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Historia Pierśćca związała się z - trwającym od ponad 400 lat, aż do dziś - kultem figury św.
Mikołaja. Sanktuarium znajdujące się w tej miejscowości należy do nielicznych w Polsce
poświęconych właśnie temu świętemu. W dzisiejszym artykule przedstawimy historię
Sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu.

Dokładnej daty powstania Pierścca nie ustalono, wiadomo jedynie, że musiała istnieć już w XIII wieku (na co
wskazuje jej nazwa). Prawdopodobnie już w kolejnym stuleciu wybudowano pierwszą kaplicę w Pierśćcu. Dane o
wiosce pojawiły się w księgach z 1522 roku - w czasie, gdy przeszła ona na własność burmistrza Cieszyna.
W 1616 roku wybuchł pożar, który strawił niemal całą wieś. Jako jedyną uratowano figurę św. Mikołaja - co uznano
na cud i znak. Dwa lata później doszło do ewenementu - protestanci wybudowali nowy kościółek... p.w. św. Mikołaja
- warto dodać, że luteranie nie dedykują swych świątyń świętym. W 1718 roku świątynia powróciła do rąk katolików;
została poddana jurysdykcji katolickiemu proboszczowi w Skoczowie. Uroczyste poświęcenie miało miejsce rok
później.
Miejscowa lokalia powstała w 1785 roku. Rozwój pobliskich wiosek, jak i samego Pierśćca, a także wzrost ruchu
pielgrzymkowego spowodowały potrzebę wybudowania nowego, większego kościoła. Jego budowa trwała jedynie
rok. Konsekrację w 1889 roku przeprowadził biskup cieszyński. Stary kościółek rozebrano, a na miejscu ołtarza
postawiono krzyż. Z kościoła pozostało sporo detali: cztery barokowe płaskorzeźby, tematycznie związane z kultem
św. Mikołaja, dwie figury aniołów, płaskorzeźba św. Jana oraz cztery obrazy.
Najważniejszym przedmiotem jest umieszczona w ołtarzu głównym figura św. Mikołaja, pochodząca z XVI wieku,
mająca 60 cm wysokości. W okresie wojen religijnych została ona pozbawiona rąk i nóg. Utarła się tradycja, że figurę
ubiera się w szaty odpowiednie dla czasu w roku liturgicznym. W ołtarzu umieszczono również relikwie świętego,
które w 1964 roku przywiózł z Bari kardynał Bolesław Kominek.
Obecny kościół został rozbudowany w 1988 i 1997 roku - wówczas dobudowano zakrystię i nawy boczne.
Proboszczem parafii jest ks. Zbigniew Paprocki.
Informacja o mszach i nabożeństwach: http://www.piersciec.bielsko.opoka.org.pl/serwis/nabozenstwa.html.
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