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Mk 4, 26

„Pe ni zdumienia mówili:

Dobrze uczyni  wszystko.

Nawet g uchym s uch przywraca

i niemym mow ”.
Mk 7, 37
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Zbierzcie pozosta e u omki...
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Cud to wydarzenie przekraczaj ce
prawa natury, wyj tkowe, niewyt uma-
czalne. Cud to fakt przykuwaj cy uwa-
g , niespodziewany, niemo liwy do
wyja nienia w naturalny, naukowy
sposób. Cud to znak, który ma zwró-
ci  cz owieka ku Bogu, który ma uka-
za , e cz owiek, nieraz bezsilny wo-
bec zdarze  losowych, mo e odnale
ratunek w Bogu, który jest dawc
ycia i twórc  praw natury.

Dzisiejsza Ewangelia mówi o cu-
dzie, którego dokona  Jezus. To uzdro-
wienie g uchoniemego, na pro b  jego
przyjació , którzy przyprowadzili go do
Jezusa i prosili o cud (Mk 7,31-37).
Jezus rzeczywi cie spe nia ich pro -
b , ale jednocze nie nakazuje, aby nie
rozg aszano o tym cudownym wyda-
rzeniu. Jednak fama o Jego nieziem-
skiej mocy i tak rozchodzi a si  po ca-
ej okolicy.

Jezus dokonywa  wielu cudów;
by o ich, co najmniej, kilkadziesi t,
a czytana w tym roku Ewangelia w.
Marka podaje ich 18, plus dodatkowo
cztery wzmianki o licznych cudach.
Zapytajmy dzisiaj o sens cudów do-
konywanych przez Jezusa? Po co Je-
zus dokonywa  tych cudownych zna-
ków, przekraczaj cych mo liwo ci
zwyk ego cz owieka. Jaki by  cel tego

nadprzyrodzonego dzia ania?
Przede wszystkim nale y zauwa-

y , e aden cud Jezusa nie jest kar
za grzechy. W Starym Testamencie
zdarza y si  takie cuda, lecz Jezus nie
czyni ani jednego, nawet wtedy, gdy
Jakub i Jan próbuj  go sk oni ,
by ukara  „ogniem z nieba” miasto,
które nie udzieli o im schronienia ( k
9,55). Nigdy tak e nie u y  Jezus swej
mocy, aby chroni  si  przed mierci ,
przeciwnie, gdy Piotr broni c Mistrza,
odcina ucho o nierzowi, Jezus
w cudowny sposób uzdrawia.  Mo -
na wyró ni  kilka powodów, dla
których Jezus czyni cuda.
1. Jezus dokonuj c cudów objawia
swoj  to samo . Przez pierwszy cud
w Kanie Galilejskiej, „objawi  swoj
chwa  i uwierzyli w niego Jego
uczniowie” (J 2,11). Dzisiejszy cud
uzdrowienie g uchoniemego jest tak-
e powodem zdumienia wiadków,

którzy zacz li si  zastanawia : kim  On
jest? (por. Mk 7,37) Ostatni, najwa -
niejszy cud Zmartwychwstania prze-
kona  ich ostatecznie o Jego Boskim
pos annictwie i niesko czonej Mocy.
2. Jezus czyni c cuda objawia mi o
do cz owieka. Wszystkie cuda s  zna-
kami Jego ogromnej mi o ci. Przede
wszystkim uzdrowienia wiadcz

Po co Jezus czyni  cuda?

o tym, e Jezus pochyla si  nad
ludzk  niedol , nad ludzkim cierpie-
niem, chce ludziom ul y , dopomóc.
Wskazuje na to, e cierpienie i choro-
ba jest skutkiem grzechu i s abo ci
ludzkiej natury, ale w królestwie
Bo ym, do którego nas zaprasza
nie b dzie ju  cierpienia.
3. Jezus czyni c cuda wskazuje za-
wsze na g bszy wymiar znaku. Uzdra-
wiaj c sparali owanego odpuszcza mu
grzechy, wskazuj c na chorob  duszy,
która jest gorsza od niedomaga  cia a
(Mk 2,1-12). Uciszaj c burz  na morzu
wskazuje na warto  cnoty wiary
(Mk 4,35-41). Wyp dzaj c z ego du-
cha z op tanego ukazuje realne dzia-
anie z ego ducha w sercu cz owieka

(Mk 5,1-20). Rozmna aj c chleb wpro-
wadza do zrozumienia tajemnicy
Eucharystii (J 6). Ka dy cud mia
znaczenie duchowe, przedstawia
jak  prawd , chroni  przed niebezpie-
cze stwem. To tak e wa ny aspekt
w analizie cudu Jezusa.
4. Cuda Jezusa powinny wzbudza
nawrócenie i wiar  u wiadków. Wi-
dz c je Korozain i Kafarnaum powin-
ny nawróci  si  (Mt 11,20-24). Brak
wiary jest efektem zamkni cia serca na
Bo  mi o . Tylko cz owiek zatwar-
dzia y, widz c znaki i cuda, pozostaje
w stanie oboj tno ci i za to sam ci -
ga na siebie Bo y gniew. Wobec ta-
kiej postawy bezsilny jest nawet sam
Jezus (por. Mt 12,58).

S uchaj c o cudach Jezusa spró-
bujmy przemy le  powy sze wnioski.
Cuda wskazuj , e Jezus jest Bogiem,
ukazuj  Jego wielk  mi o  do s abe-
go i grzesznego cz owieka. S  tak e
wskazówk  jak y , jak chroni  si
przed z em, przed zasadzkami szatana.
Warto o tym wiedzie , aby s uchanie
s owa nie by o bezskuteczne i przy-
nosi o owoce w naszym codziennym
yciu.

Ks. Tomasz Grzywna
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Nasze sanktuaria

Historia ko ció ka wi tego Krzy a
oraz Wizerunku Cudownego Pana Je-
zusa w Klimkówce (wed ug zapisków
i opowiada  zebranych przez ks. Pro-
boszcza W . Kulczyckiego, oko o 1955
r.), zosta a mi udost pniona przez Pani
Mari  Kwasi ur, która jest w a cicielk
tych cennych zapisków, a które przepi-
sa a Aniela Waisówna. R kopis Pani
Anieli przepisa  ks. Andrzej Skiba.
W tym miejscu pragn  serdecznie
podzi kowa  Pani Marii za ten tekst,
który ods ania dla nas tak odleg e
czasy, a który wiadczy o wierze
naszych praojców.

Ks. Andrzej Skiba

W przepi knej podkarpackiej okoli-
cy, mi dzy dwoma zdrojowiskami Iwo-
niczem i Rymanowem, na przestrzeni
4 km ci gnie si , zamkni ta dwoma
pasmami gór, ma a, czysto polska wio-
ska Klimkówka. Ca a wioska tonie w zie-
leni sadów, które s  szczególniejszym
umi owaniem jej mieszka ców. Ka de-
go przyjezdnego tu go cia uderza na
pierwszy rzut oka wzorowy porz dek
i czysto  oko o domów, na podwórzach
i w sadach. Mieszka cy Klimkówki s
podobno pochodzenia szwedzkiego
o czym wiadcz  niektóre nazwiska ro-
dowe i st d wywodz  niektórzy to zami-
owanie do wzorowej czysto ci i porz d-

ku. Liczy ona obecnie oko o 1500
mieszka ców. Trudno wywie  pocho-
dzenie nazwy tej wioski. Jak wiadcz
zapiski w Ksi gach s dowych w Sano-
ku, w XIV wieku nazywa a si  ona „Klim-
kowa”. Dopiero w XVI wieku spotyka
si  nazw  „Klimkówka”.

Wzd u  ca ej wioski toczy swój wart-
ki bieg potok górski, bior cy swój
pocz tek w niedalekiej wsi w Desznie
i przewala sw  szczup  wod  po wirze
i kamieniach o yska. W czasie jednak
d ugotrwa ych deszczów bardzo wzbie-
ra i staje si  niebezpieczny nawet dla
ycia ludzkiego. Potok ten nosi nazw

Flora albo K pacha.
Klimkówka by a pocz tkowo w a-

sno ci  rodziny Bobolów, z której po-

chodzi w. Andrzej Bobola
(ur. 1592 r.). Cenn  wzmiank  o tym
znajdujemy w ksi ce Jana Trzecie-
skiego (wydana w Kro nie w 1907
r.) pt. „Pami tk i wspomnienia Sanoc-
kiej Ziemi”. Czytamy tam na str. 31
co nast puje: „Szlachta sanocka za-
sia a fundacjami parafii t  ziemi  i tak
nie my lano o trwa ym znaczeniu
ofiar, e wyj tkowo znamy tylko nie-
które nazwiska pierwotnych funda-
torów…”. „Za panowania Zygmun-
ta III Piotr z Hoczwi Bal, podkomorzy
sanocki, dziedzic na Baligrodzie, bu-
duje w Kro nie Kolegium dla Jezu-
itów. Wspieraj  to dzie o Bobolowie:
Wojciech, w a ciciel Iwonicza, fun-
dator ko cio a w Klimkówce, i da-
rem 500 z  podkomorzy Andrzej Bo-
bola „czci Boga i religii wielki
obserwant”, którego Skarga kilka-
krotnie wi tym nazywa. Podkomo-
rzy Andrzej Bobola mia  dwóch bra-
ci („Dzieje b ogos awionego
Andrzeja Boboli, spisane przez ksi -
dza Andrzeja wi tomiana – Pary
1854 r.). Z tych Jan (ojciec ks. Ka-
spra i ks. Sebastiana) wymieniony
jest powy ej w spisie obywateli Zie-
mi Sanockiej z 1617 r. Drugi brat pod-
komorzego Andrzeja Boboli –

Miko aj mia  syna Krzysztofa, który
stawa  pod Sanokiem na „okazywa-
niu”, zbrojnym w 1627 r  ojcem by
w. Andrzeja Boboli, Aposto a

pi skiego, okrutnie zam czonego
w Janowie dnia 17 maja 1657 r.

Znakomita rodzina Bobolów, her-
bu Leliwa, zamieszkiwa a w sanockiem
jeszcze czas niejaki, cho  Iwonicz
i Klimkówka przesz y w drodze spad-
ku na Zuzann  z Bobolów Witowsk .
Jak z tego wynika nie jest wykluczo-
ne, e stopy wielkiego wi tego An-
drzeja Boboli dotyka y tej ziemi naszej
wioski Klimkówki.

W wypisie z rejestru poboru po-
datków z 1633 roku, znajduj cym si
w archiwum p. W adys awa Wiktora
z S kowej Woli, znajdujemy wyra nie
nazw  Klimkówki, nale cej wówczas
do miecznika królestwa wraz z innymi
miejscowo ciami „Klimkówka” czyli
„Litwinowo Wola”. Jak wiadczy Ksi -
ga Wizytacji Generalnej wielkiego
biskupa Sierakowskiego dekanatu
kro nie skiego z roku 1745, i której
odpis uwierzytelniony znajduje si
 w archiwum naszej parafii, Klimków-
ka by a wówczas w asno ci  Józefa
z T czyna hr Ossoli skiego (Vexilliperi

Pielgrzymuj c do sanktuarium

wi tego Krzy a w Klimkówce

Ko ció  w Klimkówce na polach

(C.d. na s.4)
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Curice Regni, Sandomirnensis,
Chmielnicensis Capitanei Haeredita-
ria). W roku za  1786 Klimkówka prze-
chodzi na córk  wojewody wo y skie-
go Józefa Ossoli skiego Teres
Potock , on  krajczego Józefa (archi-
wum w zamku Krasickich w Lesku).
Ostatnimi w a cicielami Klimkówki
byli: Józef, Teofil, Stanis aw, a wresz-
cie Józef Ostaszewski.

Pierwszy ko ció  parafialny zbu-
dowano w 1453 roku („Ziemia Sanoc-
ka w XV stuleciu”, Przemys aw D b-
kowski str. 48, cytat ród owy
Stadnicki – str. 60). By  to skromny
ko ció ek drewniany pod wezwaniem
w. Micha a Archanio a, konsekrowa-

ny przez biskupa przemyskiego Miko-
aja B a ejowskiego.

Obecnie na tym samym miejscu,
mniej wi cej w rodku wsi, stoi inny
ko ció  parafialny, zbudowany w 1854
r., za staraniem ówczesnego probosz-
cza ksi dza Piotra Burdy – przez miej-
scowego majstra Floriana Waisa. Ko-

ció  ten obity gontami, blach  pokry-
ty, posiada silnie zbudowan  wie ,
która opiera si  silnie panuj cym tu
cz sto wichrom z prze czy dukielskiej.
Ju  na zewn trz czyni ten ko ció  bar-
dzo mi e wra enie typowego ko ció -
ka wiejskiego w ród otaczaj cych go
ze wszystkich stron drzew lipowych,
lecz daleko pi kniejsze wra enie czyni
jego wn trze. Malowany ca y przez
znanego lwowskiego artyst  malarza
Tadeusza Popiela, dzia a koj co na
widza zgraniem farb i wzorów o moty-
wach kwiatów wiejskich, przy czym
ca a jego wewn trzna struktura nastra-
ja cz owieka do modlitwy i czyni wra-
enie prawdziwego Domu Bo ego.

O historii parafii z XV i XVI wieku
niewiele mamy zapisków. Pierwsza
wi ksza notatka pochodzi z wieku XVII
(1619 r.), a opisuje napad bandytów
na proboszcza ks. Wo yniewicza. Nie
pierwszy to by  napad zbójecki, albo-
wiem wspominaj  zapiski kronikarskie,
e i na poprzedników w dawniejszych

czasach kilkakrotnie rozbójnicy

z Beskidu (Latrones Beskidenses)
w celach rabunkowych napadali.

Nie oszcz dzi y te  Klimkówki na-
pady Tatarów. Kronika w ksi gach
metrykalnych wspomina, e w 1624
roku w ród oktawy Bo ego Cia a
Tatarzy wie  napadli i z upili pozosta-
wiaj c w spokoju ko ció  i plebani .
Z ksi g metrykalnych mo na poda
dok adn  seri  proboszczów tutej-
szych, pocz wszy od roku 1619 a  do-
t d. Wspomn  jeszcze i o tym,
e – wed ug tradycji – pierwsza nazwa

Klimkówki brzmia a „Kl kówka”, a to
od legendy do dzi  dnia ywo prze-
chowywanej, e przed wyoranym na
polu Krzy em – kl k y wo y. I ten to
w a nie, wed ug legendy wyorany
Krzy  do dzi  istniej cy, jest tym ma-
gnesem, który przyci ga pielgrzymów
i go ci do Klimkówki. W odleg o ci
bowiem oko o pó tora kilometra od pa-
rafialnego ko cio a w kierunku po u-
dniowo – wschodnim wioski, w pi k-
nej kotlinie w ród lasów, nad
potoczkiem, otoczony drzewami stoi

Wn trze ko cio a w Klimkówce

(C.d. ze s. 3)
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drugi ko ció ek drewniany pod we-
zwaniem „Znalezienia w. Krzy a”,
a w nim znajduje si  Cudowny Wize-
runek Pana Jezusa na Krzy u, s yn -
cy od wieków askami i cudami
(„ab antiquo In honorem et titulum
S. Crucis extineta”… visitatio gene-
ralia A. D. 1745 die 13 Junii).

„Dziwny jest Bóg w wi tych
swoich”, przedziwny za  w cudach i
rz dach swoich. Matce swojej Naj-
wi tszej Niepokalanej Maryi odda

Syn rz dy w wielkich i s awnych
o rodkach naszej polskiej ziemi, po
tych cudownych stolicach, odk d
rozdaje swe aski tym, co z wiar , na-
dziej  i mi o ci  do Niej si  garn , Jej
pomocy szukaj . Tam te  rozwija si
i kwitnie z wielkim po ytkiem dla wier-
nych cze  Królowej nieba i ziemi.

Syn Jej jedyny, jako za ycia chwa-
y nie szuka  dla siebie, podobnie nie-

jako czyni te  i dzisiaj. Na krzy u roz-
kaz ludzko ci wyda , by my Matk
Jego za Matk  nasz  uznali i mieli
i dlatego wybra  Jej liczne stolice,
sam za  jakby nadal chc c kry  si
w pokorze, pozostawi  dla siebie
nieliczne tylko miejsca, gdzie wyobra-
ony na krzy u w drzewie lub na

p ótnie wys uchuje tam równie
kornej pro by ludzkiej.

Takim to jednym z nielicznych na
naszej ziemi polskiej miejscem jest w a-
nie ten skromny ko ció ek w. Krzy-
a w Klimkówce. Tu te , jak wiadcz

najstarsze kroniki, spieszy  nasz lud
od wieków i tu pos uchanie i wys u-
chanie u Boga znajdowa . Tu z tego
krzy a, jakby z tronu swego wys u-
chiwa  Chrystus cierpi cych, strapio-
nych i zami zalanych. St d te  króluje
nad nasz  wiosk  i nad ca  okolic
i dlatego ko ció ek ten tak s usznie
nasz lud nazywa swoj  chlub  i sank-
tuarium parafii klimkowskiej. Temu te
Cudownemu Wizerunkowi niejeden
zawdzi cza zdrowie i ycie, a ca a pa-
rafia wyra nie przypisuje cudowne
ocalenie Klimkówki z pierwszej i dru-
giej zawieruchy wojennej i co roku
w dzie  7 maja wi ci pami tk  tego
ocalenia z pierwszej wojny wiatowej
i 20 wrze nia z jeszcze straszniejszej
drugiej po ogi wojennej, gdy my
w tym dniu cudownie powrócili z na-
szego wysiedlenia. Tu te  spiesz  co
roku z dalszych i bli szych okolic
chorzy i zn kani, ebrz c o zmi owa-
nie i to nie bez skutku.

Tu w przepi knym dniu 3 maja,

w którym wi cimy tak drogie sercu
polskiemu i katolickiemu pami tki Kon-
stytucji 3 majowej, wi to Królowej
Korony Polskiej, oraz pami tk  znale-
zienia w. Krzy a przez w. Helen ,
tysi ce pielgrzymów bierze udzia
w uroczystym nabo e stwie odpusto-
wym, jakie tu si  odprawia od
niepami tnych czasów.

S uszn  i godn  tedy jest rzecz ,
aby wie  o cudach tych i dziwne hi-
storie figury Pana Jezusa na krzy u tu
si  znajduj cej, do jak najdalszych
dotar a zak tków, aby wiar  przez to
budzi a, nadziej  nape nia a i mi o  ku
Zbawicielowi w sercach zapala a. Przyj-
mij o dobry Jezu te intencje.

Pierwszy ko ció ek w. Krzy a.
Dawna jest cze  Chrystusa Ukrzy-

owanego oddawana s yn cej aska-
mi figurze znajduj cej si  w ko ció ku
w. Krzy a w Klimkówce pod lasem.

Wed ug zapisków Kronkarcher pocz t-
ków tej czci nale y szuka  jeszcze w
zamierzch ej przesz o ci, kiedy to na
tronie królów polskich zasiadali potom-
kowie Piasta, a obecna diecezja prze-
myska nale a a do biskupstwa krakow-
skiego. Nie ulega w tpliwo ci, e
pierwszy ko ció ek w. Krzy a
w lesie istnia  pierwej zanim Klimków-
ka sta a si  parafi . Parafia Klimkówka
powsta a w 1453 r., tymczasem notat-
ka kronikarska uczyniona w 1639
w ksi dze „Status Ecclesiarum” uczy-
ni a wzmiank  o pierwszym ko ció ku
w. Krzy a w Klimkówce licz cym ju

wówczas lat oko o 290. Zatem ten
pierwszy ko ció ek musia  ju  istnie
w roku 1349. Tak  dat  istnienia ko-
ció ka ustali  proboszcz klimkowski

ks. Bronis aw Stasicki (1869 – 1874)
opieraj c swoj  kronik  odnosz c  si
do Klimkówki na ksi dze „Status Ecc-
lesiarum”. Ksi ga ta zosta a potwier-
dzona piecz ci  i podpisem ksi dza
Stanis awa z Bronikowa Bronikowskie-
go z dnia 1. VI 1639 r., kanonika wika-
rego in spiritualibus i oficja a general-
nego przemyskiego Rybotyckiego,
proboszcza wisznia skiego. W ksi dze
tej znajdujemy pierwsz  wzmiank
o ko ció ku w. Krzy a w Klimkówce
i na podstawie tej ksi gi ksi dz Broni-
s aw Stawicki podaje w kronice co na-
st puje: „Jest w Klimkówce kaplica
w. Krzy a na polach, poza wsi ,

o 5 wiorst oddalona, w której czasem
odprawia si  nabo e stwo „ex Indul-
to”; budowa tej e jest drewniana, lat
oko o 290, wybudowana na miejscu po-

przedniej, która przypadkowo ze wiec
zapalonych zgorza a w samo po udnie.
Dach roku zesz ego nowy dano,
reszta do  przydatna. e kaplica ta
szczególn  opiek  Bo  szczyci a si
i szczyci, wiadczy liczny nap yw
ludno ci, która z przedziwnym nabo-
e stwem i kornym dzi kczynieniem

tam e ucz szcza i pobo ne wota,
a szczególnie liczne ofiary wosku
do o tarza tam przynosi”. To mówi
kronika parafialna.

A co mówi tradycja i zwi zana
z ni  legenda? Najstarsi ludzie, 90 –
letni staruszkowie, jeszcze za czasów
ks. Jakla, ks. Wolskiego i ks. Grzyba,
tutejszych proboszczów, opowiadaj
legend  do dzisiejszego dnia yw
o wyoraniu przez tutejszego w o cia-
nina we wiosennej porze, cudami s y-
n cej figury Chrystusa Ukrzy owane-
go – w a nie na miejscu, gdzie obecnie
znajduje si  ko ció ek. To w a nie mia-
o da  powód przodkom naszym do

wystawienia w tym miejscu, na czy-
stym polu, w ród lasów pierwszego
ko ció ka i ta w a nie figura Ukrzy o-
wanego Chrystusa jest przedmiotem
czci ju  od bardzo dawna.

Opowiadaj  te  najstarsi ludzie
o wygl dzie drugiego ko ció ka, e by
on postawiony w stylu naszych daw-
nych wiejskich ko ció ków, na ladu-
j cych poga skie gontyny z podcie-
niami dooko a, otoczony lipami, na
których do niedawnych czasów wisia-
o mnóstwo kul, pozostawionych przez

chorych, którzy podpieraj c si  tymi
kulami, przybyli do ko ció ka po zdro-
wie i cudownie uleczeni wracali o w a-
snych si ach do domu. Lipy te os a-
niaj ce ko ció ek przez cztery wieki,
zosta y wyci te w 1820 r. O wielkiej
grubo ci tych lip wiadczy fakt, e
z pnia jednej z nich, zrobiono ambon .
Powiadaj  te  o tym, e ko ció ek ten
wyposa ony w bogate szaty liturgicz-
ne, posiada  wiele z otych kielichów
i wiele wotów z drogocennych krusz-
ców i z ota. Zn ceni wielkim skarbem
z odzieje tzw. „Latrones Beskidenses”
lub beskidnicy, którzy jak wiadczy
Kronika parafialna cz sto na rabunek
do Klimkówki z Karpat si  podsuwali,
obrabowali te  ten ko ció ek z drogo-
cennych skarbów, które unie li w oko-
liczne lasy i tam zakopali, a potem sami
wyjechali do Ameryki, nie zabrawszy
tych skarbów ze sob . Kilkadziesi t
lat pó niej jeden z nich, nie podawszy

(C.d. na s. 7)
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Parafia pw. Przemie-

nienia Pa skiego

organizuje pielgrzym-

k  dla cz onków

Ró  Ró a cowych

i wszystkich

ch tnych na spotka-

nie diecezjalne

Ró  Ró a cowych

w Haczowie dnia
7.10.2006 r.

(sobota).
Koszt wyjazdu oko o

10 z otych. Prosimy

o zapisywanie si

w zakrystii.

Intencje w tygodniu

11.09 -17.09.2006 r.

Poniedzia ek, 11.09
6.30 + Katarzyna (greg.).
7.00 + Igor (greg.).
7.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 1. + Micha  (greg.)
2. o zdrowie i b ogos awie stwo Bo e
dla rodzin z ró y 21 pw. Matki Bo ej
Ostrobramskiej.
3. + ks. Antoni Por bski od rodziny
Wtorek, 12.09
6.30 + Katarzyna (greg.).
7.00 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.30 + Igor (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 1. + Izabela.
2. + Micha  (greg.).
3. + ks. Antoni Por bski od rodziny.

roda, 13.09
6.30 + Katarzyna (greg.).
7.00 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.30 + Igor (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 1. + Marek D browski (20 r. m.).
2. + Micha  (greg.).
3. + ks. Antoni Por bski od parafian.
Czwartek, 14.09
6.30 + Marian i Tadeusz (greg.)
7.00 + Boles aw Skiba.
7.30 + Igor (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 1. + Katarzyna (greg.).
2. + Micha  (greg.).
3. Radio Maryja.
Pi tek, 15.09
6.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.00 + Micha  (greg.).
7.30 + Katarzyna (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 + Igor (greg.).
2. + Marian Bodziak (1 r. m)..
Sobota, 16.09
6.30 + Katarzyna (greg.).
7.00 + Igor (greg.).
7.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 1. dzi kczynna w 18 rocznic
 urodzin Kamila z pro b  o b ogos a-
wie stwo Bo e.
2. + Micha  (greg.)
Niedziela, 17.09
6.30 + Katarzyna (greg.).
8.00 .........................................................
9.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
11.00 za parafian.
12.30 + Micha  (greg.).
16.00 o wiat o Ducha wi tego dla
wszystkich uczestników rekolekcji
ewangelizacyjnych.
17.30 – nabo e stwo ró a cowe.
18.00 1. za poleg ych i pomordowa-
nych na wschodzie.
2. + Igor (greg.).
Stro e: + Józef Sowa.

1. Nabo e stwo ró a cowe odpra-
wimy dzi  o godzinie 17:30.
2. Jutro, po Mszy wi tej wieczornej,
odb dzie si  spotkanie ministrantów
i lektorów w salce na plebani rozpo-
czynaj ce kolejny rok formacji litur-
gicznej S u by O tarza. Obecno
obowi zkowa. Na to spotkanie zapra-
szamy tak e wszystkich kandydatów,
którzy po odpowiednim czasie przy-
gotowania chcieliby s u y  przy O ta-
rzu Pa skim. Na zg oszenia czekamy
do ko ca pa dziernika.
3. W najbli szy czwartek, 14 wrze-
nia, wypada wi to Podwy szenia

Krzy a wi tego. Jest to dzie  odpu-
stu w parafii Bukowsko oraz w parafii
Ojców Franciszkanów.
4. W pi tek, 15 wrze nia, przypada
wspomnienie Naj wi tszej Maryi Pan-
ny Bolesnej. Jest to dzie  odpustu
w Stro ach Ma ych, który b dzie po-

czony z po wi ceniem dzwonu.
Msza wi ta zostanie odprawiona
o godzinie 17:00.
5. Tak e w pi tek rozpoczynamy
triduum przez wi tem w. Stanis awa
Kostki, patrona dzieci i m odzie y. Bar-
dzo serdecznie zapraszamy dzieci,
m odzie , rodziców, wychowawców na
prze ywanie przygotowania do tego
patronalnego wi ta. Odpowiednie
kazania b d  g oszone w czasie Mszy

wi tej o godzinie 18:00, a w niedziel
o godzinie 9:30. Prosimy o przyj cie,
bo pomoc Bo a ka demu jest
potrzebna.
6. Równie  w pi tek prac  formacyj-
n  w parafii po wakacyjnej przerwie
rozpocznie Ruch Apostolstwa M o-
dzie y. Spotkania odbywa  si  b d
w ka dy pi tek po Mszy wi tej wie-
czornej o godz. 18:00. Serdecznie za-
praszamy m odzie  klas gimnazjalnych
i szkó rednich.
7. W sobot  b dzie pielgrzymka Ró
do Lud mierza i Zakopanego. Nie ma
ju  wolnych miejsc.
8. Za tydzie  niedziela rodków spo-
ecznego przekazu. Taca przeznaczo-

na b dzie na radio diecezjalne. Za ofia-
ry z o one z tej okazji czy ka dej innej,
sk adamy serdeczne Bóg zap a .
9. Równie  za tydzie , w niedziel ,
o godz.: 18:00  zostanie odprawiona
Msza wi ta za poleg ych i pomordo-
wanych na Wschodzie.
10. Uprzejmie prosimy, aby dzieci i
m odzie   (poza przypadkami szczegól-
nymi) nie zasiada y miejsca w awkach,
podczas gdy obok stoj  starsi. Dobry
obyczaj ka e starszym ust pi  miejsca.
11. W zakrystii znajduj  si  ciekawie
wydane kalendarze ksi kowe zawie-
raj ce wiele po ytecznych informacji
przydatnych w yciu. Cena – 15 z .

23 Niedziela zwyk a – 10.09.2006 r.
Og oszenia duszpasterskie.
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swego nazwiska, tkni ty sumieniem,
napisa  do tutejszych parafian, wymie-
niaj c miejsce, gdzie skarby zakopa .
Cho  by y dok adnie podane szcze-
gó y tego miejsca, to jednak skarbów
nie znaleziono, gdy  wskutek wyci -
cia drzew na ko ció , zmieni  si  wy-
gl d opisanego miejsca.

Na zasadzie przytoczonej Kroniki
oraz tradycji mo na s usznie wniosko-
wa , e tutejsi pobo ni parafianie dla
wizerunku Chrystusa Ukrzy owanego
postawili pierwszy ko ció ek w pierw-
szej po owie XIV wieku. Jaki by  jego
wygl d, jak d ugo on sta , nie wiado-
mo. To jednak pewne, e oko o roku
1650 spali  si  od wiec p on cych,
pozostawionych na o tarzu i e w cu-
downy sposób ocala  Wizerunek
Chrystusa, znajduj cy si  do tego
czasu w ko ció ku.

Drugi ko ció ek.
Cudowne ocalenie figury Chry-

stusa Ukrzy owanego pobudzi o gor-
liwo  w oddawaniu czci Chrystuso-
wi Panu w tym miejscu i zapali o ducha
ofiarno ci do tego stopnia, e w krót-
kim czasie wybudowano drugi drew-
niany ko ció ek stylowy, na wzór daw-
nych gontyn s owia skich z wej ciem
od zachodu na wschód.

Kiedy w Klimkówce powsta a
samodzielna parafia, a sta o si  to
w roku 1453 („Ziemia Sanocka w XV
stuleciu”, Przemys aw D bkowski,
str. 48 – cytat ród owy: Stadnicki,
str. 60) – jeden z tutejszych probosz-
czów wystara  si  o pozwolenie na
odprawianie Mszy w. w nowym ko-
ció ku u w adzy duchownej, prawdo-

podobnie u biskupa przemyskiego
Miko aja B a ejewskiego, który by
pierwszym z biskupów odbywaj cych
wizytacj  tutejszego ko cio a parafial-
nego, a pi tym z rz du na stolicy bi-
skupiej w Przemy lu. By o to w dru-
giej po owie XV wieku. Gorliwo  t
przyg uszy  na jaki  czas szerz cy si
w okolicach Rymanowa arianizm, któ-
ry spowodowa  oboj tno  w odda-
waniu czci Chrystusowi Ukrzy owa-
nemu we wspomnianym ko ció ku.
Zmniejszy a si  ofiarno  na cele reli-
gijne, nie by o czym pokry  wydatków
naprawy ko ció ka, a szczególnie na
sprawienie nowego dachu gontowe-
go. Nie min y równie  bez echa pó -
niejsze „nowinki” religijne szerz ce si
równie  w okolicy Rymanowa. Magnat
Zbigniew Siene ski, pan na Rymano-

wie, gwa tem opanowa  ko ció , znie-
wa y  Naj wi tszy Sakrament, wygna
ksi y i wprowadzi  tam e obrz dek
luterski (ks. dr W. Tomaka, „Najnow-
sze wiadomo ci z historii diecezji prze-
myskiej”). Jednak herezja ta nie zapu-
ci a u nas g bszych korzeni – lud

nie ulega  ba amuctwom lecz mocno i
uparcie trwa  przy wierze katolickiej.
Tote  ma y ko ció ek w Klimkówce,
postawiony zupe nie na uboczu w ród
lasów, by  prawdziw  ostoj  dla wie-
rz cego ludu, który si  tutaj chroni
i wiar  swoj  wyznawa . W 1638 r.
pokryto ko ció ek nowymi gontami
i uratowano go od upadku, dzi ki cze-
mu przetrwa  on jeszcze do roku 1868.

Z czasów istnienia drugiego ko-
ció ka kroniki podaj  jako w a cicieli

Klimkówki nast puj ce nazwiska:
Dobies aw z Ole nicy, kasztelan sa-
nocki, który 12 czerwca roku 1436 na-
by  Klimkówk  za 120 z otych polskich
i t  wiadomo  notuj  sanockie ksi gi
s dowe. – Nast pnie dziedzicem wsi
Klimkowej (Klimkówki) by  Andrzej ze
Sienna, do roku 1463, w Melsztyna. –
Nast pnie Klimkówka przechodzi na
w asno  rodziny Bobolów, z której
wywodzi  si w. Andrzej Bobola.
W 1619 r. Wojciech Bobola, podko-
morzy przemyski, w a ciciel Iwonicza
i fundator ko cio a w Klimkówce, jako
kolator podpisa  prezent  na Klimkow-
skie probostwo ksi dzu Janowi Woj-
niewiczowi. Nast pnie notuj  kroniki,

e kolatorem ko cio a w Klimkówce
by  Jan Stadnicki, wojewoda wo y -
ski, który za 1000 florenów wybudo-
wa  zakrysti  do starego ko cio a. –
W roku 1730 kolatorem tutejszym by
Józef z T czyna Ossoli ski, poczym
w 1786 r. przechodzi Klimkówka na
w asno  Teresy Potockiej, ony kraj-
czego Józefa (archiwum zamku Krasic-
kich w Lesku), za  w po owie XIX wie-
ku kupuje Klimkówk  rodzina
Ostaszewskich.

Trzeci ko ció ek.
O trzecim z kolei ko ció ku w.

Krzy a, który dotychczas istnieje, po-
daje kronika parafialna bardzo szcze-
gó owe wiadomo ci. Oto w 1868 r.,
tutejsi parafianie wraz z ksi dzem pro-
boszczem Bronis awem Stawickim
i kolatorem ko cio a Teofilem Osta-
szewskim, widz c, e drugi ko ció ek
chyli si  ku upadkowi, postanowili
przyst pi  do budowy nowego
ko ció ka.

Po ostatnim odpu cie w dniu
3 maja, odprawionym jeszcze w sta-
rym ko ció ku, ówczesny proboszcz
ks. Bronis aw Stawicki przyby  do ko-
ció ka w uroczystej procesji, w której

wzi a udzia  ca a parafia i tu w dniu 29
.V 1868 r., odprawi  w starym ko ció -
ku po raz ostatni Msz w., po której
zdj  Krzy  Pana Jezusa z o tarza, ce-
lem przeniesienia Go w uroczystej
procesji do ko cio a parafialnego,

Gospodarz  który wyora  wizerunek Ukrzy owanego

(C.d. na s.8)

(C.d. ze s. 5)
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gdzie Go z o ono na tymczasowe prze-
chowanie. Zaraz po tej ostatniej Mszy
w. i po przeniesieniu Krzy a, zebrali

si  miejscowi cie le do rozbiórki
starego ko ció ka pod przewodnic-
twem znanego w okolicy i cenionego
majstra ciesielskiego Floriana Waisa,
ojca by ego profesora i rektora
Uniwersytetu Lwowskiego, ks. pra a-
ta dra Kazimierza Waisa.

Najprzód rozebrano o tarz i prze-
chowano go w kostnicy cmentarnej,
nast pnie ca  kaplic , z której drze-
wo sprzedano. Dnia 6.VI.1868 r. po o-
ono fundamenta pod nowy ko ció-
ek, 4 lipca fundamenta te po wi ci

i umie ci  kamie  w gielny ks. Antoni
Schmurz, dziekan rymanowski, a pro-
boszcz z Rogów – z upowa nienia
Kurii Biskupiej w Przemy lu.

Budowa ko ció ka post powa a
potem tak szybko, e ju  w jesieni te-
go  roku pokryto dach gontami,
a w kwietniu nast pnego roku usta-
wiono nowy o tarz, wykonany w pra-
cowni Pietkiewicza w Przemy lu – i ju
w tym roku urz dzi  mo na by o wspa-
nia  uroczysto  po wi cenia nowe-
go ko ció ka. W tym miejscu uwa am
za stosowne wspomnie  o wielkiej
ofiarno ci parafian na budow  wspo-
mnianego ko ció ka w. Krzy a. Naj-
przód pi kny przyk ad ofiarno ci da
tutejszy kolator Teofil Ostaszewski,
który ofiarowa  ca y materia  drewnia-
ny potrzebny do budowy, a w lad za
nim poszed  jego dzier awca Antoni
Gniewosz, który z wdzi czno ci za oca-
lenie budynków gospodarskich od
po aru, z o y  jako dar dzi kczynny na
t  budow  200 florenów austriackich.
Teofil Penar, dzier awca klimkowskiej
karczmy, która si  6.XII.1868 r. spali a,
z o y  100 fl austr. z tym yczeniem,
by one obrócone zosta y na koszta
budowy nowego o tarza. S P Antoni
Gryszter odda  przed mierci  na
budow  60 fl, Tomaszowa Kielarowi
25 fl, Jakub Wais 40 fl. Podczas odpu-
stu 3 maja zebrano na sk adk  21 fl 34
centy. Oto pi kne przyk ady du ej
pobo no ci i ofiarno ci – aby one
 znalaz y w dzisiejszych czasach
swoich na ladowców.
Uroczysto  po wi cenia trzeciego

ko ció ka.
Dnia 3.V.1869 r. Klimkówka, a wraz

z ni  ca a okolica, prze ywa a niezwy-
k  uroczysto . Oto po wi cenie trze-
ciego ko ció ka w. Krzy a. Od niepa-

mi tnych czasów w dniu tym odpu-
stowym zawsze ci gn y liczne rzesze
p tników do tego skromnego ko ció -
ka z najdalszych nawet okolic. W tym
roku udzia  wiernych by  tym liczniej-
szy. Jeszcze papie  Pius IX potwier-
dzi  odpustowe aski w tym dniu 3 maja
w uroczysto  Znalezienia w. Krzy a
w tym ko ció ku pismem „Ad perpe-
tuam rei memoriam”, z dnia 19.VIII.1851
r. Pismo to znajduje si  w archiwum
ko cio a parafialnego w Klimkówce.
Z ask tych korzysta y od dawna ca e
rzesze wiernych spiesz cych tutaj
z najdalszych okolic. Tym wi kszy
nap yw wiernych by  w dniu po wi -
cenia nowego ko ció ka. Przyby o na
uroczysto  ca e duchowie stwo
okoliczne ze swoimi wiernymi. Wcze-
snym rankiem wyruszy a uroczysta
procesja z ko cio a parafialnego –
z najwi kszym pietyzmem nios c
Wizerunek Pana Jezusa na krzy u, któ-
ry by  przedmiotem czci od niepami t-
nych czasów. Na czele procesji kro-
czy  ks. dziekan A. Schmurz w asy cie
miejscowego proboszcza ksi dza
Bronis awa Stawickiego, który by  ini-
cjatorem budowy nowego ko ció ka,
oraz liczne duchowie stwo. W ród
d wi ku dzwonów z pie ni  na ustach
„Krzy u wi ty nade wszystko” – s a-
wi c  niepoj te owoce Krzy a wi -
tego, p yn y fale pobo nego ludu
w stron  ko ció ka po kamienistej dro-
dze krzy owej. Nowy ko ció ek uma-
jono w tym dniu licznymi wie cami
z ga zek jod owych tak, e widok
jego na tle zieleniej cych si  pierwsz
zieleni  majow  pól i lasów, przedsta-
wia  obraz wspania y.

Z upowa nienia ówczesnego
biskupa przemyskiego Antoniego Jó-
zefa Monasterskiego i w jego zast p-
stwie po wi ci  najpierw ksi dz dzie-
kan ten skromny ko ció ek, przy czym
krzy  ulokowano w o tarzu tak, jak do
dzisiaj wisi. Nast pnie po wi ci  nowy
o tarz wstawiaj c we  portatyl z reli-
kwiami wi tych, celem przystosowa-
nia go do odprawiania Naj wi tszej
Ofiary.

Pierwsz  Msz w. wotywn , jako
ofiar  dzi kczynn  za szczególniejsz
pomoc Bo  w budowaniu ko ció ka,
odprawi  proboszcz miejscowy
ks. Bronis aw Stasicki. Nast pnie wy-
szed  z uroczyst  sum  ksi dz dziekan
rymanowski A. Schmurz. Mo na so-
bie tylko wyobrazi  z jakim uczuciem
wys uchali wierni przemówienia ksi -

dza dziekana – w czasie którego nie-
jedna za sp yn a, ciel c si  u stóp
Krzy a z pro b  by Chrystus w no-
wym, cho  skromnym mieszkaniu za-
cz  nadal w jak najd u sze wieki b o-
gos awi  tak Klimkówce, jako te  i ca ej
okolicy.

Odt d ju  co roku w dniu 3 maja
odbywa  si  b dzie uroczysto  od-
pustowa w tym skromnym ko ció ku
i ci ga  rok rocznie tysi czne rzesze
pielgrzymów, którzy z wiar  przyby-
wa  tu b d  z najdalszych okolic.
Ale nie tylko w tym dniu. W ka d
pogodn  niedziel , pocz wszy od
wczesnej wiosny do pó nej jesieni, ten
skromny ko ció ek b dzie przyci ga
do siebie niezwyk o ci  swego po o-
enia licznych pielgrzymów, jednych

z ciekawo ci, innych przyci ni tych
ró nymi troskami, z g bokiej wiary
i ka dy odejdzie st d podniesiony
na duchu, a przynajmniej z g bok
zadum  nad niezbadanymi wyrokami
Bo ymi, które obra y sobie stolic ask
swoich w tak skromnym i cichym miej-
scu, bez rozg osu i s awy. wiadczy
o tym b d  liczne listy nap ywaj ce
do Urz du parafialnego w Klimków-
ce, opisuj ce prze ycia w tym cichym
ustroniu, to znowu dzi kuj c Cudow-
nemu Panu Jezusowi za ró ne aski tak
dla duszy jak i dla cia a – a tak e
i te wiersze opisuj ce ten skromny
zabytek, wiersze, które nie maj  w so-
bie wyszukanej poezji, ale t tni  g -
bok  wiar  i niewinn  naiwno ci
dziecka. Dla przyk adu przytocz
tu wiersz pewnej osoby, jaki si  zro-
dzi  w jej duszy pod wp ywem uroku
tego cichego zak tka.
„Introite toti, manete soli, axite alii” –
„wejd cie cali, zosta cie sami, wyjd -
cie inni”.
Z rozdartym sercem przest pi am
progi
Ciche i niskie ko ció ka wiejskiego,
By w samotno ci skruszy  obce bogi
Serca w ród wiata zszarganego.
Wszed em tu ca y na duszy ubogi,
Sam tez zostan  u stóp Krzy a tego,
B d  si  modli  a  si  serce skruszy
I wyjd  inny, spokojny na duszy.
Jaka tu cisza! Gdzie  zamar o ycie,
I s ysz  w ciszy g os, co na mnie wo a:
Zrzu  ze swej duszy sprószone
spowicie
I wejd  pokorny na bój dom ko cio a
– Pokor  serca przeciwstawiaj bucie
U stóp Jezusa, który jest doko a.
O id  do Niego! On ci  tutaj czeka

(C.d. ze s. 7)



9

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 37 (161) 10 wrze nia 2006 r.

I oblecz  zbroj  nowego cz owieka.
I oto zami zrosi em swe lice
Pokorny, cichy i bardzo male ki…
Przynios em z sob  smutek i t sknic ,
Gorycz, niepokój i serca udr ki –
A tu je rzucam  w dym na kadzielnice.
A przed o ywczym tchnieniem Bo ej
M ki
Co si  wros a na serca rubie y
J em si  moich dziecinnych pacierzy.
Modl  si  u wrót mych ko cio ów
Jak e  szcz liwym dzi , chocia
w niedoli
Mog  wyp aka  pod stra  anio ów
Wszystko co truje mnie i co mnie boli,
Dusz  we strz pach i serce jak o ów
I ycie, w które id  po niewoli,
Gdzie ka da cie ka jest jak wi  zdra-
dziecka.
Bo e! Zachowaj we mnie wiar
dziecka!

Jak wygl da trzeci ko ció ek?
Ko ció ek w. Krzy a w Klimków-

ce zewn trznym swym wygl dem nie
przedstawia nic nadzwyczajnego, nie
posiada nawet okre lonego stylu bu-
dowy. Wybudowany w ci gu jedne-
go lata bardzo solidnie z drzewa jo-
d owego tutejszych lasów, posiada 12
kroków d ugo ci i 8 szeroko ci. Na-
wet miejsce po o enia nie pozwala o
na wybudowanie ko ció ka wi kszych
rozmiarów. Liczy  si  jednak mistrz cie-
sielski Florian Wais z tym, e ko ció-
ek ten nie pomie ci w sobie licznego

nap ywu wiernych i dlatego zaprojek-
towa  i wykona  drzwi ruchome tak,
e prawie ca a ciana frontowa mo e

by  rozsuwana przy pomocy rucho-
mo ustawionych desek, by ludzie
stoj cy na dworze mogli widzie  ca e
wn trze ko ció ka, a zw aszcza
ustawiony w rodku o tarza Wizeru-
nek Pana Jezusa na krzy u. Aby nada

ko ció kowi wi kszego uroku obwie-
dziono go murem wysokim na metr,
z kamienia wydobytego z o yska stru-
myka op ywaj cego ko ció ek od stro-
ny wschodniej. Mur ten ob o ono
z wierzchu darniami, zaros ymi na
powierzchni zielon  traw . Poza mu-
rem, w miejscu starych, wyci tych lip,
które grozi y przewróceniem si  na
ko ció ek, zasadzono kilka kasztanów
i lip. Przy wej ciu z przodu zrobiono
z w skich desek prost  bramk . Po
prawej stronie przy wej ciu umiesz-
czono przy samej cianie kropielnic
wysoko ci jednego metra, wykut
z piaskowego kamienia jeszcze w roku
1818. wn trze ko ció ka pomalowa
artysta malarz z Krosna, u ywaj c
zwyczajnych farb – sufit pomalowa
na niebiesko z ca ym rojem gwiazd. Po-
sadzk  u o ono ze zwyczajnych du-
ych p yt kamiennych, wydobytych

z ziemi okolicznych pól i lasów. Dla
wygody ludzi starszych umieszczono
dwie awki oko o 3 m d ugo ci. Na cia-
nach rozmieszczono ma ych rozmiarów
stacje Drogi krzy owej. Na chórze znaj-
duj  si  malutkie organy, wykonane
w firmie organmistrza z Przemy la
F. Konecznego. Za pasterzowania
ksi dza Wincentego Grzyba przema-
lowano o tarz z koloru br zowego
na kolor na laduj cy popielaty mar-
mur. O tarz przemalowa  malarz ze Sa-
noka A. Sarnecki pod kierunkiem
artystycznym W . Lisowskiego ze Sa-
noka. Ten te  artysta wymalowa  dla
ko ció ka du y, pi kny obraz przed-
stawiaj cy legend  wyorania krzy a
Chrystusowego. W 1928 r. in . Zalew-
ski, dyrektor kopalni nafty, podarowa
dla ko ció ka relikwie o miu wi tych
wraz z dokumentami stwierdzaj cymi
ich autentyczno , dla których zaku-

piono z ofiar wiernych pi kny, poz a-
cany relikwiarz. Przerobiono te  i po-
z ocono pi kny, stary kielich
z ko cio a parafialnego na puszk  na
komunikanty – dla wiernych przyst -
puj cych tu do Komunii w. W 1929 r.
Julian hr Tarnowski z Chorzelowa, za-
mieszka y w Rymanowie – wielki czci-
ciel Chrystusa Ukrzy owanego – fun-
duje dla ko ció ka dwa wspania e okna
-  witra e ze szk a antycznego, przed-
stawiaj ce wizerunek Matki Boskiej
Cz stochowskiej oraz w. Teresy.
Witra e te wykona a firma ele skie-
go z Krakowa i wprawi a w miejsce sta-
rych okien, przez które w ró nych cza-
sach w amywali si  kilka razy
poszukiwacze z ota do wn trza ko-
ció ka i poniszczyli ró ne rzeczy, jak

np. wieka od komody, w której prze-
chowuje si  szaty liturgiczne, pogi li
i oderwali od ciany skarbonk ela-
zn  na ofiary przeznaczon , na jednym
z pilastrów ko cio a. Do ozdoby
ko ció ka przyczyni  si  wielce pi k-
ny, du y, artystycznie wykonany
w warsztacie lusarskim w Miejscu
Piastowym Wizerunek Chrystusa
Ukrzy owanego umieszczony na fron-
cie ko ció ka – górnej cz ci fasady.
Wizerunek ten zafundowali tutejsi pa-
rafianie, przebywaj cy obecnie
w Ameryce: Marian i Maria Kaspero-
wiczowie, za kwot  70 dolarów amery-
ka skich. Ko ció ek zako czony jest
ma  stylow  wie yczk  proporcjonal-
n  do jego wymiarów, w której znaj-
duje si  sygnaturka. Z biegiem czasu
przybywa y do ko ció ka inne rzeczy
s u ce do ozdoby. I tak za pasterzo-
wania ks. prob. W . Kulczyckiego
zakupiono z ofiar 4 lichtarze na o tarz,
grube, posrebrzane na miejsce sta-
rych, drewnianych. Sprawiono tak e
dzwonek cienny, daj cy znak rozpo-
czynania nabo e stwa oraz 4 – g o-
sowy posrebrzany dzwonek do Mszy
w., których dotychczas nie by o.

Pewna osoba z Rymanowa ofiarowa a
do ko ció ka du  statu  sw. Anto-
niego. Sprawiono tak e now  skar-
bonk  solidn , przykr con  do pila-
stru rubami, w miejsce starej przez
rabusiów nadwyr onej. Wielk  ozdo-
ba wn trza ko ció ka jest du y obraz
(200/150 cm) sprawiony w 1937 r. sta-
raniem ówczesnego proboszcza kosz-
tem 400 z , malowany przez artyst
malarza Stanis awa Studenckiego,
ucznia i wspó pracownika Wojciecha

(C.d. na s. 10)

róde ko przy Ko ció ku
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Kossaka. Obraz przedstawia scen
znalezienia w. Krzy a przez w. Hele-
n  i stanowi tytu  odpustowy
w tym e ko ció ku. Kompozycj  tego
obrazu wykona  proboszcz ówczesny,
wspólnie z artyst  malarzem na pod-
stawie „ ywotów wi tych” ks. Pio-
tra Skargi. Uroczysto  po wi cenia
obrazu w pi kny dzie  s oneczny
3 maja 1937 r. zgromadzi a tysi ce piel-
grzymów z bliska i z daleka. W 1943 r.
szala a nad Klimkówk  wielka burza.
O wielko ci gradu wiadczy fakt,
e wybi  on gruby witra  Matki Bo-

skiej Cz stochowskiej, wyrywaj c
z niego 7 kawa ków sk adowych. –
W czasie wojny nie by o mowy o re-
peracji, dokonano tego dopiero w 1949
roku kosztem 25 tysi cy z . Celem
naprawy musia  na miejsce przyjecha
dwa razy monter firmy ele ski
z Krakowa i dokona  naprawy bez zna-
ków zniszczenia. Podkre li  tu trzeba
wielk  ofiarno  na ten cel parafian,
którzy w przeci gu dwóch tygodni z o-
yli pieni dze. Tu te  zaznacz , e w

roku 1944 – w pa dzierniku, kiedy
wojska sowieckie kwaterowa y maso-
wo w Klimkówce, dokonano w ko cio -
ku wielkiego w amania. Rabusie pró-
bowali najprzód dosta  si  przez bram
pó nocn , widz c jednak, e ciany s
z grubych belek, poniechali tej robo-

ty. Ostatecznie dostali si  do rodka
wyr buj c siekierami du y otwór
w drzwiach i skradli wiele rzeczy:
czerwone nakrycie o tarza, obrusy, bie-
lizn  ko cieln , niektóre wota. Na
szcz cie cenniejsze wota z ote
o srebrne ju  przedtem proboszcz
miejscowy zdj  i przechowa  w ko cie-
le i te ocala y. Równie  i kielicha nie
by o w tym czasie w ko ció ku.
Wiedz c jednak, e ko ció ek, stoj cy
w czystym polu, nara ony jest na nie-
bezpiecze stwo, zaraz po w amaniu
tym przeniesiono to, co jest tam
najcenniejsze tj. Wizerunek Pana
Jezusa Ukrzy owanego do ko cio a
parafialnego, gdzie te  zosta  w bocz-
nym o tarzu a  do 3.V.1945 r., po czym
w procesji przeniesiono ten Krzy  na
swoje miejsce, gdzie od 600 lat zawsze
si  znajdowa . Dodam jeszcze,
e w roku 1948 organmistrz z Iwonicza

p. Kandefer, przy okazji remontu
organów w ko ciele, wyczy ci  i zre-
montowa  równie  ma e organy w ko-
ció ku. Ogólny stan ko ció ka w chwi-

li obecnej jest zadowalaj cy. Jednak –
jak znawcy orzekli badaj c jego cia-
ny – nie postoi on ju  d ugo bez jakie-
go  wi kszego remontu. ciana
wschodnia jest mocno spróchnia a.
Jeszcze przed wojn  gontowe pokry-
cie dachu okaza o si  mocno zniszczo-
ne. I znowu tu  przed sam  wojn

w 1939 r. tutejsza parafianka, ta sama,
która zafundowa a krzy  na front
ko ció ka, pokry a ko ció ek now
blach  kosztem 1000 z , przez co ko-
ció ek zosta  wzmocniony i czasowo

na lat kilkana cie od upadku uratowa-
ny. Szlachetnej fundatorce, przebywa-
j cej aktualnie w Ameryce Marii
z Józefowiczów Kasperkowiczowej,
parafia sk ada w tym miejscu serdecz-
ne „Bóg zap a ”.

Tak tedy skromny ten trzeci ko-
ció ek stoj cy na uboczu wioski, przy

ca ym swym pozornym opuszczeniu,
rysuj cy si  na tle okolicznych wzgórz
i zieleni lasów szpilkowych i li cia-
stych – posiada jaki  nieopisany urok
tajemniczo ci i pokoju, który owiewa
ka dego, kto tylko wchodzi w jego
progi. Od wczesnej wiosny do pó nej
jesieni, czasami nawet i w zimie – o ile
tylko zaspy nie ne na to pozwalaj  –
odprawia si  w tym ko ció ku przewa -
nie raz albo dwa w tygodniu, wcze-
snym rankiem Naj wi tsza Ofiara
Mszy w. w ród której ca a natura g o-
si chwa  Bogu, z pobliskich lasów
dolatuje piew ptaszków i czy si
z melodi  pie ni ko cielnych, spiewa-
nych przez wiernych przy akompania-
mencie organów i cichym szmerze
strumyka, op ywaj cego ko ció ek
od wschodu, a wszystko to ad majo-
rem Dei gloriam in excelsis!
Figura Ukrzy owanego Chrystusa.

Na pierwszy rzut oka szczególniej-
sza uwag  pielgrzyma, wst puj cego
w progi tej skromnej kapliczki zwraca
na siebie posta  Chrystusa Ukrzy o-
wanego i na d ugo do siebie przyku-
wa. Staro ytny ten Wizerunek, s yn -
cy askami od pierwszej po owy XIV
wieku, z czasów jeszcze piastowskich,
wed ug podania ludowego w a nie
w tym miejscu zosta  przez rolnika
z ziemi wyorany. Sama figura Chrystu-
sa wysoko ci jednego metra, arty-
stycznie wykonana z drzewa lipowe-
go przez nieznanego rze biarza, nosi
na sobie wszelkie cechy stylu gotyc-
kiego. Powleczona farba na laduj c
barw ywego cia a ludzkiego, do-
tychczas znajduje si  w stanie dobrym,
oprócz korony cierniowej na g owie,
która wymaga konserwatorskiej na-
prawy. W figurze tej przedstawiony
jest Chrystus cierpi cy w ostatniej
chwili swego ycia – a twarz Jego jest
bardzo podobna do twarzy Chrystu-
sa Ukrzy owanego znajduj cego si
w Limpias. Oczy Jego pe ne ez

(C.d. ze s. 9)

Ko ció  parafialny w Klimkówce
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zwrócone ku niebu, usta nieco rozchy-
lone, j zyk dr cy, dotykaj cy górnej
wargi – zdaje si  i  do uszu naszych
dolatuje jedno ze siedmiu s ów na krzy-
u wyrzeczonych. S yszymy wi c wy-

ra nie w tej ciszy pó mrocznej kaplicz-
ki s owa Chrystusowego opuszczenia:
„Eli, Eli! Lamma sabachtani!” – „Bo e,
Bo e! Czemu  mnie opu ci ”. To zno-
wu p yna ku nam ze serca Jezusowe-
go do serca naszego najszczytniejsze
s owo „pragn ” i dope ni je w sercu
swoim: pragn  chwa y Bo ej i dusz
ludzkich zbawienia. Gdy ca e cia o
Chrystusa zroszone kroplami krwi,
p yn cej spod ostrej cierniowej koro-
ny, w boku nie widzimy jeszcze rany
otwartej, która nam wkrótce ca e Ser-
ce Jego odkryje. Ca e cia o, a szcze-
gólnie oblicze konaj cego Zbawicie-
la, posiada przede wszystkim du e
cechy znamienne, pobudza swym wi-
dokiem do nabo e stwa i g bokiej za-
dumy – i jest wybitnej miary arcydzie-
em sztuki rze biarskiej. Wargi na pó

rozchylone mówi  nam o tym, e za
chwil  ma w r ce Ojca Swojego po-
wierzy  dusz  swoj  i wyrazi  ostat-
nie s owa: „Ojcze, w r ce Twoje pole-
cam ducha mojego”. Szeroko otwarte,
wzniesione ku niebu renice, jakby
szuka y Boga i pragn y Go ujrze  twa-
rz  w twarz za wszelk  cen . U stóp
Krzy a stoj  dwie nieproporcjonalnie
mniejsze figury, zupe nie pó niejsze-
go pochodzenia – wyraz ich twarzy
dostrojony do wielkiej tragedii kona-
nia – to bolej ca Matka i ucze  umi o-
wany w. Jan. Z wyrazem najwi ksze-
go smutku w twarzach i ca ej postaci,
zdaj  si  wypowiada  dwa pe ne prze-
ra enia druzgoc ce s owa: „Chrystus
ju  kona”.

Takie wra enia i uczucia budzi
w sercach ta staro ytna figura na krzy-
u, od wieków czczona w Klimkówce.

I mimo woli chyl  si  g owy pobo ne-
go ludu przed tym straszliwym wyda-
rzeniem Boga – Cz owieka na krzy u,
a usta w podzi ce szepc : chwalimy
i b ogos awimy Ci Panie, e  przez
Krzy  twój i mier wiat odkupi .

róde ko przy ko ció ku
w. Krzy a.

Pisz c histori  ko ció ka nie po-
dobna pomin  milczeniem róde ka,
o którego wodzie cudownej, uzdra-
wiaj cej chorych, szczególnie na oczy,
kr y wiele pobo nych poda . róde -
ko to wytrys o jak opowiadaj  starzy
ludzie w odleg o ci zaledwie kilkuna-

stu kroków od o tarza ko ció ka,
tu  obok ubitej drogi. Jak czytamy
w „Intencjach Serca Pana Jezusa”
z roku 1909 (grudzie , str 360)
„Studzienka ta przed 20 laty zagin a,
a równocze nie powsta a inna
studzienka na s siedniej roli, nale -
ca do Marcina Penara”. A zatem ró-
de ko to wysch o zupe nie oko o roku
1880, co potwierdzaj  najstarsi ludzie,
pami taj cy je dobrze i „przenios o si
niedaleko na wzgórze”. Wed ug
opowiadania mia o to nast pi  wtedy,
gdy ydzi z Iwonicza i Rymanowa mie-
li tu gromadnie przybywa  i zabiera
z niego wod , a ostatecznie zupe nie
wysch o, gdy jeden z nich w róde ku
tym si  obmy . lady tego pierwszego
róde ka widoczne s  do dzi  i do dzi

nad t  wyschni t  studzienk  znajdu-
j  si  szcz tki kapliczki – pomnika,
postawionego nad studzienk , a roz-
walonego w ród ostatnie wojny
(naprawiona w 1962 r.). wed ug opo-
wiadania, w tej samej chwili, gdy ono
zanika o, wytrys o zaraz nowe róde -
ko nieco na wzgórzu w po udniowo –
wschodniej stronie ko ció ka, na polu
Marcina Penara wówczas yj cego.
Jak opowiada  mi syn Ludwika Pena-
ra, Tadeusz, obecnie te  nie yj cy,
e kiedy ludzie czerpi cy stamt d

wod , wydeptywali pole i niszczyli
zasiewy – w a ciciel pola Marcin
Penar za o y  w tym miejscu dren
i studzienk  zniszczy . Niebawem ten-
e Penar ci ko zachorowa  na oczy,

a gdy na swoje cierpienie adnego le-
karstwa znale  nie móg , uzna  w tym
palec Bo y i do Pana Jezusa w ko ció -
ku uda  si  z pro b  o zdrowie. I wte-
dy to wyra nie przysz o mu na my l,
e to kara Bo a za to, e zniszczy ró-

de ko, z którego ludzie z wiar  wod
czerpali. Postanowi  tedy odkopa
studzienk , co uczyniwszy wnet zdro-
wie oczu odzyska . W tej e samej
„Intencji Serca Jezusowego” z 1909 r.
czytamy, e równie  Józef Bo da
z Klimkówki s u c przy wojsku zacho-
rowa  na oczy, a wróciwszy do domu
wod  z tej e studzienki oczy
sobie obmy  i zaraz zdrowie odzyska .
Cz sto te  trafiaj  si  wypadki
cudownych uzdrowie  przez pobo -
ne u ycie wody ze studzienki
przy ko ció ku w. Krzy a. Aby mo -
na by o wygodnie czerpa  wod
ze wspomnianego róde ka, wybrano
w tym miejscu na g boko  oko o
2 m ziemi  i urz dzono betonu ma

studzienk  z blaszan  pokryw
zamykana na k ódk .

W ostatnich latach nap yw
pielgrzymów jest tak du y, e nawet
to silnie bij ce róde ko nie wystar-
cza, bo ka dy z przychodniów zabiera
flaszeczk  wody. Dlatego te  jest
w planie studzienk  jeszcze pog bi ,
dla zastosowania higieny za o y  nie-
du  pomp  do czerpania wody,
za  przy studzience wznie  ma
kapliczk  w miejscu starej, któr
dotkn y w czasie wojny kule armat-
nie i krzy  kamienny na niej urwa y
(naprawiono w 1962 r.). Tak wygl da
ko ció ek w. Krzy a w Klimkówce
wraz ze swym otoczeniem. Jak ju
kilkakrotnie wspomnia em jest on
celem podró y pielgrzymów z najdal-
szych nawet okolic, zw aszcza w wigi-
li  i sam odpust Znalezienia w. Krzy-
a w dniu 3 maja.. Przychodz  tedy

p tnicy z Jasienicy, Orzechówki,
Komborni, Starejwsi, Kro cienka,
Zarszyna, D ugiego, Beska, Ja mierza
– nie mówi c o Iwoniczu i Rymanowie
najbli szych s siadach Klimkówki. Tu
w czasie wojny odprawi  swe prymi-
cje pewien jezuita, wype niaj c swe
wotum – tu zawarli zwi zek ma e ski
m odzi ludzie z Ko ciany ko o Pozna-
nia, wype niaj c równie  swoje lubo-
wanie. Tu my si  chronili w czasie
ostatnie wojny jak do wi tego azy-
lum, tutaj w ród lasów odprawiali my
sumy, gdy nam Niemcy niektóre wi -
ta znosili, jak np. Wniebowst pienie
Pa skie – tu w pami tnym dniu
rozpocz cia wojny 2.IX 1939 r. wyru-
szyli my do ko ció ka w uroczystej
procesji z wszelkimi chor gwiami i ob-
razami i byli my nara eni nawet na nie-
bezpiecze stwo, gdy  samoloty
w górze kr y y – i uprosili my sobie
pomoc i opiek  na d ugie lata wojny.
Tu te , jedynie w ród lasów, lecia y
z serc naszych wo ania zakazanych
przez wroga pie ni „Serdeczna
Matko” i „Bo e co  Polsk ”. Jest
tez ten ko ció ek odwiedzany od wcze-
snej wiosny do pó nej jesieni
przez ró nych letników i kuracjuszy,
którzy przyje d aj  leczy  si
w zdrojach Iwonicza i Rymanowa,
a którzy na wczasach szukaj  celu
wycieczek, cz c przyjemne z po y-
tecznym. I cho  droga do ko ció ka
nie zawsze jest wygodna, nie
odstrasza to nikogo, bo wszyscy
spiesz  tu z wiar  do niebieskiego
lekarza.
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(C.d. z poprzedniego numeru)

Drugi dzie  na pielgrzymim szlaku
(11 sierpnia 2006 r., pi tek).
W drugim dniu naszej wycieczki –

pielgrzymki, po dobrze przespanej
nocy w Niepokalanowie, wstajemy
o godzinie 5:00, aby ju  o godzinie
5:30 posili  si niadaniem i uda  si
w dalsz  drog . Poranek jest mglisty,
ale wkrótce za wieci s o ce, a my
jedziemy w stron  Olsztyna, na War-
mi , do sanktuariów maryjnych
do Gietrzwa du i wi tej Lipki. Po dro-
dze widzimy kierunkowskaz –
Grunwald, podziwiamy uroczy krajo-
braz pokryty jeziorami, lasami, zacie-
nionymi drogami. Na polach pochy-
lona, szara pszenica czekaj ca
na lito ciw  r k  rolnika.

Zwyczajem w drowców, cho
drog  pokonuj cych autokarem, przy-
gotowujemy si  na spotkanie z Ma-
donn  w Gietrzwa dzie. W drujemy
drogami wi tej Warmii i zbli amy si
do Gietrzwa du, do stóp Matki Bo ej,
która ukazywa a si  tu dwom dziew-
czynkom: trzynastoletniej Justynie
Szafry skiej i dwunastoletniej Barba-
rze Samulowskiej. By o to mi dzy
dniem 27 czerwca a 16 wrze niem 1877
roku. Dziewczynki te pochodzi y
z ubogich, ale pobo nych rodzin.
Matka Bo a przemówi a do nich

w j zyku polskim. Pierwszy raz Matka
Bo a ukaza a si  Justynie, kiedy wraz
z Matk  wraca a z egzaminu przed
Pierwsz  Komuni wi t . Na drugi
dzie , a wi c 28 czerwca 1877 roku,
Matka Bo a ukaza a si  drugiej dziew-
czynce, Basi Samulowskiej. Dla tej
dziewczynki by a to „Jasna Pani”
z Dzieci tkiem Jezus siedz ca na tro-
nie w otoczeniu anio ów. Maryj  wi-
dzia a nad klonem przed ko cio em,
gdzie wierni odmawiali ró aniec.
Dziewczynkom tym przedstawia a si
Maryja jako Niepokalanie Pocz ta.
Prosi a o odmawianie ró a ca i poku-
t  za grzechy. Dziewczynki by y bar-
dzo dociekliwe, bo pyta y o wiele
spraw, a w tym o wolno  Ko cio a
i obsadzenie osieroconych parafii.
W tym miejscu trzeba doda , e po
upadku Powstania Styczniowego
w 1863 roku, carat wzmóg  prze lado-
wania Ko cio a w Królestwie Polskim,
a ze strony Prus prze ywa  tak e wiele
ogranicze  w okresie Kulturkampfu.
Odpowied  Niepokalanie Pocz tej
brzmia a: „Tak, je li ludzie gorliwie
b d  si  modli , wówczas Ko ció  nie
b dzie prze ladowany, a osierocone
parafie otrzymaj  kap anów”. W adze
pruskie negatywnie oceni y te obja-
wienia i niech tnym okiem patrzy y na
rzesze wiernych pielgrzymuj cych do

Gietrzwa du. W adza ta obawia a si
ruchów wyzwole czych, odradzania
si  polskiej wiadomo ci narodowej,
która i tak nigdy nie znikn a. Czytam
w internetowym przewodniku sanktu-
aryjnym: „Miejscowa administracja,
prasa niemiecka i cz ciowo ducho-
wie stwo (…), uzna y je za manifesta-
cj  polityczn , za polsk  demonstra-
cj  narodow , za oszustwo i zabobon,
rzekomo niebezpieczny dla pa stwa,
post pu i pokoju spo ecznego.
W stosunku do pielgrzymów polskich,
do kap anów Polaków, przede wszyst-
kim do miejscowego proboszcza
ks. Augustyna Weichsla, wymierzo-
no ró ne kary: z osadzeniem w wi zie-
niu, nak adaniem grzywien i zawiesza-
niem w mo liwo ciach wype niania
pos ugi duszpasterskiej”. Wspomnia-
ny kap an wywodzi  si  z rodziny nie-
mieckiej, ale gorliwie wspiera  Polaków
w walce o odzyskanie wolno ci, o pol-
ski j zyk i tradycje narodowe. Wnikli-
we dochodzenia, przes uchania, bada-
nia, wykaza y, e objawienia te by y
autentyczne. Gorliwy, d ugoletni
kustosz sanktuarium, ks. Augustyn
Weichsel (1830 – 1909), który w tym
sanktuarium duszpasterzowa  prawie
40 lat, stwierdzi , e po objawieniach
wzros a pobo no  w ród ludzi, ilo
powo a  kap a skich i zakonnych, re-
gularno  w ucz szczaniu na niedziel-
ne Msze wi te, a modlitwa ró a co-
wa by a odmawiana prawie we
wszystkich domach. Mia y miejsce
tak e liczne nawrócenia. Objawienia te
niew tpliwie przyczyni y si  do budze-
nia i podtrzymywania polskiego
ducha, pos ugiwania si  polskim j -
zykiem, budzenia wiadomo ci naro-
dowej oraz jedno ci z Polakami innych
dzielnic. Narodowi dzia acze Warmii
wyznawali zasad : „Skoro Przenaj-
wi tsza Panienka przemówi a do dzie-

ci warmi skich po polsku, to grze-
chem jest, je li ktokolwiek j zyka
ojczystego jako daru Bo ego si  wy-
rzeka”. Do Matki Bo ej Gietrzwa dz-
kiej, Madonny Piastunki, pielgrzymo-
wali Polacy z wszystkich trzech
zaborów polecaj c Maryi ojczyste,

P tniczym szlakiem

Pielgrzymuj c do Gietrzwa du

Fronton ko cio a w Gietrzwa dzie
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zniewolone przez zaborców dzieje. Bi-
smarck, elazny kanclerz niemiecki nie
szcz dzi  razów dla Polski. W swoim
cesarstwie i w Prusach podj  walk
z Ko cio em. By  to tzw. Kulturkampf.
On to wydali  zakon jezuitów, zerwa
stosunki dyplomatyczne z Watyka-
nem, a od 1872 roku minister wyzna
i o wiaty Falk, wyda  najpierw ustaw
szkoln , a rok pó niej „ustawy majo-
we”, które usi owa y ca kowicie pod-
porz dkowa  Ko ció  w adzy cywil-
nej, zaborczej. Przeciw takiemu
zniewoleniu zerwa a si  wielka burza.
„Biskupi powo uj c si  na encyklik
papiesk , odmawiali rz dowi pos u-
sze stwa. Bismarck chwyci  si
wówczas najostrzejszych rodków:
arcybiskupa gnie nie skiego Ledó-
chowskiego i sze ciu innych bisku-
pów wtr cono do wi zienia, probosz-
czom wstrzymano pensje; z ko cem
1876 r. z dwunastu biskupstw pruskich
siedem nie by o obsadzonych i prze-
sz o tysi c probostw sta o pustk .
Ale katolicy nie byli za amani,
owszem, w ci gu tego „Kulturkamp-
fu” wzmog y si  ich si y, prasa kato-
licka rozwija a si  coraz silniej – i oto
niebawem Bismarck ujrza  si  zniewo-
lonym do zmiany frontu i pogodzi  si
z papie em…”. Na takim tle politycz-
nym, tak niesprzyjaj cym rozwojowi
kultu religijnego i polsko ci, mia y miej-
sca te objawienia i zrozumia e staj  si
pytania dziewczynek – wizjonerek.
Wzruszaj ce s wiadectwa wielkich
Polaków walcz cych o polsk  szko ,
o polski j zyk, o pacierz w polskim j -
zyku. Warmia da a godne Polaka wia-
dectwo. Wielce zas u y  si  poeta An-
drzej Samulowski, za o yciel  ksi garni
polskiej (1877), który tak e wraz z Ja-
nem Liszewskim i Franciszkiem Szcze-
pa skim za o y  „Gazet  Olszty sk ”,
której pierwszy numer ukaza  si  25
marca 1886 roku. Poeta ten jest auto-
rem pie ni do Matki Bo ej Gietrzwa dz-
kiej, która zaczyna si  s owami:
„Ju  to po zachodzie s o ca,
Cudna gwiazda ja niej ca
Wesz a na warmi skiej ziemi,
Przy wieca  promie mi swymi.
Ta wiadomo  prawie cudem
Rozesz a si  mi dzy ludem,
Wsz dzie s ycha  tak  mow ;
Na Warmiji cuda nowe”.

Dzi  miejsce tych objawie
upami tnia specjalna Kaplica. Od tej
kapliczki p tnicy rozpoczynaj  swoje
spotkanie z Matk  Bo . Swój pobyt

najcz ciej ko cz  przy cudownym
róde ku, które Maryja pob ogos awi-
a 8 wrze nia 1877 roku. Gietrzwa d jesz-
cze przed tymi objawieniami s yn
z kultu Matki Bo ej, ale dzi ki tym ob-
jawieniom i tym wizjonerkom, sta  si
jeszcze bardziej s awny. Od roku 1945
gospodarzami tego sanktuarium
i kustoszami cudownego Obrazu Mat-
ki Bo ej Gietrzwa dzkiej s  ksi a ka-
nonicy regularni latera scy. Oficjalnie
czyli urz dowo objawienia te zosta y
uznane przez Warmi ski Ko ció
Diecezjalny dopiero na ich  stulecie,
w dniu 11 wrze nia 1977 roku. Ówcze-
sny biskup warmi ski, Józef Drzazga,
w specjalnie na ten podnios y moment
dziejowy dokumencie, napisa :
„Bior c pod uwag  zgodno  tre ci
objawie  gietrzwa dzkich z wiar  i mo-
ralno ci , prawo  powierniczek tych
objawie  oraz b ogos awione skutki
objawie  gietrzwa dzkich w ci gu ca-
ego stulecia, na wi ksz  chwa  Boga

w Trójcy wi tej Jedynego, Ojca,
Syna i Ducha wi tego, na cze  Naj-
wi tszej Bogurodzicy Dziewicy Nie-

pokalanie Pocz tej, moc  naszego
zwyczajnego Urz du Pasterskiego
w wi tym Diecezjalnym Ko ciele
Warmi skim niniejszym dekretem
zatwierdzamy kult Objawie  Matki
Boskiej w Gietrzwa dzie jako nie sprze-
ciwiaj cy si  wierze i moralno ci chrze-
cija skiej, oparty na faktach wiary-

godnych, których charakter
nadprzyrodzony i Bo y nie da si
wykluczy !”

Powró my jednak do pocz tków
kultu Matki Bo ej w tym uroczym
zak tku polskiej ziemi, na Warmii,

gdzie objawienia te s  porównywalne
do objawie  lourdzkich. 19 maja 1352
roku, Warmi ska Kapitu a Katedralna,
wyda a akt lokacyjny dla tej osady. Rok
pó niej powsta  Olsztyn. Pocz tki by y
nader skromne. Na niewielkim wznie-
sieniu wybudowano drewnian  kapli-
c , przy której obowi zki kap a skie
spe nia  ks. Jan Sterchen. Teren ten
by  nara ony bardziej ni  inne na woj-
ny polsko – krzy ackie, które przyno-
si y powa ne zniszczenia. W wieku XV
postawiono jednonawow , kamienn
wi tyni  pod wezwaniem Narodzenia

Naj wi tszej Maryi Panny, która zo-
sta a konsekrowana oko o 1500 roku.
Wokó  mieszkali pobo ni Warmiacy.

Od samego pocz tku istnienia
tego ko cio a rozwin  si  kult Matki
Bo ej. W odarzami tych terenów byli
kanonicy warmi skiej Kapitu y,
a w ród nich Miko aj Kopernik.
Ko ció  ten wiele razy by  przebudo-
wywany, ale dla nas, p tników czy
czytelników tej gazetki, nie jest to a
tak donios e. Dla nas, wiernych miesz-
kaj cych na terenie archidiecezji prze-
myskiej, wa na, a przynajmniej cieka-
wa mo e okaza  si  informacja, która
mówi, e biskup Ignacy Krasicki, sa-
tyryk, bajkopisarz, cz owiek bardzo
wiat y, pochodz cy z Dubiecka,

a wi c z naszych stron, w roku 1790
nada  temu ko cio owi dwa nowe ty-
tu y: w. Jana Ewangelisty i wi tych
Aposto ów Piotra i Paw a.

Wczytuj c si  w histori  tego
sanktuarium, dowiadujemy si , e kult
Matki Bo ej w tym miejscu by  o wiele
wcze niejszy ani eli objawienia

Ko ció  w Gietrzwa dzie

(C.d. na s. 14)



14

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 37 (161) 10 wrze nia 2006 r.

Maryi wspomnianym dziewczynkom.
W tym e sanktuarium znajduje si
obraz Madonny z Dzieci tkiem,
okre lany tak e mianem Madonny
Piastunki, która swoj  r k  podtrzy-
muje Dzieci  Jezus, które b ogos awi
praw  r k , a lew  r k  opiera na ksi -
dze, jakby chcia o powiedzie , e na
ksi dze Ewangelii trzeba opiera  swo-
je ycie. Nad koron  Maryi dwaj anio-
owie podtrzymuj  wst g  z aci skim

napisem: „B d  pozdrowiona, Królo-
wo nieba, b d  pozdrowiona, Pani
Anielska”. Pierwsza wzmianka o tym
obrazie pochodzi z roku 1568.

Uroczystej koronacji Obrazu Mat-
ki Bo ej Gietrzwa dzkiej dokona
ks. Prymas, Stefan kardyna  Wyszy -
ski, w dniu 10 wrze nia 1967 roku. Po-
wiedzia  wtedy podczas nak adania
korony: „Nak adamy na Twoje skro-
nie, wi ta Matko Ziemi Warmi skiej,
z ote korony, aby  b d c Matk  – kró-
lowa a. Kl kamy przed Tob  w duchu
pe nego oddania si  Tobie w macie-
rzy sk  niewol , byleby tylko zabez-
pieczy  Polsce pokój i ducha jedno-
ci. Prosimy Ci , ucz nas poddawa

si  zawsze w adczym mocom Ewange-
lii, mi o ci Boga i ludzi, wszystkim
wymaganiom mi o ci spo ecznej.
Pragniemy przychodzi  ku Tobie ufni,
e Ty zawsze czuwasz, zawsze przyj-

mujesz, zawsze wys uchasz”. Ka de-
go roku – 8 wrze nia – w diecezji
warmi skiej obchodzone jest wi to
Matki Boskiej Gietrzwa dzkiej. 2 lute-

go 1970 roku, papie  Pawe  VI nada
ko cio owi gietrzwa dzkiemu tytu
„bazyliki mniejszej”1 .

Po takim „autokarowym” wprowa-
dzeniu, tu  przed godzin  10:00
spostrzegamy ju  wie yce ko cielne
i wkrótce meldujemy si  w Gietrzwa -
dzie, w recepcji zg aszamy pielgrzym-
k , umawiamy si  z przewodnikiem.
Wszystko jest dobrze rozplanowane.
Grupa zdyscyplinowana. Gietrzwa d to
sanktuarium maryjne, przy którym pra-
cuj  ksi a zakonni Kanonicy Regu-
larni Latera scy. Po modlitwie przed
Cudownym Obrazem, po odmówieniu
bolesnej cz stki ró a ca wi tego,
spotykamy si  z Kap anem – Prze-
wodnikiem, który opowiada nam
o pocz tkach objawie  i pocz tkach
sanktuarium. Wcze niej jednak zapro-
wadzi  nas przed ko ció , na wygodne
aweczki, przed kapliczk  objawie ,

sam zaopatrzony w mikrofon i g o nik,
aby adnego s owa nie uroni , eby
wszystko dok adnie us ysze . Mówi
j zykiem gaw dziarskim, który dla
ukazania atmosfery spotkania, prze y-
cia swoistego klimatu, oddaj  prawie
w ca o ci. Jako wytrawny Przewodnik
zdaje sobie spraw  z tego, e przyje-
chali my z daleka, nieco zm czeni, wi c
mówi prosto, popularnie, nawet ar-
tobliwie. Na samym pocz tku wypy-
tuje nas czy jeste my tu pierwszy raz,
czy ju  tu byli my, a je eli jeste my
pierwszy raz, to z pewno ci  nie ostat-
ni, bo „Matka Bo a jak kogo  raz za-
prosi do Gietrzwa du, to ju  nast pne
zaproszenie wysy a. Mówi  to z prze-
konania, ale do rzeczy, bo czas ucieka,
a o godzinie 12:00 Msza wi ta czeka.
Wcze niej, o godzinie 11:30 ró aniec.
Jeste my tu na miejscu wi tym.
To miejsce sw  obecno ci  u wi ci a
Matka Bo a, a objawi a si  w roku
1877, na klonie – wska  miejsce
klonu na którym ukaza a si  Maryja.
W tym miejscu znajdowa  si  klon,
klon, na którym ukaza a si  Matka
Bo a. W tym miejscu znajdowa  si
klon, a co si  z nim sta o, to w odpo-
wiednim czasie powiem. Na wszystko
przyjdzie czas, bo co za du o, to nie-
zdrowo. Jak za d ugo ksi dz gada,
to gard o te  odpowiada. Ale nie o to
chodzi w tej chwili. 13 – letnia Justyn-
ka Szafry ska, po dobrze zdanym
egzaminie do I Komunii wi tej, wra-
caj c z mamusi  do domu, do Nowe-
go M yna, a jest to ma a wioszczyna,
po o ona w lesie, oddalona 5 km od

Gietrzwa du. Zauwa y a tu, na drzewie,
mi dzy konarami, przepi kn  posta
Niewiasty. I zjawiskiem tym zaintere-
sowa  si  ówczesny ks. proboszcz
Augustyn Weichsel, wiadek wyda-
rzenia, który spocz  na przyko ciel-
nym cmentarzu wraz ze swoj  mam
i siostr . Tu kiedy  by  cmentarz – gro-
by – ekshumacja, i z tego cmentarza
pozosta o tylko te trzy groby (nasz
Przewodnik mówi krótkimi, urywany-
mi zdaniami – s owami). O, jedzie za-
g uszarka. Tak kiedy  zag uszano
Woln  Europ … Zdziwi  si , e Ju-
stynka jeszcze w Gietrzwa dzie. Pora
by a ju  do  pó na – godzina 21:00 –
wiadomo, jak to I Komunia wi ta –
wiele spraw na g owie, nie trzeba tego
t umaczy , a w Gietrzwa dzie by a tak-
e rodzina i jak dwie kumoszki si

zesz y, czas szybko lecia . Nadci ga
straszna burza i pyta wprost: „Co ty,
dziecko, robisz o tej porze?” – „Prosz
ksi dza proboszcza, na drzewie, mi -
dzy konarami, na z ocistym per owym
tronie, siedzi przepi kna Pani z Dzie-
ci tkiem, które si  do mnie u miecha”.
Pocz tkowo ks. proboszcz Weichsel
nie da  wiary s owom tej dziewczynki,
ale po zastanowieniu si , powiada:
„Justynko, zapytaj si , kto Ty jeste
liczna Pani?” Justynka otrzyma a

odpowied : „Jestem Naj wi tsza
Maryja Panna Niepokalana. Chc ,
aby  tu codziennie przychodzi a,
odmawia a ró aniec”. Justynka mia a
najbli sz  kole ank , kuzyneczk ,
12 – letni  Asi  Samulowsk . Opowie-
dzia a jej ca e zdarzenie jakie tu mia o
miejsce i taki by  w a ciwie pocz tek
tych objawie , które trwa y od 27

(C.d. ze s. 13)

Kapliczka Objawie

Ks. przewodnik po sanktuarium
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czerwca – 16 wrze nia 1877 roku.
W sumie tych objawie  matki Bo ej
w Gietrzwa dzie by o 160! To nie jest
jaka  pomy ka. Par  tygodni temu
by a telewizja z Kanady, Hiszpanii,
i dziwili si : jak to mo liwe? Tak –
160 razy Matka Bo a ukazywa a si  tu,
na klonie, 2 – 3 razy dziennie,
z przerwami od 8 – 10 minut, a dwa
razy po 30 minut. To, co b d  relacjo-
nowa  w bardzo wielkim skrócie,
a wszystko jest oparte na autentycz-
nych faktach, wydarzeniach, na to s
dokumenty, to jest wszystko zbada-
ne, udokumentowane przez powo a-
n  wówczas komisj  przez biskupa
Klemensa i te dokumenty przechowu-
je si , tu, w Archiwum, w sanktuarium
maryjnym w Gietrzwa dzie, w Zakonie
Kanoników Regularnych Latera -
skich, do którego – chwa a Bogu –
te  nale . Lepiej ju  nie mo e by  ab-
solutnie! Ten bardzo stary zakon ist-
nieje na tym wiecie 1600 lat! To te
nie pomy ka. Kanonicy Regularni,
zakonnicy, istniej  na tym Bo ym
wiecie 1600 lat – a pocz tek da
w. Augustyn, biskup Hippony.

Ale o Kanonikach tu mówi  nie b -
dziemy, bo by my si  do pó nocy nie
wyrobili, by cie dalej nie pojechali.
B dziemy dalej mówi  o objawieniach
Matki Bo ej – bardzo dobrze (stawia
sobie tak  ocen ). Jakie or dzie, co
Matka Bo a chcia a nam powiedzie
przez te dziewcz ta w czasie tych ob-
jawie ? Pierwsze: chc , aby cie co-
dziennie odmawiali ró aniec; dalej:

aby obok klonu wybudowa  tak
skromn , wiejsk   kapliczk , bez ad-
nego przepychu, z figur  Niepokala-
nej, bo Matka Bo a objawi a si  jako
Niepokalana. Figura Matki Bo ej
zosta a wykonana w Monachium,
sprowadzona tu, do Gietrzwa du
12 wrze nia 1877 roku. To w a nie
Justynka widz c t  Figur , w tym wy-
konaniu, zacz a p aka . Powiada,
e Matka Bo a jest o wiele pi kniej-

sza, cudowniejsza, jest to niewys o-
wione, sama Pi kno . Ale w nast p-
nym widzeniu Matka Bo a uspokaja
dzieci, e wszystko jest w porz dku,
e mo e by  ta Figura. I w ostatnim

dniu objawie , 16 wrze nia, uroczy-
cie po wi cono Figur  i umieszczo-

no w niszy tej kapliczki, na co Pa -
stwo patrzycie. Matka Bo a wzywa do
pokuty, czyli to wszystko si  potwier-
dza, co by o we Fatimie, Lourdes
i Gietrzwa dzie. Na polskiej, warmi -
skiej ziemi, Matka Bo a wzywa tak e
do trze wo ci. W Gietrzwa dzie w tam-
tym czasie by o trzy knajpy, a wszyst-
kich mieszka ców 400, razem z tymi
maluszkami. Hulaj dusza, piek a nie ma,
wszelka wygoda, kilkana cie gorzel-
ni, kilkana cie browarów w powiecie
olszty skim. Pija stwo na ca ego,
a dlaczego, to te  powiem. Czasy bar-
dzo trudne, Polska w niewoli, w a nie
zabór pruski. Bismarck chcia  rozpi
polski Naród, da  Polakom alkohol,
roz o y  Polsk  na opatki. To niezu-
pe nie uda o mu si  zrealizowa . A na
pro b  dzieci i wiernych Matka Bo a

pob ogos awi a róde ko znajduj ce
si  350 m od bazyliki id c alejk
grabowo – ró a cow  w stron  lasu.
Nie wiem, czy tam Pa stwo byli cie
przy tym róde ku, czy nie? Byli my
(krzyczymy!). Bardzo dobrze, a kto
nie by , to ma obowi zek tam pój ,
a kto by , to jeszcze raz si  tam uda,
po Mszy wi tej, nie zaszkodzi, kr e-
nie w nogach si  poprawi, b dzie
dobre samopoczucie i obiad dobrze
smakowa  b dzie.

To mia o miejsce 8 wrze nia, go-
dzina 19:00. Tego dnia, tu w Gietrzwa -
dzie zebra o si  50 tys. pielgrzymów,
a w czasie objawie  przesz o przez
 Gietrzwa d 500 tys. wiernych. Tak
wspomina w Kronice tego sanktu-
arium ówczesny proboszcz, ks. Augu-
styn Weichsel, wiadek tych wszyst-
kich wydarze . Jest to jedyne róde ko
w Polsce, w tych sanktuariach maryj-
nych, które osobi cie – osobi cie –
pob ogos awi a Matka Bo a. Podkre-
lam: pob ogos awione przez Matk

Bo  znakiem krzy a, jak kap an czyni
na zako czenie Eucharystii, rozsy a-
j c ludzi do domu. I powiedzia a wów-
czas Maryja bardzo ciekawe, bardzo
charakterystyczne s owa, e teraz wier-
ni pielgrzymi mog  tu przybywa , czer-
pa , pi  wod  ku uzdrowieniu, a na-
st pnie powiedzia a: „Nie smu cie si ,
Ja zawsze b d  z wami”. I rzeczywi-
cie tak jest. Jeste my wiadkami

obecno ci Matki Bo ej mi dzy nami.
Cz sto tury ci, pielgrzymi przybywa-
j cy tu, do Gietrzwa du, w ród nich
dzieci, m odzie , kap ani, lekarze, pro-
fesorowie, o nierze, biskupi, policja,
stawiaj  ró nego rodzaju pytania, i to
nie tylko z Polski, ale i ca ego wiata,
np. z Japonii... A w Polsce jeszcze nie
wszyscy wiedz , e wi te miejsce jest
na Warmii. To miechu warte, mie-
chu warte! Pami tam, w ubieg ym roku
by y trzy zagraniczne pielgrzymki
z Japonii; g ównie katolicy. Byli w ród

Nasi p tnicy

Jawor na którym objawi a si

 Matka Bo a

(C.d. na s. 16)
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nich japo scy misjonarze werbi ci,
którzy udawali si  na Litw , do Wilna.
W ród nich byli te  lekarze, profeso-
rowie, którym te  opowiada o si  hi-
stori  objawie , oprowadzano po
ca ym sanktuarium, a potem Msza
wi ta… Te  pytaj : „Prosz  ksi dza,

czy tu, w Gietrzwa dzie, s  jakie
uzdrowienia, tak jak w Lourdes, we
Francji?” Owszem, i to bardzo liczne,
czego niejednokrotnie sam do wiad-
czy em. Na w asne oczy widzia em. Te
obrazy pozostaj  na ca e ycie. Tego
nie da si  wymaza  z pami ci absolut-
nie! A e tak jest, to pos uchajcie.
Mówi , czy nie mówi ? Móóówi  –
chwa a Bogu, bo to z tym mówieniem
jest ró nie. By a tzw. pielgrzymka. „My,
prosz  ksi dza, mamy tylko trzy minu-
ty”. Czy powa nie to mówicie? No,
najwy ej pi  minut! A dlaczego? Bo
my bardzo si pieszymy. Dok d? –
Do wi tej Lipki. Mówi : na mi o
bosk , po co cie tu przybyli? S  tzw.
pielgrzymi i pielgrzymi, tury ci i tury-
ci, po kilku dniach nic nie wiedz .

Oczywi cie, prosz  mnie dobrze zro-
zumie , nie mam Pa stwa na my li.
Dlatego od tego jestem, nie jest to alu-
zja, ale od czasu do czasu tego do-
wiadczam, wi c si  dziel . Nie zaszko-

dzi! A to konkret, jedziemy! Traktuj
to bardzo wybiórczo. Mamy rok 2004,
28 luty, sobota. Pami tam tego dnia,
tu w Gietrzwa dzie za przyczyn  Matki
Bo ej zosta  uzdrowiony 16 – letni
ch opiec, Radek z M awy Mazowiec-
kiej, który bardzo powa nie chorowa .
Nowotwór z o liwy ko ci strza kowej
prawej nogi zaatakowa  go na prze-
strzeni 14 cm, szeroko ci 5 cm. Ta be-
stia wesz a w ko  strza kow . Ch op-
cu grozi a amputacja nogi. Dalej:
przerzut na p uca, na w trob , na ner-

ki, stan krytyczny, beznadziejny.
Tragedia. Pami tam jak tego dnia przy-
wie li ch opca z hospicjum, przepra-
szam za okre lenie, skóra i ko ci. Przy-
jecha a te  zrozpaczona mama,
przyjecha  lekarz i towarzysz ce oso-
by z hospicjum oraz kilka osób z ro-
dziny, aby prosi  Matk  Bo  o cud.
No i rzeczywi cie, cud si  sta ! To nie
s  bajki! To s  fakty! Ch opiec ogrom-
nej wiary uczestniczy  we Mszy wi -
tej, gorliwie si  modli  na ró a cu, pi
wod  ze róde ka – mówi  to w bardzo
wielkim skrócie – wróci  do domu, do
M awy i po dwóch dniach, w ponie-
dzia ek, uda  si  helikopterem do War-
szawy, do Centrum, do szpitala, celem
amputacji nogi. Zanim ma to nast pi ,
pani profesor, onkolog, bada ch op-
ca, którego prowadzi a od wrze nia
2003 roku. Straszna rzecz. Tragedia
w domu! Bada ch opca, zdziwienie, za-
skoczenie… Nie ma ladu choroby na
p ucach, na w trobie, na nerkach… nie
ma ladu! Radku, ty jeste  zdrów! Co
si  sta o? Prosz  pani, prosz  pani,
dwa dni temu by em w sanktuarium
maryjnym w Gietrzwa dzie. Prosi em
b aga em Matk  Bo  o cud, modli em
si  na ró- a -cu! A dlaczego na ró-
a cu? Na wszystkie zapytania dzieci

w czasie objawie  Matka Bo a pole-
ca a odmawia  ró aniec. Nie sposób
przytacza  wszystkiego, ale to wo a-
nie: odmawiajcie ró aniec, módlcie si
na ró a cu, by y cz ste. A wi c mo-
dlitwa, wiara, aska Bo a cuda czyni !
A to jeszcze nie wszystko. Konsulta-
cje, wywiady, badania, pytania, co ro-
bi ? Amputowa  nog  czy nie? Bior
ch opca na stó  operacyjny. Okazuje
si , e nie trzeba amputowa  nogi, e
wszystko si  goi – ja mówi  takim pro-
stym j zykiem, nie fachowym – i pierw-
sze s owa, to nie s  moje, pierwsze s o-

wa jakie pani doktor skierowa a do
mamy Radka stoj cej przed blokiem
operacyjnym: Prosz  Pa stwa, sta  si
cud, sta  si  cud! Syn jest zdrów!
A mama mówi: tak, sta  si  cud! Mo-
dli am si  o ten cud i wskazuje na ró-
aniec, który trzyma w r ku. Prosz

pani, o ten cud modli a si  ca a rodzi-
na, ca e hospicjum w Godzinie Mi o-
sierdzia w M awie. O ten cud modli a
si  szko a, koledzy, kole anki, o ten
cud modlili si  kap ani, tu w Gietrzwa -
dzie, bracia i siostry zakonne. Ale to
nie wszystko. Po dwóch tygodniach,
pami tam, marzec, sobota, godzina
9:30. By em w bazylice i tego dnia przy-
by a tu pielgrzymka z M awy, taki mi-
krobusik, 25 osób, a w ród nich uzdro-
wiony ch opiec, który przywióz
przepi kny bukiet bia ych, ywych ró ,
aby podzi kowa  Matce Bo ej za od-
zyskane zdrowie. W nast pnym dniu
podczas Mszy wi tej dla dzieci, a by a
to niedziela, tego ch opca zauwa y y
dzieci i te ró e na o tarzu. Proboszcz,
który mówi  kazanie, nagle zmienia te-
mat, konsternacja, co si  dzieje, poka-
zuje te bia e ró e i mówi ca  histori
tego ch opca. Dos ownie jeden p acz,
szloch, lament w ko ciele. Dostarczo-
no ca  dokumentacj  tej choroby,
orzeczenie komisji, orzeczenie pani
doktor, o wiadczenie z hospicjum
z M awy. Teraz ten ch opiec tu przy-
je d a, wygl da jak silny, mocny, pi k-
na fryzura, g ste, b yszcz ce w osy.
Je dzi na rowerze, gra w pi k  no n ,
zdrowy. Przyje d a tu z mam , z cio-
ci , z kolegami, z kole ankami, z przy-
jació mi z hospicjum z M awy. Prosz
ksi dza, wierzy em, e Matka Bo a
mnie uzdrowi – wyzna . Ró aniec, wia-
ra, prosz  ksi dza. Takich przyk adów
jest tu wiele, ale nie sposób o nich
mówi , bo co za du o, to niezdrowo.
Ju  my limy, i to bardzo powa nie,
o powo aniu specjalnej komisji, która
b dzie bada , orzeka  te uzdrowienia,
tak jak w Lourdes, we Francji, ale spra-
wa jeszcze nie dojrza a. Na wszystko
trzeba cierpliwie czeka , je li to ma by
sprawa Bo a. Mia o by  krótko, do-
bry numer z tego ksi dza, ma a pocie-
cha. A mo e wam zimno, bo mnie jest
za gor co, bo jak si  przemawia, to jest
energia, a jak si  siedzi, to cz owiek
marznie. Ale jedziemy ju  z górki,
zegar na wie y jeszcze widz . Nie jest
tak le z moimi oczami.

(C.d.n.)

Ks. Andrzej Skiba

(C.d. ze s. 15)

Jedna z kapliczek pod lasem w Gietrzwa dzie
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Drodzy w Chrystusie Panu,
31 sierpnia, 26 lat temu, w Gda -

sku dokonano porozumienia mi dzy
Solidarno ci  a ówczesnymi rz dami
komunistycznymi. Z jednej strony
Lech Wa sa, a z drugiej strony wice-
premier Jagielski. I oto ten dzie  by
tak wa ny, e historycy zaliczaj  go
do najwa niejszych wydarze  na prze-
strzeni XX wieku w historii Polski. Po-
równuj  do wybuchu I wojny wiato-
wej, do odzyskania niepodleg o ci
 w 1918 roku, do odparcia nawa y bol-
szewizmu w 1920 roku, do wybuch II
wojny wiatowej 1 wrze nia 1939 roku,
Powstania Warszawskiego, ko ca
wojny. Jest to tak wa ne wydarzenie,
bo jest to pocz tek rozk adu imperium
komunistycznego, które si ga o od
Berlina po W adywostok. Trzeba nam
powiedzie  i to wyra nie w tej chwili,
e Polska po II wojnie wiatowej nie

by a wolna. By a pod okupacj , by a

zniewolona, rozkazy sz y z Moskwy
i tylko ci byli premierami, ministrami,
pierwszymi sekretarzami, którzy mieli
akceptacj  i aprobat  Moskwy. I tak
by o od roku 1944, kiedy wojska
sowieckie wkroczy y na ziemie polskie
i tak by o do 1989 roku, z przerw , cz -
ciow  przerw , 1980 i 1981 roku.

Dlaczego my tak mocno podkre-
lamy to wi to i dlaczego ono jest

takie wa ne? Wa ne jest dlatego,
e nam przynios o niepodleg o .

Dodam jeszcze i to, e to wi to jest
obchodzone w naszym ko ciele, w na-
szej parafii od pocz tku do dzisiejsze-
go dnia. Nie by o ani jednego roku
przerwy, nawet w stanie wojennym.
W drug  rocznic  porozumie , kiedy
ju  by  stan wojenny, szef S u by
Bezpiecze stwa w meldunku z Krosna
donosi  do Warszawy, e tylko
w dwóch miejscach, w dwóch ko cio-
ach, zosta y odprawione nabo e stwa

31 sierpnia 82 roku. Jednym ko cio-
em by  nasz ko ció  farny, a drugim

ko ció w. Stanis awa w Ja le.
Poza tym aden ko ció , adna parafia
tego wi ta nie obchodzi a. Wiadomo
- S u by Bezpiecze stwa chodzi y
do kap anów, straszy y ich, ostrzega-
y, grozi y. Wobec tego wszyscy si

wtedy ugi li z wyj tkiem tych dwóch
parafii: parafii naszej i parafii w Ja le.
Powtarzam: dlatego to wi to tak wiel-
kie, bo ono przynios o nam niepodle-
g o . Tej niepodleg o ci nie by o
przez te wszystkie lata. Wojska sowiec-
kie by y w ró nych garnizonach roz-
rzuconych po Polsce. I dlatego,
e Solidarno  przynios a nam  nie-

podleg o , jest nam tak bliska,
tak droga, tak wa na.

Ale ona przynios a nam jeszcze
co  wi cej. Przynios a nam wolno .
Nie by o wolno ci. Nieco starsi pami -

Kazanie wyg oszone przez ks. pra ata Adama Sudo a

w dniu 31 sierpnia 2006 r. na Mszy wi tej z okazji

26. rocznicy podpisania Porozumie  Sierpniowych.

Uroczystej Mszy wi tej przewodniczy ks. pra at Adam Sudo

(C.d. na s. 18)
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taj , e we wszystkich urz dach, we
wszystkich instytucjach, we wszyst-
kich szko ach, we wszystkich stowa-
rzyszeniach, we wszystkich grupach,
gdziekolwiek si  ludzie gromadzili, tam
wsz dzie byli agenci S u by Bezpie-
cze stwa, tam wsz dzie donosili o ka -
dym kroku obywateli, zw aszcza tych
tzw. podejrzanych.

A najbardziej inwigilowani byli ka-
p ani z których ka dy, wst puj c do
seminarium, ju  mia  swoj  teczk . Sio-
stra zakonna id ca do zakonu mia a
swoj  teczk . I oczywi cie w tej tecz-
ce zapisywano wszystko cokolwiek
si  dowiedziano. Nie by o wolno ci
wyborów. My my nie wybierali –
my my, co najwy ej, tylko g osowali.
Nie by o wolno ci stowarzysze , par-
tii, stronnictw, bo wszystkie zosta y
zlikwidowane. By a cenzura, która nie
dopuszcza a artyku ów czy ksi ek,
które by mog y krytykowa  ówczesny
ustrój lub Zwi zek Radziecki. I st d
straszliwe zak amanie. Historia naj-
nowsza by a zupe nie sfa szowana, nie
by o s owa zarzutu w stosunku do
Zwi zku Radzieckiego. Oczywi cie nie
wolno by o krytykowa  komunizmu.
I dlatego ci wszyscy, którzy chodzili
do szko y po wojnie, a  do roku 1989
uczyli si  fa szywej historii i sfa szo-
wanej literatury. I ca e to pokolenie,
mo na powiedzie  pó tora pokolenia,
w skutek tego - chyba e w domu im
co  powiedziano, chyba e jaka
ksi ka przedwojenna wpad a im
w r k , chyba e gdzie  s uchano
Wolnej Europy – nie wiedzia o nic,
co by o prawd  w stosunku do naj-
nowszej historii, a zw aszcza tej histo-
rii, która nam mówi a o odzyskaniu

niepodleg o ci tu  po pierwszej
wojnie wiatowej i po tej drugiej
wojnie wiatowej. To „zapluty karze
reakcji” mówiono o tych, którzy
w a nie chcieli niepodleg o ci, którzy
chcieli wolno ci.

Solidarno  przynios a nam tak e
sprawiedliwo , bo bardzo niesprawie-
dliwy by  ten ustrój, kiedy wszystko
si  nale a o cz onkom PZPR-u, pierw-
szym sekretarzom, S u bie Bezpiecze -
stwa, milicji, aparatowi partyjnemu,
a wi c tym wszystkim, którzy byli zwi -
zani z ówczesnym re imem. Innym, co
najwy ej praca, co najwy ej jaka  tam,
niewielka stosunkowo p aca i wyna-
grodzenie.

A wi c nie by o sprawiedliwo ci.
S dzia musia  si  pyta  - zw aszcza gdy
chodzi o o kap ana, o parafi , o ko-
ció , o klasztor, o zakon – jaki on ma

da  wyrok. Wyroki dyktowa a S u ba
Bezpiecze stwa i pierwsi sekretarze.
Oczywi cie skoro by  fa sz, nie by o
prawdy. I dlatego te  by o straszliwe
zafa szowanie historii naszej.

Solidarno  przynios a nam wol-
ny rynek, obfito  zaopatrzenia. Nie-
co starsi pami taj  jakie to by y pust-
ki w sklepach, jak to za kawa kiem
mas a, za kawa kiem w dliny trzeba
by o czeka  od wieczora do rana, eby
co  dosta . Jak to za pralkami, zamra-
arkami, telewizorami, trzeba by o ca e

miesi ce w ogonkach czeka , zajmo-
wa  kolejki. Takie by y czasy. Oczywi-
cie miedzy innym celowo tak robio-

no, eby zrzuci  za to win  na
Solidarno , e oni s  winni i  nie ma
towarów, nie ma produktów. Oni tak e
byli winni temu, e milicja nie pokazy-
wa a si  na ulicach, wi c pokazywali
si  chuligani, zacz y si  kradzie e i to
te  by a wina Solidarno ci. Mówiono,
e ma ca e magazyny broni. A gdy

przyszed  stan wojenny, dziesi ciomi-
lionowa organizacja nie odda a jedne-
go strza u. Powtarzam: nie odda a jed-
nego strza u. Strzelali, owszem, ZOMO,
milicja, S u ba Bezpiecze stwa nawet
wojsko. Nie strzela a Solidarno . Jesz-
cze straszono, e Solidarno  b dzie
wiesza , e Solidarno  b dzie wyrzu-
ca  z pracy. Nawet koszarowano
rodziny milicjantów i esbeków, a eby
w nich t  zawzi to , t  nienawi
wzbudzi , eby si  potem bronili
i strzelali i poniewierali tych, którzy byli
w Solidarno ci.

I przyszed  dzie  13 grudnia 1981
roku. Ka dy z nas niech sobie przy-

pomni jak wygl da  jego ten dzie
z rana.

Ja szed em, jak zwykle, na godzin
wpó  do siódmej do ko cio a. Nie ogl -
da em ani telewizji, ani radia nie s u-
cha em, po prostu nic nie wiedzia em.
Ale na ulicy widzia em ruch, widzia em
motory, jakie  auta, jakie  mundury,
jak  bro , karabiny. Oczywi cie
zacz em si  domy la  o co to chodzi.
I dlatego te  wkrótce przekonali my si
co to jest stan wojenny, kiedy interno-
wano, aresztowano tych, którzy byli
najczynniejsi i najaktywniejsi
w Solidarno ci.

Zwalniano z pracy, przenoszono na
ni sze stanowiska. Oczywi cie tysi -
ce i tysi ce rozmów ostrzegawczych
i najrozmaitszych gró b. Straszne
to by y dni grozy. I wtedy ko ció  sta-
ra  si  pomóc tym internowanym.
Biskupi je dzili do Uherzec, je dzili
do Za a. Nasi biskupi przemyscy,
ale tak e z Lubaczowa, Tarnowa,
Krakowa. Starali my si  tak e pomóc
tym wszystkim, którzy ucierpieli, tym
którym odebrano chleb, odebrano za-
robek. Ta pomoc by a nie symbolicz-
na, to by a prawdziwa pomoc. Wtedy,
na szcz cie, tak e przychodzi y dary
z zagranicy i mo na by o nimi tak e ob-
darowa  pokrzywdzonych. Ale te ro-
dziny by y nieszcz liwe. Te rodziny
by y w rozpaczy, tam wiele ez si  po-
la o, a ci, którzy zostali uwi zieni, in-
ternowani bardzo cierpieli, bo przecie
to byli ludzie uczciwi, prawdomówni,
szlachetni, ideowi. I w a nie ich za-
mkni to i w a nie oni cierpieli
i w a nie oni niejednokrotnie byli ska-
zywani. Tak dla ilustracji powiem, jak
w czasie stanu wojennego oni odno-
sili si  do ksi y za ich prac . Otó  jed-
nym z takich momentów, które wiad-
czy y o tym, co oni chcieli od ksi y
i jakie im dania stawiali, jest pismo,
które wojewoda Tadeusz Kruk wysto-
sowa  do arcybiskupa Bronis awa
D browskiego – sekretarza Episkopa-
tu Polski. Równie  napisa  wtedy do
ministra opatki, takie pismo posz o
tak e do naszego biskupa przemyskie-
go. Otó  ten wojewoda wymieni  czte-
rech kap anów jako tych, którzy s  od-
powiedzialni za przypadki politycznej
dzia alno ci nagannej spo ecznie w ich
ko cio ach, którzy podsycaj  wrogie
nastawienia. I ten wojewoda domaga
si  stosownych dzia a  celem wyeli-
minowania takich poczyna  w przy-
sz o ci. Ci czterej ksi a to byli na ca

(C.d. ze s. 17)

p. Zbigniew Krysty ski

(Modlitwa Wiernych)
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diecezj , ponad tysi c ksi y by o
wtedy w diecezji przemyskiej,
a upatrzono sobie czterech. To by o
dwóch ksi y z Jas a, to by  ojciec
gwardian kapucynów w Kro nie
i by em ja. Praktycznie chodzi o
o to, a eby odebra  nam probo-
stwa, odebra  mo no  dzia ania.
Tak  cen  trzeba by o p aci
za swoj  postaw . Ogólnie bior c,
kiedy my dzisiaj korzystamy z wie-
lu dobrodziejstw, to nie pami ta-
my o tym, e na przestrzeni historii
najnowszej, tak e na przestrzeni hi-
storii Solidarno ci, tysi ce, dzie-
si tki tysi cy, setki tysi cy ludzi
cierpia o, by o krzywdzonych, za-
trzymywanych, ostrzeganych, wy-
rzucanych z pracy, straszonych,
ich dzieci nie mog y si  dosta  na
studia, nie mogli dosta  mieszka-
nia. A wszystko za to, e oni chcie-
li wolno ci, niepodleg o ci, nale-

eli do Solidarno ci. To by
najpi kniejszy okres Solidarno ci.
Ten pierwszy 1980-  81 i ten drugi –
1989-91. Ówcze ni dzia acze Soli-
darno ci nie oczekiwali, e b d  za
to odznaczani, wynagradzani, e
b d  radnymi, pos ami, senatora-
mi, ministrami. W a nie setki tysi -
cy anonimowych, bezinteresow-
nych, ideowych, aktywnych
cz onków Solidarno ci, to by a jej
wielko . I za tym tak e i dzisiaj
t sknimy.
Moi Drodzy,

Mogliby my na ten temat
mówi  bardzo wiele, ale w tym
momencie skupmy si  razem. Jeste-
my w niewielkiej gromadce.

Gdyby tak wszyscy nale cy
kiedy  do Solidarno ci, gdyby
tak wszyscy nale cy dzisiaj

do Solidarno ci tutaj przyszli na pew-
no ten ko ció  by by wype niony.
Ale wam si  nale  te s owa uznania
i podzi kowania, bo wy cie towarzy-
szyli kap anom, ko cio owi, parafii,
która zawsze by a wierna Soli-
darno ci, zawsze by a wierna Ko cio-
owi, zawsze by a wierna Ojczy nie.

Ale wy cie – ci najwierniejsi – towa-
rzyszyli, wy cie przychodzili na te
wszystkie nabo e stwa 3 maja, 31
sierpnia, 11 listopada. Wy cie nie li
te wie ce pod pomnik Ko ciuszki
i te wie ce pod Krzy  Powsta ców
na cmentarz. A kiedy przyszed  89 rok,
wybrali my wtedy – jak si  nam
zdawa o – najlepszych ludzi. Nieste-
ty, by y pomy ki, niestety nast powa-
y szybko konflikty, podzia y. I te

podzia y towarzyszy y nam i towarzy-
sz  po dzi  dzie . Smutne to zjawisko,
kiedy w Szczecinie kiedy indziej pre-
zydent miasta, kiedy indziej aktualny
prezydent Polski, a kiedy indziej daw-
ny prezydent sk adaj  wie ce. Jesz-
cze smutniejsze to, e dzisiaj w Gda -
sku osobno sk ada wie ce prezydent
Polski wspó czesny i prezydent z tych
czasów, który kierowa  tymi strajkami.
I ten podzia , który widzimy tam w tej
chwili – taki przykry, taki smutny –
on si  przerzuca na Warszaw , na Rze-
szów, na Sanok, na wiosk  -  cho by
t  ma  Wólk  pod lasem. Niestety -
jeste my podzieleni, dlatego cho  nam
si  zdawa o, e 89 rok ko czy okres
komuny, jeszcze my dali komunie w a-
dz  w 1993 r. na cztery lata, a potem
w 2001 roku na dalsze cztery lata.
Moi Drodzy,

Ze smutkiem od czasu do czasu
s ysz , e kto  wyst puje, opuszcza
szeregi Solidarno ci, oddaje legityma-
cj , e on si  ju  wstydzi Solidarno-

ci, on krytykuje Solidarno . Idea y
Solidarno ci by y wielkie i pi kne.
I pi kni byli ludzie, którzy t  Solidar-
no  tworzyli i w niej byli czynni.
Ale pó niej, niestety, wielu ludzi
posz o na manowce, wielu ludzi
okaza o si  ma ymi  lud mi, lud mi
którzy my leli o sobie, o interesie.
To ludzie wypaczyli wiele rzecz
w Polsce.

Ale Solidarno  jako idea y,
jako zasady, jako pewne tradycje
i patriotyczne i religijne jest wci
aktualna. Solidarno ci jeste my
wdzi czni za to, e wi e si  z Ko cio-
em i trzyma si  Ko cio a. Wszystkie

uroczysto ci zaczynaj  si  od Mszy
wi tej. Tak by o od pocz tku tak

jest do dzisiaj. A my, którzy nale ymy
dalej do tej Solidarno ci nie wstyd -
my si  tego. B d my z tego dumni.
Niech b d  dumne z tego nasze dzieci
i nasze wnuki. To pi kna karta
w historii Polski, to jedno z najwa -
niejszych wydarze  w historii XX
wieku naszej Ojczyzny.

I Solidarno , która zreszt  prze-
mienia taktyk  dzia ania – teraz przede
wszystkim opiera si  o zasad  pomo-
cy ludziom pracy, to jest jej zadanie
w tej chwili g ówne. Przedtem mia a za-
dania i gospodarcze i spo eczne i ide-
owe i polityczne. Dzisiaj ka dy ma pra-
wo do swoich pogl dów, ka dy mo e
dzia a  równie  i politycznie, ale rów-
nocze nie b d c cz owiekiem i cz on-
kiem Solidarno ci przede wszystkim ma
na wzgl dzie dobro cz owieka pracy.
Broni  cz owieka przed wyzyskiem,
przed zach annym kapitalizmem.
Te wszystkie sprawy i problemy
dzisiaj polecamy Bogu za przyczyn
Matki Naj wi tszej.
Amen.

Poczty sztandarowe uczestnicz ce w Eucharystii
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W czasie minionych wakacji mia-
em mo liwo  odwiedzenia rodziny

mieszkaj cej w Warszawie. Korzysta-
j c z okazji postanowi em zobaczy
miejsce budowy wi tyni Opatrzno-
ci Bo ej. Kr y y ró ne pog oski,

m. in. o wstrzymaniu tej budowy,
dlatego chcia em sprawdzi , jak jest
rzeczywi cie.

Zanim o obecnym kszta cie wi -
tyni mo e najpierw par  s ów o histo-
rii. Idea budowy wi tyni Bo ej
Opatrzno ci liczy ju  ponad 200 lat.
W 1771 roku, Sejm Czteroletni podj
uchwa  o wzniesieniu wi tyni
w podzi ce za wydobycie Polski spod
obcej niewoli. Kamie  w gielny
pod budow wi tyni po o y
w Ujazdowie (na terenie obecnego
Ogrodu Botanicznego) król Stanis aw
August Poniatowski w pierwsz
rocznic  uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Wielokrotne próby zrealizo-
wania tej idei niweczy a historia.
W 1795 roku, wysi ki zosta y przerwa-
ne przez trzeci rozbiór Polski.

W 1921 roku powrócono do po-
mys u wzniesienia wi tyni, wskazu-
j c Pola Mokotowskie jako kolejne
miejsce przeznaczone pod mury sakral-
nej budowli. Po kilku latach prac
przygotowawczych, projekt zosta
znów przerwany przez wybuch drugiej
wojny wiatowej.

W 2000 roku, dzi ki staraniom
Ksi dza Prymasa Józefa Glempa,
idea budowy wi tyni wi tej Bo ej
Opatrzno ci zosta a poparta przez
Parlament. Budowla, która ma zosta
wybudowana na dzia ce o oko o 6 hek-
tarów, u zbiegu ulicy Klimczaka
i przed u eniu Sobieskiego, ma sym-
bolizowa  wdzi czno  narodu pol-
skiego za wolno  odzyskan  w 1989

roku oraz pontyfikat Papie a Jana
Paw a II. wi tynia b dzie tak e zna-
kiem i symbolem prze omu tysi cleci
na polskiej ziemi.

Obecnie realizowany projekt jest
autorstwa Wojciecha i Lecha Szym-
borskich i nawi zuje w pewien
sposób do wi tyni Hagia Sophia
w Konstantynopolu oraz do Bazyliki
w. Marka w Wenecji. Forma bry y

ma by  narracj  wydarze  historycz-
nych (czterech dróg, którymi Polacy
d yli do wolno ci: Droga Modlitwy,
Cierpienia, Or a i Kultury). Maj
by  one symbolizowane przez
cztery „bramy” otaczaj ce naw
g ówn wi tyni.

Plac budowy znajduje si  w pobli-
u pa acu w Wilanowie. Na rozleg ych

polach powstaj  osiedla nowocze-
snych bloków i domków szerego-
wych. W ród nich na obszarze oko o
6 hektarów powstaje gmach wi tyni
wraz z kompleksem budynków,
w których ma si  mie ci  muzeum
i siedziba parafii.

Obecnie (dnia 24 sierpnia) miejsce
budowy jest otoczone wysokim
ogrodzeniem. Na zewn trz stoi
prowizoryczna kaplica, w której
odbywaj  si  nabo e -
stwa. Zwiedzanie

wi tyni, a w a ciwie
jej podziemi, z grobem
ks. Jana Twardowskie-
go i symbolicznym
grobem Jana Paw a II,
jest mo liwe jedynie
w niedziel , a w zwyk y
dzie  po mszy w. wie-
czorowej. Poniewa
by em tam rano nie
by o mo na wej  na te-
ren kompleksu, uda o

mi si  jednak zrobi  kilka zdj .
Na budowie pracuje ekipa budow-

lana. Mo e nie s  to prace bardzo
intensywne, ale pewien ruch daje si
zauwa y . Powsta y ju  pot ne pylo-
ny, filary „bram” otaczaj cych ko ció .
Jest te  metalowa konstrukcja, która
b dzie szkieletem dla ogromnej kopu-
y wie cz cej g ówn  naw . Nad po-

wstaj cymi elementami ko cio a góruj
pot ne d wigi. Chocia  do ko ca bu-
dowy jeszcze daleko, to wida  wyra -
nie, e prace nie zosta y zaniechane.

Ró ne s  oceny idei powstania
wi tyni, a tak e samego projektu.

To oceny zawsze subiektywne, zale -
ne od osobistych pogl dów i gustów.
My l , e taka wi tynia, jako miejsce
szczególnej wdzi czno ci Bogu
za Ojczyzn , jako miejsce pielgrzym-
kowe, którego brakuje stolicy, jest
bardzo potrzebne. Mam nadziej ,
e chocia  powoli, to jednak systema-

tycznie b dzie powstawa  budowla
sakralna, a kiedy  z dum  b dziemy
mogli tam przybywa , podziwia
pi kno architektury ko cio a i modli
si  o pomy lno  Ojczyzny.

Ks.Tomasz Grzywna

W drówki dalekie i bliskie

wi tynia Opatrzno ci Bo ej

w Warszawie

Makieta wi tyni Opatrzno ci Bo ej


