
Duszpasterska Rada Parafialna spo-
tkała się 16.06.2019 r. na swoim
ostatnim przed wakacjami posiedze-
niu. Na wstępie ks.   proboszcz Józef
Sowiński przedstawił najważniejsze
problemy, które stoją w  najbliższym
czasie przed wspólnotą. Wskazał na
konieczność wyznaczenia dyżurów
w  starym kościele na czas wakacji.
Od kilku lat istnieje bowiem zwyczaj,
że podczas Mszy św. w  niedziele
i  święta nasza zabytkowa świątynia
udostępniana jest zwiedzającym.

Ks. proboszcz przypomniał też
o  wydanej przed kilku laty książce
Stanisława Wybituły poświęconej hi-
storii parafii w  Nidku. Autor mieszka
w  Bielsku – Białej, ale jego przodko-
wie związani byli z  naszą miejscowo-
ścią, on sam także podtrzymuje te
związki. Ks. proboszcz przypomniał
o  tym w  kontekście decyzji p. Wybi-
tuły o  przekazaniu Nidkowi swojej bi-
blioteki i  archiwum związanego ze
wspomnianą publikacją. W  związku
z  tym, że parafia nie posiada plebanii
ani miejsca odpowiedniego do prze-
chowywania takich materiałów, ks.   J.
Sowiński skontaktował autora z  p. Ja-
błońskim, właścicielem nideckiego
dworku, aby ten przynajmniej na jakiś
czas przyjął archiwum. Pojawiła się
także sugestia, by archiwum to mogło
być udostępniane osobom zaintereso-
wanym dziejami Nidku. Decyzja w  tej

sprawie jeszcze nie zapa-
dła. Ze strony członków
rady padła propozycja, by
archiwum to umieścić
w  naszej bibliotece w  Do-
mu Kultury. Zwrócono się
do radnych i  osób mogą-
cych wesprzeć tę inicjaty-
wę o  rozeznanie, czy
biblioteka byłaby zainte-
resowana przyjęciem
księgozbioru dotyczącego
naszego regionu. Posta-
nowiono w  tej kwestii zwrócić się tak-
że do dyrekcji szkoły w  Nidku.
Podczas spotkania z  p. Wybitułą
ks.   proboszcz poprosił go o  przygoto-
wanie artykułu prasowego dotyczące-
go epizodu protestanckiego w  Nidku
i  okolicy. Tekst taki powstał i  zostanie
opublikowany w gazecie parafialnej.

W  dalszej części spotkania ks.   So-
wiński przedstawił bieżące sprawy
związane z  utrzymaniem starego ko-
ścioła i  ponoszonymi z  tego tytułu
kosztami. Zwrócił się także do zebra-
nych i  parafian o  pomoc podczas po-
dejmowanych przez parafię
przedsięwzięć duszpasterskich, np.
wyjazdów dzieci i  młodzieży czy pod-
czas Mszy św. , gdy np. zabraknie ko-
ścielnego. Poinformował ponadto, że
podczas przeprowadzonej zbiórki pa-
rafianie złożyli 35 tys. 260 zł. Prze-
widywana kwota ze zbiórek powinna

zabezpieczyć koszty malowania ko-
ścioła i w związku z tym ks. pro-
boszcz zaproponował, by
przeprowadzić zbiórki do końca roku
i na tym poprzestać. Jeśli pozostaną
jakieś pieniądze, przeznaczone zosta-
ną na kolejne inwestycje. Początek
malowania przewidziany jest na
wakacje. Wstępnie omówiono również
sposób rozliczenia kosztów prowadzo-
nych robót. Ks. proboszcz zwrócił też
uwagę na potrzebę zewnętrznego
ocieplenia kościoła w  przyszłości,
a  wcześniej izolacji frontonu.
W  związku z  malowaniem ks.   pro-
boszcz zwrócił się o  pomoc w  formie
pracy przy przygotowaniu kościoła do
tego dzieła. Będzie z  pewnością po-
trzeba  m. in. przenoszenia obrazów,
sprzętów, ich zabezpieczenia itd. I  do
tych robót będą zaproszone poszcze-
gólne rejony parafii.

Cd. na   s .   2.

pismo parafialne 30 czerwca 2019 r. 2/2019 (30)

Począwszy od dzisiejszej niedzieli, 30 czerwca w  każdą niedzielę w  godzinach od 9.00 do 12.00 udostępniony

do zwiedzania będzie zabytkowy kościół w  Nidku. Akcja potrwa (tak jak to było w  minionych latach) do

końca wakacji. Ostatnia niedziela wakacji przypada 25 sierpnia br. Serdecznie zapraszamy!

Rada Duszpasterska, Ekonomiczna i  Przewodniczący Rejonów

RRaaddaa DDuusszzppaasstteerrsskkaa oo   bbiieeżżąąccyymm żżyycciiuu ppaarraaffiiii

35  tys. 260 zł - tyle na razie przekazali parafianie na
malowanie naszej świątyni. Wielkie "Bóg zapłać"!
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Planuje się też, żeby podczas malowa-
nia Msze św. w  dni powszednie od-
prawiane były w  jadalni, by robotnicy
mogli bez przeszkód pracować.
W  niedziele i  święta liturgia będzie
sprawowana w  kościele.

W  kolejnym punkcie ks.   proboszcz
przedstawił przebieg starań Kurii biel-
sko – żywieckiej o  pieniądze na pro-
jekt zagospodarowania starych,
drewnianych kościołów, w  tym nasze-
go, nideckiego. Okazuje się, że przy-
gotowane przez diecezję projekty nie
uzyskały dofinansowania, ale poinfor-

mowano, że kościoły, które nie są
użytkowane mają jeszcze szansę na
dotację z  Ministerstwa Kultury
i  Dziedzictwa Narodowego. Potrzebne
były jednak nowe projekty, w  których
znajdą się funkcje o  charakterze nie-
duszpasterskim. Pojawił się pomysł
stworzenia ogrodów biblijnych. Osiem
takich projektów zostało wykonanych
w  naszej diecezji i  złożonych w  mini-
sterstwie kilka miesięcy temu. Gmina
Wieprz zadeklarowała pokrycie kosz-
tów wkładu własnego (30% kosztów),
a  parafia będzie w  tym przedsięwzię-
ciu partycypowała w  sposób symbo-

liczny.
Omówiono też sprawę przyszłości

cmentarza w  Nidku. Okazuje się, że
dotychczasowe konsultacje przepro-
wadzone wśród parafian wykazały, że
mieszkańcy popierają projekt przeka-
zania go w  zarząd Gminie Wieprz.
Odpowiednie pismo w  tej sprawie do
Urzędu Gminy złożył proboszcz ks.   J.
Sowiński. W  związku z  tym parafia
wstrzymuje się na razie z  planami za-
kupu ziemi w  celu rozszerzenia
cmentarza.

Spotkanie Rady zakończyła wspól-
na modlitwa. (iż)

WWyykkoorrzzyyssttaajjmmyy ddaannyy nnaamm cczzaass mmaakkssyymmaallnniiee
Msze św. , nabożeństwa dla dzieci,
młodzieży, wspólnot kościelnych i  Ko-
ściół Młodych. Od 5 do 7 kwietnia br.
w  dekanacie Andrychów, a  konkretnie
w  parafii św. Stanisława na Osiedlu
200-lecia gościliśmy relikwie św.
Melchiora Grodzieckiego.

To pochodzący z  Cieszyna kapłan,
który 400 lat temu zginął za wiarę,
zamordowany wraz z  dwoma innymi
duchownymi w  Koszycach podczas
wojny trzydziestoletniej i  towarzyszą-
cych jej buntów antykatolickich. Na
wniosek biskupa bielsko-żywieckiego
Romana Pindla Sejmik Śląski ogłosił
rok 2019 Rokiem Świętego Melchiora
Grodzieckiego (jego historia na s. 3.
czasopisma). Od połowy marca reli-
kwie duchownego peregrynują po po-
szczególnych dekanatach całego
Podbeskidzia.

W  liturgiach i  spotkaniach organi-
zowanych w  andrychowskim kościele
św. Stanisława uczestniczyli także nasi
parafianie. Jednym z  ważniejszych
wydarzeń peregrynacji była Msza św.
z  udziałem kapłanów z  całego deka-
natu andrychowskiego sprawowana
pod przewodnictwem ks.   biskupa Pio-
tra Gregera w  piątek, 5 kwietnia.
W  obecności relikwii męczennika
z  Cieszyna modlono się za osoby du-
chowne i  o  nowe powołania kapłań-

skie i zakonne. Padły ważne słowa.
Jak podkreślał biskup, spotkanie
z  męczennikiem, św. Melchiorem
Grodzieckim, jest okazją do uświado-
mienia sobie, że dawanie świadectwa
prawdzie, sprawiedliwości, miłości
musi opierać się na zaufaniu Bogu. -
Nie można podejmować walki ze śro-

dowiskiem nastawionym wrogo do

wartości ewangelicznych, polegając

jedynie na własnych siłach, bo wów-

czas porażka jest więcej niż pewna.

Prawość jest nie do pokonania wtedy

i   tylko wtedy, kiedy w  jej obronie stoi

Pan jako potężny mocarz – mówił
biskup i  jednocześnie zaznaczał, że
ludzie wielkiego ducha, odważnego

i  wolnego myślenia, są bardzo niewy-
godni dla jakichkolwiek instytucji,
które w  sytuacji konfliktu wartości
starają się prawego człowieka wyeli-
minować. - Podobnie jak nasz Pan

wykorzystajmy dany nam czas maksy-

malnie , i   czyńmy dobro – apelował
duchowny w  dalszej części kazania. -
Jeśli za wierność Bożemu Prawu, za

wierność łasce powołania, za wier-

ność prawemu sumieniu dostaniemy

czasem po głowie , nie dziwmy się ta-

kiej reakcji – stwierdził kaznodzieja,
zachęcając do modlitwy o  ducha od-
wagi. - Nie zrażajmy się trudnościa-

mi i   nie dziwmy się , kiedy ludzie

pozwolą sobie Cd na s. 3.
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na falę krytyki czy nieuzasadnionej

pretensji . Potrzebujemy ludzi odważ-

nych, potrafiących dać świadectwo –

podkreślał biskup na zakończenie ho-
milii. (red. )

***
W  kolejnym wydaniu naszego cza-

sopisma opiszemy, jak czasy służby
Melchiora Grodzieckiego, a  więc cza-
sy ofensywy reformacji wyglądały na
naszych ziemiach,   m. in. w  Nidku.

""RRóóbbcciiee zzee mmnnąą,, ccoo cchhcceecciiee,,
aallee jjaa nniiggddyy nniiee wwyyrrzzeekknnęę ssiięę mmoojjeejj wwiiaarryy""

Historia życia Melchiora Grodzieckie-
go nie jest długa. Miał zaledwie 35
lat, kiedy wraz z  dwoma innymi du-
chownymi oddał życie za wiarę. Za-
mordowali ich fanatyczni wyznawcy
kalwinizmu w  Koszycach (Słowacja)
podczas wojny trzydziestoletniej .
Oprawcy postąpili z  trójką księży wy-
jątkowo okrutnie. Umocowali do belki
każdego z  nich i  podnosili w  górę.
Nogi obciążano kamieniami. Ciało
krajali nożami i  wyrywali jego kawały
obcęgami. Świeże rany przypalali po-
chodniami. Ofiary dobili, obcinając
im głowy. Ciała duchownych wrzuco-
no do miejskiej kloaki, ale po prote-
stach miejscowej ludności wyciągnięto
je i  pochowano na cmentarzu. Osta-
tecznie szczątki męczenników koszyc-
kich trafiły do Trnawy, gdzie spoczęły
w  kościele sióstr Urszulanek.

Melchior urodził się w  Cieszynie
ok. 1584 r. Pochodził z  rodziny szla-

checkiej osiadłej w  Grodźcu koło Sko-
czowa. Z  tego rodu pochodziło już
kliku innych duchownych. Melchior
kształcił się w  wiedeńskim kolegium
jezuitów. W  1603 r. rozpoczął nowi-
cjat jezuicki w  Brnie, gdzie po 2 la-
tach złożył pierwsze śluby zakonne.
Później odbywał praktykę nauczyciel-
ską w  Brnie i  w  Kłodzku, gdzie jezu-
ici mieli swoje kolegia. W  roku 1614
po studiach teologicznych otrzymał
święcenia kapłańskie w  Pradze Cze-
skiej . Tam też spędził pierwsze lata
kapłańskiego życia. Kiedy wybuchła
wojna trzydziestoletnia w  1618 r. pra-
scy jezuici zostali wypędzeni z  Pragi.
Melchior został później mianowany
kapelanem armii cesarskiej w  Koszy-
cach. Kiedy wojska Jerzego Rakocze-
go wspierające protestantów zajęły
Koszyce, pastor kalwiński domagał
się wymordowania wszystkich katoli-
ków w  mieście. Wydano wyrok

śmierci na trzech kapłanów: Melchio-
ra Grodzieckiego, Marka Kruża
(Chorwata) i  Stefana Pongracza (Wę-
gra). Wieść o  okrutnej zbrodni wy-
wołała oburzenie nawet wśród
protestantów. Wkrótce na Słowacji,
Węgrzech, Morawach i  Śląsku zaczął
się szerzyć kult męczenników. Mel-
chior i  jego dwaj towarzysze zostali
beatyfikowani przez św. Piusa X, ka-
nonizował ich Jan Paweł II w  1995 r.
podczas swojej wizyty w  Koszycach.

Tuż przed śmiercią św. Melchior
powiedział do swoich katów: „Róbcie
ze mną, co chcecie, ale ja nigdy nie
wyrzeknę się mojej wiary”. Jan Paweł
II powiedział o  nim: „jest przykładem
ewangelicznej wytrwałości". Brzmi
dość łagodnie. Melchior dał się do-
słownie pociąć na kawałki dla Chry-
stusa.

Tomasz Jaklewicz/gosc.pl

Ogólnopolska akcja

Do takiej aktywności zachęca stowa-
rzyszenie Ordo Iuris.

W  ostatnich tygodniach w  Polsce

ma miejsce coraz więcej przypadków

znieważania przedmiotów czci relig ij-

nej i   obrazy uczuć religijnych. Pomimo

istnienia przepisów umożliwiających

ściganie i   pociągnięcie do odpowie-

dzialności karnej sprawców tych dzia-

łań, prawo nie jest w  wystarczający

sposób egzekwowane – uważa Instytut
Ordo Iuris. Jego prawnicy przygoto-
wali apel do Prokuratora Generalnego
o  interwencję w  tej sprawie. Do wielu

antykatolickich incydentów dochodziło

podczas manifestacji ruchu LGBT.

Odnotowano przypadki   m. in. zniewa-

żania wizerunku Matki Bożej, obsce-

nicznego sparodiowania katolickiej

procesji na tzw. paradzie równości

w  Gdańsku, czy znieważenia mszy

świętej przed podobną demonstracją

w  Warszawie . W  Polsce miały miejsce

także akty takie jak zniszczenie krucy-

fiksu w  kwidzyńskiej katedrze i   ołtarza

w  kościele w  Rypinie . Z  kolei fala nie-

nawiści wobec chrześcijan przetoczyła

się przez Internet po próbie zabójstwa

księdza we Wrocławiu - przypomina
Ordo Iuris.

Prawna ochrona uczuć religijnych
jest jedną z  gwarancji wolności religii,
chronionej przez Konstytucję RP oraz
Konwencję o  ochronie praw człowieka

i  podstawowych wolności. Polski Ko-
deks karny w  art.   196 przewiduje
wprost, iż kto obraża uczucia religijne
innych osób, znieważając publicznie
przedmiot czci religijnej lub miejsce
przeznaczone do publicznego wyko-
nywania obrzędów religijnych, podle-
ga karze nawet do dwóch lat
pozbawienia wolności.

– Wieloletnie zaniedbania polega-

jące na lekceważeniu tego typu naru-

szeń prawa doprowadziły do eskalacji

przestępstw z   nienawiści – twierdzą
członkowie stowarzyszenia. - Rosnąca

liczba profanacji oraz znieważania

uczuć religijnych pokazuje , jak bardzo

bezkarni czują się Cd na s. 4.
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sprawcy tych czynów. W  praworząd-

nym kraju obowiązujące przepisy oraz

konstytucyjne zasady powinny być

przestrzegane i   nikt nie może stać po-

nad prawem. Dlatego konieczna jest

interwencja i   pociągnięcie do odpo-

wiedzialności karnej ludzi , którzy

w  wyraźny sposób złamali prawo –
mówi Karina Walinowicz, dyrektor
Centrum Wolności Religijnej Ordo Iu-

ris. Petycję można podpisywać na
stronie maszwplyw.pl a  przypadki ob-
razy uczuć religijnych oraz znieważe-
nia miejsc i  przedmiotów kultu można
zgłaszać do Centrum Wolności Reli-
gijnej.
Przypomnijmy, że wielu duchownych

(w  tym rzecznik KEP) podkreślają, że
na akty agresji i  nienawiści dobrze jest
odpowiedzieć modlitwą przebłagalną
(taką, jaka miała miejsce we wszyst-

kich Kościołach w  Polsce w  ostatnią
niedzielę) oraz modlitwą o  nawrócenie
dla tych, którzy dopuszczają się tych
aktów. Nie należy jednak zapominać
o  drodze prawnej i  narzędziach, które
są już zapisane w  wymienionych wy-
żej aktach prawnych. Nie jest bowiem
to działanie w  celu zemsty, ale w  celu
poszanowania prawa i  zapisanej w  niej
wolności religijnej. (opr. red.   na
podstawie misyjne.pl)

BBęęddzziieemmyy uu   WWaass 3300 kkwwiieettnniiaa……
- tak zapowiedzieli się w  naszej para-
fii pielgrzymi, który od kilku lat na
przełomie kwietnia i  maja wędrują
z  Bielska do łagiewnickiego sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego. Słowa
dotrzymali.

30 kwietnia po Mszy św. , której
przewodniczył ks.   biskup Roman Pin-
del, około 1 800 osób ruszyło z  Hałc-
nowa w  drogę w  siedmiu grupach.
„Nasi” pielgrzymi, czyli grupa pod
patronatem bł. ks.   Michała Sopoćki
dotarła do Nidku wieczorem pierw-
szego dnia pielgrzymki. Tradycyjnie
powitanie „zgotowali” im przed ko-
ściołem ks.   proboszcz Józef Sowiński
oraz schola dziewczęca śpiewem i  grą
na gitarach. Po serdecznym powitaniu
pielgrzymi obejrzeli w  kościele krótki
spektakl o  Bożym miłosierdziu. Do-
datkowo młodzi pielgrzymi, którzy

niedawno przyjęli sakrament bierzmo-
wania, udzielili naszej młodzieży
przygotowującej się do tego momentu
błogosławieństwa. Od koleżanek i  ko-
legów nasi mieszkańcy otrzymali tak-
że krzyże, które będą im towarzyszyć
przy przyjmowaniu sakramentu.

Następnie pątnicy – ponad 300
osób - udali się do Wiejskiego Do-
mu Kultury, gdzie panie z  KGW,
strażacy i  chórzyści czekali na nich
z  gorącym posiłkiem. Kolacja prze-
biegła w  bardzo miłej atmosferze,
a  pielgrzymi kolejny już raz podkre-
ślali serdeczność, z  jaką są podejmo-
wani w  Nidku. My w  przyjęcie gości
w  tym roku zaangażowaliśmy się jesz-
cze mocniej. Podczas kwesty na posił-
ki dla pielgrzymów zebrano 3460 zł.
Wielkie "Bóg zapłać". Dziękujemy
także tym wszystkim osobom, które
ofiarowały produkty spożywcze,
w  pocie czoła pracowały przy zaku-
pach, przygotowywaniu posiłków, pie-
czeniu ciast, obsłudze gości, w  końcu
przy przygotowaniu sali w  WDK
i  salki u  strażaków, sprzątaniu i  rozli-
czeniu wydarzenia. To w  sumie ponad

50 osób,   m. in. panie z  KGW,
strażacy (młodzi i  nieco starsi),
członkowie chóru i  pracownicy
WDK. Wszyscy oni poświęcili
czas i  siły, pracując dla innych,
za  co należą się im słowa wiel-
kiej wdzięczności.

Po kolacji nasi mieszkańcy
zabrali pielgrzymów do swych
domów na nocleg. Za udzielenie

gościny nideczanom składamy podzię-
kowania. Dziękujemy również dyrek-
cji szkoły w  Nidku za udostępnienie
hali sportowej i  pryszniców oraz pie-
karni „Bochenek” za wielką pomoc
przy pieczeniu ciast.

1 maja już o  7.00 nasi mieszkańcy

i  pielgrzymi modlili się wspólnie na
Mszy św. Goście obejrzeli dwa pro-
jekty witraża bł. ks.   Sopoćki i  wybrali
jeden, który zostanie zamontowany
w  oknie w  naszej świątyni. Na te cel
złożyli 3 000 zł ofiary. Bóg zapłać.
Ponieważ Msza św. była sprawowana
w  intencji ks.   proboszcza z  okazji
święta św. Józefa – robotnika, na ko-
niec były życzenia i  podziękowania.
Po nabożeństwie pyszne śniadanie
w  domu kultury i  pątnicy ruszyli
w  dalszą drogę.

Raz jeszcze dziękujemy wszyst-
kim bez wyjątku, którzy przyczynili
się do godnego przyjęcia pielgrzy-
mów. Nasza wioska coraz bardziej
staje się znana z  gościnności, a  to
dzięki dobrej opinii przekazywanej
przez pielgrzymów. Taka sława cie-
szy.

Księdzu proboszczowi dziękujemy
za czuwanie nad całością organizacyj-
ną.

W  Kronice parafialnej zamieścimy
nazwiska sponsorów oraz tych osób,
które pracowały przy obsłudze piel-
grzymów.

Wanda Szyc, fot. Alina Świeży
Sobel/bielsko.gosc.pl
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Religijna ciekawostka

Pieśń błagalna “Święty Boże, Święty
Mocny”, którą wyśpiewaliśmy ty-
dzień temu w  kościołach jako
przebłaganie za wszystkie zniewagi i
profanacje wobec świętości, jakie
miały miejsce w ostatnim czasie na
terenie naszego kraju, należy do ga-
tunku bardzo uroczystych pieśni zwa-
nych suplikacjami, czyli prośbami.
Jakie jest jej pochodzenie? Kiedy ją
śpiewamy? Zapraszamy do lektury
artykułu Łukasza Kobeszko.

„Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a  Nieśmiertelny – zmiłuj się
nad nami!”. Zapewne wiele razy sły-
szeliśmy te słowa, śpiewane w  ko-
ściołach, chociażby w  czasie procesji
Bożego Ciała przed końcowym hym-
nem Te Deum (C

). Mało kto pamięta jednak, że
ta krótka aklamacja pochodzi z  chrze-
ścijańskiego Wschodu i  w  tej tradycji
jest jedną z  najczęściej powtarzanych
modlitw. Inwokacja utworu pochodzi
ze starodawnego hymnu ku czci Trój-
cy Świętej, zwanego Trisagionem.

Pieśń aniołów
Trisagion (gr. ρισ γιον – „Po trzy-

kroć święty”) powstał najprawdopo-
dobniej w  pierwszych wiekach
Kościoła na terenie oddziaływania
kultury greckiej. Badacze do dzisiaj
nie są pewni, kto mógłby być jego
autorem. Niektórzy sugerują, że był
to wybitny Ojciec Kościoła - święty
Jan Chryzostom.

Odwołując się do zapisów biblij-
nych: 6 rozdziału Księgi Izajasza i  4
rozdziału Apokalipsy św. Jana i  wizji
sześcioskrzydłych stworzeń, które
przed tronem Boga nieustannie śpie-
wają pieśń „Święty, Święty, Święty
jest Pan Zastępów” (w  wersji Starego
Testamentu) i  „Święty, Święty, Świę-
ty, Pan Bóg Wszechmogący”, stwo-
rzyć miał krótką modlitwę.

Oddaje ona cześć Trójcy Świętej
i  prosi o  odpuszczenie grzechów. Oj-
cowie Kościoła mieli zalecać wier-

nym, aby odmawiali ją
możliwie najczęściej
i  włączyli się przez to
w  wielką pieśń chwały,
śpiewaną Bogu przez
istoty anielskie. W  grec-
kim oryginale brzmi
ona: Aγιος Θες, γιος
σχυρς, γιος θνατος,
λησον µς (czyt.

).

Inna legenda głosi, że w  czasie pa-
nowania cesarza Bizancjum Teodu-
zjusza II (408-450 p. Chr. )
Konstantynopol nawiedzały częste
i  tragiczne w  skutkach trzęsienia zie-
mi. Kiedyś władca wraz z  patriarchą
Proklosem i  wiernymi zgromadzili
się w  świątyni, prosząc Boga o  po-
moc. W  pewnej chwili jedno z  ma-
łych dzieci obecnych podczas
nabożeństwa uniosło się w  górę. Za-
dziwieni wierni powtarzać zaczęli
słowa . Po dłuższej
chwili dziecko ponownie wzniosło się
w  górę i  potężnym, słyszanym przez
wszystkim głosem wezwało: „Módl-
cie się tymi słowami: Święty Boże,
Święty Mocny, Święty i  Nieśmiertel-
ny, zmiłuj się nad nami!”. Legenda
twierdzi, że jeszcze podczas tego na-
bożeństwa dziecko zmarło. Jednak od
tej pory trzęsienia ziemi ustąpiły.

Na Wschodzie i  Zachodzie
Modlitwa szybko zdobyła olbrzy-

mią popularność na Wschodzie. Od-
mawia się ją trzykrotnie, co również
ma symbolikę trynitarną. Słyszymy ją
w  pierwszych zdaniach modlitw po-
rannych i  wieczornych, w  nabożeń-
stwach cyklu dobowego (jutrzni
i  nieszporów), jak również na Eucha-
rystii. Poprzedza ona Liturgię Słowa
i  jest śpiewana tuż przed

– odpowiednikiem łacińskiego
(psalmu responsoryjnego).

Szczególną rolę odgrywała w  hi-
storii w  czasie walk z  herezjami, któ-
re uderzały w  naukę o  Trójcy
Świętej . Modlili się nią  m. in. ojcowie
soboru w  Chalcedonie w  451 r. p.
Chr.

W  języku cerkiewnosłowiańskim
słowa Trisagionu brzmią: „Swiatyj
Boże, Swiatyj Krepkij, Swiatyj Be-
smiertnyj, pomiłuj nas”. W  tradycji
łacińskiej słowa „Sanctus Deus,
Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis,
miserere nobis” weszły zarówno do
modlitw liturgii godzin, jak również
stały się refrenem suplikacji – spe-
cjalnej pieśni błagalnej kierowanej do
Boga w  chwilach różnorakich nie-
szczęść, klęsk żywiołowych, epidemii
i  grożącej wojny, ale równocześnie –
podczas nabożeństw pokutnych i  eks-
piacyjnych. Śpiewa się je także
w  Wielki Piątek w  liturgii Męki Pań-
skiej .

Uniwersalny minihymn
Trisagion jest modlitwą uniwersal-

ną. Może być częścią modlitwy
uwielbienia, jak również usilnie za-
noszoną prośbą do Pana w  trudnych
sytuacjach życiowych. Jest też we-
zwaniem przebłagalnym i  pokutnym.
W  bardzo prostej formie wyraża
najważniejsze Boże przymioty, ale
również, poprzez wezwanie „zmiłuj
się nad nami!” daje nadzieję na
nasze nawrócenie, powstanie
z  grzechów i  niezmierzone Boże
miłosierdzie. Można ją odmawiać
praktycznie zawsze i  wszędzie, po-
dobnie jak modlitwę Jezusową.
(źródło: aleteia.org)
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Po odwiedzeniu Radecznicy i  sanktu-
arium św. Antoniego Padewskiego na-
sza pielgrzymka parafialna udała się
Kodnia. Po szczęśliwym dotarciu do
celu, rozlokowaniu się w  hotelu,
uczestniczyliśmy we Mszy św. o  godz.
18.00. W  czasie naszego pobytu
w  Kodniu w  Bazylice Matki Bożej Ko-
deńskiej trwały misje święte, przez
trzy dni mieliśmy więc okazję słuchać
nauczania misyjnego. Nasz ksiądz
proboszcz codziennie sprawował Msze
św. w  intencjach naszych pielgrzy-
mów.

Bazylika w  Kodniu to przepiękna
świątynia renesansowa z  XVII-wiecz-
nym ołtarzem Matki Bożej. Wielu
z  nas udało się w  pielgrzymkę po
przeczytaniu książki Zofii Kossak-
Szczuckiej pt. „Błogosławiona wina”.
To z  niej dowiedzieliśmy się o  historii
przybycia obrazu do Kodnia. Poleca-
my serdecznie tę lekturę. Historię Mi-
kołaja Sapiehy, który odważył się
skalać świętość, przysparzając jej
równocześnie chwały, czyta się wy-
śmienicie. Mamy tu i  duchową prze-
mianę, i  bardzo dobrze skonstruowane
literacko postacie.

Aby jednak nie powtarzać treści
książki, słów kilka o  historii obrazu

na podstawie zapisów sanktuarium ko-
deńskiego: "Z  historią powstania ob-
razu Madonny Gregoriańskiej wiąże
się legenda, sięgająca swymi korzenia-
mi aż do czasów apostolskich. Na mo-
cy testamentu Chrystusa z  Krzyża,
Maryja stała się Matką Kościoła,
przebywając ze wspólnotą wyznawców
Jezusa aż do momentu swego Wniebo-
wzięcia. Jednym z  uczniów Pana, któ-
ry miał wykonać Jej wizerunek, był
św. Łukasz Ewangelista. Według tra-
dycji przekazywanej w  Kościele nama-
lował portret Maryi na desce drzewa
cedrowego w  Nazarecie oraz wykonał
figurę Matki Bożej (w  ołtarzu po pra-
wej stronie z  namalowanym portretem
Matki Bożej). Postać Bogarodzicy
miała trafić na przestrzeni pierwszych
wieków historii Kościoła do Konstan-
tynopola – stolicy chrześcijańskiego
Wschodu. To właśnie tutaj zobaczył
figurę na własne oczy młody mnich
benedyktyński o  imieniu Grzegorz,
który urzeczony pięknem rzeźby, kie-
dy został obrany papieżem Grzego-
rzem Wielkim, sprowadził ją do
Stolicy Piotrowej. Odtąd wizerunek
Matki Bożej złączył swoje dzieje
z  Rzymem, nosząc od imienia Ojca
Świętego nazwę Matki Bożej Grego-

riańskiej . Po podarowaniu figury do
hiszpańskiego opactwa benedyktyń-
skiego w  miejscowości Guadalupe, na
podstawie rzeźby powstaje obraz Mat-
ki Bożej. Znajdował się on w  Rzymie
aż do wieku XVII. Monumentalny
wizerunek o  wymiarach 128 na
223  cm przedstawia Maryję w  szatach
królewskich z  Dzieciątkiem Jezus na
lewej ręce i  berłem w  prawicy.

Porwanie

Czwarty w  kolejności właściciel
Kodnia, Książę Mikołaj Sapieha zwa-
ny Pobożnym, w  1629 roku rozpoczy-
na budowę murowanej świątyni
w  rynku miasta, w  pobliżu drewnia-
nego kościoła parafialnego pw. św.
Anny. W  trakcie budowy ciężko za-
chorował. Budowa świątyni została
przerwana. Za namową żony Mikołaj
udał się w  pielgrzymce do Rzymu,
aby tam prosić o  łaskę zdrowia. Wy-
prawa była ciężka nie tylko ze wzglę-
dów logistycznych, ale przede
wszystkim dlatego, że główny piel-
grzym leżał sparaliżowany. Kiedy or-
szak Mikołaja dociera do Rzymu,
spotyka się z  niezwykle hojnym za-
proszeniem Ojca Świętego Urbana
VIII na Mszę św. , Cd. na s. 8.
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sprawowaną w  prywatnej kaplicy pa-
pieskiej na Watykanie. To tutaj po raz
pierwszy Mikołaj Sapieha miał zoba-
czyć wizerunek Matki Bożej Grego-
riańskiej lub Guadalupeńskiej.
Eucharystia sprawowana przez Urbana
VIII przed tym wizerunkiem miała cał-
kowicie odmienić życie pielgrzyma
z  Polski. Mikołaj Sapieha doznał łaski
całkowitego uzdrowienia. Możemy je-
dynie wyobrażać sobie radość
i  wdzięczność, które wypełniały jego
serce. Zrodziło się również gorące pra-
gnienie, aby cudowny wizerunek za-
brać ze sobą do Kodnia i  umieścić
w  budującym się kościele rodowym.
Zapewne Mikołaj zwrócił się do papie-
ża z  prośbą, aby ten obraz mu podaro-
wał. Jak dowiadujemy się jednak
z  późniejszych wydarzeń, Ojciec Świę-
ty musiał mu odmówić. Mikołaj Sapie-
ha postanawia zatem uciec się do czynu
niepobożnego, który jednocześnie ob-
naża jego wielką miłość do Matki Bo-
żej Gregoriańskiej . Miał przekupić
papieskiego zakrystiana, obiecując mu
500 złotych dukatów w  zamian za wi-
zerunek z  kaplicy Urbana VIII. Na-
tychmiast po uzyskaniu obrazu, orszak
Mikołaja rozpoczyna ucieczkę do Kod-
nia. Za Mikołajem wyrusza pościg,
który ma zatrzymać zuchwałego piel-
grzyma. Dziedzic Kodnia był jednak
wytrawnym żołnierzem – pościg udało
się zgubić. Mikołaj Sapieha dociera
z  wizerunkiem do Kodnia 15 września
1631 roku. Ze względu na fakt, że bu-
dowa kościoła była nieukończona, ob-
raz Matki Bożej trafił do kaplicy
zamkowej pw. Ducha Świętego (do dzi-
siaj w  prezbiterium można zobaczyć
drewnianą zasłonę wizerunku). Nie-
mniej jednak Sapiehę miał dosięgnąć
w  końcu gniew papieża. Urban VIII za
świętokradztwo miał ukarać go karą
ekskomuniki. Od tego momentu Sapie-
ha był wyłączony ze wspólnoty Kościo-
ła: nie mógł przyjmować sakramentów,
ciążył na nim zakaz przestępowania
progu jakiejkolwiek świątyni, po

śmierci nie mógł być pochowany
w  ziemi poświęconej. Kara dotknęła
również jego rodzinę: jego żona miała
zostać publicznie ogłoszona wdową,
a  dzieci sierotami.

Tymczasem ruszyły prace nad wy-
kończeniem świątyni w  Kodniu. Miko-
łaj Sapieha nie mógł jednak wchodzić
do świątyni, ani uczestniczyć w  nabo-
żeństwach, które tutaj się odbywały.
Tradycja przekazuje, że kazał dobudo-
wać nad zakrystią dwa pomieszczenia,
wybić okna w  ścianie prezbiterium,
a  nad kaplicą boczną, w  której miał się
znaleźć obraz Matki Bożej Kodeńskiej,
uczynić balkon, na który do dziś jest
wejście od strony wspomnianych wyżej
pomieszczeń. W  ten sposób, nie łamiąc
zakazu, mógł przysłuchiwać się modli-
twom zanoszonym w  świątyni.

Zdjęta kara

Ekskomunika jest jednak karą po-
prawczą, która ma nakłonić grzesznika
do nawrócenia. W  1636 roku Sapieha
udaje się w  drugą podróż do Rzymu
(zachowały się z  niej rachunki, jakie
płacił w  gospodach). Celem piel-
grzymki pokutnej miało być zdjęcie
klątwy papieskiej . Szukając przyczyn
takiej decyzji papieża, można wskazy-
wać na wiele sytuacji, jak chociażby
udział Sapiehy w  sejmie nadzwyczaj-
nym w  1635 roku, na którym omawia-
no kwestię związku małżeńskiego króla
z  siostrzenicą Karola I  Stuarta – Elż-
bietą. Sapieha miał się temu sprzeci-
wić, upatrując w  tym małżeństwie
możliwość umocnienia się wpływów
reformacyjnych – księżniczka była bo-
wiem luteranką. Kolejnym powodem
mogła być chociażby postawa Sapiehy,
broniącego Kościoła Katolickiego (jak
chociażby podczas obrad komisji ko-
rektury prawa Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego w  1636 roku w  Wilnie).
Niemniej jednak przypuszcza się, że
w  sprawie zdjęcia kary zaangażowany
był Nuncjusz Apostolski w  Polsce –
bp. Honorat Visconti. Papież Urban
VIII miał karę cofnąć (a  nawet nakazać

wymazanie faktu rzucenia klątwy),
a  obraz został ofiarowany Sapiesze –
wskazuje na to wypis z  Tajnych Ar-
chiwów Watykańskich, którego kopia
znajduje się w  Kodniu".
I  znowu przenieśmy się w  czasie,

tym razem do XXI wieku. . . Nasza
pielgrzymka była w  Kodniu 15 wrze-
śnia – to dzień, w  którym wizerunek
Matki Bożej Kodeńskiej stanął na tu-
tejszym rynku. Trafiliśmy więc tu
w  szczególnym momencie. Zwiedzi-
liśmy świątynię, muzeum, kaplicę
św. Ducha (pierwszy kościół, w  któ-
rym był obraz), pozostałości po
zamku i  zbrojowni. Widzieliśmy też
przepiękne ogrody i  rozlewiska na
dawnym porcie rzecznym z  tajemni-
cami światła.

Dodajmy, iż w  1923 roku obraz
Matki Bożej Kodeńskiej został uko-
ronowany papieskimi koronami, na-
tomiast sanktuarium Matki Bożej
Kodeńskiej Królowej Podlasia i  Mat-
ki Jedności do godności Bazyliki
Mniejszej podniósł papież Paweł VI
w  1973 roku.

Zachęcamy do jeszcze bliższego
poznania historii obrazu Matki Bożej
Kodeńskiej, raz jeszcze do lektury
książki Z. Kossak-Szczuckiej oraz…
przeczytania trzeciej, ostatniej części
relacji z  naszej pielgrzymki, która
w  kolejnym wydaniu „Nideckiego
Dzwonu”. Opowiemy  m. in. o  nie-
zwykłej cerkwi z  1631 roku oraz na-
szej wizycie w  klasztorze
prawosławnym.

Wanda Szyc, opr. red.




