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„Peáni zdumienia mówili:
Dobrze uczyniá wszystko.
Nawet gáuchym sáuch przywraca
i niemym mowĊ”.
Mk 7, 37
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

Po co Jezus czyniá cuda?

W NUMERZE

Cud to wydarzenie przekraczające
prawa natury, wyjątkowe, niewytáumaczalne. Cud to fakt przykuwający uwagĊ, niespodziewany, niemoĪliwy do
wyjaĞnienia w naturalny, naukowy
sposób. Cud to znak, który ma zwróciü czáowieka ku Bogu, który ma ukazaü, Īe czáowiek, nieraz bezsilny wobec zdarzeĔ losowych, moĪe odnaleĨü
ratunek w Bogu, który jest dawcą
Īycia i twórcą praw natury.
Dzisiejsza Ewangelia mówi o cudzie, którego dokonaá Jezus. To uzdrowienie gáuchoniemego, na proĞbĊ jego
przyjacióá, którzy przyprowadzili go do
Jezusa i prosili o cud (Mk 7,31-37).
Jezus rzeczywiĞcie speánia ich proĞbĊ, ale jednoczeĞnie nakazuje, aby nie
rozgáaszano o tym cudownym wydarzeniu. Jednak fama o Jego nieziemskiej mocy i tak rozchodziáa siĊ po caáej okolicy.
Jezus dokonywaá wielu cudów;
byáo ich, co najmniej, kilkadziesiąt,
a czytana w tym roku Ewangelia Ğw.
Marka podaje ich 18, plus dodatkowo
cztery wzmianki o licznych cudach.
Zapytajmy dzisiaj o sens cudów dokonywanych przez Jezusa? Po co Jezus dokonywaá tych cudownych znaków, przekraczających moĪliwoĞci
zwykáego czáowieka. Jaki byá cel tego

nadprzyrodzonego dziaáania?
Przede wszystkim naleĪy zauwaĪyü, Īe Īaden cud Jezusa nie jest karą
za grzechy. W Starym Testamencie
zdarzaáy siĊ takie cuda, lecz Jezus nie
czyni ani jednego, nawet wtedy, gdy
Jakub i Jan próbują go skáoniü,
by ukaraá „ogniem z nieba” miasto,
które nie udzieliáo im schronienia (àk
9,55). Nigdy takĪe nie uĪyá Jezus swej
mocy, aby chroniü siĊ przed Ğmiercią,
przeciwnie, gdy Piotr broniąc Mistrza,
odcina ucho Īoánierzowi, Jezus
w cudowny sposób uzdrawia. MoĪna wyróĪniü kilka powodów, dla
których Jezus czyni cuda.
1. Jezus dokonując cudów objawia
swoją toĪsamoĞü. Przez pierwszy cud
w Kanie Galilejskiej, „objawiá swoją
chwaáĊ i uwierzyli w niego Jego
uczniowie” (J 2,11). Dzisiejszy cud
uzdrowienie gáuchoniemego jest takĪe powodem zdumienia Ğwiadków,
którzy zaczĊli siĊ zastanawiaü: kim On
jest? (por. Mk 7,37) Ostatni, najwaĪniejszy cud Zmartwychwstania przekonaá ich ostatecznie o Jego Boskim
posáannictwie i nieskoĔczonej Mocy.
2. Jezus czyniąc cuda objawia miáoĞü
do czáowieka. Wszystkie cuda są znakami Jego ogromnej miáoĞci. Przede
wszystkim uzdrowienia Ğwiadczą
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o tym, Īe Jezus pochyla siĊ nad
ludzką niedolą, nad ludzkim cierpieniem, chce ludziom ulĪyü, dopomóc.
Wskazuje na to, Īe cierpienie i choroba jest skutkiem grzechu i sáaboĞci
ludzkiej natury, ale w królestwie
BoĪym, do którego nas zaprasza
nie bĊdzie juĪ cierpienia.
3. Jezus czyniąc cuda wskazuje zawsze na gáĊbszy wymiar znaku. Uzdrawiając sparaliĪowanego odpuszcza mu
grzechy, wskazując na chorobĊ duszy,
która jest gorsza od niedomagaĔ ciaáa
(Mk 2,1-12). Uciszając burzĊ na morzu
wskazuje na wartoĞü cnoty wiary
(Mk 4,35-41). WypĊdzając záego ducha z opĊtanego ukazuje realne dziaáanie záego ducha w sercu czáowieka
(Mk 5,1-20). RozmnaĪając chleb wprowadza do zrozumienia tajemnicy
Eucharystii (J 6). KaĪdy cud miaá
znaczenie duchowe, przedstawiaá
jakąĞ prawdĊ, chroniá przed niebezpieczeĔstwem. To takĪe waĪny aspekt
w analizie cudu Jezusa.
4. Cuda Jezusa powinny wzbudzaü
nawrócenie i wiarĊ u Ğwiadków. Widząc je Korozain i Kafarnaum powinny nawróciü siĊ (Mt 11,20-24). Brak
wiary jest efektem zamkniĊcia serca na
BoĪą miáoĞü. Tylko czáowiek zatwardziaáy, widząc znaki i cuda, pozostaje
w stanie obojĊtnoĞci i za to sam Ğciąga na siebie BoĪy gniew. Wobec takiej postawy bezsilny jest nawet sam
Jezus (por. Mt 12,58).
Sáuchając o cudach Jezusa spróbujmy przemyĞleü powyĪsze wnioski.
Cuda wskazują, Īe Jezus jest Bogiem,
ukazują Jego wielką miáoĞü do sáabego i grzesznego czáowieka. Są takĪe
wskazówką jak Īyü, jak chroniü siĊ
przed záem, przed zasadzkami szatana.
Warto o tym wiedzieü, aby sáuchanie
sáowa nie byáo bezskuteczne i przynosiáo owoce w naszym codziennym
Īyciu.
Ks. Tomasz Grzywna
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Nasze sanktuaria

Pielgrzymując do sanktuarium
ĝwiĊtego KrzyĪa w Klimkówce
Historia koĞcióáka ĝwiĊtego KrzyĪa
oraz Wizerunku Cudownego Pana Jezusa w Klimkówce (wedáug zapisków
i opowiadaĔ zebranych przez ks. Proboszcza Wá. Kulczyckiego, okoáo 1955
r.), zostaáa mi udostĊpniona przez Panią
MariĊ KwasiĪur, która jest wáaĞcicielką
tych cennych zapisków, a które przepisaáa Aniela Waisówna. RĊkopis Pani
Anieli przepisaá ks. Andrzej Skiba.
W tym miejscu pragnĊ serdecznie
podziĊkowaü Pani Marii za ten tekst,
który odsáania dla nas tak odlegáe
czasy, a który Ğwiadczy o wierze
naszych praojców.
Ks. Andrzej Skiba
W przepiĊknej podkarpackiej okolicy, miĊdzy dwoma zdrojowiskami Iwoniczem i Rymanowem, na przestrzeni
4 km ciągnie siĊ, zamkniĊta dwoma
pasmami gór, maáa, czysto polska wioska Klimkówka. Caáa wioska tonie w zieleni sadów, które są szczególniejszym
umiáowaniem jej mieszkaĔców. KaĪdego przyjezdnego tu goĞcia uderza na
pierwszy rzut oka wzorowy porządek
i czystoĞü okoáo domów, na podwórzach
i w sadach. MieszkaĔcy Klimkówki są
podobno pochodzenia szwedzkiego
o czym Ğwiadczą niektóre nazwiska rodowe i stąd wywodzą niektórzy to zamiáowanie do wzorowej czystoĞci i porządku. Liczy ona obecnie okoáo 1500
mieszkaĔców. Trudno wywieĞü pochodzenie nazwy tej wioski. Jak Ğwiadczą
zapiski w KsiĊgach sądowych w Sanoku, w XIV wieku nazywaáa siĊ ona „Klimkowa”. Dopiero w XVI wieku spotyka
siĊ nazwĊ „Klimkówka”.
WzdáuĪ caáej wioski toczy swój wartki bieg potok górski, biorący swój
początek w niedalekiej wsi w Desznie
i przewala swą szczupáą wodĊ po Īwirze
i kamieniach áoĪyska. W czasie jednak
dáugotrwaáych deszczów bardzo wzbiera i staje siĊ niebezpieczny nawet dla
Īycia ludzkiego. Potok ten nosi nazwĊ
Flora albo Kąpacha.
Klimkówka byáa początkowo wáasnoĞcią rodziny Bobolów, z której po-

KoĞcióá w Klimkówce na polach

chodziá Ğw. Andrzej Bobola
(ur. 1592 r.). Cenną wzmiankĊ o tym
znajdujemy w ksiąĪce Jana Trzecieskiego (wydana w KroĞnie w 1907
r.) pt. „Pamiątk i wspomnienia Sanockiej Ziemi”. Czytamy tam na str. 31
co nastĊpuje: „Szlachta sanocka zasiaáa fundacjami parafii tĊ ziemiĊ i tak
nie myĞlano o trwaáym znaczeniu
ofiar, Īe wyjątkowo znamy tylko niektóre nazwiska pierwotnych fundatorów…”. „Za panowania Zygmunta III Piotr z Hoczwi Bal, podkomorzy
sanocki, dziedzic na Baligrodzie, buduje w KroĞnie Kolegium dla Jezuitów. Wspierają to dzieáo Bobolowie:
Wojciech, wáaĞciciel Iwonicza, fundator koĞcioáa w Klimkówce, i darem 500 zá podkomorzy Andrzej Bobola „czci Boga i religii wielki
obserwant”, którego Skarga kilkakrotnie ĞwiĊtym nazywa. Podkomorzy Andrzej Bobola miaá dwóch braci („Dzieje báogosáawionego
Andrzeja Boboli, spisane przez ksiĊdza Andrzeja ĝwiĊtomiana – ParyĪ
1854 r.). Z tych Jan (ojciec ks. Kaspra i ks. Sebastiana) wymieniony
jest powyĪej w spisie obywateli Ziemi Sanockiej z 1617 r. Drugi brat podkomorzego Andrzeja Boboli –

Mikoáaj miaá syna Krzysztofa, który
stawaá pod Sanokiem na „okazywaniu”, zbrojnym w 1627 r ojcem byá
Ğw. Andrzeja Boboli, Apostoáa
piĔskiego, okrutnie zamĊczonego
w Janowie dnia 17 maja 1657 r.
Znakomita rodzina Bobolów, herbu Leliwa, zamieszkiwaáa w sanockiem
jeszcze czas niejaki, choü Iwonicz
i Klimkówka przeszáy w drodze spadku na ZuzannĊ z Bobolów Witowską.
Jak z tego wynika nie jest wykluczone, Īe stopy wielkiego ĞwiĊtego Andrzeja Boboli dotykaáy tej ziemi naszej
wioski Klimkówki.
W wypisie z rejestru poboru podatków z 1633 roku, znajdującym siĊ
w archiwum p. Wáadysáawa Wiktora
z SĊkowej Woli, znajdujemy wyraĨnie
nazwĊ Klimkówki, naleĪącej wówczas
do miecznika królestwa wraz z innymi
miejscowoĞciami „Klimkówka” czyli
„Litwinowo Wola”. Jak Ğwiadczy KsiĊga Wizytacji Generalnej wielkiego
biskupa Sierakowskiego dekanatu
kroĞnieĔskiego z roku 1745, i której
odpis uwierzytelniony znajduje siĊ
w archiwum naszej parafii, Klimkówka byáa wówczas wáasnoĞcią Józefa
z TĊczyna hr OssoliĔskiego (Vexilliperi
(C.d. na s.4)
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WnĊtrze koĞcioáa w Klimkówce

(C.d. ze s. 3)
Curice Regni, Sandomirnensis,
Chmielnicensis Capitanei Haereditaria). W roku zaĞ 1786 Klimkówka przechodzi na córkĊ wojewody woáyĔskiego Józefa OssoliĔskiego TeresĊ
Potocką, ĪonĊ krajczego Józefa (archiwum w zamku Krasickich w Lesku).
Ostatnimi wáaĞcicielami Klimkówki
byli: Józef, Teofil, Stanisáaw, a wreszcie Józef Ostaszewski.
Pierwszy koĞcióá parafialny zbudowano w 1453 roku („Ziemia Sanocka w XV stuleciu”, Przemysáaw Dąbkowski str. 48, cytat Ĩródáowy
Stadnicki – str. 60). Byá to skromny
koĞcióáek drewniany pod wezwaniem
Ğw. Michaáa Archanioáa, konsekrowany przez biskupa przemyskiego Mikoáaja BáaĪejowskiego.
Obecnie na tym samym miejscu,
mniej wiĊcej w Ğrodku wsi, stoi inny
koĞcióá parafialny, zbudowany w 1854
r., za staraniem ówczesnego proboszcza ksiĊdza Piotra Burdy – przez miejscowego majstra Floriana Waisa. Ko-

Ğcióá ten obity gontami, blachą pokryty, posiada silnie zbudowaną wieĪĊ,
która opiera siĊ silnie panującym tu
czĊsto wichrom z przeáĊczy dukielskiej.
JuĪ na zewnątrz czyni ten koĞcióá bardzo miáe wraĪenie typowego koĞcióáka wiejskiego wĞród otaczających go
ze wszystkich stron drzew lipowych,
lecz daleko piĊkniejsze wraĪenie czyni
jego wnĊtrze. Malowany caáy przez
znanego lwowskiego artystĊ malarza
Tadeusza Popiela, dziaáa kojąco na
widza zgraniem farb i wzorów o motywach kwiatów wiejskich, przy czym
caáa jego wewnĊtrzna struktura nastraja czáowieka do modlitwy i czyni wraĪenie prawdziwego Domu BoĪego.
O historii parafii z XV i XVI wieku
niewiele mamy zapisków. Pierwsza
wiĊksza notatka pochodzi z wieku XVII
(1619 r.), a opisuje napad bandytów
na proboszcza ks. Woáyniewicza. Nie
pierwszy to byá napad zbójecki, albowiem wspominają zapiski kronikarskie,
Īe i na poprzedników w dawniejszych
czasach kilkakrotnie rozbójnicy

z Beskidu (Latrones Beskidenses)
w celach rabunkowych napadali.
Nie oszczĊdziáy teĪ Klimkówki napady Tatarów. Kronika w ksiĊgach
metrykalnych wspomina, Īe w 1624
roku wĞród oktawy BoĪego Ciaáa
Tatarzy wieĞ napadli i záupili pozostawiając w spokoju koĞcióá i plebaniĊ.
Z ksiąg metrykalnych moĪna podaü
dokáadną seriĊ proboszczów tutejszych, począwszy od roku 1619 aĪ dotąd. WspomnĊ jeszcze i o tym,
Īe – wedáug tradycji – pierwsza nazwa
Klimkówki brzmiaáa „KlĊkówka”, a to
od legendy do dziĞ dnia Īywo przechowywanej, Īe przed wyoranym na
polu KrzyĪem – klĊkáy woáy. I ten to
wáaĞnie, wedáug legendy wyorany
KrzyĪ do dziĞ istniejący, jest tym magnesem, który przyciąga pielgrzymów
i goĞci do Klimkówki. W odlegáoĞci
bowiem okoáo póátora kilometra od parafialnego koĞcioáa w kierunku poáudniowo – wschodnim wioski, w piĊknej kotlinie wĞród lasów, nad
potoczkiem, otoczony drzewami stoi
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drugi koĞcióáek drewniany pod wezwaniem „Znalezienia Ğw. KrzyĪa”,
a w nim znajduje siĊ Cudowny Wizerunek Pana Jezusa na KrzyĪu, sáynący od wieków áaskami i cudami
(„ab antiquo In honorem et titulum
S. Crucis extineta”… visitatio generalia A. D. 1745 die 13 Junii).
„Dziwny jest Bóg w ĞwiĊtych
swoich”, przedziwny zaĞ w cudach i
rządach swoich. Matce swojej NajĞwiĊtszej Niepokalanej Maryi oddaá
Syn rządy w wielkich i sáawnych
oĞrodkach naszej polskiej ziemi, po
tych cudownych stolicach, odkąd
rozdaje swe áaski tym, co z wiarą, nadzieją i miáoĞcią do Niej siĊ garną, Jej
pomocy szukają. Tam teĪ rozwija siĊ
i kwitnie z wielkim poĪytkiem dla wiernych czeĞü Królowej nieba i ziemi.
Syn Jej jedyny, jako za Īycia chwaáy nie szukaá dla siebie, podobnie niejako czyni teĪ i dzisiaj. Na krzyĪu rozkaz ludzkoĞci wydaá, byĞmy MatkĊ
Jego za MatkĊ naszą uznali i mieli
i dlatego wybraá Jej liczne stolice,
sam zaĞ jakby nadal chcąc kryü siĊ
w pokorze, pozostawiá dla siebie
nieliczne tylko miejsca, gdzie wyobraĪony na krzyĪu w drzewie lub na
páótnie wysáuchuje tam równieĪ
kornej proĞby ludzkiej.
Takim to jednym z nielicznych na
naszej ziemi polskiej miejscem jest wáaĞnie ten skromny koĞcióáek Ğw. KrzyĪa w Klimkówce. Tu teĪ, jak Ğwiadczą
najstarsze kroniki, spieszyá nasz lud
od wieków i tu posáuchanie i wysáuchanie u Boga znajdowaá. Tu z tego
krzyĪa, jakby z tronu swego wysáuchiwaá Chrystus cierpiących, strapionych i ázami zalanych. Stąd teĪ króluje
nad naszą wioską i nad caáą okolicą
i dlatego koĞcióáek ten tak sáusznie
nasz lud nazywa swoją chlubą i sanktuarium parafii klimkowskiej. Temu teĪ
Cudownemu Wizerunkowi niejeden
zawdziĊcza zdrowie i Īycie, a caáa parafia wyraĨnie przypisuje cudowne
ocalenie Klimkówki z pierwszej i drugiej zawieruchy wojennej i co roku
w dzieĔ 7 maja ĞwiĊci pamiątkĊ tego
ocalenia z pierwszej wojny Ğwiatowej
i 20 wrzeĞnia z jeszcze straszniejszej
drugiej poĪogi wojennej, gdyĞmy
w tym dniu cudownie powrócili z naszego wysiedlenia. Tu teĪ spieszą co
roku z dalszych i bliĪszych okolic
chorzy i znĊkani, Īebrząc o zmiáowanie i to nie bez skutku.
Tu w przepiĊknym dniu 3 maja,

w którym ĞwiĊcimy tak drogie sercu
polskiemu i katolickiemu pamiątki Konstytucji 3 majowej, ĞwiĊto Królowej
Korony Polskiej, oraz pamiątkĊ znalezienia Ğw. KrzyĪa przez Ğw. HelenĊ,
tysiące pielgrzymów bierze udziaá
w uroczystym naboĪeĔstwie odpustowym, jakie tu siĊ odprawia od
niepamiĊtnych czasów.
Sáuszną i godną tedy jest rzeczą,
aby wieĞü o cudach tych i dziwne historie figury Pana Jezusa na krzyĪu tu
siĊ znajdującej, do jak najdalszych
dotaráa zakątków, aby wiarĊ przez to
budziáa, nadzieją napeániaáa i miáoĞü ku
Zbawicielowi w sercach zapalaáa. Przyjmij o dobry Jezu te intencje.
Pierwszy koĞcióáek Ğw. KrzyĪa.
Dawna jest czeĞü Chrystusa UkrzyĪowanego oddawana sáynącej áaskami figurze znajdującej siĊ w koĞcióáku
Ğw. KrzyĪa w Klimkówce pod lasem.
Wedáug zapisków Kronkarcher początków tej czci naleĪy szukaü jeszcze w
zamierzcháej przeszáoĞci, kiedy to na
tronie królów polskich zasiadali potomkowie Piasta, a obecna diecezja przemyska naleĪaáa do biskupstwa krakowskiego. Nie ulega wątpliwoĞci, Īe
pierwszy koĞcióáek Ğw. KrzyĪa
w lesie istniaá pierwej zanim Klimkówka staáa siĊ parafią. Parafia Klimkówka
powstaáa w 1453 r., tymczasem notatka kronikarska uczyniona w 1639
w ksiĊdze „Status Ecclesiarum” uczyniáa wzmiankĊ o pierwszym koĞcióáku
Ğw. KrzyĪa w Klimkówce liczącym juĪ
wówczas lat okoáo 290. Zatem ten
pierwszy koĞcióáek musiaá juĪ istnieü
w roku 1349. Taką datĊ istnienia koĞcióáka ustaliá proboszcz klimkowski
ks. Bronisáaw Stasicki (1869 – 1874)
opierając swoją kronikĊ odnoszącą siĊ
do Klimkówki na ksiĊdze „Status Ecclesiarum”. KsiĊga ta zostaáa potwierdzona pieczĊcią i podpisem ksiĊdza
Stanisáawa z Bronikowa Bronikowskiego z dnia 1. VI 1639 r., kanonika wikarego in spiritualibus i oficjaáa generalnego przemyskiego Rybotyckiego,
proboszcza wiszniaĔskiego. W ksiĊdze
tej znajdujemy pierwszą wzmiankĊ
o koĞcióáku Ğw. KrzyĪa w Klimkówce
i na podstawie tej ksiĊgi ksiądz Bronisáaw Stawicki podaje w kronice co nastĊpuje: „Jest w Klimkówce kaplica
Ğw. KrzyĪa na polach, poza wsią,
o 5 wiorst oddalona, w której czasem
odprawia siĊ naboĪeĔstwo „ex Indulto”; budowa tejĪe jest drewniana, lat
okoáo 290, wybudowana na miejscu po-

przedniej, która przypadkowo ze Ğwiec
zapalonych zgorzaáa w samo poáudnie.
Dach roku zeszáego nowy dano,
reszta doĞü przydatna. ĩe kaplica ta
szczególną opieką BoĪą szczyciáa siĊ
i szczyci, Ğwiadczy liczny napáyw
ludnoĞci, która z przedziwnym naboĪeĔstwem i kornym dziĊkczynieniem
tamĪe uczĊszcza i poboĪne wota,
a szczególnie liczne ofiary wosku
do oátarza tam przynosi”. To mówi
kronika parafialna.
A co mówi tradycja i związana
z nią legenda? Najstarsi ludzie, 90 –
letni staruszkowie, jeszcze za czasów
ks. Jakla, ks. Wolskiego i ks. Grzyba,
tutejszych proboszczów, opowiadają
legendĊ do dzisiejszego dnia Īywą
o wyoraniu przez tutejszego wáoĞcianina we wiosennej porze, cudami sáynącej figury Chrystusa UkrzyĪowanego – wáaĞnie na miejscu, gdzie obecnie
znajduje siĊ koĞcióáek. To wáaĞnie miaáo daü powód przodkom naszym do
wystawienia w tym miejscu, na czystym polu, wĞród lasów pierwszego
koĞcióáka i ta wáaĞnie figura UkrzyĪowanego Chrystusa jest przedmiotem
czci juĪ od bardzo dawna.
Opowiadają teĪ najstarsi ludzie
o wyglądzie drugiego koĞcióáka, Īe byá
on postawiony w stylu naszych dawnych wiejskich koĞcióáków, naĞladujących pogaĔskie gontyny z podcieniami dookoáa, otoczony lipami, na
których do niedawnych czasów wisiaáo mnóstwo kul, pozostawionych przez
chorych, którzy podpierając siĊ tymi
kulami, przybyli do koĞcióáka po zdrowie i cudownie uleczeni wracali o wáasnych siáach do domu. Lipy te osáaniające koĞcióáek przez cztery wieki,
zostaáy wyciĊte w 1820 r. O wielkiej
gruboĞci tych lip Ğwiadczy fakt, Īe
z pnia jednej z nich, zrobiono ambonĊ.
Powiadają teĪ o tym, Īe koĞcióáek ten
wyposaĪony w bogate szaty liturgiczne, posiadaá wiele záotych kielichów
i wiele wotów z drogocennych kruszców i záota. ZnĊceni wielkim skarbem
záodzieje tzw. „Latrones Beskidenses”
lub beskidnicy, którzy jak Ğwiadczy
Kronika parafialna czĊsto na rabunek
do Klimkówki z Karpat siĊ podsuwali,
obrabowali teĪ ten koĞcióáek z drogocennych skarbów, które unieĞli w okoliczne lasy i tam zakopali, a potem sami
wyjechali do Ameryki, nie zabrawszy
tych skarbów ze sobą. Kilkadziesiąt
lat póĨniej jeden z nich, nie podawszy
(C.d. na s. 7)
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Ogáoszenia duszpasterskie.
1. NaboĪeĔstwo róĪaĔcowe odprawimy dziĞ o godzinie 17:30.
2. Jutro, po Mszy ĞwiĊtej wieczornej,
odbĊdzie siĊ spotkanie ministrantów
i lektorów w salce na plebani rozpoczynające kolejny rok formacji liturgicznej SáuĪby Oátarza. ObecnoĞü
obowiązkowa. Na to spotkanie zapraszamy takĪe wszystkich kandydatów,
którzy po odpowiednim czasie przygotowania chcieliby sáuĪyü przy Oátarzu PaĔskim. Na zgáoszenia czekamy
do koĔca paĨdziernika.
3. W najbliĪszy czwartek, 14 wrzeĞnia, wypada ĞwiĊto PodwyĪszenia
KrzyĪa ĝwiĊtego. Jest to dzieĔ odpustu w parafii Bukowsko oraz w parafii
Ojców Franciszkanów.
4. W piątek, 15 wrzeĞnia, przypada
wspomnienie NajĞwiĊtszej Maryi Panny Bolesnej. Jest to dzieĔ odpustu
w StroĪach Maáych, który bĊdzie poáączony z poĞwiĊceniem dzwonu.
Msza ĞwiĊta zostanie odprawiona
o godzinie 17:00.
5. TakĪe w piątek rozpoczynamy
triduum przez ĞwiĊtem Ğw. Stanisáawa
Kostki, patrona dzieci i máodzieĪy. Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci,
máodzieĪ, rodziców, wychowawców na
przeĪywanie przygotowania do tego
patronalnego ĞwiĊta. Odpowiednie
kazania bĊdą gáoszone w czasie Mszy

ĞwiĊtej o godzinie 18:00, a w niedzielĊ
o godzinie 9:30. Prosimy o przyjĞcie,
bo pomoc BoĪa kaĪdemu jest
potrzebna.
6. RównieĪ w piątek pracĊ formacyjną w parafii po wakacyjnej przerwie
rozpocznie Ruch Apostolstwa MáodzieĪy. Spotkania odbywaü siĊ bĊdą
w kaĪdy piątek po Mszy ĞwiĊtej wieczornej o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy máodzieĪ klas gimnazjalnych
i szkóá Ğrednich.
7. W sobotĊ bĊdzie pielgrzymka RóĪ
do LudĨmierza i Zakopanego. Nie ma
juĪ wolnych miejsc.
8. Za tydzieĔ niedziela Ğrodków spoáecznego przekazu. Taca przeznaczona bĊdzie na radio diecezjalne. Za ofiary záoĪone z tej okazji czy kaĪdej innej,
skáadamy serdeczne Bóg zapáaü.
9. RównieĪ za tydzieĔ, w niedzielĊ,
o godz.: 18:00 zostanie odprawiona
Msza ĞwiĊta za polegáych i pomordowanych na Wschodzie.
10. Uprzejmie prosimy, aby dzieci i
máodzieĪ (poza przypadkami szczególnymi) nie zasiadaáy miejsca w áawkach,
podczas gdy obok stoją starsi. Dobry
obyczaj kaĪe starszym ustąpiü miejsca.
11. W zakrystii znajdują siĊ ciekawie
wydane kalendarze ksiąĪkowe zawierające wiele poĪytecznych informacji
przydatnych w Īyciu. Cena – 15 zá.

Parafia pw. Przemienienia PaĔskiego
organizuje pielgrzymkĊ dla czáonków
RóĪ RóĪaĔcowych
i wszystkich
chĊtnych na spotkanie diecezjalne
RóĪ RóĪaĔcowych

w Haczowie dnia
7.10.2006 r.
(sobota).
Koszt wyjazdu okoáo
10 záotych. Prosimy
o zapisywanie siĊ
w zakrystii.

Intencje

w tygodniu
11.09 -17.09.2006 r.

Poniedziaáek, 11.09
6.30 + Katarzyna (greg.).
7.00 + Igor (greg.).
7.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 1. + Michaá (greg.)
2. o zdrowie i báogosáawieĔstwo BoĪe
dla rodzin z róĪy 21 pw. Matki BoĪej
Ostrobramskiej.
3. + ks. Antoni PorĊbski 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. + Michaá (greg.).
3. + ks. Antoni PorĊbski od rodziny.
ĝroda, 13.09
6.30 + Katarzyna (greg.).
7.00 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.30 + Igor (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 1. + Marek Dąbrowski (20 r. Ğm.).
2. + Michaá (greg.).
3. + ks. Antoni PorĊbski od parafian.
Czwartek, 14.09
6.30 + Marian i Tadeusz (greg.)
7.00 + Bolesáaw Skiba.
7.30 + Igor (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 1. + Katarzyna (greg.).
2. + Michaá (greg.).
3. Radio Maryja.
Piątek, 15.09
6.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.00 + Michaá (greg.).
7.30 + Katarzyna (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 + Igor (greg.).
2. + Marian Bodziak (1 r. Ğm)..
Sobota, 16.09
6.30 + Katarzyna (greg.).
7.00 + Igor (greg.).
7.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 1. dziĊkczynna w 18 rocznicĊ
urodzin Kamila z proĞbą o báogosáawieĔstwo BoĪe.
2. + Michaá (greg.)
Niedziela, 17.09
6.30 + Katarzyna (greg.).
8.00 .........................................................
9.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
11.00 za parafian.
12.30 + Michaá (greg.).
16.00 o Ğwiatáo Ducha ĝwiĊtego dla
wszystkich uczestników rekolekcji
ewangelizacyjnych.
17.30 – naboĪeĔstwo róĪaĔcowe.
18.00 1. za polegáych i pomordowanych na wschodzie.
2. + Igor (greg.).
StroĪe: + Józef Sowa.
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swego nazwiska, tkniĊty sumieniem,
napisaá do tutejszych parafian, wymieniając miejsce, gdzie skarby zakopaá.
Choü byáy dokáadnie podane szczegóáy tego miejsca, to jednak skarbów
nie znaleziono, gdyĪ wskutek wyciĊcia drzew na koĞcióá, zmieniá siĊ wygląd opisanego miejsca.
Na zasadzie przytoczonej Kroniki
oraz tradycji moĪna sáusznie wnioskowaü, Īe tutejsi poboĪni parafianie dla
wizerunku Chrystusa UkrzyĪowanego
postawili pierwszy koĞcióáek w pierwszej poáowie XIV wieku. Jaki byá jego
wygląd, jak dáugo on staá, nie wiadomo. To jednak pewne, Īe okoáo roku
1650 spaliá siĊ od Ğwiec páonących,
pozostawionych na oátarzu i Īe w cudowny sposób ocalaá Wizerunek
Chrystusa, znajdujący siĊ do tego
czasu w koĞcióáku.
Drugi koĞcióáek.
Cudowne ocalenie figury Chrystusa UkrzyĪowanego pobudziáo gorliwoĞü w oddawaniu czci Chrystusowi Panu w tym miejscu i zapaliáo ducha
ofiarnoĞci do tego stopnia, Īe w krótkim czasie wybudowano drugi drewniany koĞcióáek stylowy, na wzór dawnych gontyn sáowiaĔskich z wejĞciem
od zachodu na wschód.
Kiedy w Klimkówce powstaáa
samodzielna parafia, a staáo siĊ to
w roku 1453 („Ziemia Sanocka w XV
stuleciu”, Przemysáaw Dąbkowski,
str. 48 – cytat Ĩródáowy: Stadnicki,
str. 60) – jeden z tutejszych proboszczów wystaraá siĊ o pozwolenie na
odprawianie Mszy Ğw. w nowym koĞcióáku u wáadzy duchownej, prawdopodobnie u biskupa przemyskiego
Mikoáaja BáaĪejewskiego, który byá
pierwszym z biskupów odbywających
wizytacjĊ tutejszego koĞcioáa parafialnego, a piątym z rzĊdu na stolicy biskupiej w PrzemyĞlu. Byáo to w drugiej poáowie XV wieku. GorliwoĞü tĊ
przygáuszyá na jakiĞ czas szerzący siĊ
w okolicach Rymanowa arianizm, który spowodowaá obojĊtnoĞü w oddawaniu czci Chrystusowi UkrzyĪowanemu we wspomnianym koĞcióáku.
Zmniejszyáa siĊ ofiarnoĞü na cele religijne, nie byáo czym pokryü wydatków
naprawy koĞcióáka, a szczególnie na
sprawienie nowego dachu gontowego. Nie minĊáy równieĪ bez echa póĨniejsze „nowinki” religijne szerzące siĊ
równieĪ w okolicy Rymanowa. Magnat
Zbigniew SieneĔski, pan na Rymano-

Gospodarz który wyoraá wizerunek UkrzyĪowanego

wie, gwaátem opanowaá koĞcióá, zniewaĪyá NajĞwiĊtszy Sakrament, wygnaá
ksiĊĪy i wprowadziá tamĪe obrządek
luterski (ks. dr W. Tomaka, „Najnowsze wiadomoĞci z historii diecezji przemyskiej”). Jednak herezja ta nie zapuĞciáa u nas gáĊbszych korzeni – lud
nie ulegaá baáamuctwom lecz mocno i
uparcie trwaá przy wierze katolickiej.
ToteĪ maáy koĞcióáek w Klimkówce,
postawiony zupeánie na uboczu wĞród
lasów, byá prawdziwą ostoją dla wierzącego ludu, który siĊ tutaj chroniá
i wiarĊ swoją wyznawaá. W 1638 r.
pokryto koĞcióáek nowymi gontami
i uratowano go od upadku, dziĊki czemu przetrwaá on jeszcze do roku 1868.
Z czasów istnienia drugiego koĞcióáka kroniki podają jako wáaĞcicieli
Klimkówki nastĊpujące nazwiska:
Dobiesáaw z OleĞnicy, kasztelan sanocki, który 12 czerwca roku 1436 nabyá KlimkówkĊ za 120 záotych polskich
i tĊ wiadomoĞü notują sanockie ksiĊgi
sądowe. – NastĊpnie dziedzicem wsi
Klimkowej (Klimkówki) byá Andrzej ze
Sienna, do roku 1463, w Melsztyna. –
NastĊpnie Klimkówka przechodzi na
wáasnoĞü rodziny Bobolów, z której
wywodziá siĊ Ğw. Andrzej Bobola.
W 1619 r. Wojciech Bobola, podkomorzy przemyski, wáaĞciciel Iwonicza
i fundator koĞcioáa w Klimkówce, jako
kolator podpisaá prezentĊ na Klimkowskie probostwo ksiĊdzu Janowi Wojniewiczowi. NastĊpnie notują kroniki,

Īe kolatorem koĞcioáa w Klimkówce
byá Jan Stadnicki, wojewoda woáyĔski, który za 1000 florenów wybudowaá zakrystiĊ do starego koĞcioáa. –
W roku 1730 kolatorem tutejszym byá
Józef z TĊczyna OssoliĔski, poczym
w 1786 r. przechodzi Klimkówka na
wáasnoĞü Teresy Potockiej, Īony krajczego Józefa (archiwum zamku Krasickich w Lesku), zaĞ w poáowie XIX wieku kupuje KlimkówkĊ rodzina
Ostaszewskich.
Trzeci koĞcióáek.
O trzecim z kolei koĞcióáku Ğw.
KrzyĪa, który dotychczas istnieje, podaje kronika parafialna bardzo szczegóáowe wiadomoĞci. Oto w 1868 r.,
tutejsi parafianie wraz z ksiĊdzem proboszczem Bronisáawem Stawickim
i kolatorem koĞcioáa Teofilem Ostaszewskim, widząc, Īe drugi koĞcióáek
chyli siĊ ku upadkowi, postanowili
przystąpiü do budowy nowego
koĞcióáka.
Po ostatnim odpuĞcie w dniu
3 maja, odprawionym jeszcze w starym koĞcióáku, ówczesny proboszcz
ks. Bronisáaw Stawicki przybyá do koĞcióáka w uroczystej procesji, w której
wziĊáa udziaá caáa parafia i tu w dniu 29
.V 1868 r., odprawiá w starym koĞcióáku po raz ostatni MszĊ Ğw., po której
zdjąá KrzyĪ Pana Jezusa z oátarza, celem przeniesienia Go w uroczystej
procesji do koĞcioáa parafialnego,
(C.d. na s.8)
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gdzie Go záoĪono na tymczasowe przechowanie. Zaraz po tej ostatniej Mszy
Ğw. i po przeniesieniu KrzyĪa, zebrali
siĊ miejscowi cieĞle do rozbiórki
starego koĞcióáka pod przewodnictwem znanego w okolicy i cenionego
majstra ciesielskiego Floriana Waisa,
ojca byáego profesora i rektora
Uniwersytetu Lwowskiego, ks. praáata dra Kazimierza Waisa.
Najprzód rozebrano oátarz i przechowano go w kostnicy cmentarnej,
nastĊpnie caáą kaplicĊ, z której drzewo sprzedano. Dnia 6.VI.1868 r. poáoĪono fundamenta pod nowy koĞcióáek, 4 lipca fundamenta te poĞwiĊciá
i umieĞciá kamieĔ wĊgielny ks. Antoni
Schmurz, dziekan rymanowski, a proboszcz z Rogów – z upowaĪnienia
Kurii Biskupiej w PrzemyĞlu.
Budowa koĞcióáka postĊpowaáa
potem tak szybko, Īe juĪ w jesieni tegoĪ roku pokryto dach gontami,
a w kwietniu nastĊpnego roku ustawiono nowy oátarz, wykonany w pracowni Pietkiewicza w PrzemyĞlu – i juĪ
w tym roku urządziü moĪna byáo wspaniaáą uroczystoĞü poĞwiĊcenia nowego koĞcióáka. W tym miejscu uwaĪam
za stosowne wspomnieü o wielkiej
ofiarnoĞci parafian na budowĊ wspomnianego koĞcióáka Ğw. KrzyĪa. Najprzód piĊkny przykáad ofiarnoĞci daá
tutejszy kolator Teofil Ostaszewski,
który ofiarowaá caáy materiaá drewniany potrzebny do budowy, a w Ğlad za
nim poszedá jego dzierĪawca Antoni
Gniewosz, który z wdziĊcznoĞci za ocalenie budynków gospodarskich od
poĪaru, záoĪyá jako dar dziĊkczynny na
tĊ budowĊ 200 florenów austriackich.
Teofil Penar, dzierĪawca klimkowskiej
karczmy, która siĊ 6.XII.1868 r. spaliáa,
záoĪyá 100 fl austr. z tym Īyczeniem,
by one obrócone zostaáy na koszta
budowy nowego oátarza. S P Antoni
Gryszter oddaá przed Ğmiercią na
budowĊ 60 fl, Tomaszowa Kielarowi
25 fl, Jakub Wais 40 fl. Podczas odpustu 3 maja zebrano na skáadkĊ 21 fl 34
centy. Oto piĊkne przykáady duĪej
poboĪnoĞci i ofiarnoĞci – aby one
znalazáy w dzisiejszych czasach
swoich naĞladowców.
UroczystoĞü poĞwiĊcenia trzeciego
koĞcióáka.
Dnia 3.V.1869 r. Klimkówka, a wraz
z nią caáa okolica, przeĪywaáa niezwykáą uroczystoĞü. Oto poĞwiĊcenie trzeciego koĞcióáka Ğw. KrzyĪa. Od niepa-

miĊtnych czasów w dniu tym odpustowym zawsze ciągnĊáy liczne rzesze
pątników do tego skromnego koĞcióáka z najdalszych nawet okolic. W tym
roku udziaá wiernych byá tym liczniejszy. Jeszcze papieĪ Pius IX potwierdziá odpustowe áaski w tym dniu 3 maja
w uroczystoĞü Znalezienia Ğw. KrzyĪa
w tym koĞcióáku pismem „Ad perpetuam rei memoriam”, z dnia 19.VIII.1851
r. Pismo to znajduje siĊ w archiwum
koĞcioáa parafialnego w Klimkówce.
Z áask tych korzystaáy od dawna caáe
rzesze wiernych spieszących tutaj
z najdalszych okolic. Tym wiĊkszy
napáyw wiernych byá w dniu poĞwiĊcenia nowego koĞcióáka. Przybyáo na
uroczystoĞü caáe duchowieĔstwo
okoliczne ze swoimi wiernymi. Wczesnym rankiem wyruszyáa uroczysta
procesja z koĞcioáa parafialnego –
z najwiĊkszym pietyzmem niosąc
Wizerunek Pana Jezusa na krzyĪu, który byá przedmiotem czci od niepamiĊtnych czasów. Na czele procesji kroczyá ks. dziekan A. Schmurz w asyĞcie
miejscowego proboszcza ksiĊdza
Bronisáawa Stawickiego, który byá inicjatorem budowy nowego koĞcióáka,
oraz liczne duchowieĔstwo. WĞród
dĨwiĊku dzwonów z pieĞnią na ustach
„KrzyĪu ĞwiĊty nade wszystko” – sáawiącą niepojĊte owoce KrzyĪa ĞwiĊtego, páynĊáy fale poboĪnego ludu
w stronĊ koĞcióáka po kamienistej drodze krzyĪowej. Nowy koĞcióáek umajono w tym dniu licznymi wieĔcami
z gaáązek jodáowych tak, Īe widok
jego na tle zieleniejących siĊ pierwszą
zielenią majową pól i lasów, przedstawiaá obraz wspaniaáy.
Z upowaĪnienia ówczesnego
biskupa przemyskiego Antoniego Józefa Monasterskiego i w jego zastĊpstwie poĞwiĊciá najpierw ksiądz dziekan ten skromny koĞcióáek, przy czym
krzyĪ ulokowano w oátarzu tak, jak do
dzisiaj wisi. NastĊpnie poĞwiĊciá nowy
oátarz wstawiając weĔ portatyl z relikwiami ĞwiĊtych, celem przystosowania go do odprawiania NajĞwiĊtszej
Ofiary.
Pierwszą MszĊ Ğw. wotywną, jako
ofiarĊ dziĊkczynną za szczególniejszą
pomoc BoĪą w budowaniu koĞcióáka,
odprawiá proboszcz miejscowy
ks. Bronisáaw Stasicki. NastĊpnie wyszedá z uroczystą sumą ksiądz dziekan
rymanowski A. Schmurz. MoĪna sobie tylko wyobraziü z jakim uczuciem
wysáuchali wierni przemówienia ksiĊ-

dza dziekana – w czasie którego niejedna áza spáynĊáa, Ğcieląc siĊ u stóp
KrzyĪa z proĞbą by Chrystus w nowym, choü skromnym mieszkaniu zacząá nadal w jak najdáuĪsze wieki báogosáawiü tak Klimkówce, jako teĪ i caáej
okolicy.
Odtąd juĪ co roku w dniu 3 maja
odbywaü siĊ bĊdzie uroczystoĞü odpustowa w tym skromnym koĞcióáku
i Ğciągaü rok rocznie tysiączne rzesze
pielgrzymów, którzy z wiarą przybywaü tu bĊdą z najdalszych okolic.
Ale nie tylko w tym dniu. W kaĪdą
pogodną niedzielĊ, począwszy od
wczesnej wiosny do póĨnej jesieni, ten
skromny koĞcióáek bĊdzie przyciągaá
do siebie niezwykáoĞcią swego poáoĪenia licznych pielgrzymów, jednych
z ciekawoĞci, innych przyciĞniĊtych
róĪnymi troskami, z gáĊbokiej wiary
i kaĪdy odejdzie stąd podniesiony
na duchu, a przynajmniej z gáĊboką
zadumą nad niezbadanymi wyrokami
BoĪymi, które obraáy sobie stolicĊ áask
swoich w tak skromnym i cichym miejscu, bez rozgáosu i sáawy. ĝwiadczyü
o tym bĊdą liczne listy napáywające
do UrzĊdu parafialnego w Klimkówce, opisujące przeĪycia w tym cichym
ustroniu, to znowu dziĊkując Cudownemu Panu Jezusowi za róĪne áaski tak
dla duszy jak i dla ciaáa – a takĪe
i te wiersze opisujące ten skromny
zabytek, wiersze, które nie mają w sobie wyszukanej poezji, ale tĊtnią gáĊboką wiarą i niewinną naiwnoĞcią
dziecka. Dla przykáadu przytoczĊ
tu wiersz pewnej osoby, jaki siĊ zrodziá w jej duszy pod wpáywem uroku
tego cichego zakątka.
„Introite toti, manete soli, axite alii” –
„wejdĨcie cali, zostaĔcie sami, wyjdĨcie inni”.
Z rozdartym sercem przestąpiáam
progi
Ciche i niskie koĞcióáka wiejskiego,
By w samotnoĞci skruszyü obce bogi
Serca wĞród Ğwiata zszarganego.
Wszedáem tu caáy na duszy ubogi,
Sam tez zostanĊ u stóp KrzyĪa tego,
BĊdĊ siĊ modliá aĪ siĊ serce skruszy
I wyjdĊ inny, spokojny na duszy.
Jaka tu cisza! GdzieĞ zamaráo Īycie,
I sáyszĊ w ciszy gáos, co na mnie woáa:
Zrzuü ze swej duszy sprószone
spowicie
I wejdĨ pokorny na bój dom koĞcioáa
– PokorĊ serca przeciwstawiaj bucie
U stóp Jezusa, który jest dokoáa.
O idĨ do Niego! On ciĊ tutaj czeka
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I oblecz zbrojĊ nowego czáowieka.
I oto ázami zrosiáem swe lice
Pokorny, cichy i bardzo maleĔki…
Przyniosáem z sobą smutek i tĊsknicĊ,
Gorycz, niepokój i serca udrĊki –
A tu je rzucam w dym na kadzielnice.
A przed oĪywczym tchnieniem BoĪej
MĊki
Co siĊ wrosáa na serca rubieĪy
Jąáem siĊ moich dziecinnych pacierzy.
ModlĊ siĊ u wrót mych koĞcioáów
JakĪeĪ szczĊĞliwym dziĞ, chociaĪ
w niedoli
MogĊ wypáakaü pod straĪą anioáów
Wszystko co truje mnie i co mnie boli,
DuszĊ we strzĊpach i serce jak oáów
I Īycie, w które idĊ po niewoli,
Gdzie kaĪda ĞcieĪka jest jak wiĊĨ zdradziecka.
BoĪe! Zachowaj we mnie wiarĊ
dziecka!
Jak wygląda trzeci koĞcióáek?
KoĞcióáek Ğw. KrzyĪa w Klimkówce zewnĊtrznym swym wyglądem nie
przedstawia nic nadzwyczajnego, nie
posiada nawet okreĞlonego stylu budowy. Wybudowany w ciągu jednego lata bardzo solidnie z drzewa jodáowego tutejszych lasów, posiada 12
kroków dáugoĞci i 8 szerokoĞci. Nawet miejsce poáoĪenia nie pozwalaáo
na wybudowanie koĞcióáka wiĊkszych
rozmiarów. Liczyá siĊ jednak mistrz ciesielski Florian Wais z tym, Īe koĞcióáek ten nie pomieĞci w sobie licznego
napáywu wiernych i dlatego zaprojektowaá i wykonaá drzwi ruchome tak,
Īe prawie caáa Ğciana frontowa moĪe
byü rozsuwana przy pomocy ruchomo ustawionych desek, by ludzie
stojący na dworze mogli widzieü caáe
wnĊtrze koĞcióáka, a zwáaszcza
ustawiony w Ğrodku oátarza Wizerunek Pana Jezusa na krzyĪu. Aby nadaü

koĞcióákowi wiĊkszego uroku obwiedziono go murem wysokim na metr,
z kamienia wydobytego z áoĪyska strumyka opáywającego koĞcióáek od strony wschodniej. Mur ten obáoĪono
z wierzchu darniami, zarosáymi na
powierzchni zieloną trawą. Poza murem, w miejscu starych, wyciĊtych lip,
które groziáy przewróceniem siĊ na
koĞcióáek, zasadzono kilka kasztanów
i lip. Przy wejĞciu z przodu zrobiono
z wąskich desek prostą bramkĊ. Po
prawej stronie przy wejĞciu umieszczono przy samej Ğcianie kropielnicĊ
wysokoĞci jednego metra, wykutą
z piaskowego kamienia jeszcze w roku
1818. wnĊtrze koĞcióáka pomalowaá
artysta malarz z Krosna, uĪywając
zwyczajnych farb – sufit pomalowaá
na niebiesko z caáym rojem gwiazd. PosadzkĊ uáoĪono ze zwyczajnych duĪych páyt kamiennych, wydobytych
z ziemi okolicznych pól i lasów. Dla
wygody ludzi starszych umieszczono
dwie áawki okoáo 3 m dáugoĞci. Na Ğcianach rozmieszczono maáych rozmiarów
stacje Drogi krzyĪowej. Na chórze znajdują siĊ malutkie organy, wykonane
w firmie organmistrza z PrzemyĞla
F. Konecznego. Za pasterzowania
ksiĊdza Wincentego Grzyba przemalowano oátarz z koloru brązowego
na kolor naĞladujący popielaty marmur. Oátarz przemalowaá malarz ze Sanoka A. Sarnecki pod kierunkiem
artystycznym Wá. Lisowskiego ze Sanoka. Ten teĪ artysta wymalowaá dla
koĞcióáka duĪy, piĊkny obraz przedstawiający legendĊ wyorania krzyĪa
Chrystusowego. W 1928 r. inĪ. Zalewski, dyrektor kopalni nafty, podarowaá
dla koĞcióáka relikwie oĞmiu ĝwiĊtych
wraz z dokumentami stwierdzającymi
ich autentycznoĞü, dla których zaku-

piono z ofiar wiernych piĊkny, pozáacany relikwiarz. Przerobiono teĪ i pozáocono piĊkny, stary kielich
z koĞcioáa parafialnego na puszkĊ na
komunikanty – dla wiernych przystĊpujących tu do Komunii Ğw. W 1929 r.
Julian hr Tarnowski z Chorzelowa, zamieszkaáy w Rymanowie – wielki czciciel Chrystusa UkrzyĪowanego – funduje dla koĞcióáka dwa wspaniaáe okna
- witraĪe ze szkáa antycznego, przedstawiające wizerunek Matki Boskiej
CzĊstochowskiej oraz Ğw. Teresy.
WitraĪe te wykonaáa firma ĩeleĔskiego z Krakowa i wprawiáa w miejsce starych okien, przez które w róĪnych czasach wáamywali siĊ kilka razy
poszukiwacze záota do wnĊtrza koĞcióáka i poniszczyli róĪne rzeczy, jak
np. wieka od komody, w której przechowuje siĊ szaty liturgiczne, pogiĊli
i oderwali od Ğciany skarbonkĊ Īelazną na ofiary przeznaczoną, na jednym
z pilastrów koĞcioáa. Do ozdoby
koĞcióáka przyczyniá siĊ wielce piĊkny, duĪy, artystycznie wykonany
w warsztacie Ğlusarskim w Miejscu
Piastowym Wizerunek Chrystusa
UkrzyĪowanego umieszczony na froncie koĞcióáka – górnej czĊĞci fasady.
Wizerunek ten zafundowali tutejsi parafianie, przebywający obecnie
w Ameryce: Marian i Maria Kasperowiczowie, za kwotĊ 70 dolarów amerykaĔskich. KoĞcióáek zakoĔczony jest
maáą stylową wieĪyczką proporcjonalną do jego wymiarów, w której znajduje siĊ sygnaturka. Z biegiem czasu
przybywaáy do koĞcióáka inne rzeczy
sáuĪące do ozdoby. I tak za pasterzowania ks. prob. Wá. Kulczyckiego
zakupiono z ofiar 4 lichtarze na oátarz,
grube, posrebrzane na miejsce starych, drewnianych. Sprawiono takĪe
dzwonek Ğcienny, dający znak rozpoczynania naboĪeĔstwa oraz 4 – gáosowy posrebrzany dzwonek do Mszy
Ğw., których dotychczas nie byáo.
Pewna osoba z Rymanowa ofiarowaáa
do koĞcióáka duĪą statuĊ sw. Antoniego. Sprawiono takĪe nową skarbonkĊ solidną, przykrĊconą do pilastru Ğrubami, w miejsce starej przez
rabusiów nadwyrĊĪonej. Wielką ozdoba wnĊtrza koĞcióáka jest duĪy obraz
(200/150 cm) sprawiony w 1937 r. staraniem ówczesnego proboszcza kosztem 400 zá, malowany przez artystĊ
malarza Stanisáawa Studenckiego,
ucznia i wspóápracownika Wojciecha
(C.d. na s. 10)
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(C.d. ze s. 9)
Kossaka. Obraz przedstawia scenĊ
znalezienia Ğw. KrzyĪa przez Ğw. HelenĊ i stanowi tytuá odpustowy
w tymĪe koĞcióáku. KompozycjĊ tego
obrazu wykonaá proboszcz ówczesny,
wspólnie z artystą malarzem na podstawie „ĩywotów ĝwiĊtych” ks. Piotra Skargi. UroczystoĞü poĞwiĊcenia
obrazu w piĊkny dzieĔ sáoneczny
3 maja 1937 r. zgromadziáa tysiące pielgrzymów z bliska i z daleka. W 1943 r.
szalaáa nad Klimkówką wielka burza.
O wielkoĞci gradu Ğwiadczy fakt,
Īe wybiá on gruby witraĪ Matki Boskiej CzĊstochowskiej, wyrywając
z niego 7 kawaáków skáadowych. –
W czasie wojny nie byáo mowy o reperacji, dokonano tego dopiero w 1949
roku kosztem 25 tysiĊcy zá. Celem
naprawy musiaá na miejsce przyjechaü
dwa razy monter firmy ĩeleĔski
z Krakowa i dokonaá naprawy bez znaków zniszczenia. PodkreĞliü tu trzeba
wielką ofiarnoĞü na ten cel parafian,
którzy w przeciągu dwóch tygodni záoĪyli pieniądze. Tu teĪ zaznaczĊ, Īe w
roku 1944 – w paĨdzierniku, kiedy
wojska sowieckie kwaterowaáy masowo w Klimkówce, dokonano w koĞcioáku wielkiego wáamania. Rabusie próbowali najprzód dostaü siĊ przez bramĊ
póánocną, widząc jednak, Īe Ğciany są
z grubych belek, poniechali tej robo-

ty. Ostatecznie dostali siĊ do Ğrodka
wyrĊbując siekierami duĪy otwór
w drzwiach i skradli wiele rzeczy:
czerwone nakrycie oátarza, obrusy, bieliznĊ koĞcielną, niektóre wota. Na
szczĊĞcie cenniejsze wota záote
o srebrne juĪ przedtem proboszcz
miejscowy zdjąá i przechowaá w koĞciele i te ocalaáy. RównieĪ i kielicha nie
byáo w tym czasie w koĞcióáku.
Wiedząc jednak, Īe koĞcióáek, stojący
w czystym polu, naraĪony jest na niebezpieczeĔstwo, zaraz po wáamaniu
tym przeniesiono to, co jest tam
najcenniejsze tj. Wizerunek Pana
Jezusa UkrzyĪowanego do koĞcioáa
parafialnego, gdzie teĪ zostaá w bocznym oátarzu aĪ do 3.V.1945 r., po czym
w procesji przeniesiono ten KrzyĪ na
swoje miejsce, gdzie od 600 lat zawsze
siĊ znajdowaá. Dodam jeszcze,
Īe w roku 1948 organmistrz z Iwonicza
p. Kandefer, przy okazji remontu
organów w koĞciele, wyczyĞciá i zremontowaá równieĪ maáe organy w koĞcióáku. Ogólny stan koĞcióáka w chwili obecnej jest zadowalający. Jednak –
jak znawcy orzekli badając jego Ğciany – nie postoi on juĪ dáugo bez jakiegoĞ wiĊkszego remontu. ĝciana
wschodnia jest mocno spróchniaáa.
Jeszcze przed wojną gontowe pokrycie dachu okazaáo siĊ mocno zniszczone. I znowu tuĪ przed samą wojną

KoĞcióá parafialny w Klimkówce

w 1939 r. tutejsza parafianka, ta sama,
która zafundowaáa krzyĪ na front
koĞcióáka, pokryáa koĞcióáek nową
blachą kosztem 1000 zá, przez co koĞcióáek zostaá wzmocniony i czasowo
na lat kilkanaĞcie od upadku uratowany. Szlachetnej fundatorce, przebywającej aktualnie w Ameryce Marii
z Józefowiczów Kasperkowiczowej,
parafia skáada w tym miejscu serdeczne „Bóg zapáaü”.
Tak tedy skromny ten trzeci koĞcióáek stojący na uboczu wioski, przy
caáym swym pozornym opuszczeniu,
rysujący siĊ na tle okolicznych wzgórz
i zieleni lasów szpilkowych i liĞciastych – posiada jakiĞ nieopisany urok
tajemniczoĞci i pokoju, który owiewa
kaĪdego, kto tylko wchodzi w jego
progi. Od wczesnej wiosny do póĨnej
jesieni, czasami nawet i w zimie – o ile
tylko zaspy ĞnieĪne na to pozwalają –
odprawia siĊ w tym koĞcióáku przewaĪnie raz albo dwa w tygodniu, wczesnym rankiem NajĞwiĊtsza Ofiara
Mszy Ğw. wĞród której caáa natura gáosi chwaáĊ Bogu, z pobliskich lasów
dolatuje Ğpiew ptaszków i áączy siĊ
z melodią pieĞni koĞcielnych, spiewanych przez wiernych przy akompaniamencie organów i cichym szmerze
strumyka, opáywającego koĞcióáek
od wschodu, a wszystko to ad majorem Dei gloriam in excelsis!
Figura UkrzyĪowanego Chrystusa.
Na pierwszy rzut oka szczególniejsza uwagĊ pielgrzyma, wstĊpującego
w progi tej skromnej kapliczki zwraca
na siebie postaü Chrystusa UkrzyĪowanego i na dáugo do siebie przykuwa. StaroĪytny ten Wizerunek, sáynący áaskami od pierwszej poáowy XIV
wieku, z czasów jeszcze piastowskich,
wedáug podania ludowego wáaĞnie
w tym miejscu zostaá przez rolnika
z ziemi wyorany. Sama figura Chrystusa wysokoĞci jednego metra, artystycznie wykonana z drzewa lipowego przez nieznanego rzeĨbiarza, nosi
na sobie wszelkie cechy stylu gotyckiego. Powleczona farba naĞladującą
barwĊ Īywego ciaáa ludzkiego, dotychczas znajduje siĊ w stanie dobrym,
oprócz korony cierniowej na gáowie,
która wymaga konserwatorskiej naprawy. W figurze tej przedstawiony
jest Chrystus cierpiący w ostatniej
chwili swego Īycia – a twarz Jego jest
bardzo podobna do twarzy Chrystusa UkrzyĪowanego znajdującego siĊ
w Limpias. Oczy Jego peáne áez
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zwrócone ku niebu, usta nieco rozchylone, jĊzyk drĪący, dotykający górnej
wargi – zdaje siĊ iĪ do uszu naszych
dolatuje jedno ze siedmiu sáów na krzyĪu wyrzeczonych. Sáyszymy wiĊc wyraĨnie w tej ciszy póámrocznej kapliczki sáowa Chrystusowego opuszczenia:
„Eli, Eli! Lamma sabachtani!” – „BoĪe,
BoĪe! CzemuĞ mnie opuĞciá”. To znowu páyna ku nam ze serca Jezusowego do serca naszego najszczytniejsze
sáowo „pragnĊ” i dopeáni je w sercu
swoim: pragnĊ chwaáy BoĪej i dusz
ludzkich zbawienia. Gdy caáe ciaáo
Chrystusa zroszone kroplami krwi,
páynącej spod ostrej cierniowej korony, w boku nie widzimy jeszcze rany
otwartej, która nam wkrótce caáe Serce Jego odkryje. Caáe ciaáo, a szczególnie oblicze konającego Zbawiciela, posiada przede wszystkim duĪe
cechy znamienne, pobudza swym widokiem do naboĪeĔstwa i gáĊbokiej zadumy – i jest wybitnej miary arcydzieáem sztuki rzeĨbiarskiej. Wargi na póá
rozchylone mówią nam o tym, Īe za
chwilĊ ma w rĊce Ojca Swojego powierzyü duszĊ swoją i wyraziü ostatnie sáowa: „Ojcze, w rĊce Twoje polecam ducha mojego”. Szeroko otwarte,
wzniesione ku niebu Ĩrenice, jakby
szukaáy Boga i pragnĊáy Go ujrzeü twarzą w twarz za wszelką cenĊ. U stóp
KrzyĪa stoją dwie nieproporcjonalnie
mniejsze figury, zupeánie póĨniejszego pochodzenia – wyraz ich twarzy
dostrojony do wielkiej tragedii konania – to bolejąca Matka i uczeĔ umiáowany Ğw. Jan. Z wyrazem najwiĊkszego smutku w twarzach i caáej postaci,
zdają siĊ wypowiadaü dwa peáne przeraĪenia druzgocące sáowa: „Chrystus
juĪ kona”.
Takie wraĪenia i uczucia budzi
w sercach ta staroĪytna figura na krzyĪu, od wieków czczona w Klimkówce.
I mimo woli chylą siĊ gáowy poboĪnego ludu przed tym straszliwym wydarzeniem Boga – Czáowieka na krzyĪu,
a usta w podziĊce szepcą: chwalimy
i báogosáawimy Ci Panie, ĪeĞ przez
KrzyĪ twój i Ğmierü Ğwiat odkupiá.
ħródeáko przy koĞcióáku
Ğw. KrzyĪa.
Pisząc historiĊ koĞcióáka nie podobna pominąü milczeniem Ĩródeáka,
o którego wodzie cudownej, uzdrawiającej chorych, szczególnie na oczy,
krąĪy wiele poboĪnych podaĔ. ħródeáko to wytrysáo jak opowiadają starzy
ludzie w odlegáoĞci zaledwie kilkuna-

stu kroków od oátarza koĞcióáka,
tuĪ obok ubitej drogi. Jak czytamy
w „Intencjach Serca Pana Jezusa”
z roku 1909 (grudzieĔ, str 360)
„Studzienka ta przed 20 laty zaginĊáa,
a równoczeĞnie powstaáa inna
studzienka na sąsiedniej roli, naleĪąca do Marcina Penara”. A zatem Ĩródeáko to wyscháo zupeánie okoáo roku
1880, co potwierdzają najstarsi ludzie,
pamiĊtający je dobrze i „przeniosáo siĊ
niedaleko na wzgórze”. Wedáug
opowiadania miaáo to nastąpiü wtedy,
gdy ĩydzi z Iwonicza i Rymanowa mieli tu gromadnie przybywaü i zabieraü
z niego wodĊ, a ostatecznie zupeánie
wyscháo, gdy jeden z nich w Ĩródeáku
tym siĊ obmyá. ĝlady tego pierwszego
Ĩródeáka widoczne są do dziĞ i do dziĞ
nad tą wyschniĊtą studzienką znajdują siĊ szczątki kapliczki – pomnika,
postawionego nad studzienką, a rozwalonego wĞród ostatnie wojny
(naprawiona w 1962 r.). wedáug opowiadania, w tej samej chwili, gdy ono
zanikaáo, wytrysáo zaraz nowe Ĩródeáko nieco na wzgórzu w poáudniowo –
wschodniej stronie koĞcióáka, na polu
Marcina Penara wówczas Īyjącego.
Jak opowiadaá mi syn Ludwika Penara, Tadeusz, obecnie teĪ nie Īyjący,
Īe kiedy ludzie czerpiący stamtąd
wodĊ, wydeptywali pole i niszczyli
zasiewy – wáaĞciciel pola Marcin
Penar zaáoĪyá w tym miejscu dren
i studzienkĊ zniszczyá. Niebawem tenĪe Penar ciĊĪko zachorowaá na oczy,
a gdy na swoje cierpienie Īadnego lekarstwa znaleĨü nie mógá, uznaá w tym
palec BoĪy i do Pana Jezusa w koĞcióáku udaá siĊ z proĞbą o zdrowie. I wtedy to wyraĨnie przyszáo mu na myĞl,
Īe to kara BoĪa za to, Īe zniszczyá Ĩródeáko, z którego ludzie z wiarą wodĊ
czerpali. Postanowiá tedy odkopaü
studzienkĊ, co uczyniwszy wnet zdrowie oczu odzyskaá. W tejĪe samej
„Intencji Serca Jezusowego” z 1909 r.
czytamy, Īe równieĪ Józef Boáda
z Klimkówki sáuĪąc przy wojsku zachorowaá na oczy, a wróciwszy do domu
wodą z tejĪe studzienki oczy
sobie obmyá i zaraz zdrowie odzyskaá.
CzĊsto teĪ trafiają siĊ wypadki
cudownych uzdrowieĔ przez poboĪne uĪycie wody ze studzienki
przy koĞcióáku Ğw. KrzyĪa. Aby moĪna byáo wygodnie czerpaü wodĊ
ze wspomnianego Ĩródeáka, wybrano
w tym miejscu na gáĊbokoĞü okoáo
2 m ziemiĊ i urządzono betonu maáą

studzienkĊ z blaszaną pokrywą
zamykana na káódkĊ.
W ostatnich latach napáyw
pielgrzymów jest tak duĪy, Īe nawet
to silnie bijące Ĩródeáko nie wystarcza, bo kaĪdy z przychodniów zabiera
flaszeczkĊ wody. Dlatego teĪ jest
w planie studzienkĊ jeszcze pogáĊbiü,
dla zastosowania higieny zaáoĪyü nieduĪą pompĊ do czerpania wody,
zaĞ przy studzience wznieĞü maáą
kapliczkĊ w miejscu starej, którą
dotknĊáy w czasie wojny kule armatnie i krzyĪ kamienny na niej urwaáy
(naprawiono w 1962 r.). Tak wygląda
koĞcióáek Ğw. KrzyĪa w Klimkówce
wraz ze swym otoczeniem. Jak juĪ
kilkakrotnie wspomniaáem jest on
celem podróĪy pielgrzymów z najdalszych nawet okolic, zwáaszcza w wigiliĊ i sam odpust Znalezienia Ğw. KrzyĪa w dniu 3 maja.. Przychodzą tedy
pątnicy z Jasienicy, Orzechówki,
Komborni, Starejwsi, KroĞcienka,
Zarszyna, Dáugiego, Beska, Jaümierza
– nie mówiąc o Iwoniczu i Rymanowie
najbliĪszych sąsiadach Klimkówki. Tu
w czasie wojny odprawiá swe prymicje pewien jezuita, wypeániając swe
wotum – tu zawarli związek maáĪeĔski
máodzi ludzie z KoĞciany koáo Poznania, wypeániając równieĪ swoje Ğlubowanie. TuĞmy siĊ chronili w czasie
ostatnie wojny jak do ĞwiĊtego azylum, tutaj wĞród lasów odprawialiĞmy
sumy, gdy nam Niemcy niektóre ĞwiĊta znosili, jak np. Wniebowstąpienie
PaĔskie – tu w pamiĊtnym dniu
rozpoczĊcia wojny 2.IX 1939 r. wyruszyliĞmy do koĞcióáka w uroczystej
procesji z wszelkimi chorągwiami i obrazami i byliĞmy naraĪeni nawet na niebezpieczeĔstwo, gdyĪ samoloty
w górze krąĪyáy – i uprosiliĞmy sobie
pomoc i opiekĊ na dáugie lata wojny.
Tu teĪ, jedynie wĞród lasów, leciaáy
z serc naszych woáania zakazanych
przez wroga pieĞni „Serdeczna
Matko” i „BoĪe coĞ PolskĊ”. Jest
tez ten koĞcióáek odwiedzany od wczesnej wiosny do póĨnej jesieni
przez róĪnych letników i kuracjuszy,
którzy przyjeĪdĪają leczyü siĊ
w zdrojach Iwonicza i Rymanowa,
a którzy na wczasach szukają celu
wycieczek, áącząc przyjemne z poĪytecznym. I choü droga do koĞcióáka
nie zawsze jest wygodna, nie
odstrasza to nikogo, bo wszyscy
spieszą tu z wiarą do niebieskiego
lekarza.
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Pątniczym szlakiem

Pielgrzymując do Gietrzwaádu
(C.d. z poprzedniego numeru)
Drugi dzieĔ na pielgrzymim szlaku
(11 sierpnia 2006 r., piątek).
W drugim dniu naszej wycieczki –
pielgrzymki, po dobrze przespanej
nocy w Niepokalanowie, wstajemy
o godzinie 5:00, aby juĪ o godzinie
5:30 posiliü siĊ Ğniadaniem i udaü siĊ
w dalszą drogĊ. Poranek jest mglisty,
ale wkrótce zaĞwieci sáoĔce, a my
jedziemy w stronĊ Olsztyna, na WarmiĊ, do sanktuariów maryjnych
do Gietrzwaádu i ĝwiĊtej Lipki. Po drodze widzimy kierunkowskaz –
Grunwald, podziwiamy uroczy krajobraz pokryty jeziorami, lasami, zacienionymi drogami. Na polach pochylona, szara pszenica czekająca
na litoĞciwą rĊkĊ rolnika.
Zwyczajem wĊdrowców, choü
drogĊ pokonujących autokarem, przygotowujemy siĊ na spotkanie z Madonną w Gietrzwaádzie. WĊdrujemy
drogami ĝwiĊtej Warmii i zbliĪamy siĊ
do Gietrzwaádu, do stóp Matki BoĪej,
która ukazywaáa siĊ tu dwom dziewczynkom: trzynastoletniej Justynie
SzafryĔskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej. Byáo to miĊdzy
dniem 27 czerwca a 16 wrzeĞniem 1877
roku. Dziewczynki te pochodziáy
z ubogich, ale poboĪnych rodzin.
Matka BoĪa przemówiáa do nich

w jĊzyku polskim. Pierwszy raz Matka
BoĪa ukazaáa siĊ Justynie, kiedy wraz
z Matką wracaáa z egzaminu przed
Pierwszą Komunią ĞwiĊtą. Na drugi
dzieĔ, a wiĊc 28 czerwca 1877 roku,
Matka BoĪa ukazaáa siĊ drugiej dziewczynce, Basi Samulowskiej. Dla tej
dziewczynki byáa to „Jasna Pani”
z Dzieciątkiem Jezus siedząca na tronie w otoczeniu anioáów. MaryjĊ widziaáa nad klonem przed koĞcioáem,
gdzie wierni odmawiali róĪaniec.
Dziewczynkom tym przedstawiaáa siĊ
Maryja jako Niepokalanie PoczĊta.
Prosiáa o odmawianie róĪaĔca i pokutĊ za grzechy. Dziewczynki byáy bardzo dociekliwe, bo pytaáy o wiele
spraw, a w tym o wolnoĞü KoĞcioáa
i obsadzenie osieroconych parafii.
W tym miejscu trzeba dodaü, Īe po
upadku Powstania Styczniowego
w 1863 roku, carat wzmógá przeĞladowania KoĞcioáa w Królestwie Polskim,
a ze strony Prus przeĪywaá takĪe wiele
ograniczeĔ w okresie Kulturkampfu.
OdpowiedĨ Niepokalanie PoczĊtej
brzmiaáa: „Tak, jeĞli ludzie gorliwie
bĊdą siĊ modliü, wówczas KoĞcióá nie
bĊdzie przeĞladowany, a osierocone
parafie otrzymają kapáanów”. Wáadze
pruskie negatywnie oceniáy te objawienia i niechĊtnym okiem patrzyáy na
rzesze wiernych pielgrzymujących do

Fronton koĞcioáa w Gietrzwaádzie

Gietrzwaádu. Wáadza ta obawiaáa siĊ
ruchów wyzwoleĔczych, odradzania
siĊ polskiej ĞwiadomoĞci narodowej,
która i tak nigdy nie zniknĊáa. Czytam
w internetowym przewodniku sanktuaryjnym: „Miejscowa administracja,
prasa niemiecka i czĊĞciowo duchowieĔstwo (…), uznaáy je za manifestacjĊ polityczną, za polską demonstracjĊ narodową, za oszustwo i zabobon,
rzekomo niebezpieczny dla paĔstwa,
postĊpu i pokoju spoáecznego.
W stosunku do pielgrzymów polskich,
do kapáanów Polaków, przede wszystkim do miejscowego proboszcza
ks. Augustyna Weichsla, wymierzono róĪne kary: z osadzeniem w wiĊzieniu, nakáadaniem grzywien i zawieszaniem w moĪliwoĞciach wypeániania
posáugi duszpasterskiej”. Wspomniany kapáan wywodziá siĊ z rodziny niemieckiej, ale gorliwie wspieraá Polaków
w walce o odzyskanie wolnoĞci, o polski jĊzyk i tradycje narodowe. Wnikliwe dochodzenia, przesáuchania, badania, wykazaáy, Īe objawienia te byáy
autentyczne. Gorliwy, dáugoletni
kustosz sanktuarium, ks. Augustyn
Weichsel (1830 – 1909), który w tym
sanktuarium duszpasterzowaá prawie
40 lat, stwierdziá, Īe po objawieniach
wzrosáa poboĪnoĞü wĞród ludzi, iloĞü
powoáaĔ kapáaĔskich i zakonnych, regularnoĞü w uczĊszczaniu na niedzielne Msze ĞwiĊte, a modlitwa róĪaĔcowa byáa odmawiana prawie we
wszystkich domach. Miaáy miejsce
takĪe liczne nawrócenia. Objawienia te
niewątpliwie przyczyniáy siĊ do budzenia i podtrzymywania polskiego
ducha, posáugiwania siĊ polskim jĊzykiem, budzenia ĞwiadomoĞci narodowej oraz jednoĞci z Polakami innych
dzielnic. Narodowi dziaáacze Warmii
wyznawali zasadĊ: „Skoro PrzenajĞwiĊtsza Panienka przemówiáa do dzieci warmiĔskich po polsku, to grzechem jest, jeĞli ktokolwiek jĊzyka
ojczystego jako daru BoĪego siĊ wyrzeka”. Do Matki BoĪej Gietrzwaádzkiej, Madonny Piastunki, pielgrzymowali Polacy z wszystkich trzech
zaborów polecając Maryi ojczyste,
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zniewolone przez zaborców dzieje. Bismarck, Īelazny kanclerz niemiecki nie
szczĊdziá razów dla Polski. W swoim
cesarstwie i w Prusach podjąá walkĊ
z KoĞcioáem. Byá to tzw. Kulturkampf.
On to wydaliá zakon jezuitów, zerwaá
stosunki dyplomatyczne z Watykanem, a od 1872 roku minister wyznaĔ
i oĞwiaty Falk, wydaá najpierw ustawĊ
szkolną, a rok póĨniej „ustawy majowe”, które usiáowaáy caákowicie podporządkowaü KoĞcióá wáadzy cywilnej, zaborczej. Przeciw takiemu
zniewoleniu zerwaáa siĊ wielka burza.
„Biskupi powoáując siĊ na encyklikĊ
papieską, odmawiali rządowi posáuszeĔstwa. Bismarck chwyciá siĊ
wówczas najostrzejszych Ğrodków:
arcybiskupa gnieĨnieĔskiego Ledóchowskiego i szeĞciu innych biskupów wtrącono do wiĊzienia, proboszczom wstrzymano pensje; z koĔcem
1876 r. z dwunastu biskupstw pruskich
siedem nie byáo obsadzonych i przeszáo tysiąc probostw staáo pustką.
Ale katolicy nie byli zaáamani,
owszem, w ciągu tego „Kulturkampfu” wzmogáy siĊ ich siáy, prasa katolicka rozwijaáa siĊ coraz silniej – i oto
niebawem Bismarck ujrzaá siĊ zniewolonym do zmiany frontu i pogodziá siĊ
z papieĪem…”. Na takim tle politycznym, tak niesprzyjającym rozwojowi
kultu religijnego i polskoĞci, miaáy miejsca te objawienia i zrozumiaáe stają siĊ
pytania dziewczynek – wizjonerek.
Wzruszające są Ğwiadectwa wielkich
Polaków walczących o polską szkoáĊ,
o polski jĊzyk, o pacierz w polskim jĊzyku. Warmia daáa godne Polaka Ğwiadectwo. Wielce zasáuĪyá siĊ poeta Andrzej Samulowski, zaáoĪyciel ksiĊgarni
polskiej (1877), który takĪe wraz z Janem Liszewskim i Franciszkiem SzczepaĔskim zaáoĪyá „GazetĊ OlsztyĔską”,
której pierwszy numer ukazaá siĊ 25
marca 1886 roku. Poeta ten jest autorem pieĞni do Matki BoĪej Gietrzwaádzkiej, która zaczyna siĊ sáowami:
„JuĪ to po zachodzie sáoĔca,
Cudna gwiazda jaĞniejąca
Weszáa na warmiĔskiej ziemi,
PrzyĞwiecaü promieĔmi swymi.
Ta wiadomoĞü prawie cudem
Rozeszáa siĊ miĊdzy ludem,
WszĊdzie sáychaü taką mowĊ;
Na Warmiji cuda nowe”.
DziĞ miejsce tych objawieĔ
upamiĊtnia specjalna Kaplica. Od tej
kapliczki pątnicy rozpoczynają swoje
spotkanie z Matką BoĪą. Swój pobyt

KoĞcióá w Gietrzwaádzie

najczĊĞciej koĔczą przy cudownym
Ĩródeáku, które Maryja pobáogosáawiáa 8 wrzeĞnia 1877 roku. Gietrzwaád jeszcze przed tymi objawieniami sáynąá
z kultu Matki BoĪej, ale dziĊki tym objawieniom i tym wizjonerkom, staá siĊ
jeszcze bardziej sáawny. Od roku 1945
gospodarzami tego sanktuarium
i kustoszami cudownego Obrazu Matki BoĪej Gietrzwaádzkiej są ksiĊĪa kanonicy regularni lateraĔscy. Oficjalnie
czyli urzĊdowo objawienia te zostaáy
uznane przez WarmiĔski KoĞcióá
Diecezjalny dopiero na ich stulecie,
w dniu 11 wrzeĞnia 1977 roku. Ówczesny biskup warmiĔski, Józef Drzazga,
w specjalnie na ten podniosáy moment
dziejowy dokumencie, napisaá:
„Biorąc pod uwagĊ zgodnoĞü treĞci
objawieĔ gietrzwaádzkich z wiarą i moralnoĞcią, prawoĞü powierniczek tych
objawieĔ oraz báogosáawione skutki
objawieĔ gietrzwaádzkich w ciągu caáego stulecia, na wiĊkszą chwaáĊ Boga
w Trójcy ĝwiĊtej Jedynego, Ojca,
Syna i Ducha ĝwiĊtego, na czeĞü NajĞwiĊtszej Bogurodzicy Dziewicy Niepokalanie PoczĊtej, mocą naszego
zwyczajnego UrzĊdu Pasterskiego
w ĞwiĊtym Diecezjalnym KoĞciele
WarmiĔskim niniejszym dekretem
zatwierdzamy kult ObjawieĔ Matki
Boskiej w Gietrzwaádzie jako nie sprzeciwiający siĊ wierze i moralnoĞci chrzeĞcijaĔskiej, oparty na faktach wiarygodnych, których charakter
nadprzyrodzony i BoĪy nie da siĊ
wykluczyü!”
Powróümy jednak do początków
kultu Matki BoĪej w tym uroczym
zakątku polskiej ziemi, na Warmii,

gdzie objawienia te są porównywalne
do objawieĔ lourdzkich. 19 maja 1352
roku, WarmiĔska Kapituáa Katedralna,
wydaáa akt lokacyjny dla tej osady. Rok
póĨniej powstaá Olsztyn. Początki byáy
nader skromne. Na niewielkim wzniesieniu wybudowano drewnianą kaplicĊ, przy której obowiązki kapáaĔskie
speániaá ks. Jan Sterchen. Teren ten
byá naraĪony bardziej niĪ inne na wojny polsko – krzyĪackie, które przynosiáy powaĪne zniszczenia. W wieku XV
postawiono jednonawową, kamienną
ĞwiątyniĊ pod wezwaniem Narodzenia
NajĞwiĊtszej Maryi Panny, która zostaáa konsekrowana okoáo 1500 roku.
Wokóá mieszkali poboĪni Warmiacy.
Od samego początku istnienia
tego koĞcioáa rozwinąá siĊ kult Matki
BoĪej. Wáodarzami tych terenów byli
kanonicy warmiĔskiej Kapituáy,
a wĞród nich Mikoáaj Kopernik.
KoĞcióá ten wiele razy byá przebudowywany, ale dla nas, pątników czy
czytelników tej gazetki, nie jest to aĪ
tak doniosáe. Dla nas, wiernych mieszkających na terenie archidiecezji przemyskiej, waĪna, a przynajmniej ciekawa moĪe okazaü siĊ informacja, która
mówi, Īe biskup Ignacy Krasicki, satyryk, bajkopisarz, czáowiek bardzo
Ğwiatáy, pochodzący z Dubiecka,
a wiĊc z naszych stron, w roku 1790
nadaá temu koĞcioáowi dwa nowe tytuáy: Ğw. Jana Ewangelisty i ĝwiĊtych
Apostoáów Piotra i Pawáa.
Wczytując siĊ w historiĊ tego
sanktuarium, dowiadujemy siĊ, Īe kult
Matki BoĪej w tym miejscu byá o wiele
wczeĞniejszy aniĪeli objawienia
(C.d. na s. 14)
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Kapliczka ObjawieĔ

(C.d. ze s. 13)
Maryi wspomnianym dziewczynkom.
W tymĪe sanktuarium znajduje siĊ
obraz Madonny z Dzieciątkiem,
okreĞlany takĪe mianem Madonny
Piastunki, która swoją rĊką podtrzymuje DzieciĊ Jezus, które báogosáawi
prawą rĊką, a lewą rĊkĊ opiera na ksiĊdze, jakby chciaáo powiedzieü, Īe na
ksiĊdze Ewangelii trzeba opieraü swoje Īycie. Nad koroną Maryi dwaj anioáowie podtrzymują wstĊgĊ z áaciĔskim
napisem: „BądĨ pozdrowiona, Królowo nieba, bądĨ pozdrowiona, Pani
Anielska”. Pierwsza wzmianka o tym
obrazie pochodzi z roku 1568.
Uroczystej koronacji Obrazu Matki BoĪej Gietrzwaádzkiej dokonaá
ks. Prymas, Stefan kardynaá WyszyĔski, w dniu 10 wrzeĞnia 1967 roku. Powiedziaá wtedy podczas nakáadania
korony: „Nakáadamy na Twoje skronie, ĝwiĊta Matko Ziemi WarmiĔskiej,
záote korony, abyĞ bĊdąc Matką – królowaáa. KlĊkamy przed Tobą w duchu
peánego oddania siĊ Tobie w macierzyĔską niewolĊ, byleby tylko zabezpieczyü Polsce pokój i ducha jednoĞci. Prosimy CiĊ, ucz nas poddawaü
siĊ zawsze wáadczym mocom Ewangelii, miáoĞci Boga i ludzi, wszystkim
wymaganiom miáoĞci spoáecznej.
Pragniemy przychodziü ku Tobie ufni,
Īe Ty zawsze czuwasz, zawsze przyjmujesz, zawsze wysáuchasz”. KaĪdego roku – 8 wrzeĞnia – w diecezji
warmiĔskiej obchodzone jest ĞwiĊto
Matki Boskiej Gietrzwaádzkiej. 2 lute-

go 1970 roku, papieĪ Paweá VI nadaá
koĞcioáowi gietrzwaádzkiemu tytuá
„bazyliki mniejszej”1 .
Po takim „autokarowym” wprowadzeniu, tuĪ przed godziną 10:00
spostrzegamy juĪ wieĪyce koĞcielne
i wkrótce meldujemy siĊ w Gietrzwaádzie, w recepcji zgáaszamy pielgrzymkĊ, umawiamy siĊ z przewodnikiem.
Wszystko jest dobrze rozplanowane.
Grupa zdyscyplinowana. Gietrzwaád to
sanktuarium maryjne, przy którym pracują ksiĊĪa zakonni Kanonicy Regularni LateraĔscy. Po modlitwie przed
Cudownym Obrazem, po odmówieniu
bolesnej cząstki róĪaĔca ĞwiĊtego,
spotykamy siĊ z Kapáanem – Przewodnikiem, który opowiada nam
o początkach objawieĔ i początkach
sanktuarium. WczeĞniej jednak zaprowadziá nas przed koĞcióá, na wygodne
áaweczki, przed kapliczkĊ objawieĔ,
sam zaopatrzony w mikrofon i gáoĞnik,
aby Īadnego sáowa nie uroniü, Īeby
wszystko dokáadnie usáyszeü. Mówi
jĊzykiem gawĊdziarskim, który dla
ukazania atmosfery spotkania, przeĪycia swoistego klimatu, oddajĊ prawie
w caáoĞci. Jako wytrawny Przewodnik
zdaje sobie sprawĊ z tego, Īe przyjechaliĞmy z daleka, nieco zmĊczeni, wiĊc
mówi prosto, popularnie, nawet Īartobliwie. Na samym początku wypytuje nas czy jesteĞmy tu pierwszy raz,
czy juĪ tu byliĞmy, a jeĪeli jesteĞmy
pierwszy raz, to z pewnoĞcią nie ostatni, bo „Matka BoĪa jak kogoĞ raz zaprosi do Gietrzwaádu, to juĪ nastĊpne
zaproszenie wysyáa. MówiĊ to z przekonania, ale do rzeczy, bo czas ucieka,
a o godzinie 12:00 Msza ĞwiĊta czeka.
WczeĞniej, o godzinie 11:30 róĪaniec.
JesteĞmy tu na miejscu ĞwiĊtym.
To miejsce swą obecnoĞcią uĞwiĊciáa
Matka BoĪa, a objawiáa siĊ w roku
1877, na klonie – wskaĪĊ miejsce
klonu na którym ukazaáa siĊ Maryja.
W tym miejscu znajdowaá siĊ klon,
klon, na którym ukazaáa siĊ Matka
BoĪa. W tym miejscu znajdowaá siĊ
klon, a co siĊ z nim staáo, to w odpowiednim czasie powiem. Na wszystko
przyjdzie czas, bo co za duĪo, to niezdrowo. Jak za dáugo ksiądz gada,
to gardáo teĪ odpowiada. Ale nie o to
chodzi w tej chwili. 13 – letnia Justynka SzafryĔska, po dobrze zdanym
egzaminie do I Komunii ĞwiĊtej, wracając z mamusią do domu, do Nowego Máyna, a jest to maáa wioszczyna,
poáoĪona w lesie, oddalona 5 km od

Gietrzwaádu. ZauwaĪyáa tu, na drzewie,
miĊdzy konarami, przepiĊkną postaü
Niewiasty. I zjawiskiem tym zainteresowaá siĊ ówczesny ks. proboszcz
Augustyn Weichsel, Ğwiadek wydarzenia, który spocząá na przykoĞcielnym cmentarzu wraz ze swoją mamą
i siostrą. Tu kiedyĞ byá cmentarz – groby – ekshumacja, i z tego cmentarza
pozostaáo tylko te trzy groby (nasz
Przewodnik mówi krótkimi, urywanymi zdaniami – sáowami). O, jedzie zagáuszarka. Tak kiedyĞ zagáuszano
Wolną EuropĊ… Zdziwiá siĊ, Īe Justynka jeszcze w Gietrzwaádzie. Pora
byáa juĪ doĞü póĨna – godzina 21:00 –
wiadomo, jak to I Komunia ĞwiĊta –
wiele spraw na gáowie, nie trzeba tego
táumaczyü, a w Gietrzwaádzie byáa takĪe rodzina i jak dwie kumoszki siĊ
zeszáy, czas szybko leciaá. Nadciąga
straszna burza i pyta wprost: „Co ty,
dziecko, robisz o tej porze?” – „ProszĊ
ksiĊdza proboszcza, na drzewie, miĊdzy konarami, na záocistym peráowym
tronie, siedzi przepiĊkna Pani z Dzieciątkiem, które siĊ do mnie uĞmiecha”.
Początkowo ks. proboszcz Weichsel
nie daá wiary sáowom tej dziewczynki,
ale po zastanowieniu siĊ, powiada:
„Justynko, zapytaj siĊ, kto Ty jesteĞ
Ğliczna Pani?” Justynka otrzymaáa
odpowiedĨ: „Jestem NajĞwiĊtsza
Maryja Panna Niepokalana. ChcĊ,
abyĞ tu codziennie przychodziáa,
odmawiaáa róĪaniec”. Justynka miaáa
najbliĪszą koleĪankĊ, kuzyneczkĊ,
12 – letnią AsiĊ Samulowską. Opowiedziaáa jej caáe zdarzenie jakie tu miaáo
miejsce i taki byá wáaĞciwie początek
tych objawieĔ, które trwaáy od 27

Ks. przewodnik po sanktuarium
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czerwca – 16 wrzeĞnia 1877 roku.
W sumie tych objawieĔ matki BoĪej
w Gietrzwaádzie byáo 160! To nie jest
jakaĞ pomyáka. ParĊ tygodni temu
byáa telewizja z Kanady, Hiszpanii,
i dziwili siĊ: jak to moĪliwe? Tak –
160 razy Matka BoĪa ukazywaáa siĊ tu,
na klonie, 2 – 3 razy dziennie,
z przerwami od 8 – 10 minut, a dwa
razy po 30 minut. To, co bĊdĊ relacjonowaá w bardzo wielkim skrócie,
a wszystko jest oparte na autentycznych faktach, wydarzeniach, na to są
dokumenty, to jest wszystko zbadane, udokumentowane przez powoáaną wówczas komisjĊ przez biskupa
Klemensa i te dokumenty przechowuje siĊ, tu, w Archiwum, w sanktuarium
maryjnym w Gietrzwaádzie, w Zakonie
Kanoników Regularnych LateraĔskich, do którego – chwaáa Bogu –
teĪ naleĪĊ. Lepiej juĪ nie moĪe byü absolutnie! Ten bardzo stary zakon istnieje na tym Ğwiecie 1600 lat! To teĪ
nie pomyáka. Kanonicy Regularni,
zakonnicy, istnieją na tym BoĪym
Ğwiecie 1600 lat – a początek daá
Ğw. Augustyn, biskup Hippony.
Ale o Kanonikach tu mówiü nie bĊdziemy, bo byĞmy siĊ do póánocy nie
wyrobili, byĞcie dalej nie pojechali.
BĊdziemy dalej mówiü o objawieniach
Matki BoĪej – bardzo dobrze (stawia
sobie taką ocenĊ). Jakie orĊdzie, co
Matka BoĪa chciaáa nam powiedzieü
przez te dziewczĊta w czasie tych objawieĔ? Pierwsze: chcĊ, abyĞcie codziennie odmawiali róĪaniec; dalej:

aby obok klonu wybudowaü taką
skromną, wiejską kapliczkĊ, bez Īadnego przepychu, z figurą Niepokalanej, bo Matka BoĪa objawiáa siĊ jako
Niepokalana. Figura Matki BoĪej
zostaáa wykonana w Monachium,
sprowadzona tu, do Gietrzwaádu
12 wrzeĞnia 1877 roku. To wáaĞnie
Justynka widząc tĊ FigurĊ, w tym wykonaniu, zaczĊáa páakaü. Powiada,
Īe Matka BoĪa jest o wiele piĊkniejsza, cudowniejsza, jest to niewysáowione, sama PiĊknoĞü. Ale w nastĊpnym widzeniu Matka BoĪa uspokaja
dzieci, Īe wszystko jest w porządku,
Īe moĪe byü ta Figura. I w ostatnim
dniu objawieĔ, 16 wrzeĞnia, uroczyĞcie poĞwiĊcono FigurĊ i umieszczono w niszy tej kapliczki, na co PaĔstwo patrzycie. Matka BoĪa wzywa do
pokuty, czyli to wszystko siĊ potwierdza, co byáo we Fatimie, Lourdes
i Gietrzwaádzie. Na polskiej, warmiĔskiej ziemi, Matka BoĪa wzywa takĪe
do trzeĨwoĞci. W Gietrzwaádzie w tamtym czasie byáo trzy knajpy, a wszystkich mieszkaĔców 400, razem z tymi
maluszkami. Hulaj dusza, piekáa nie ma,
wszelka wygoda, kilkanaĞcie gorzelni, kilkanaĞcie browarów w powiecie
olsztyĔskim. PijaĔstwo na caáego,
a dlaczego, to teĪ powiem. Czasy bardzo trudne, Polska w niewoli, wáaĞnie
zabór pruski. Bismarck chciaá rozpiü
polski Naród, daü Polakom alkohol,
rozáoĪyü PolskĊ na áopatki. To niezupeánie udaáo mu siĊ zrealizowaü. A na
proĞbĊ dzieci i wiernych Matka BoĪa

pobáogosáawiáa Ĩródeáko znajdujące
siĊ 350 m od bazyliki idąc alejką
grabowo – róĪaĔcową w stronĊ lasu.
Nie wiem, czy tam PaĔstwo byliĞcie
przy tym Ĩródeáku, czy nie? ByliĞmy
(krzyczymy!). Bardzo dobrze, a kto
nie byá, to ma obowiązek tam pójĞü,
a kto byá, to jeszcze raz siĊ tam uda,
po Mszy ĞwiĊtej, nie zaszkodzi, krąĪenie w nogach siĊ poprawi, bĊdzie
dobre samopoczucie i obiad dobrze
smakowaá bĊdzie.
To miaáo miejsce 8 wrzeĞnia, godzina 19:00. Tego dnia, tu w Gietrzwaádzie zebraáo siĊ 50 tys. pielgrzymów,
a w czasie objawieĔ przeszáo przez
Gietrzwaád 500 tys. wiernych. Tak
wspomina w Kronice tego sanktuarium ówczesny proboszcz, ks. Augustyn Weichsel, Ğwiadek tych wszystkich wydarzeĔ. Jest to jedyne Ĩródeáko
w Polsce, w tych sanktuariach maryjnych, które osobiĞcie – osobiĞcie –
pobáogosáawiáa Matka BoĪa. PodkreĞlam: pobáogosáawione przez MatkĊ
BoĪą znakiem krzyĪa, jak kapáan czyni
na zakoĔczenie Eucharystii, rozsyáając ludzi do domu. I powiedziaáa wówczas Maryja bardzo ciekawe, bardzo
charakterystyczne sáowa, Īe teraz wierni pielgrzymi mogą tu przybywaü, czerpaü, piü wodĊ ku uzdrowieniu, a nastĊpnie powiedziaáa: „Nie smuücie siĊ,
Ja zawsze bĊdĊ z wami”. I rzeczywiĞcie tak jest. JesteĞmy Ğwiadkami
obecnoĞci Matki BoĪej miĊdzy nami.
CzĊsto turyĞci, pielgrzymi przybywający tu, do Gietrzwaádu, wĞród nich
dzieci, máodzieĪ, kapáani, lekarze, profesorowie, Īoánierze, biskupi, policja,
stawiają róĪnego rodzaju pytania, i to
nie tylko z Polski, ale i caáego Ğwiata,
np. z Japonii... A w Polsce jeszcze nie
wszyscy wiedzą, Īe ĞwiĊte miejsce jest
na Warmii. To Ğmiechu warte, Ğmiechu warte! PamiĊtam, w ubiegáym roku
byáy trzy zagraniczne pielgrzymki
z Japonii; gáównie katolicy. Byli wĞród
(C.d. na s. 16)

Jawor na którym objawiáa siĊ
Matka BoĪa
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(C.d. ze s. 15)
nich japoĔscy misjonarze werbiĞci,
którzy udawali siĊ na LitwĊ, do Wilna.
WĞród nich byli teĪ lekarze, profesorowie, którym teĪ opowiadaáo siĊ historiĊ objawieĔ, oprowadzano po
caáym sanktuarium, a potem Msza
ĞwiĊta… TeĪ pytają: „ProszĊ ksiĊdza,
czy tu, w Gietrzwaádzie, są jakieĞ
uzdrowienia, tak jak w Lourdes, we
Francji?” Owszem, i to bardzo liczne,
czego niejednokrotnie sam doĞwiadczyáem. Na wáasne oczy widziaáem. Te
obrazy pozostają na caáe Īycie. Tego
nie da siĊ wymazaü z pamiĊci absolutnie! A Īe tak jest, to posáuchajcie.
Mówiü, czy nie mówiü? Móóówiü –
chwaáa Bogu, bo to z tym mówieniem
jest róĪnie. Byáa tzw. pielgrzymka. „My,
proszĊ ksiĊdza, mamy tylko trzy minuty”. Czy powaĪnie to mówicie? No,
najwyĪej piĊü minut! A dlaczego? Bo
my bardzo siĊ Ğpieszymy. Dokąd? –
Do ĝwiĊtej Lipki. MówiĊ: na miáoĞü
boską, po coĞcie tu przybyli? Są tzw.
pielgrzymi i pielgrzymi, turyĞci i turyĞci, po kilku dniach nic nie wiedzą.
OczywiĞcie, proszĊ mnie dobrze zrozumieü, nie mam PaĔstwa na myĞli.
Dlatego od tego jestem, nie jest to aluzja, ale od czasu do czasu tego doĞwiadczam, wiĊc siĊ dzielĊ. Nie zaszkodzi! A to konkret, jedziemy! TraktujĊ
to bardzo wybiórczo. Mamy rok 2004,
28 luty, sobota. PamiĊtam tego dnia,
tu w Gietrzwaádzie za przyczyną Matki
BoĪej zostaá uzdrowiony 16 – letni
cháopiec, Radek z Máawy Mazowieckiej, który bardzo powaĪnie chorowaá.
Nowotwór záoĞliwy koĞci strzaákowej
prawej nogi zaatakowaá go na przestrzeni 14 cm, szerokoĞci 5 cm. Ta bestia weszáa w koĞü strzaákową. Cháopcu groziáa amputacja nogi. Dalej:
przerzut na páuca, na wątrobĊ, na ner-

ki, stan krytyczny, beznadziejny.
Tragedia. PamiĊtam jak tego dnia przywieĨli cháopca z hospicjum, przepraszam za okreĞlenie, skóra i koĞci. Przyjechaáa teĪ zrozpaczona mama,
przyjechaá lekarz i towarzyszące osoby z hospicjum oraz kilka osób z rodziny, aby prosiü MatkĊ BoĪą o cud.
No i rzeczywiĞcie, cud siĊ staá! To nie
są bajki! To są fakty! Cháopiec ogromnej wiary uczestniczyá we Mszy ĞwiĊtej, gorliwie siĊ modliá na róĪaĔcu, piá
wodĊ ze Ĩródeáka – mówiĊ to w bardzo
wielkim skrócie – wróciá do domu, do
Máawy i po dwóch dniach, w poniedziaáek, udaá siĊ helikopterem do Warszawy, do Centrum, do szpitala, celem
amputacji nogi. Zanim ma to nastąpiü,
pani profesor, onkolog, bada cháopca, którego prowadziáa od wrzeĞnia
2003 roku. Straszna rzecz. Tragedia
w domu! Bada cháopca, zdziwienie, zaskoczenie… Nie ma Ğladu choroby na
páucach, na wątrobie, na nerkach… nie
ma Ğladu! Radku, ty jesteĞ zdrów! Co
siĊ staáo? ProszĊ pani, proszĊ pani,
dwa dni temu byáem w sanktuarium
maryjnym w Gietrzwaádzie. Prosiáem
báagaáem MatkĊ BoĪą o cud, modliáem
siĊ na ró-ĪaĔ-cu! A dlaczego na róĪaĔcu? Na wszystkie zapytania dzieci
w czasie objawieĔ Matka BoĪa polecaáa odmawiaü róĪaniec. Nie sposób
przytaczaü wszystkiego, ale to woáanie: odmawiajcie róĪaniec, módlcie siĊ
na róĪaĔcu, byáy czĊste. A wiĊc modlitwa, wiara, áaska BoĪa cuda czynią!
A to jeszcze nie wszystko. Konsultacje, wywiady, badania, pytania, co robiü? Amputowaü nogĊ czy nie? Biorą
cháopca na stóá operacyjny. Okazuje
siĊ, Īe nie trzeba amputowaü nogi, Īe
wszystko siĊ goi – ja mówiĊ takim prostym jĊzykiem, nie fachowym – i pierwsze sáowa, to nie są moje, pierwsze sáo-

Jedna z kapliczek pod lasem w Gietrzwaádzie

wa jakie pani doktor skierowaáa do
mamy Radka stojącej przed blokiem
operacyjnym: ProszĊ PaĔstwa, staá siĊ
cud, staá siĊ cud! Syn jest zdrów!
A mama mówi: tak, staá siĊ cud! Modliáam siĊ o ten cud i wskazuje na róĪaniec, który trzyma w rĊku. ProszĊ
pani, o ten cud modliáa siĊ caáa rodzina, caáe hospicjum w Godzinie Miáosierdzia w Máawie. O ten cud modliáa
siĊ szkoáa, koledzy, koleĪanki, o ten
cud modlili siĊ kapáani, tu w Gietrzwaádzie, bracia i siostry zakonne. Ale to
nie wszystko. Po dwóch tygodniach,
pamiĊtam, marzec, sobota, godzina
9:30. Byáem w bazylice i tego dnia przybyáa tu pielgrzymka z Máawy, taki mikrobusik, 25 osób, a wĞród nich uzdrowiony cháopiec, który przywiózá
przepiĊkny bukiet biaáych, Īywych róĪ,
aby podziĊkowaü Matce BoĪej za odzyskane zdrowie. W nastĊpnym dniu
podczas Mszy ĞwiĊtej dla dzieci, a byáa
to niedziela, tego cháopca zauwaĪyáy
dzieci i te róĪe na oátarzu. Proboszcz,
który mówiá kazanie, nagle zmienia temat, konsternacja, co siĊ dzieje, pokazuje te biaáe róĪe i mówi caáą historiĊ
tego cháopca. Dosáownie jeden páacz,
szloch, lament w koĞciele. Dostarczono caáą dokumentacjĊ tej choroby,
orzeczenie komisji, orzeczenie pani
doktor, oĞwiadczenie z hospicjum
z Máawy. Teraz ten cháopiec tu przyjeĪdĪa, wygląda jak silny, mocny, piĊkna fryzura, gĊste, báyszczące wáosy.
JeĨdzi na rowerze, gra w piákĊ noĪną,
zdrowy. PrzyjeĪdĪa tu z mamą, z ciocią, z kolegami, z koleĪankami, z przyjacióámi z hospicjum z Máawy. ProszĊ
ksiĊdza, wierzyáem, Īe Matka BoĪa
mnie uzdrowi – wyznaá. RóĪaniec, wiara, proszĊ ksiĊdza. Takich przykáadów
jest tu wiele, ale nie sposób o nich
mówiü, bo co za duĪo, to niezdrowo.
JuĪ myĞlimy, i to bardzo powaĪnie,
o powoáaniu specjalnej komisji, która
bĊdzie badaü, orzekaü te uzdrowienia,
tak jak w Lourdes, we Francji, ale sprawa jeszcze nie dojrzaáa. Na wszystko
trzeba cierpliwie czekaü, jeĞli to ma byü
sprawa BoĪa. Miaáo byü krótko, dobry numer z tego ksiĊdza, maáa pociecha. A moĪe wam zimno, bo mnie jest
za gorąco, bo jak siĊ przemawia, to jest
energia, a jak siĊ siedzi, to czáowiek
marznie. Ale jedziemy juĪ z górki,
zegar na wieĪy jeszcze widzĊ. Nie jest
tak Ĩle z moimi oczami.
(C.d.n.)
Ks. Andrzej Skiba
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Kazanie wygáoszone przez ks. praáata Adama Sudoáa
w dniu 31 sierpnia 2006 r. na Mszy ĝwiĊtej z okazji
26. rocznicy podpisania PorozumieĔ Sierpniowych.
Drodzy w Chrystusie Panu,
31 sierpnia, 26 lat temu, w GdaĔsku dokonano porozumienia miĊdzy
SolidarnoĞcią a ówczesnymi rządami
komunistycznymi. Z jednej strony
Lech WaáĊsa, a z drugiej strony wicepremier Jagielski. I oto ten dzieĔ byá
tak waĪny, Īe historycy zaliczają go
do najwaĪniejszych wydarzeĔ na przestrzeni XX wieku w historii Polski. Porównują do wybuchu I wojny Ğwiatowej, do odzyskania niepodlegáoĞci
w 1918 roku, do odparcia nawaáy bolszewizmu w 1920 roku, do wybuch II
wojny Ğwiatowej 1 wrzeĞnia 1939 roku,
Powstania Warszawskiego, koĔca
wojny. Jest to tak waĪne wydarzenie,
bo jest to początek rozkáadu imperium
komunistycznego, które siĊgaáo od
Berlina po Wáadywostok. Trzeba nam
powiedzieü i to wyraĨnie w tej chwili,
Īe Polska po II wojnie Ğwiatowej nie
byáa wolna. Byáa pod okupacją, byáa

zniewolona, rozkazy száy z Moskwy
i tylko ci byli premierami, ministrami,
pierwszymi sekretarzami, którzy mieli
akceptacjĊ i aprobatĊ Moskwy. I tak
byáo od roku 1944, kiedy wojska
sowieckie wkroczyáy na ziemie polskie
i tak byáo do 1989 roku, z przerwą, czĊĞciową przerwą, 1980 i 1981 roku.
Dlaczego my tak mocno podkreĞlamy to ĞwiĊto i dlaczego ono jest
takie waĪne? WaĪne jest dlatego,
Īe nam przyniosáo niepodlegáoĞü.
Dodam jeszcze i to, Īe to ĞwiĊto jest
obchodzone w naszym koĞciele, w naszej parafii od początku do dzisiejszego dnia. Nie byáo ani jednego roku
przerwy, nawet w stanie wojennym.
W drugą rocznicĊ porozumieĔ, kiedy
juĪ byá stan wojenny, szef SáuĪby
BezpieczeĔstwa w meldunku z Krosna
donosiá do Warszawy, Īe tylko
w dwóch miejscach, w dwóch koĞcioáach, zostaáy odprawione naboĪeĔstwa

31 sierpnia 82 roku. Jednym koĞcioáem byá nasz koĞcióá farny, a drugim
koĞcióá Ğw. Stanisáawa w JaĞle.
Poza tym Īaden koĞcióá, Īadna parafia
tego ĞwiĊta nie obchodziáa. Wiadomo
- SáuĪby BezpieczeĔstwa chodziáy
do kapáanów, straszyáy ich, ostrzegaáy, groziáy. Wobec tego wszyscy siĊ
wtedy ugiĊli z wyjątkiem tych dwóch
parafii: parafii naszej i parafii w JaĞle.
Powtarzam: dlatego to ĞwiĊto tak wielkie, bo ono przyniosáo nam niepodlegáoĞü. Tej niepodlegáoĞci nie byáo
przez te wszystkie lata. Wojska sowieckie byáy w róĪnych garnizonach rozrzuconych po Polsce. I dlatego,
Īe SolidarnoĞü przyniosáa nam niepodlegáoĞü, jest nam tak bliska,
tak droga, tak waĪna.
Ale ona przyniosáa nam jeszcze
coĞ wiĊcej. Przyniosáa nam wolnoĞü.
Nie byáo wolnoĞci. Nieco starsi pamiĊ(C.d. na s. 18)

Uroczystej Mszy ĝwiĊtej przewodniczy ks. praáat Adam Sudoá
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p. Zbigniew KrystyĔski
(Modlitwa Wiernych)

(C.d. ze s. 17)
tają, Īe we wszystkich urzĊdach, we
wszystkich instytucjach, we wszystkich szkoáach, we wszystkich stowarzyszeniach, we wszystkich grupach,
gdziekolwiek siĊ ludzie gromadzili, tam
wszĊdzie byli agenci SáuĪby BezpieczeĔstwa, tam wszĊdzie donosili o kaĪdym kroku obywateli, zwáaszcza tych
tzw. podejrzanych.
A najbardziej inwigilowani byli kapáani z których kaĪdy, wstĊpując do
seminarium, juĪ miaá swoją teczkĊ. Siostra zakonna idąca do zakonu miaáa
swoją teczkĊ. I oczywiĞcie w tej teczce zapisywano wszystko cokolwiek
siĊ dowiedziano. Nie byáo wolnoĞci
wyborów. MyĞmy nie wybierali –
myĞmy, co najwyĪej, tylko gáosowali.
Nie byáo wolnoĞci stowarzyszeĔ, partii, stronnictw, bo wszystkie zostaáy
zlikwidowane. Byáa cenzura, która nie
dopuszczaáa artykuáów czy ksiąĪek,
które by mogáy krytykowaü ówczesny
ustrój lub Związek Radziecki. I stąd
straszliwe zakáamanie. Historia najnowsza byáa zupeánie sfaászowana, nie
byáo sáowa zarzutu w stosunku do
Związku Radzieckiego. OczywiĞcie nie
wolno byáo krytykowaü komunizmu.
I dlatego ci wszyscy, którzy chodzili
do szkoáy po wojnie, aĪ do roku 1989
uczyli siĊ faászywej historii i sfaászowanej literatury. I caáe to pokolenie,
moĪna powiedzieü póátora pokolenia,
w skutek tego - chyba Īe w domu im
coĞ powiedziano, chyba Īe jakaĞ
ksiąĪka przedwojenna wpadáa im
w rĊkĊ, chyba Īe gdzieĞ sáuchano
Wolnej Europy – nie wiedziaáo nic,
co byáo prawdą w stosunku do najnowszej historii, a zwáaszcza tej historii, która nam mówiáa o odzyskaniu

niepodlegáoĞci tuĪ po pierwszej
wojnie Ğwiatowej i po tej drugiej
wojnie Ğwiatowej. To „zapluty karzeá
reakcji” mówiono o tych, którzy
wáaĞnie chcieli niepodlegáoĞci, którzy
chcieli wolnoĞci.
SolidarnoĞü przyniosáa nam takĪe
sprawiedliwoĞü, bo bardzo niesprawiedliwy byá ten ustrój, kiedy wszystko
siĊ naleĪaáo czáonkom PZPR-u, pierwszym sekretarzom, SáuĪbie BezpieczeĔstwa, milicji, aparatowi partyjnemu,
a wiĊc tym wszystkim, którzy byli związani z ówczesnym reĪimem. Innym, co
najwyĪej praca, co najwyĪej jakaĞ tam,
niewielka stosunkowo páaca i wynagrodzenie.
A wiĊc nie byáo sprawiedliwoĞci.
SĊdzia musiaá siĊ pytaü - zwáaszcza gdy
chodziáo o kapáana, o parafiĊ, o koĞcióá, o klasztor, o zakon – jaki on ma
daü wyrok. Wyroki dyktowaáa SáuĪba
BezpieczeĔstwa i pierwsi sekretarze.
OczywiĞcie skoro byá faász, nie byáo
prawdy. I dlatego teĪ byáo straszliwe
zafaászowanie historii naszej.
SolidarnoĞü przyniosáa nam wolny rynek, obfitoĞü zaopatrzenia. Nieco starsi pamiĊtają jakie to byáy pustki w sklepach, jak to za kawaákiem
masáa, za kawaákiem wĊdliny trzeba
byáo czekaü od wieczora do rana, Īeby
coĞ dostaü. Jak to za pralkami, zamraĪarkami, telewizorami, trzeba byáo caáe
miesiące w ogonkach czekaü, zajmowaü kolejki. Takie byáy czasy. OczywiĞcie miedzy innym celowo tak robiono, Īeby zrzuciü za to winĊ na
SolidarnoĞü, Īe oni są winni iĪ nie ma
towarów, nie ma produktów. Oni takĪe
byli winni temu, Īe milicja nie pokazywaáa siĊ na ulicach, wiĊc pokazywali
siĊ chuligani, zaczĊáy siĊ kradzieĪe i to
teĪ byáa wina SolidarnoĞci. Mówiono,
Īe ma caáe magazyny broni. A gdy
przyszedá stan wojenny, dziesiĊciomilionowa organizacja nie oddaáa jednego strzaáu. Powtarzam: nie oddaáa jednego strzaáu. Strzelali, owszem, ZOMO,
milicja, SáuĪba BezpieczeĔstwa nawet
wojsko. Nie strzelaáa SolidarnoĞü. Jeszcze straszono, Īe SolidarnoĞü bĊdzie
wieszaü, Īe SolidarnoĞü bĊdzie wyrzucaü z pracy. Nawet koszarowano
rodziny milicjantów i esbeków, aĪeby
w nich tĊ zawziĊtoĞü, tĊ nienawiĞü
wzbudziü, Īeby siĊ potem bronili
i strzelali i poniewierali tych, którzy byli
w SolidarnoĞci.
I przyszedá dzieĔ 13 grudnia 1981
roku. KaĪdy z nas niech sobie przy-

pomni jak wyglądaá jego ten dzieĔ
z rana.
Ja szedáem, jak zwykle, na godzinĊ
wpóá do siódmej do koĞcioáa. Nie oglądaáem ani telewizji, ani radia nie sáuchaáem, po prostu nic nie wiedziaáem.
Ale na ulicy widziaáem ruch, widziaáem
motory, jakieĞ auta, jakieĞ mundury,
jakąĞ broĔ, karabiny. OczywiĞcie
zacząáem siĊ domyĞlaü o co to chodzi.
I dlatego teĪ wkrótce przekonaliĞmy siĊ
co to jest stan wojenny, kiedy internowano, aresztowano tych, którzy byli
najczynniejsi i najaktywniejsi
w SolidarnoĞci.
Zwalniano z pracy, przenoszono na
niĪsze stanowiska. OczywiĞcie tysiące i tysiące rozmów ostrzegawczych
i najrozmaitszych gróĨb. Straszne
to byáy dni grozy. I wtedy koĞcióá staraá siĊ pomóc tym internowanym.
Biskupi jeĨdzili do Uherzec, jeĨdzili
do ZaáĊĪa. Nasi biskupi przemyscy,
ale takĪe z Lubaczowa, Tarnowa,
Krakowa. StaraliĞmy siĊ takĪe pomóc
tym wszystkim, którzy ucierpieli, tym
którym odebrano chleb, odebrano zarobek. Ta pomoc byáa nie symboliczna, to byáa prawdziwa pomoc. Wtedy,
na szczĊĞcie, takĪe przychodziáy dary
z zagranicy i moĪna byáo nimi takĪe obdarowaü pokrzywdzonych. Ale te rodziny byáy nieszczĊĞliwe. Te rodziny
byáy w rozpaczy, tam wiele áez siĊ polaáo, a ci, którzy zostali uwiĊzieni, internowani bardzo cierpieli, bo przecieĪ
to byli ludzie uczciwi, prawdomówni,
szlachetni, ideowi. I wáaĞnie ich zamkniĊto i wáaĞnie oni cierpieli
i wáaĞnie oni niejednokrotnie byli skazywani. Tak dla ilustracji powiem, jak
w czasie stanu wojennego oni odnosili siĊ do ksiĊĪy za ich pracĊ. OtóĪ jednym z takich momentów, które Ğwiadczyáy o tym, co oni chcieli od ksiĊĪy
i jakie im Īądania stawiali, jest pismo,
które wojewoda Tadeusz Kruk wystosowaá do arcybiskupa Bronisáawa
Dąbrowskiego – sekretarza Episkopatu Polski. RównieĪ napisaá wtedy do
ministra àopatki, takie pismo poszáo
takĪe do naszego biskupa przemyskiego. OtóĪ ten wojewoda wymieniá czterech kapáanów jako tych, którzy są odpowiedzialni za przypadki politycznej
dziaáalnoĞci nagannej spoáecznie w ich
koĞcioáach, którzy podsycają wrogie
nastawienia. I ten wojewoda domagaá
siĊ stosownych dziaáaĔ celem wyeliminowania takich poczynaĔ w przyszáoĞci. Ci czterej ksiĊĪa to byli na caáą
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diecezjĊ, ponad tysiąc ksiĊĪy byáo
wtedy w diecezji przemyskiej,
a upatrzono sobie czterech. To byáo
dwóch ksiĊĪy z Jasáa, to byá ojciec
gwardian kapucynów w KroĞnie
i byáem ja. Praktycznie chodziáo
o to, aĪeby odebraü nam probostwa, odebraü moĪnoĞü dziaáania.
Taką cenĊ trzeba byáo páaciü
za swoją postawĊ. Ogólnie biorąc,
kiedy my dzisiaj korzystamy z wielu dobrodziejstw, to nie pamiĊtamy o tym, Īe na przestrzeni historii
najnowszej, takĪe na przestrzeni historii SolidarnoĞci, tysiące, dziesiątki tysiĊcy, setki tysiĊcy ludzi
cierpiaáo, byáo krzywdzonych, zatrzymywanych, ostrzeganych, wyrzucanych z pracy, straszonych,
ich dzieci nie mogáy siĊ dostaü na
studia, nie mogli dostaü mieszkania. A wszystko za to, Īe oni chcieli wolnoĞci, niepodlegáoĞci, naleĪeli do SolidarnoĞci. To byá
najpiĊkniejszy okres SolidarnoĞci.
Ten pierwszy 1980- 81 i ten drugi –
1989-91. ÓwczeĞni dziaáacze SolidarnoĞci nie oczekiwali, Īe bĊdą za
to odznaczani, wynagradzani, Īe
bĊdą radnymi, posáami, senatorami, ministrami. WáaĞnie setki tysiĊcy anonimowych, bezinteresownych, ideowych, aktywnych
czáonków SolidarnoĞci, to byáa jej
wielkoĞü. I za tym takĪe i dzisiaj
tĊsknimy.
Moi Drodzy,
MoglibyĞmy na ten temat
mówiü bardzo wiele, ale w tym
momencie skupmy siĊ razem. JesteĞmy w niewielkiej gromadce.
Gdyby tak wszyscy naleĪący
kiedyĞ do SolidarnoĞci, gdyby
tak wszyscy naleĪący dzisiaj

do SolidarnoĞci tutaj przyszli na pewno ten koĞcióá byáby wypeániony.
Ale wam siĊ naleĪą te sáowa uznania
i podziĊkowania, bo wyĞcie towarzyszyli kapáanom, koĞcioáowi, parafii,
która zawsze byáa wierna SolidarnoĞci, zawsze byáa wierna KoĞcioáowi, zawsze byáa wierna OjczyĨnie.
Ale wyĞcie – ci najwierniejsi – towarzyszyli, wyĞcie przychodzili na te
wszystkie naboĪeĔstwa 3 maja, 31
sierpnia, 11 listopada. WyĞcie nieĞli
te wieĔce pod pomnik KoĞciuszki
i te wieĔce pod KrzyĪ PowstaĔców
na cmentarz. A kiedy przyszedá 89 rok,
wybraliĞmy wtedy – jak siĊ nam
zdawaáo – najlepszych ludzi. Niestety, byáy pomyáki, niestety nastĊpowaáy szybko konflikty, podziaáy. I te
podziaáy towarzyszyáy nam i towarzyszą po dziĞ dzieĔ. Smutne to zjawisko,
kiedy w Szczecinie kiedy indziej prezydent miasta, kiedy indziej aktualny
prezydent Polski, a kiedy indziej dawny prezydent skáadają wieĔce. Jeszcze smutniejsze to, Īe dzisiaj w GdaĔsku osobno skáada wieĔce prezydent
Polski wspóáczesny i prezydent z tych
czasów, który kierowaá tymi strajkami.
I ten podziaá, który widzimy tam w tej
chwili – taki przykry, taki smutny –
on siĊ przerzuca na WarszawĊ, na Rzeszów, na Sanok, na wioskĊ - choüby
tĊ maáą WólkĊ pod lasem. Niestety jesteĞmy podzieleni, dlatego choü nam
siĊ zdawaáo, Īe 89 rok koĔczy okres
komuny, jeszczeĞmy dali komunie wáadzĊ w 1993 r. na cztery lata, a potem
w 2001 roku na dalsze cztery lata.
Moi Drodzy,
Ze smutkiem od czasu do czasu
sáyszĊ, Īe ktoĞ wystĊpuje, opuszcza
szeregi SolidarnoĞci, oddaje legitymacjĊ, Īe on siĊ juĪ wstydzi Solidarno-

Ğci, on krytykuje SolidarnoĞü. Ideaáy
SolidarnoĞci byáy wielkie i piĊkne.
I piĊkni byli ludzie, którzy tĊ SolidarnoĞü tworzyli i w niej byli czynni.
Ale póĨniej, niestety, wielu ludzi
poszáo na manowce, wielu ludzi
okazaáo siĊ maáymi ludĨmi, ludĨmi
którzy myĞleli o sobie, o interesie.
To ludzie wypaczyli wiele rzecz
w Polsce.
Ale SolidarnoĞü jako ideaáy,
jako zasady, jako pewne tradycje
i patriotyczne i religijne jest wciąĪ
aktualna. SolidarnoĞci jesteĞmy
wdziĊczni za to, Īe wiąĪe siĊ z KoĞcioáem i trzyma siĊ KoĞcioáa. Wszystkie
uroczystoĞci zaczynają siĊ od Mszy
ĝwiĊtej. Tak byáo od początku tak
jest do dzisiaj. A my, którzy naleĪymy
dalej do tej SolidarnoĞci nie wstydĨmy siĊ tego. BądĨmy z tego dumni.
Niech bĊdą dumne z tego nasze dzieci
i nasze wnuki. To piĊkna karta
w historii Polski, to jedno z najwaĪniejszych wydarzeĔ w historii XX
wieku naszej Ojczyzny.
I SolidarnoĞü, która zresztą przemienia taktykĊ dziaáania – teraz przede
wszystkim opiera siĊ o zasadĊ pomocy ludziom pracy, to jest jej zadanie
w tej chwili gáówne. Przedtem miaáa zadania i gospodarcze i spoáeczne i ideowe i polityczne. Dzisiaj kaĪdy ma prawo do swoich poglądów, kaĪdy moĪe
dziaáaü równieĪ i politycznie, ale równoczeĞnie bĊdąc czáowiekiem i czáonkiem SolidarnoĞci przede wszystkim ma
na wzglĊdzie dobro czáowieka pracy.
Broniü czáowieka przed wyzyskiem,
przed zacháannym kapitalizmem.
Te wszystkie sprawy i problemy
dzisiaj polecamy Bogu za przyczyną
Matki NajĞwiĊtszej.
Amen.

Poczty sztandarowe uczestniczące w Eucharystii
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WĊdrówki dalekie i bliskie

ĝwiątynia OpatrznoĞci BoĪej
w Warszawie
W czasie minionych wakacji miaáem moĪliwoĞü odwiedzenia rodziny
mieszkającej w Warszawie. Korzystając z okazji postanowiáem zobaczyü
miejsce budowy ĝwiątyni OpatrznoĞci BoĪej. KrąĪyáy róĪne pogáoski,
m. in. o wstrzymaniu tej budowy,
dlatego chciaáem sprawdziü, jak jest
rzeczywiĞcie.
Zanim o obecnym ksztaácie Ğwiątyni moĪe najpierw parĊ sáów o historii. Idea budowy ĝwiątyni BoĪej
OpatrznoĞci liczy juĪ ponad 200 lat.
W 1771 roku, Sejm Czteroletni podjąá
uchwaáĊ o wzniesieniu Ğwiątyni
w podziĊce za wydobycie Polski spod
obcej niewoli. KamieĔ wĊgielny
pod budowĊ Ğwiątyni poáoĪyá
w Ujazdowie (na terenie obecnego
Ogrodu Botanicznego) król Stanisáaw
August Poniatowski w pierwszą
rocznicĊ uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Wielokrotne próby zrealizowania tej idei niweczyáa historia.
W 1795 roku, wysiáki zostaáy przerwane przez trzeci rozbiór Polski.
W 1921 roku powrócono do pomysáu wzniesienia Ğwiątyni, wskazując Pola Mokotowskie jako kolejne
miejsce przeznaczone pod mury sakralnej budowli. Po kilku latach prac
przygotowawczych, projekt zostaá
znów przerwany przez wybuch drugiej
wojny Ğwiatowej.
W 2000 roku, dziĊki staraniom
KsiĊdza Prymasa Józefa Glempa,
idea budowy ĝwiątyni ĝwiĊtej BoĪej
OpatrznoĞci zostaáa poparta przez
Parlament. Budowla, która ma zostaü
wybudowana na dziaáce o okoáo 6 hektarów, u zbiegu ulicy Klimczaka
i przedáuĪeniu Sobieskiego, ma symbolizowaü wdziĊcznoĞü narodu polskiego za wolnoĞü odzyskaną w 1989

roku oraz pontyfikat PapieĪa Jana
Pawáa II. ĝwiątynia bĊdzie takĪe znakiem i symbolem przeáomu tysiącleci
na polskiej ziemi.
Obecnie realizowany projekt jest
autorstwa Wojciecha i Lecha Szymborskich i nawiązuje w pewien
sposób do Ğwiątyni Hagia Sophia
w Konstantynopolu oraz do Bazyliki
Ğw. Marka w Wenecji. Forma bryáy
ma byü narracją wydarzeĔ historycznych (czterech dróg, którymi Polacy
dąĪyli do wolnoĞci: Droga Modlitwy,
Cierpienia, OrĊĪa i Kultury). Mają
byü one symbolizowane przez
cztery „bramy” otaczające nawĊ
gáówną Ğwiątyni.
Plac budowy znajduje siĊ w pobliĪu paáacu w Wilanowie. Na rozlegáych
polach powstają osiedla nowoczesnych bloków i domków szeregowych. WĞród nich na obszarze okoáo
6 hektarów powstaje gmach Ğwiątyni
wraz z kompleksem budynków,
w których ma siĊ mieĞciü muzeum
i siedziba parafii.
Obecnie (dnia 24 sierpnia) miejsce
budowy jest otoczone wysokim
ogrodzeniem. Na zewnątrz stoi
prowizoryczna kaplica, w której
odbywają siĊ naboĪeĔstwa. Zwiedzanie
ĝwiątyni, a wáaĞciwie
jej podziemi, z grobem
ks. Jana Twardowskiego i symbolicznym
grobem Jana Pawáa II,
jest moĪliwe jedynie
w niedzielĊ, a w zwykáy
dzieĔ po mszy Ğw. wieczorowej. PoniewaĪ
byáem tam rano nie
byáo moĪna wejĞü na teren kompleksu, udaáo

mi siĊ jednak zrobiü kilka zdjĊü.
Na budowie pracuje ekipa budowlana. MoĪe nie są to prace bardzo
intensywne, ale pewien ruch daje siĊ
zauwaĪyü. Powstaáy juĪ potĊĪne pylony, filary „bram” otaczających koĞcióá.
Jest teĪ metalowa konstrukcja, która
bĊdzie szkieletem dla ogromnej kopuáy wieĔczącej gáówną nawĊ. Nad powstającymi elementami koĞcioáa górują
potĊĪne dĨwigi. ChociaĪ do koĔca budowy jeszcze daleko, to widaü wyraĨnie, Īe prace nie zostaáy zaniechane.
RóĪne są oceny idei powstania
Ğwiątyni, a takĪe samego projektu.
To oceny zawsze subiektywne, zaleĪne od osobistych poglądów i gustów.
MyĞlĊ, Īe taka Ğwiątynia, jako miejsce
szczególnej wdziĊcznoĞci Bogu
za OjczyznĊ, jako miejsce pielgrzymkowe, którego brakuje stolicy, jest
bardzo potrzebne. Mam nadziejĊ,
Īe chociaĪ powoli, to jednak systematycznie bĊdzie powstawaü budowla
sakralna, a kiedyĞ z dumą bĊdziemy
mogli tam przybywaü, podziwiaü
piĊkno architektury koĞcioáa i modliü
siĊ o pomyĞlnoĞü Ojczyzny.
Ks.Tomasz Grzywna

Makieta ĝwiątyni OpatrznoĞci BoĪej
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