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Sprzed kościoła św. Mikołaja w Jedlni, po raz 
dziewiąty wyruszył „Rodzinny Rajd Rowerowy”. Trasa 
rajdu prowadziła przez Poświętne, Jaroszki-Ostrownicę, 
Stoki, dalej rowerzyści wjechali w Puszczę Kozienicką, 
do leśnej kapliczki św. Franciszka. Tu odprawiona 
została msza święta celebrowana przez naszego 
proboszcza ks. Janusza Smerdę, przy śpiewie dziewcząt 
ze scholi, którym na gitarze akompaniował organista 
Łukasz Kęska.    Czynny udział we mszy miał aktor 
radomskiego teatru Piotr Kondrat, który odczytał „Pieśń 
słoneczną” św. Franciszka - najstarszy zachowany 
zabytek poezji religijnej w języku włoskim. 

IX RodzINNy Rajd RoweRowy
Miejsce do sprawowania mszy zostało przygotowane 

przez leśników. Uczestnicy dostali znaczki okolicznoś-
ciowe, upamiętniające rajd. Następnie rajdowcy ruszyli 
dalej, przez Puszczę Kozienicką, do leśniczówki pana 
Jacka Warchoła na Karpówce, który zawsze nas ser-
decznie gości. Jak co roku, przygotowane było ognisko 
i miejsce do odpoczynku. Deszcz, mimo iż tak długo 
oczekiwany, przeszkodził nieco w zabawie przy ogni-
sku. Zapraszamy za rok na szlak do kapliczki i polową 
mszę.             

                                                                            
Danuta Szegda
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LIteRat I dzIeNNIkaRz
W dniu 02.06.2016 r. w Lublinie podczas otwarcia 

Międzynarodowej Sesji Historyczno-Literackiej „Nasi 
Sąsiedzi” organizowanej przy współudziale  Oddziału 
Lubelskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Konsul 
Generalny Ukrainy Wasyl Pawluk i Konsul Witalij Biłyj 
wręczyli pisarzowi i tłumaczowi Wojciechowi Pestce 
odznaczenia: „Za Wierność Przesłaniu Poety” Ukraiń-
skiej Fundacji Kultury oraz krzyż „Za Męstwo i Honor” 
Stowarzyszenia Weteranów Afganistanu.

autorem znakomitych reportaży. Chcąc zachować 
obiektywizm kilkakrotnie odwiedzał nasz kraj, zbierając 
informacje dla polskiej prasy w czasie, kiedy Federacja 
Rosyjska rozpoczęła agresję przeciw Ukrainie. Nie 
poprzestając na spotkaniach z uczestnikami  ATO  
(Operacji Antyterrorystycznej), zdecydował się na 
bezpośredni pobyt w strefie walk, wykazując się 
wysokim poziomem profesjonalizmu i odwagą. Za to 
został odznaczony medalem, o który wnioskowała 
Wołyńska Obwodowa Organizacja Ukraińskiego 
Stowarzyszenia Weteranów Afganistanu – krzyżem „Za 
Męstwo i Honor”. […]Jeśli nie wszyscy Ukraińcy, to 
przynajmniej duża ich część chciałaby w ten  sposób 
okazać wdzięczność za stanowisko, jakie zajęła Polska, 
wspierając Ukrainę w jej konflikcie z Rosją”.

         przygotował Przewodniczący Lubelskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

          Zbigniew Fronczek

Z prawej Konsul Generalny Ukrainy Wasyl Pawluk, z lewej kansul  
Witalij Biłyj

Od lewej Zbigniew Fronczek, Iwona Matusiak, Wojciech Pestka

Z gośćmi z Ukrainy Vitą Grytsiuk i Oleksandrem Zajczukiem

Wojciech Pestka jest znany w Ukrainie, jako poeta 
i  autor reportaży – powiedział Konsul Generalny Ukra-
iny Wasyl Pawluk cytując uzasadnienie nadania tych 
odznaczeń – „Za książkę Do zobaczenia w piekle ((До 
побачення в пеклі), która została przełożona na język 
ukraiński, został odznaczony Międzynarodową Nagro-

dą Literacką im. Mikołaja Gogola – to tylko jeden 
z przykładów współpracy na polu kultury. […] Tłuma-
czenia i osiągnięcia twórcze Wojciecha Pestki nie pozo-
stały niezauważone w Ukrainie, o czym świadczy od-
znaczenie Ukraińskiej Fundacji Kultury – medal 
ustanowiony w 200. rocznicę śmierci Tarasa Szewczen-
ki „Za Wierność Przesłaniu Poety”.

„Ale Wojciech Pestka jest nie tylko literatem 
i tłumaczem – mówił Konsul - Jest też dziennikarzem, 
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Pod tym hasłem odbyło się tegoroczne Spotkanie 
Młodych nad Jeziorem Lednickim, czwartego czerw-
ca 2016 r. W czasie modlitewnego czuwania święto-
waliśmy 3 bardzo ważne wydarzenia: 1050 rocznicę 
chrztu Polski, 800-lecie dominikanów, XX Spotkanie 
nad Lednicą. Była to również pierwsza Lednica bez o. 
Jana Góry, inicjatora tych spotkań.

aMeN
obecnym na Lednicy, by zapytali Jezusa, co mają ro-
bić w swoim życiu. Jeśli Jezus powie dokładnie „to 
i to masz robić”, my mamy się zgodzić i powiedzieć: 
„Amen - niech tak się stanie”. 

Kluczowym momentem była Eucharystia, podczas 
której słowo Boże wygłosił ks. bp Edward Dajczak. 
W swojej homilii zachęcał młodych słowami Sługi 
Bożego Wilhelma Pluty: „Bierz Pismo Święte do ręki 
i czytaj. Powoli, odrobinę. Uważnie. Rozmyślaj, nad 
tym, co Cię uderzyło. Potem, rozmawiaj z Bogiem – 
ale! Jak z przyjacielem.

W czasie trwania spotkania było odnowienie przy-
rzeczeń chrzcielnych z racji 1050 rocznicy chrztu 
Polski. Nie zabrakło również akcentu przygotowania 
do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Bardzo 
ważnym momentem było ogłoszenie Jezusa Panem 
i Zbawicielem swojego życia, jak również Adoracja 
w ciszy.

Mimo zmęczenia grupa młodych z Jedlni wróciła 
z wielki bagażem przeżyć a przede wszystkim do-
świadczenia spotkania Boga w modlitwie i wspólno-
cie. Kolejne czuwanie nad Lednicą już za rok, trzecie-
go czerwca 2017 roku. Serdecznie zapraszamy.

ks. Marcin Pietras

22 maja b.r. grupa dzieci, 
która przyjęła I Komunię Świętą 
wraz z ks. Marcinem Pietrasem, 
rodzicami i opiekunami wczes-
nym rankiem wyruszyła na piel-
grzymkę autokarową do Często-
chowy. Dzieci pragnęły 
podziękować Bogu za dar I Ko-
munii Świętej i prosić Maryję 
o Jej opiekę.

Na Jasnej Górze, w Kaplicy 
Cudownego Obrazu o godz. 14: 
30 wszyscy uczestniczyli we 
Mszy świętej którą celebrował 
ks. Marcin, który powierzył na-
sze dzieci opiece Królowej Pol-
ski. Cieszymy się, że nasze dzie-
ci miały okazję być u Tronu 
Jasnogórskiej Królowej Polski i przed samym cudow-
nym obrazem Matki Bożej uczestniczyć w sprawowa-
nej w ich intencji Mszy Świętej. Mamy nadzieję, że 
zapamiętają ten dzień, a ich przyjaźń z Jezusem Eu-
charystycznym będzie trwać przez całe życie.  W trak-
cie pobytu na Jasnej Górze mieliśmy okazję do zwie-
dzania licznych zabytków i skarbów zgromadzonych 

U StÓP MaRyI

w murach klasztoru. Pełni duchowej radości i ciepła 
w sercach pielgrzymi szczęśliwie wróciliśmy do 
domu. Słowa podziękowania kierujemy dla ks. Mar-
cina Pietrasa za przygotowanie pielgrzymki, i inspiru-
jące przewodniczenie modlitwie. Ten niezwykły 
dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.

Aneta Wojdat

W tym roku nad jeziorem Lednickim zgromadziło 
się ok. 80 tys. osób. Wśród nich, uczestniczyli nasi 
młodzi parafianie.

W czasie spotkania, konferencję wygłosił domini-
kanin, ojciec Adam Szustak. O. Adam zadał zadanie 
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Jak wyJść na prostą
27 kwietnia 2016 r. w Gminnej Bibliotece im. ks. 

J. Gackiego w Jedlni gościliśmy Teatr Edukacji 
i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Uczniowie z klas 
V i VI z Publicznych Szkół Podstawowych z Jedlni, 
Jaroszek i Czarnej mieli przyjemność obejrzeć spektakl 
p.t. „NIWELATOR PROBLEMÓW”, który dotyczył 
zagrożeń związanych z piciem alkoholu i zażywaniem 
narkotyków.

Uczniowie mogli dowiedzieć się o tym, jak wielki 
wpływ na młodych ludzi ma towarzystwo, w jakim 
przebywają, otoczenie koledzy, znajomi, jak łatwo za-
gubić się w dzisiejszym świecie. Nie trudno zostać 
wciągniętym w świat używek i przestępczości, czego 
efektem są problemy z prawem i uzależnieniem od środ-
ków odurzających. Niewiele trzeba, aby problemy roz-

rosły się do rozmiarów, z którymi trudno walczyć. Spek-
takl pokazuje błędne koło, w które wpadają uzależnieni.        

Przedstawienie próbuje wyjaśnić młodemu człowie-
kowi, jak inaczej radzić sobie z brakiem zrozumienia, 
jak wyjść na prostą i gdzie szukać pomocy w takich sy-
tuacjach.

Wanda Karwicka

Podczas rodzinnego festynu dnia 1 
czerwca w PZS w Jedlni odbył się konkurs 
na najlepsze ciasto. W konkursie wzięły 
udział mamy uczniów zarówno z przed-
szkola, szkoły podstawowej jak i gimna-
zjum. Jury  w osobie wójta Mirosława 
Ziółka, ks. proboszcza Janusza Smerdy, 
dyrektor Lidii  Połeć, przewodniczącej 
Rady Rodziców Anety Wojdat  i Mileny 
Kuczkowskiej, ucz. kl. III gimnazjum  sta-
nęło przed trudnym wyborem, ponieważ 
do rywalizacji stanęło 19 osób.

Różnorodność ciast była przeogromna. 
“Bukiet bzu”, “Tort bezowy”, “Fuga sero-
wo-wiśniowa”, “Runo leśne”, “Tęcza” czy 
“Biały Lion” to tylko niektóre z zaprezen-
towanych wypieków. Oceniane były za-
równo walory smakowe jak i estetyczne. 
Ostatecznie w konkursie zwyciężyły: 
I miejsce -  Magdalena Lepa, II miejsce 
-  Marta Burzyńska, III miejsce -  Beata 
Burzyńska,  wyróżnienie  Małgorzata 
rywacka.

„tęcze I BukIety”

Nagrody w postaci skromnych gadżetów kulinarnych wręczył 
wójt Mirosław Ziółek. Wszystkim “mamom” składamy serdeczne 
podziękowania za udział w konkursie i gratulujemy umiejętności ku-
linarnych.

                                           Marta Kula
zdjęcia Milena Kuczkowska
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30-lecIe kapłaństwa ks. Janusza sMerdy 
I Msza pryMIcyJna ks. szczepana kowalIka

W niedzielę  5 czerwca 2016 r., w czasie uroczystej 
mszy św. o godz. 12, w parafii św. Mikołaja  w Jedlni 
świętowano podwójną uroczystość:  30-lecie kapłań-
stwa ks. Janusza Smerdy proboszcza parafii i święcenia 
kapłańskie ks. Szczepana Kowalika, który przez ostat-
nie miesiące gościł w naszej parafii  na praktyce i przy-
gotowywał się do posługi kapłańskiej. Mszę św. swoja 
posługą uświetnili : Domowy Kościół, schola i Orkie-
stra Dęta Boni Angeli, a piękne kazanie o wyzwaniach 
jakie czekają księży w dzisiejszych czasach wygłosił 
Ks. Marcin Pietras.

Po mszy św. życzenia Księżom złożyli: dzieci i mło-
dzież ze scholi, delegacja Kół Różańcowych, Gminny 
Klub Sportowy ,,Królewscy” Jedlnia, delegacja Wspól-
noty w Odnowie Ducha Świętego „Miriam”, delegacja 
Domowego Kościoła, Stowarzyszenie Jedlnia, delega-
cja dzieci z Publicznego Zespołu Szkół  w Jedlni, kate-
checi, Orkiestra Boni Angeli, przedstawiciele samorzą-
du i Rady Gminy Pionki oraz przyjaciele i znajomi.

Ksiądz Szczepan  podziękował wszystkim Tym 
z  którymi współpracował  w naszej parafii podczas 
swojej  praktyki. Po mszy świętej neoprezbiter  mocą 
nadanego mu przez Stolicę Apostolską przywileju, 
udzielili wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa 
prymicyjnego poprzez nakładanie rąk na głowę.

Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: „Ile razy 
usłyszysz, jak zegar bije godzinę trzecią, zanurzaj się 
cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; 
wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczegól-
nie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na 
oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W tej godzinie upro-
sisz wszystko dla siebie i innych; w tej godzinie stała się 
łaska dla świata całego - miłosierdzie zwyciężyło spra-
wiedliwość” (Dz 1572). 

z dzIennIczka św. sIostry Faustyny kowalskIeJ 
 Godzina Miłosierdzia

 „Staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową 
... , a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to 
przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje 
serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sa-
kramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, po-
grąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez 
krótką chwilę” (Dz 1572).

„Nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez 
mękę Moją” (Dz 1320).

     opr. x. Janusz Smerda

Redakcja  składa życzenia  ks. Januszowi z okazji ju-
bileuszu 30-lecia pracy duszpasterskiej serdeczne i go-
rące życzenia zdrowia, siły i pogody ducha, pomyślno-
ści w realizacji wszelkich zamierzeń, błogosławieństwa 
i opieki Bożej na każdy dzień trudnej, ale jakże pięknej 
i owocnej pracy oraz wielu jeszcze pomyślnych i szczęś-
liwych lat w naszej parafii.

Oczywiście nie zapominamy o  ks. Szczepanie i jemu 
życzymy wytrwałości na tej nowej bożej ścieżce, wielu 
Łask Bożych, niech Chrystus, który wybrał Ciebie na 
swojego kapłana, błogosławi Tobie – Szczęść Boże.

                                                          Grażyna Rojek
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Wydarzenia Centralne odby-
wać się będą w dwóch miejscach: 
- Błonia Krakowskie - Wielicz-
ka-Brzegi - Campus Misericor-
diae (ok 16 km od centrum).

wydarzenIa centralne
Wydarzenia Centralne to najważniejsze spotkania 

Światowych Dni Młodzieży, w czasie których wszyscy 
młodzi pielgrzymi wspólnie przeżywają wielkie święto 
wiary. W Krakowie w 2016 roku będą przebiegać w nastę-
pujący sposób:

otwarcie (wtorek, 26.07) - Światowe Dni Młodzieży 
w Krakowie oficjalnie rozpocznie msza święta na Otwar-
cie, godz. 16.00/18.00, której przewodniczyć będzie bi-
skup miejsca - ks. kard. Stanisław Dziwisz. Jest to mo-
ment, w którym podkreślony zostaje międzynarodowy 
charakter wydarzenia i zaprezentowany gospodarz Świa-
towych Dni Młodzieży w Krakowie - Polska. Msza święta 
na Otwarcie zachęca także wszystkich niezdecydowanych, 
aby wzięli udział w ŚDM.

ceremonia powitania (czwartek, 28.07) godz. 
16.00/18.00. Ważnym momentem jest pierwsze spotkanie 
z Ojcem Świętym, czyli Ceremonia Powitania, która jest 
czasem szczególnej radości z powodu obecności Namiest-
nika Chrystusowego i wspólnej z Nim modlitwy. Jest to 
nabożeństwo ze słuchaniem Słowa Bożego i pierwszym 
przemówieniem Ojca Świętego. Ceremonia Powitania Pa-

proGraM śwIatowycH dnI MłodzIeŻy w krakowIe
pieża zawsze mobilizuje młodych z kraju będącego gospo-
darzem wydarzenia, aby dołączyli do grona uczestników.

droga krzyżowa (piątek, 29.07) godz. 16.30/18.30. 
W piątek odbędzie się Droga Krzyżowa, która podkreśla 
wymiar pokutny ŚDM. Krzyż ŚDM zwykle niesiony jest 
w procesji, a młodzi idą wyznaczoną trasą, dając świade-
ctwo swojej wiary Młodzież z całego świata spotka się 
z Chrystusem Ukrzyżowanym w Krakowie i odprawi to 
nabożeństwo pod przewodnictwem Ojca Świętego. Po za-
kończeniu Drogi Krzyżowej papież skieruje słowo do ze-
branych.

czuwanie z ojcem świętym (sobota, 30.07) godz. 
17.00/19.30. Najbardziej osobistym momentem jest czu-
wanie z Ojcem Świętym. To wyjątkowo intensywny czas 
modlitwy i spotkania z Chrystusem, pełen skupienia i ra-
dości, który podkreśla młodzieżowy charakter ŚDM. 
Uczestnicy spotkania w Krakowie razem z Ojcem Świę-
tym będą modlić się przed Najświętszym Sakramentem 
oraz wysłuchają Jego kolejnej konferencji.

Msza święta posłania (niedziela, 31.07) godz. 
8.00/10.00. Ostatnie Wydarzenie Centralne, czyli mszę 
świętą Posłania, która celebrowana będzie przez Ojca 
Świętego. Jest to uroczyste podsumowanie ŚDM - moment 
kulminacyjny wszystkich spotkań. Podczas tej Eucharystii 
Papież Franciszek “posyła młodych na cały świat”. Na 
sam koniec, w trakcie modlitwy Anioł Pański, Ojciec 
Święty - tradycyjnie - ogłosi miejsce i datę kolejnych 
Światowych Dni Młodzieży.

 
dzIeń dzIecka na sportowo

Niedziela 5 czerwca 2016 roku należała do dzieci. 
Na stadionie w Jedlni po raz drugi odbył się festyn 
z okazji Dnia Dziecka z „Królewskim”. Tak jak w po-
przednim roku Gminny Klub Sportowy ,,Królewscy” 
Jedlnia z udziałem mieszkańców, zorganizował dla 
wszystkich maluchów z naszej parafii Dzień Dziecka na 
sportowo. Na stadionie w Jedlni bawiły się dzieci wraz 
z rodzicami. Były zabawy sportowe, które poprowadził 
Łukasz Wrochna. Organizatorzy przygotowali ponad 
300 fantów i gadżetów dla dzieci tak, aby każde dziecko 
otrzymało upominek i nie wyszło z pustymi rękami. 
W losowaniu brały udział wszystkie dzieci a sam prezes 
- Jan Gębczyk,  „dwojąc się i trojąc” rozdawał upomin-
ki. Czas spędzali na różnych zabawach takich jak: po-
miar prędkości strzału piłką do bramki, pod okiem Mi-
chała Modelewskiego, kącik lodowy „Algidy” 
przygotowany przez radnego Sebastiana Sałka, czy pod-
dawali się zabiegom malowania twarzy. Nie zabrakło 
smakowitości z grila, na które było wielu chętnych. Był 
również mile widziany gość - jak co roku klaun, który 
bawił dzieci i organizował ciekawe konkursy. Najwięk-
szą atrakcją cieszyły się mecze w piłkę nożną -Bubble 
Footbal. Dzieci i dorośli ubrani w specjalne kule napeł-

nione powietrzem skakali, odbijali się, zderzali ze sobą 
tak, aby wybijać przeciwników z pola gry. Na końcu 
boiska dla ochłody przy tak pięknej pogodzie urucho-
miono zraszacz. Ten chłodny prysznic był dla dzieci do-
datkową atrakcją.

      Organizatorzy dziękują sponsorom i wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do tego, aby ten dzień pozo-
stał w pamięci dzieci oraz dorosłych. 

Dziękujemy Wójtowi Gminy Pionki Mirosławowi 
Ziółkowi, Radnym Gminy Pionki - Anecie Wojdat, Hen-
rykowi Dreli, Piotrowi Gębczykowi, Dariuszowi Gon-
ciarzowi, Tomaszowi Wróblowi, Sebastianowi Sałkowi  
księdzu Januszowi Smerdzie, księdzu  Marcinowi Pie-
trasowi, Małgorzacie Deja, Pawłowi Kropidłowskiemu, 
Pawłowi Deja, Teresie Mróz, Janinie Przerwa, Grażynie 
Rojek. Składamy podziękowania  firmom:  Greinplast - 
Wojciech Figarski, Piotrowi Mąkosie , pracownikom 
firmy Skiper, Schmith - Damian Skiba, Tecom - Rado-
sław Wojdat, Campeon - Łukasz Śmietanka oraz wszyst-
kim którzy przyczynili się przy organizacji Dnia Dzie-
cka dla słusznej społecznej sprawy.                                                                                          

  Robert Potacki
fotoreportaż z festynu na Str. 8 i 9
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procesJa z naJśwIętszyM sakraMenteM
Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej sięga tradycją 

XIII wieku. Ustanowił ją dla Kościoła powszechnego w 
roku 1264 r. papież Urban IV. W Polsce po raz pierwszy 
wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 r. 
w diecezji krakowskiej. W 1420 na synodzie gnieźnień-
skim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną 
we wszystkich kościołach w państwie. W późnym śred-
niowieczu i w renesansie największym sanktuarium kul-
tu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego 
Ciała.

21 maja tego roku odbył się zjazd delegatów i przedstawicieli Od-
działu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Pionkach, na którym wybrano Zarząd Od-
działu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Pionkach kadencja 2016 - 2020 Komen-
dantem Miejsko-Gminnym został nasz parafianin Andrzej Kapusta, 
serdecznie gratulujemy. Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów. 

 Prezes - Tomasz Kęska, V-ce Prezes - Wiesław Cybulski, Komen-
dant Miejsko-Gminny - Andrzej Kapusta, Zastępca Komendanta - Pa-
weł Warchoł, Sekretarz - Krzysztof Jasek, Członek Prezydium - Rado-
sław Oko,  Członek Prezydium - Łukasz Łepecki, Członek Prezydium 
- Andrzej Mróz, Przewodniczący komisji rewizyjnej - Zbigniew Neus-
ser, Członek komisji rewizyjnej - Andrzej Wróbel, Członek komisji re-
wizyjnej - Czesław Bukowski.

Grażyna Rojek

koMendant osp w kadencJI 2016 do 2020 JuŻ wyBrany

Od lewej  A. Kapusta i T. Kęska

      W naszej parafii wierni uczestniczyli w proce-
sji z Najświętszym Sakramentem   publicznie wyznając 
wiarę przy czterech ołtarzach. Po raz pierwszy wystąpi-
ła w procesji orkiestra Boni Angeli, grając i maszerując 
w pięknych strojach uświetniła tę uroczystość.  

Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, iż 
„sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucha-
rystycznymi jest wyjątkowy... W Najświętszym Sakra-
mencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywi-

ście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą 
i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc 
cały Chrystus” (KKK 1374)

tekst i zdjęcia Grażyna Rojek      
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światowe dni Młodzieży to wielkie święto dla nas wszystkich. Do naszego kraju 
przyjadą rzesze młodych pielgrzymów, którzy szukają Boga i pragną spędzić w polsce 
czas szczególnej łaski. Jako Polacy i gospodarze będziemy mieć okazję, by poznać 
i posłuchać tego, jak wierzą i czym żyją ludzie młodzi z całego świata. Będzie to 
także wyjątkowa okazja, która może się nieprędko powtórzyć, aby podzielić się 
z  ludźmi z innych stron świata polską tradycją, kulturą i słowiańską serdecznością. 
Przede wszystkim pamiętajmy jednak, że nasi młodzi przyjaciele przybywają do nas 
po to, by spotkać Chrystusa, Ojca Świętego i swoich rówieśników. Będziemy się 

wspólnie modlić, dzielić świadectwem wiary. Każdy z nas ma szansę, a szczególnie nasze rodziny mogą zaczerpnąć 
z tego spotkania nowe siły i nabrać nowego ducha. Młodzież przybywa do Polski w duchu pielgrzymowania. 
Przyjmijmy ich, jak zachęca św. Piotr (1P 4,9) w duchu gościnności. 

Czujemy się wyróżnieni, bo Światowe Dni Młodzieży niosą w sobie moc nadziei i nowy powiew Ducha Świę-
tego, który porusza serca młodych całego świata. Jako parafia włączamy się także we wspólny trud przygotowania 
duchowego, modlitewnego i materialnego wsparcia. Cieszymy się, że i nasza młodzież parafialna liczną grupą z ks. 
Marcinem uda się do Krakowa na uroczyste świętowanie wraz z tysiącami młodych chrześcijan z całego świata.

Niech w tak szczególnym czasie, jakim są Światowe Dni Młodzieży, błogosławieństwo Boże zstąpi na nasze 
domy, rodziny, na całą naszą parafię i odnowi nasze życie z wiary!

       oprac. ks. Janusz Smerda

RodzINa BoGIeM SILNa
rodziny dla młodych!

lectIo dIVIna – serce Jezusa dobroci i miłości pełne...
„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, 
kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o 
chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc 
wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który 
jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą”. (Mt 7, 7-11)

Wyciszenie – zaproś ducha Świętego aby pokierował twoją modlitwą.
1. Lectio (czytanie) – przeczytaj uważnie wybrany fragment Pisma Świętego.
2. Meditatio (powtarzanie) - Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. 
3. Oratio – módl się do Pana, który mówi do Ciebie.
4. Contemplatio (rozważanie).
5. Actio (działanie).
1. lectio
Mówiąc o Najświętszym Sercu Jezusa mamy na myśli 
Jezusa Chrystusa – Boga i Człowieka. Jego Serce, wzywane 
w Litanii jest odzwierciedleniem Jego pochodzenia, życia 
i działalności. Wszystko co mówimy o Sercu Pana Jezusa 
- mówimy o Nim całym. Dlatego z wiarą przyjrzyjmy się 
wezwaniom litanii do Serca Jezusowego.

2. Meditatio

Dzisiejsze Słowo Boże uczy nas postawy wobec Jezusa. To 
postawa pokorna, pełna zawierzenia bez względu na sytuacje 
życiowe. To postawa, która łączy żarliwą modlitwę z wiarą 
i jest prawdziwą rozmową z Bogiem.

3. oratio

Daj mi, Panie serce wrażliwe, aby mnie żadna sytuacja nie 
oderwała od Ciebie. Daj mi Panie serce szlachetne, aby mnie 
żadna niegodna Ciebie namiętność nie usidliła. Daj mi Panie 
serce proste i szczere, aby się nie dało opanować przez złe 
skłonności. Pozwól mi Panie, znosić Twoje doświadczenia 
w duchu pokuty, a z Twoich dobrodziejstw korzystać 
rozumnie, abym mógł kiedyś przeżywać wieczną radość w 
niebieskiej Ojczyźnie. (św. Tomasz z Akwinu)

4. contemplatio

Serce Jezusa można porównać do oceanu dobroci i miłości, 
do naczynia tak wypełnionego, że nie zmieści się w nim już 
ani jedna kropla. Dużo dobroci widzimy też u ludzi. Dobroć 
ludzka jest to skłonność do czynienia dobra drugim. Objawia 
się ona w życzliwości, hojności, poświęceniu, również 
w cierpliwości i w darowaniu win. Człowiek dobrego serca 
czuje się szczęśliwy, gdy może dobrze czynić. Tak rozumiemy 
dobroć ludzką, a czym jest dobroć Boża? Dobroć Boża jest 
niezmierzona, wieczna, nieskończona i dla nas niepojęta. 
Względem ludzi objawia się ona w sposób najbardziej 
widoczny w Osobie Jezusa Chrystusa. 

5. actio (działanie)

Przyjrzyj się swojemu życiu, swoim słowom. Zobacz ile 
w nich czasem zakłamania, półprawd. Wpatrując się w Serce 
Jezusa, postanów żyć w prawdzie wobec Boga, ludzi i samego 
siebie. Pamiętaj o codziennym rachunku sumienia. Przyjrzyj 
się swojemu sercu. Sprawdź, czy jest ono źródłem miłości 
i miejscem spotkania z Bogiem. W osobistej modlitwie zaproś 
Jezusa do swojego serca, by to On je uzdrawiał, przemieniał 
i uświęcał. 

 oprac. ks. Janusz  Smerda
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1 czerwca 2016 r. w Dniu Dziecka odbył się w Publicz-
nym Zespole Szkół w Jedlni Pierwszy Festyn Rodzinny. Im-
preza została przygotowana przez nauczycieli, rodziców 
i uczniów. Najważniejsi w tym dniu byli uczniowie, ich talen-
ty, umiejętności, zainteresowania. Dzieci mogły zaprezento-
wać się przed rodzicami, zaproszonymi gośćmi, koleżankami 
i kolegami muzycznie, sportowo, aktorsko, plastycznie.

Dzięki staraniom dyrekcji szkoły pozyskaliśmy sponso-
rów, którzy przekazali dla uczniów słodycze, napoje, kiełbas-
ki i porcje drobiowe na grilla. Jesteśmy wdzięczni sponso-

rom: panu wójtowi Gminy Pionki Mirosławowi Ziółkowi, 
Radzie Gminy Pionki, Gminnemu Zarządowi Oświaty i Wy-
chowania w Pionkach, księdzu proboszczowi Januszowi 
Smerdzie, panu Jarosławowi Krzyżanowskiemu, Państwu 
Oldze i Pawłowi Jurkom, panu Pawłowi Dei.

W ramach Festynu zorganizowany został konkurs kulinar-
ny pod hasłem „Ciasta, ciasteczka” na najlepszy słodki wy-
piek. W konkursie wzięły udział mamy naszych uczniów, 
które przygotowały smaczne, piękne, różnorodne ciasta. 

Pogoda dopisała, goście również, natomiast dzieci i mło-
dzież pokazali się z najlepszej strony. Z przyjemnością wy-
słuchaliśmy i obejrzeliśmy występy klasowych kabaretów, 
które rozbawiły publiczność, wywołały śmiech i pokazały, że 
w naszej młodzieży drzemią duże talenty aktorskie. Występy 
kabareciarzy przeplatane były popisami wokalnymi naszych 
uczniów i uczennic. 

Zachwyciły nas występy uczniów, którzy pobierają naukę 
w szkole muzycznej. Dziewczęta i chłopcy grali na różnych 
instrumentach, śpiewali piosenki, wykazując ogromny zapał 
i zaangażowanie. Naszą uroczystość uświetnił występ orkie-
stry dętej Boni Angeli pod kierunkiem pana Zbigniewa Bi-
dzińskiego. Większość muzyków w tej orkiestrze to nasi ucz-
niowie i absolwenci. Grali wspaniale, zyskując aplauz 
widowni.

Festyn rodzInny

Dzień Dziecka to wyjątkowa chwila dla wszystkich ucz-
niów. Jedni są artystami, inni doskonale sprawdzają się 
w sporcie. I dla nich przygotowane zostały gry i zabawy spor-
towe. Uczestnicy tych zawodów wykazali się sprawnością fi-
zyczną, wspaniałym refleksem i wielkim zaangażowaniem 
w wykonywanie różnych ćwiczeń.

Najmłodsi uczestnicy chętnie korzystali z przygotowa-
nych dla nich atrakcji. Gimnazjaliści przeprowadzili gry i za-
bawy z maluchami, ozdobili ich twarze wspaniałymi malo-
widłami, dodatkowo dzieci mogły rozwijać swój talent 
plastyczny, rysując i malując różnorodne „arcydzieła”.

Ogromne zainteresowanie, zaciekawienie i podziw wzbu-
dziły pokazy sztuk walki TANG SOO DO. Drużyną kieruje 
i zawodników trenuje pan Dariusz Sułek, który korzysta z za-
proszeń do naszej szkoły, prezentując umiejętności na świato-
wym poziomie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tytuły mi-
strzowskie, wyróżnienia i dyplomy zdobywają także 
uczniowie naszej szkoły.

    Na boisku przed budynkiem szkoły odbyły się pokazy 
strażackie. Druhowie z OSP w Jedlni zaprezentowali możli-
wości sprzętu gaśniczo-ratunkowego. 

    Wielkie brawa otrzymali nasi uczniowie należący do 
klubu Kick w Pionkach w tańcach boogie- woogie, trenowani 
przez panią Lidię Żuchowską. Byli to mistrzowie i wicemi-
strzowie Polski. Tancerze zachwycili sprawnością i muzykal-
nością.

Imprezę zakończyła wodna bitwa balonowa - doskonała 
zabawa w upalny , słoneczny dzień. Na zakończenie pani dy-
rektor Lidia Połeć podsumowała uroczystość, dziękując 
wszystkim organizatorom, uczestnikom, gościom za inicjaty-
wę, pomysłowość, jak też wysiłek włożony w przygotowanie 
niecodziennej, efektownej imprezy.

Teresa Bachanek
zdjęcia: Milena Kuczkow-

ska, Patryk Połosa, 
Marta Szafrańska
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Forum profilaktyki i promocji Bezpieczeństwa w ruchu drogowym”
uczniowie z psp w Jaroszkach uczestniczyli w „pierwszym Mazowieckim Forum profilaktyki i promocji 

Bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

Aleksandra Siczek z Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach reprezentowała 
województwo mazowieckie w finale XXXIX Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Za-
pobiega Pożarom”. Niestety zabrakło Oli 2 punkty do 
dogrywki a 3 punkty dałby awans do ścisłego finału. Za-
brakło trochę szczęścia. Gratulujemy Oli i opiekunom 
świetnego wyniku. dyplom i nagrody otrzymała ola 
z rąk waldemara pawlaka prezesa zarządu Główne-
go związku ochotniczych straży pożarnych.

XXXIX edycja etapu krajowego Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież Zapobiega Po-
żarom”  odbyła się w dn. 04-06 czerwca 2016 r. w woje-
wództwie podlaskim, w malowniczym Supraślu. Etap 
ustny konkursu w Pałacu Branickich w Białymstoku.

1 czerwca 2016 roku uczniowie z Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach 
uczestniczyli w „Pierwszym Mazowieckim Forum Pro-
filaktyki i Promocji Bezpieczeństwa w Ruchu Drogo-
wym”. Do udziału w forum zostali zaproszeni przez 
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Radomiu. Celem imprezy było promowanie 
bezpieczeństwa poprzez zabawę. Na Placu Jagielloń-
skim i w Teatrze Powszechnym oraz Galerii Słonecznej 
czekało na uczestników wiele atrakcji, konkursów i za-
baw, które przygotowali funkcjonariusze z drogówki. 
Uczniowie ze szkoły w Jaroszkach zaprezentowali 
utwory związane z bezpieczeństwem na drogach.

Gwiazdą Forum był Mariusz Walach, wcielający się 
w postać starszego aspiranta Mikołaja Białacha w popu-
larnym serialu paradokumentalnym „Policjantki i poli-
cjanci”, emitowanym w stacji TV4.

dyploM I naGrody dla olI z rąk waldeMara pawlaka

dzIećMI BoŻyMI stalI sIę:
Zuzanna Michałowska
Jan Miękus

kaLeNdaRIUM

do doMu oJca odeszlI:
Marianna Drózd lat 89
Marianna Stefania Lachowska lat 62
Malwina Kryczka dziecko
Bronisława Król lat 86
Witold Tadeusz Molenda lat 55
Krystyna Szymańska lat 86

MIłość 
soBIe śluBowalI:

Wiktor Latos – Agnieszka Janina 
Górska
Ludwik Tomasz Czarnota – Patrycja 
Martyna Mróz
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sosna w „kurnIku”
W miesięczniku „Promień”, wydawanym przez Pań-

stwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Rado-
miu w okresie międzywojennym, odnaleźć można cie-
kawy artykuł dotyczący historii i etnografii najbliższych 
okolic Jedlni. Jego tytuł brzmi sosna w „kurniku”:

Przy drodze prowadzącej z Jedlni do Brzózy, w odle-
głości 4 km na północ od Jedlni, stoi stara, dawno 
uschnięta sosna. Pień sosny jest wichrowaty, skręcony 
i na wysokości około 12 m złamany. Na pniu sterczy tyl-
ko kilka nadłamanych konarów. Na wysokości 8 m jest 
wyrąbane w pniu wydrążenie w rodzaju foremnej dziu-
pli, a w tej dziupli stoi statua św. Tekli.

O tej sośnie z figurką św. Tekli krąży wśród miejsco-
wej ludności następujące podanie. Pewnego dnia pusz-
czą kozienicką jechał z Głowaczewa do Jedlni znany 
w okolicy handlarz, wioząc na wozie kury w klatkach. 
Droga przez las była bardzo uciążliwa, bo w okolicy tej 
były rozległe bagna.

Handlarz został w drodze napadnięty przez dwóch 
leśnych, obrabowany i zabity, a kury rozbiegły się po le-
sie. Od tego czasu las nazwano „Kurnikiem”. Na miej-
scu zbrodni ktoś z rodziny zamordowanego umieścił na 
wspomnianej sośnie figurkę św. Tekli. Opodal tejże sos-
ny znajduje się kupka chrustu, kamieni i różnego śmie-
cia. Nikt z okolicznych mieszkańców nie przejdzie obok 
sosny, by nie dorzucić na tę kupkę choć kilka patyków. 
Czasem pastuszki spalą nagromadzony chrust, ale starsi 
ludzie uparcie i zabobonnie rzucają na to miejsce na 
nowo patyki i gałęzie. Ma to być miejsce, na którem zo-
stał zabity ów handlarz.

     Błasik, k. II.
Źródło:
„Promień” Miesięcznik Państwowego Seminarium 

Nauczycielskiego Męskiego w Radomiu, Rok XIII. Ra-
dom, grudzień 1928, Nr 4, s. 11.

                                                  spisał: Paweł Puton

W lokalnej toponimii wsi Jedlnia, Stoki i Jaroszki funk-
cjonuje miejsce o nazwie „Święta Tekla” lub „Święta Tet-
la”. W odniesieniu do tego terenu używane są także skróty, 
np. „u Tetli”, „przy Tetli”.   Aby tam dotrzeć należy na koń-
cu wsi Stoki skręcić na północ w leśny trakt zwany Kró-
lewską Drogą lub Królewskim Gościńcem i podążać nim 
około 100 metrów, aż do skrzyżowania. Tetla znajduje się 
po prawej stronie szlaku przed rozwidleniem, ale obecnie 
w tamtejszym krajobrazie nie ma elementów szczególnie 
przykuwających uwagę użytkowników drogi. Jednak naj-
starsi mieszkańcy wymienionych wsi mający z reguły 80 
– 90 lat wyjaśniają przyczynę takiego stanu rzeczy.

Z ich relacji wynika, że w czasie I wojny światowej lub 
niedługo po niej w opisywanym miejscu dokonano mordu 

śwIęta tekla
 Miejsce zbrodni sprzed 215 lat

na handlarzu drobiem zwanym z powodu zajęcia „Kurni-
kiem”. Czynu dopuścili się bandyci grasujący w lesie, 
a motywem przestępstwa była chęć ograbienia handlarza, 
który wiózł ptaki na sprzedaż. Na miejscu zbrodni wysta-
wiono kapliczkę na olbrzymiej sośnie, lecz przekazy na te-
mat wyglądu obiektu nie są jednoznaczne. Opisuje się ją, 
jako wnękę na wysokości kilku metrów nad ziemią, gdzie 
umieszczono kilkudziesięciocentymetrową figurkę świętej 
Tekli lub Matki Boskiej. Opowiadano też o obrazie z wize-
runkiem świętej, przybitym do drzewa. W kulturze ludo-
wej istniał zakaz ścinania drzew gdzie umieszczono ka-
pliczki, gdyż były one uświęcone obecnością swego 
patrona, a także ze względu na intencje fundatorów obiek-
tu. Widocznie szacunek wobec świętego miejsca nie prze-
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O zabójstwie, jego skutkach i związku z folklorem 
można dowiedzieć się nieco więcej z literatury regionu ra-
domskiego. Dzięki dawnym zapiskom dokładnie datują-
cym wydarzenie okazuje się, że mordu handlarza dokona-
no o wiele wcześniej, bo w 1801 roku. Przestępstwo 
popełnił były wojskowy zarabiający na utrzymanie myśli-
stwem lub też „dwaj leśni”. Kurnik jadący wozem do War-
szawy na piątkowy targ został napadnięty, okradziony i za-
strzelony. Według innej wersji kierunek jazdy prowadził 
z Głowaczowa do Jedlni. Winowajca został osadzony na 
czas śledztwa w więzieniu w Sandomierzu i tam zmarł 
podczas dochodzenia. Na pamiątkę wydarzenia do dziupli 
w sośnie na wysokości 8 metrów rodzina zmarłego włoży-
ła figurę świętej Tekli. Dla pobliskiego lasu i sosny przyję-
to nazwę „Kurnik”.    Z XIX-wiecznych wzmianek wyni-
ka, że zabity mógł być pogrzebany na miejscu mordu, 
gdyż usypywany stos gałęzi jest nazwany „jedyną mogiłą” 
w Puszczy Kozienickiej. Myśliwi polujący w lesie nisz-
czyli uzbieraną stertę, lecz mieszkańcy wsi przestrzegali 
zwyczaju i na nowo ją usypywali. Nagromadzony chrust 
mieli co jakiś czas palić pasterze. Spalanie stosu odbywało 
się w Sobótki.

Przed II wojną światową sosna z figurą świętej była już 
uschnięta, złamana na wysokości kilkunastu metrów 
i przechylona. Co ciekawe, regularny kształt dziupli na tak 
znacznej wysokości nie był przypadkowy. Sosna była bo-
wiem drzewem bartnym, w którym wydrążono barć, by 
hodować w niej pszczoły. W czasie tragicznego wydarze-
nia musiała więc już być niezasiedlona przez owady. We-

szkadzał wykorzystywać go na potrzeby gospodarcze, 
gdyż z odziomka opisywanego drzewa wycinano smolne 
szczypki. Na pobieranie drewienek, dzięki którym rozpa-
lano ogień pod kuchnią, najbardziej nadawały się właśnie 
stare, grube sosny. Po szczypki mieli przyjeżdżać miesz-
kańcy Gorynia. W latach 50. XX wieku sosna, na skutek 
ciągłego podcinania pnia, przewróciła się. Ówczesny miej-
scowy leśniczy zdecydował, że nieopodal mieszkający go-
spodarz może wywieźć drzewo, które ostatecznie porąba-
no na opał. Figurka przetrwała upadek. Zgodnie z tradycją, 
należało więc ulokować ją możliwie najbliżej dawnego 
miejsca kultu. W tym celu mieszkaniec sąsiedniej wsi wy-
konał drewnianą kapliczkę szafkową z daszkiem dwuspa-
dowym. Powieszono ją na sąsiadującej, młodej sośnie 
3 metry nad ziemią. Kilkanaście lat później ktoś skradł fi-
gurkę. Chodzą słuchy, że sprawca pochodził z Radomia. 
Do dziś w drzewie widoczny jest zarastający, zalany żywi-
cą żelazny element, na którym osadzono szafkę dla wize-
runku świętej.

Wokół kapliczki wytworzył się ciekawy folklor. Prze-
strzegano zwyczaju, aby mijając miejsce zabójstwa, rzu-
cać tam gałązki, chrust lub siano. Nagromadzoną stertę 
podpalała okoliczna młodzież „na świętego Jana”, czyli 
podczas Sobótek 23 czerwca, kiedy w Polsce przy ogni-
skach świętowano nadejście najdłuższego dnia i najkrót-
szej nocy w ciągu roku. Przekazy nie dają jasnej odpowie-
dzi na pytanie, czy zgromadzenie przy Tetli miało radosny, 
zabawowy charakter, tak jak standardowy przebieg sobót-
kowego święta w innych miejscach w kraju. Wpływ na pa-
nujący wtedy nastrój musiała mieć świadomość zajścia 
sprzed lat, gdyż rozmówcy wspominali, że miejsce zabój-
stwa handlarza, mimo umieszczenia kapliczki, napawało 
niepokojem, dlatego skwapliwie wykonywano tam znak 
krzyża. Podczas jazdy wozem, konie płoszyły się, jakby 
wyczuwały zagrożenie. W kontekście omawianych oby-
czajów należy podkreślić, że dawny układ dróg przy świę-
tej Tekli został przekształcony poprzez zbudowanie nasy-
pu kolejki leśnej, wznoszącego się na wysokość kilku 
metrów wzdłuż Królewskiego Gościńca. Pierwotnie ka-
pliczka znajdowała się przy trakcie, który obecnie jest led-
wo widoczną ścieżką za kolejowym wałem.

Sosna, na której powieszono kapliczkę z figurą świętej Tekli po 
przewróceniu się sosny z dziuplą (na lewo od drzewa na zdjęciu 
rosła ta dziuplasta sosna

Królewska Droga – na prawo od drogi przy rozwidleniu - miejsce 
gdzie rosło drzewo z figurą świętej Tekli.
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dług inwentaryzacji 
z XIX wieku wszyscy 
gospodarze Jaroszek po-
siadali w puszczy barcie. 
W połowie XIX stulecia 
lokalne bartnictwo zo-
stało zlikwidowane na 
skutek decyzji carskiej 
administracji. Jednak 
puste barcie można było 
spotkać jeszcze w okre-
sie międzywojennym. 
Sosna, w której umiesz-
czono figurę świętej Te-

kli była ostatnim stwierdzonym drzewem bartnym w Pusz-
czy Kozienickiej i bez wątpienia na tak długie trwanie 
drzewa wpłynęło umieszczenie tam kapliczki.

Kapliczki często budowano tam, gdzie stało się coś złe-
go lub straszyło. Obiekt sakralny zabezpieczał ludzi i zwie-
rzęta przed nękaniem ze strony siły nieczystej. Według lu-
dowych wierzeń dusza zamordowanego kurnika 
powiększyła rzeszę duchów pokutujących, mogących na-
wiedzać miejsce swej śmierci. Jako że patron kapliczki 
związany był z intencją fundacji, obecność figury świętej 
Tekli w sośnie upamiętniała ofiarę, piętnowała winowajcę 
i poskramiała nieczystą siłę.
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Niegdyś Tekla należała do 
grona najpopularniejszych świę-
tych czczonych w Polsce. Uro-
dziła się w I w. n. e. Wychowana 
w pogaństwie, nawróciła się 
dzięki naukom świętego Pawła. 
Zerwała zaręczyny z pogani-
nem, za co skazano ją na spale-
nie na stosie, ale deszcz zagasił 
płomienie. Później odrzuciła 
starania innego adoratora, ścią-
gając na siebie karę rzucenia 
dzikim zwierzętom na pożarcie, 
które jednak jej nie tknęły. Bóg 
ocalił ją po raz trzeci, co pozwo-
liło jej dożyć starości. Sztuka 
prezentowała świętą w powłó-
czystych szatach, trzymającą 
krzyż oznaczający odkupienie 
i życie oraz gałązkę palmową 
symbolizującą zwycięstwo nad 
śmiercią, nagrodę wieczną, zmartwychwstanie Chrystusa. 
Towarzyszyły jej dzikie zwierzęta oraz wół będący zna-
kiem powagi, spokoju i wytrwałości. Święta Tekla opieko-
wała się umierającymi i cierpiącymi, ogólnie pomagała we 
wszelkich potrzebach, jak w spłacie zadłużenia, czy w pro-
cesach sądowych. Zwracano się do niej w czasie zarazy 
i pożarów, wzywano, gdy zagrażały węże i leśne zwierzęta.

Obecnie po kapliczce pozostały tylko strzępy ulotnej 
pamięci. Jednak warto byłoby przywrócić wiedzę, a może 
nawet dawny kult świętej Tekli dla wzbogacenia lokalnej 
kultury, a wspomnienie mrocznej historii ku przestrodze, 
jak może skończyć się nierozważne postępowanie.

Marcin Stańczuk
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XVIII-wieczny obraz św. Tekli 
z kościoła OO.Bernardynów w Kole

Rysunek z 1930 roku 
przedstawiający sosnę 
z  figurą św. Tekli 
w dziupli


