśmy od bp. Romana Pindel. Z pewnością słowa podziękowania będą motywacją dla nas i
organizatorów w kolejnych latach działalności.
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