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Historia Obrazu Matki Bożej 
Pocieszenia w Gwizdowie

i budowy kościoła
W tym roku, w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Gwizdowie 

przeżywamy wielkie świętowanie: obchodzimy 100-lecie obec-
ności Matki Bożej w swoim Obrazie wśród mieszkańców tego 
terenu. Najpierw przez ponad 60 lat w kapliczce, a potem w 
obecnym kościele parafialnym. Co roku, w ostatnią niedzielę 
sierpnia, na Matkę Bożą Pocieszenia, świętujemy odpust para-
fialny. W tym roku jednak, odpust będzie połączony ze stule-
ciem obecności Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Gwizdowie 
wcześniej, bo 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP, 
pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Kazimierza Ryczana. 
Będzie to zarazem zjazd koleżeński kapłanów, moich kolegów 
kursowych.

Trudno ustalić dokładnie, kiedy i w jakich okolicznościach 
obraz Matki Bożej Pocieszenia znalazł się w Gwizdowie. Artysta 
malarz ks. Tadeusz Stawiarski przypuszcza, że namalowany 
został w drugiej połowie XIX wieku przez nieznanego artystę 
szkoły dworskiej. Kiedy 37 lat temu przybyłem tu organizować 
parafię z polecenia ówczesnego biskupa ordynariusza Ignacego 
Tokarczuka, pytałem najstarszych mieszkańców o początki ka-
plicy i znajdującego się w niej Obrazu. Od nich dowiedziałem 
się, że już w 1908 roku była tu kaplica i w niej Obraz Matki 
Bożej Pocieszenia. Mówili mi też, że dokładnie nie wiedzą skąd 
ten obraz pochodzi, ale coś słyszeli, że prawdopodobnie ofiaro-
wała go, czy też odsprzedała dziedziczka z sąsiedniej miejsco-
wości Giedlarowa. Niestety, nie znalazłem żadnego zapisu na 
ten temat ani w kronice parafialnej w Giedlarowej, ani w para-
fii Grodzisko Dolne, gdzie wówczas wieś Gwizdów należała. Co 
do jednego wszyscy byli zgodni: Obraz ten był bardzo czczony 
przez tutejszych mieszkańców od samego początku. Stanowił 
nastawę ołtarza, przy którym w sezonie letnim księża z Żołyni 
co niedzielę odprawiali msze św., a w czasie wojny okresowo, 
nawet codziennie, przez tutejszego rodaka ks. Jana Majkuta, 
kapłana lwowskiego. W tej kaplicy odbywały się też uroczyste 
I Komunie św. dzieci z tego terenu. W Gwizdowie z okazji wi-
zyty duszpasterskiej widziałem w jednym domu taki typowy 
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obrazek pierwszokomunijny z podpisem: „Pamiątka pierwszej 
Komunii św. Franciszek Chmura przyjął pierwszą Komunię św. 
w kaplicy w Gwizdowie dnia 13 czerwca 1918 r.” i pod spodem 
podpis: ks. Wł. Murdza. (wikariusz z Grodziska D. od 1917 r.)  

Przed tym Obrazem, na modlitwach zbiorowych, zwłaszcza 
w maju i październiku, a także indywidualnych spotkaniach, 
dojrzewało pragnienie utworzenia samodzielnej parafii i budo-
wy własnego kościoła. 

Pragnienie takie zrodziło się jednak już 100 lat temu u 

Marii i Karola Krzaników. Jako małżeństwo bezdzietne, posta-
nowili ofiarować swoje gospodarstwo na rzecz nowego kościoła 
i parafii, lub ewentualnie filii parafii Grodzisko D. Jednakże 
ich pragnienie mogło się tylko po części zrealizować. Na swo-
jej posesji, po stronie południowej od drogi wiejskiej, a raczej 
podówczas polnej, biegnącej przez wieś Gwizdów równolegle do 
rzeki Błotnia, wybudowali kaplicę na lekkim wzniesieniu, na 
przeciwko swego domu, który znajdował się pomiędzy rzeczką 
a drogą. Wtedy to, na pewno już w 1908 r., został umieszczony 
Obraz Matki Bożej w kaplicy i przetrwał po czasy dzisiejsze. 

Drewniana szopa-kościół, dobudowana do istniejącej 
kapliczki (7/8.08.1971)
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Niestety przed moim przybyciem został poważnie zniekształ-
cony (ktoś z sentymentu do obrazu Matki Bożej Leżajskiej 
koniecznie chciał go doń upodobnić i „przemalował” kolorem 
popielatym) i uszkodzony z powodu niewłaściwego przechowy-
wania. Ludzie, w swojej poczciwości i nieświadomości, zaszklili 
go i z powodu braku wentylacji, w lewej górnej części płótno 
Obrazu zbutwiało od wilgoci. Początkowo nawet myślałem, aby 
przy okazji budowy kościoła dyskretnie go usunąć, bo wydawa-
ło się, że artystycznie nie przedstawia większej wartości (wtedy 
jeszcze nie wiedziałem o tym „przemalowaniu”, dopiero później 

ludzie mi opowiedzieli), ale Opatrzność Boża czuwała nad tym 
Obrazem. Ś. p. ks. Tadeusz Stawiarski, właśnie wtedy przyje-
chał do mnie, aby mi poradzić a ostatecznie potem zaprojek-
tować i częściowo wykonać wystrój kościoła. Gdy mu opowie-
działem o swoich wątpliwościach, oglądnął dokładnie Obraz i 
powiedział, abym mu go przywiózł na zimę, to dokładnie mu 
się przyjrzy i zbada, czy da się go uratować. To właśnie on, 
jako artysta malarz i konserwator, po dokładnych oględzinach 
zauważył, że jest „przemalowany”. Po żmudnych zabiegach 
konserwatorskich, odkrył prawdziwe piękno twarzy Dzieciątka 
Jezus i Jego Matki, a także wspaniałe, brązowe, tło obrazu, 

Drewniana szopa-kościół miesiąc później
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zupełnie inne od leżajskiego. Płótno Obrazu gruntownie odre-
staurowanego przykleił na sklejkę, a ramę do niego wykonała 
z miedzi plastyczka z Jarosławia, p. Stelczykowa. Jako zasło-
nę tego Obrazu, stanowi elektrycznie podnoszony i opuszczany 
siedemnastowieczny obraz wniebowzięcia i ukoronowania NMP 
przez Trójcę Przenajświętszą, ofiarowany przez ks. Tadeusza 
Stawiarskiego.

17 sierpnia 1975 r. z udziałem ks. bpa Tadeusza 
Błaszkiewicza, mogliśmy uroczyście wprowadzić Obraz do ko-
ścioła, a nieco później, 8 września tegoż roku zapoczątkować 
nieustającą nowennę do Matki Bożej Pocieszenia, która odby-
wa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Nie przypuszczali 
fundatorzy tej małej 
kapliczki, że w 63 
lata później na tym 
samym miejscu po-
wstanie duży kościół, 
a Obraz przez nich 
umieszczony, będzie 
doznawał tak wielkiej 
czci. Dziś, zapewne 
już z nieba, z radością 
spoglądają na to miej-
sce, które ofiarowali 
Bogu i Kościołowi. 
Wprawdzie ich wola 
nie została spełniona 
za życia, to jednak po 
różnych kolejach losu, 
zmianie właścicieli, a 
następnie odkupienie 
od nich przeze mnie 
w r. 1974, ostatecz-
nie cała ich niewiel-
ka własność rolna 
powróciła znowu do 
Kościoła, stała się 
własnością parafii. 
Obydwoje, niedługo 
po wybudowaniu tej 

Pierwszy kościelny Jan Pawul 
podczas pracy przy budowie kościoła
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kapliczki, umarli. Najpierw 24 lutego 1912 r., w 73 roku życia 
mąż - Karol Krzanik, a w siedem lat później, 22 październi-
ka 1919 r. żona - Maria (Marianna) Krzanik z d. Kosior prze-
żywszy lat 75. Niech Bóg darzy ich szczęściem wiekuistym u 
stóp Królowej Aniołów i Świętych, której Obraz 100 lat temu do 
Gwizdowa sprowadzili.

ks. Szymon Nosal

Opieka Matki Bożej Pocieszenia nad nami  
w czasie budowy kościoła

Wspomina Ks. Szymon Nosal

Obecne, młode, pokolenie naszej parafii a pewnie i w in-
nych, nie ma nawet pojęcia, w jak trudnych i niebezpiecznych 
czasach budowaliśmy kościół. O tych trudach, ale i o szcze-
gólnej opiece Matki Bożej, napisałem przed laty w Kronice 
Parafialnej t. I, na str. 31 i nn. (na bieżąco robiłem notatki, a 
nieco później, w zimie, wpisywałem do Kroniki)

18 października 1971 r. – poniedziałek
Dziś, w imię Boże rozpoczęliśmy budowę kościoła. Rano, 

za przyczyną Matki Najświętszej i św. Łukasza – patrona dnia 
dzisiejszego, poleciłem gorąco Panu Bogu to wielkie przedsię-
wzięcie. Akurat dziś minęło 3 miesiące od chwili mego przyjścia 
do Gwizdowa. Można powiedzieć, że już drugi kościół zaczyna-
my budować. Pierwszy, drewniany za niecały dzień i noc, to 
była jakby generalna próba. Teraz, wbrew wszelkim przeciwno-
ściom, postanowiliśmy wybudować murowany. (...) 

Rozpoczęliśmy punktualnie o g. 6 rano Strach nas jednak 
ogarnął, kiedy rankiem mróz – 5° C. Ziemia z wierzchu była 
zamarznięta. Co będzie? Czy zdążymy do zimy?

P. Czwakiel z Giedlarowej wraz z p. Stanisławem Kulą, z 
Gwizdowa i z innymi parafianami dość szybko wytyczyli i za-
znaczyli jak ludzie mają kopać rowy pod fundamenty. Ja w tym 
czasie zabrałem trochę ludzi starszych na ogród p. Wojciecha 
Śmiałka w pobliżu domu, w którym mieszkałem, aby wiązać 
zbrojenie na ławy fundamentowe. Zrazu nie bardzo nam to wy-
chodziło. Okazało się, że najlepiej to jeszcze ja umiałem to robić, 
ale później znaleźli się tacy, którzy już na jakiejś budowie to ro-
bili. Pokazałem im, jak umiałem (nauczyłem się przy remoncie 
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kościoła w Brzozowie) i dosyć im to dobrze szło. Obliczyłem ile 
i jakich elementów mają zrobić, a ja znowu poszedłem pod ko-
ściół, bo tu nowy problem: wykopy zaczęły się obrywać. Trzeba 
było dość szeroko zakładać stemple pod drewniane ściany ist-
niejącego kościółka, co znów utrudniało pracę. Ale jakoś szło. 
Ludzi było mnóstwo. (...) 

Pod wieczór wykopy pod nawę były prawie gotowe, ale pod 
prezbiterium bardzo trudno było kopać, bo jest szczery pia-
sek i obsypuje się, a nam przecież chodzi o to, by kapliczka 
stanowiąca prezbiterium ocalała. Dzień przeszedł szczęśliwie. 
Nikogo z władz nie było, nikomu się nic nie stało.

19 października 1971 r. – wtorek
Chcieliśmy dziś już zacząć zalewać betonem fundamenty. 

Tymczasem natrafiliśmy na nowe przeszkody. (...) Ze względu 
na konfigurację terenu budowy – spadek na długości kościo-
ła około 2 m. - rowy na fundamenty pod prezbiterium wko-
ło kapliczki trzeba było kopać prawie na 3 m. głęboko. Zrazu 
szło dobrze, ale wnet zerwał się gwałtowny wicher od strony 
południowo-zachodniej. Sytuacja była jak na pustyni w czasie 
burzy piaskowej. Mieliśmy piasku wszędzie: w oczach, ustach, 
uszach, nosie i za kołnierzem. Niektórzy zasłaniali sobie chus-
teczkami nos i usta jak Arabowie na Saharze, ale oczu nie było 
jak zasłonić. 

Jednak nie to było najgorsze. Najgorsze było to, że wicher 
porywał piasek z wykopów i raz po raz brzegi wykopów się osu-
wały. Nie mogliśmy sobie poradzić z tym wykopem. Na domiar 
złego, pod wieczór zauważyłem, że mury kapliczki pękają i może 
ona runąć. A tak chcieliśmy ją uratować, bo w niej przecież 
był przechowywany Najświętszy Sakrament, paramenty itp. To 
było jedyne miejsce zamykane na terenie budowy. Co robić? 
Sytuacja zaczynała być groźna – ludzie w dole wybierają pia-
sek, wiatr z boku im go podrywa jak jakaś ulewa, więc osuwają 
się nowe partie piasku z góry. Syzyfowa praca. 

Tymczasem pionowe pęknięcia ścian kapliczki w oczach 
się powiększają. Nic dziwnego, gdyż fundament pod kaplicą był 
nieodpowiedni: cegła na zaprawie wapiennej i to płytko. Co ro-
bić? Przede wszystkim kazałem ludziom wyjść z wykopu, aby 
ich nie zasypało. Wybrałem 2 odważnych i rozważnych męż-
czyzn, aby belkami podeprzeć ściany kapliczki od dołu i z boku 
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i tak na jakiś czas kapliczkę zabezpieczyliśmy.
Ja w międzyczasie wyniosłem Najświętszy Sakrament na 

stół służący za ołtarz poza kaplicą pod dachem drewnianej szo-
py-kościoła. Rozpocząłem Mszę św.i po nej nabożeństwo różań-
cowe, Wezwałem ludzi do modlitwy o ratunek i natchnienie, co 
dalej robić. Cały czas nadsłuchiwałem, czy za mną nie zawala 
się kapliczka. Również i ludzie byli bardzo przejęci. Żarliwie się 
modlili i wpatrywali się w Obraz Matki Bożej, którego jeszcze 
nie zdążyliśmy wyjąć z ołtarzyka, z niemym błaganiem: Maryjo! 
Okaż nam się Matką, ratuj nas!

Po Mszy św. i nabożeństwie wziąłem Najświętszy Sakrament 
i w otoczeniu kilku osób z zapalonymi świecami, zaniosłem do 
mojego mieszkania. Myślę, że Pan Jezus nie pogniewa się za to, 
że spędzę z Nim razem tę noc, a może i następne?

Mój Boże! Kiedyś, o Jezu, przed Herodem uchodziłeś na 
wygnanie do Egiptu. Dziś pozwoliłeś, by chyba piekło się sprzy-
sięgło przeciw nam, bo ten wicher, to jakby szatańska zasadz-
ka przeciw naszemu zbożnemu dziełu. Ale widać tak trzeba. 
To jest jakieś misterium. Ten, któremu wichry i morze były po-
słuszne – uchodzi, kryje się przed wichrem w moim niegodnym 
mieszkaniu...

Po krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu, znów po-
szedłem pod kapliczkę. Ludzie nadal trwali na posterunku (...) 
Powiedzieli: trzeba jechać do Rzeszowa i pytać inżyniera, jak 
uratować kapliczkę. Pojechałem i razem z p. inż. Tadeuszem 
Hatałą zadecydowaliśmy, że kapliczkę trzeba rozebrać do po-
łowy jej długości i wymurować zastępczą ścianę pionową po-
środku tak, aby było zamknięte miejsce na ołtarz i taberna-
kulum. Inżynier wraz z drugim swoim kolegą poradzili mi też, 
że dobrze byłoby, aby znaleźć jakiegoś technika budowlanego 
do kierowania tą budową. Całą noc przejeździłem za nim (...) 
Gdy wróciłem nad ranem do Gwizdowa, ucieszyłem się bardzo, 
bo kapliczka jeszcze stała, a ludzie kończyli zalewać betonem 
fundamenty pod nawę kościoła.

Wiele jeszcze innych wydarzeń zapisałem w Kronice, które 
dowodzą jak skuteczną opieką nas Maryja otaczała. Na przy-
kład pod datą 29.X.1971 r. zapisałem: (...) o mało mnie dziś nie 
zabiło, dowiedziałem się o tym dopiero wieczór. Gdy pomagałem 
murarzom odpowiednio wytyczyć i ustawić ławy fundamento-
we pod prezbiterium, a dokładnie pod zakrystię z lewej strony, 
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jakiś chłopiec z zewnątrz wyrzucając na rusztowanie przy głów-
nej nawie od strony wschodniej cegłę, rzucił za wysoko i cegła 
przeleciała ponad chwytającym ją do środka, tuż obok mojej 
głowy. Ja tego nawet nie zauważyłem, tylko byłem zdziwiony, 
że wszyscy zaniemówili i zrobiła się nagła cisza. Dopiero kiedy 
się odwróciłem i powiedziałem: dlaczego przerwaliście pracę? i 
widząc że jestem cały, powrócili do murowania. Ja tego nawet 
nie zauważyłem, dopiero wieczór mi ludzie opowiedzieli. Nic mi 
się nie stało. Widać Matka Boża mnie ocaliła, abym mógł do-
kończyć tego dzieła. 

Pod datą 1 listopada 1971r. zapisałem: dziś otrzymałem 
na kościół od ks. Biskupa Tokarczuka ofiarę 9.000 zł. a od 
parafian 5 tysięcy. Maryja czuwała nad nami. Kiedy nie wie-
działem skąd wziąć pieniądze na kościół, to przychodziła nie-
spodziewana pomoc czy to od parafian, czy od ludzi obcych, czy 
od Biskupa.

Były to bardzo trudne czasy. Władze nas bardzo prześla-
dowały, ale za to doświadczałem wiele życzliwości od ludzi i 
od Biskupa. Kiedy wezwano mnie do prokuratury, czy potem 
kiedy mnie oskarżono o wejście do „budynku nielegalnie wybu-

1 stycznia 1972r. J.E. Ks. Bp Ignacy Tokarczuk odwiedził 
parafię aby podziękować za wybudowanie kościoła
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dowanego” – czyli do kościoła, to poszło za mną w obronie ok. 
70 ludzi. 

„Cegłówki”
Tak żartobliwie nazywałem dwie dziewczynki z Biedaczowa: 

Małgorzatę i Teresę. Pytałem ich kiedyś na katechezie, czy wie-
dzą, dlaczego ich tak nazywam. Odpowiedziały, że tak, bo im 
mamy o tym opowiadały. Małgosia urodziła się 20 stycznia, a 
Teresa 26 marca 1972 r. Ich mamy, nie bacząc na swój stan 
błogosławiony, załadowywały i rozładowywały ciężką cegłę na 
kościół w październiku 1971 r., a potem urodziły zdrowe có-
reczki: jedna w styczniu, druga w marcu. Nieraz mi o tym opo-
wiadały, że odczuwały nad sobą i rodziną szczególną opiekę 
Matki Bożej Pocieszenia i wtedy i zawsze. Pewnie więcej było 
takich „cegłówek” i wiele innych dowodów opieki Matki Bożej 
nad tutejszymi rodzinami, nad całą naszą wspólnotą parafial-
ną, o czym świadczą te liczne podziękowania w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca na Nowennach do Matki Bożej Pocieszenia.

Wspomnienie p. Kazimierza Jagustyna
Jako traktorzysta, wiele razy zwoziłem cegłę na budowę 

kościoła Dziś, po latach, wspominam jedno takie zdarzenie, 
które utkwiło mi w pamięci i uważam je za dowód szczegól-
nej opieki Matki Bożej Pocieszenia nade mną. Wieźliśmy cegłę 
z Rakszawy. Na przyczepie z cegłą siedziało jedenaście ludzi, 
którzy ją załadowali i nowy rower p. Tadeusza Podkowicza. 
Przepisy drogowe nie pozwalały ani na przewożenie ludzi na 
przyczepie traktorowej, a tym bardziej roweru. Kiedy dojeżdża-
łem do głównej drogi, zobaczyłem 3 milicjantów na drodze kon-
trolujących pojazdy Jeden z nich zatrzymał mnie i kazał mi po-
dać dokumenty do kontroli. Dopiero wtedy zorientowałem się, 
że są to dokumenty na inny traktor i inne przyczepy. Widocznie 
przed wyjazdem z bazy Kółka Rolniczego pomyliłem je. Byłem 
przerażony, bo przecież to cegła na kościół, a wiadomo było, że 
milicja ma nakazane przeszkadzać w budowie. Tymczasem on 
obszedł dokoła przyczepy i zauważył, że nie ma jednego światła 
stop. Tłumaczyłem się, że sprawdzałem przed wyjazdem i było, 
ale jak to w traktorze, musiało się w drodze popsuć. Wtedy 
zabrał mnie z tymi dokumentami do milicyjnego samochodu 
marki „Nysa” i kazał usiąść w środku gdzie już siedział jeden 
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milicjant, a sam obok mnie. Tak znalazłem się pomiędzy nimi 
i cały dygotałem ze strachu. Tymczasem on wyciągnął dwa 
bloczki z mandatami i pyta, który wybieram. Gdy się wahałem 
nie wiedząc, co mam powiedzieć zapytał: czy może być za 20 
zł? Akurat miałem dwadzieścia zł. w kieszeni i dałem mu. On 
jeszcze wyszedł ze mną i poświecił mi latarką, abym mógł na-
prawić to światło. Sytuacja z początku tak groźna, zakończyła 
się tak banalnie. Uważam, że to Matka Boża Pocieszenia tak 
wszystkim pokierowała. Jestem przekonany, że Ona natchnęła 
tego milicjanta ludzkimi odruchami. 

Wspomnienie p. Franciszka Burka, o kapliczce  
w Gwizdowie

Najstarszy parafianin (ur. 6 stycznia 1912 r), mieszka-
niec Giedlarowej, p. Franciszek Burek, opowiadał mi niedaw-
no, że jako chłopiec uczęszczał na nabożeństwa do kapliczki 
w Gwizdowie i w tej kapliczce przyjął I Komunie św. z rąk ks. 
Jana Dziedzica z Grodziska. Wspomina też, że w tej kaplicz-
ce odprawiał Mszę św, kapłan lwowski ks. Jan Majkut, kuzyn 
jego mamy (Anna Burek z domu Majkut). Pamięta, że na na-
bożeństwach przy tej kapliczce śpiewał chór prowadzony przez 
nauczyciela szkoły w Gwizdowie, p. Fleszara. Wspomina też 
kierownika tej szkoły p. Depowskiego Wojciecha z Leżajska, a 
żonatego w Giedlarowej, który zginął w czasie pacyfikacji nie-
mieckiej (zginęło ich wtedy 42) i nauczycielkę Zofię Cierpisz 
pochodzącą  z Żołyni, którzy uczyli w szkole podstawowej w 
Gwizdowie.

Wspomina też z dumą, że wraz z Janem Moskalem warto-
wali przy zbudowanym kościele-szopie w sierpniu 1971 r., aby 
go bronić przed ewentualnymi ubeckimi podpalaczami.

Wspomnienie p. Ryszarda Pysza
Mój parafianin i zarazem uczeń Ryszard Pysz wspomina, 

że opowiadał mu jego ojciec, Wincenty Pysz, takie dziwne, z 
czasów II wojny światowej zdarzenie. Otóż, kiedy pasł krowy 
niedaleko tej kapliczki, zobaczył żołnierza radzieckiego, który 
uciekając przed ostrzałem z samolotu niemieckiego, szukał 
schronienia przy tej kapliczce i tak biegał wkoło niej, unikając 
pocisków. Wtedy samolot odleciał rezygnując z dalszego ostrza-
łu i żołnierz ocalał. Ojciec uważał, że to Matka Boża go ocaliła.
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37 lat naszej parafii
Wzdłuż drogi wiodącej z Łańcuta do Leżajska za Żołynią, 

znajdują się dwie równolegle do siebie położone wioski: 
Biedaczów i Gwizdów. Niegdyś były one częściami trzech 
okolicznych parafii: Giedlarowa, Grodzisko Dolne i Żołynia. 
Mieszkańcy tych wiosek mieli od 5 do 9 km drogi do kościoła, 
dlatego już od 1956 r. bardzo intensywnie starali się o pozwole-
nie na budowę swojego kościoła. Niestety starania te były bez-
skuteczne ze względu na nieprzejednaną wrogość do Kościoła 

ówczesnych władz. Dopiero 1 lipca 1971r. Biskup Przemyski 
Ignacy Tokarczuk utworzył w Gwizdowie placówkę duszpaster-
ską, przyłączając do niej Biedaczów i część Giedlarowej Górnej. 
Duszpasterstwo w nowej placówce powierzył mnie, młodemu 
jeszcze wówczas kapłanowi (33-lat życia). Praktycznie rozpo-
cząłem wykonywanie swoich obowiązków 18 lipca 1971r. za-
mieszkując w domu jednego gospodarza w Biedaczowie. Za ko-
ściół służyła mała kapliczka w Gwizdowie, ufundowana przez 
Marię Krzanik w roku 1908, w której znajdował się obraz Matki 
Bożej Pocieszenia z końca XIX wieku bardzo czczony przez 

Powitanie gości przybyłych na poświęcenie kościoła 
(27.08.1972)
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miejscowych ludzi. Ks. bp Ignacy Tokarczuk posyłając mnie na 
tą placówkę powiedział: „niech ksiądz zorganizuje opiekę dusz-
pasterską nad ludźmi przy tej kapliczce, a jak by się dało, to 
proszę zbudować im jakiś dach nad głową”. Dlatego postanowi-
liśmy zaraz przystąpić do budowy tego „dachu nad głową”.

Zanim jeszcze przystąpiliśmy do budowy, a władze już za-
częły przeszkadzać. Milicja, funkcjonariusze SB i straż leśna 
pięciokrotnie próbowali skonfiskować ludziom drewno budow-
lane, by nie dopuścić do budowy. 3 sierpnia 1971r. przyjechali 
ciężkimi samochodami (dłużycami) aby zabrać to drewno, ale 

bohaterska postawa ludzi, szczególnie kobiet, (niektóre kładły 
się pod koła samochodów, a inne zdejmowały drewno już za-
ładowane do wywózki) sprawiła, że funkcjonariusze z niczym 
odjechali.

W nocy z 7 na 8 sierpnia 1971r. wybudowaliśmy przy ka-
pliczce drewnianą szopę o wymiarach 12 x 16m, wysokość ścian 
7 m, a do szczytu dachu 11 m. Dach został pokryty dachówką 
cementową, tylko ścian nie zdążono obić deskami. Zrobiliśmy 
to później, 10 września. Mężczyźni budowali, a kobiety i dzieci 

Poświęcenie kościoła przez Ks. Bpa Tadeusza 
Błaszkiewicza (27.08.1972)
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modląc się na różańcu otaczały plac strzegąc go przed milicją. 
Na wieść o tym, że w Gwizdowie za jedną noc powstał kościół, 
z daleka przybywali ludzie, by zobaczyć czegośmy dokonali. 
Stało się to jakby hasłem dla innych pobliskich miejscowości. 
Wkrótce można było zobaczyć owoce tego dobrego przykładu. 
We wrześniu mieszkańcy sąsiedniej Wólki Grodziskiej zaczyna-
ją budowę murowanego kościoła, a w nocy z 25 na 26 września 
w Brzózie Stadnickiej wybudowano podobną do naszej szopę 
drewnianą.

18 października 1971r. równocześnie u nas w Gwizdowie 

i w Brzózie Stadnickiej rozpoczęto budowę murowanych ko-
ściołów. Teren w Gwizdowie okazał się bardzo trudnym pod 
względem budowlanym. Lotny piasek, w głębszych pokładach 
woda, duże nierówności. Na domiar złego, w drugim dniu bu-
dowy rozszalał się wicher porywający piasek z wykopów. Ściany 
kapliczki, w której był przechowywany Najświętszy Sakrament 
zaczęły się rysować i łamać tak, że trzeba było ją do połowy 
rozebrać. To samo trzeba było zrobić z szopą z takim trudem 
wybudowaną. Rozebraliśmy ją 25 października. Sytuacja była 
tragiczna. Zwątpienie i uczucie bezsilności zaczęło się wkradać 

Uroczystość konsekracji dzwonów (26.08.1973)
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w serca ludzi. Tym więcej i usilniej modliliśmy się do naszej 
Matki Pocieszenia, pracując dniem i częściowo nocą. Rezultat 
był taki, że 13 listopada stanęły mury, a już początkiem grud-
nia dach został pokryty tymczasowo papą. Wymiary kościoła: 
dł. - 30m, szer. - 13,20m, wys. nawy - 9,5m, a do szczytu da-
chu -13,5m).

Dziś, z perspektywy czasu, trudno pojąć, skąd było tyle 
zapału i sił w ludziach. Przecież nie mieliśmy ani pieniędzy, ani 
wcześniej zgromadzonego materiału. Sprawiła to Opatrzność 
Boża i szczególna opieka naszej Matki Pocieszenia. Kiedy już 

znikąd nie było pomocy, ludzie pieniędzy już nie mieli i da-
remnie próbowaliśmy gdzieś pożyczyć, wtedy 21 listopada 
przychodzi niespodziewana pomoc od p. dr Marii Węglowskiej 
z Rzeszowa w postaci 50 000zł (obecnie byłoby to ok. 60 do 70 
tysięcy zł.).

10 kwietnia 1972 r. rozpoczęliśmy, a 22 kwietnia tegoż 
roku, czyli za 12 dni, zakończyliśmy budowę murowanej, pię-
trowej plebanii. Tym razem władze bezpieczeństwa bardzo 
przeszkadzały i straszyły budujących, grożąc poważnymi kon-
sekwencjami włącznie z rozbiórką. 

18 kwietnia 1972r. założyliśmy cmentarz grzebalny 
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(również bez zezwolenia, gdyż ówczesne władze powiatowe w 
Leżajsku takowego nie dały, mimo wypełnienia przez nas po-
stawionych nam wcześniej warunków). 

Wybudowanie kościoła i plebanii, oraz założenie cmenta-
rza bez zezwolenia władz administracyjnych (takowego miesz-
kańcy tej placówki mimo kilkunastoletniego ubiegania się 
nie uzyskali) pociągnęło za sobą skutki prawne, a właściwie 
bezprawne, bo ówczesne prawo było bezprawiem.. Odbyły 
się rozprawy sądowe w Leżajsku, Rzeszowie i Warszawie. 
Ostatecznie parafia musiała zapłacić 74 622 zł kar, oraz  

68 065 zł kosztów sądowych (każde posiedzenie sądu to 8 roz-
praw, bo było ośmiu ludzi oskarżonych o budowę kościoła i 
ośmiu o budowę plebanii), czyli razem 142 687 zł ówczesnych, 
a więc blisko 200 tysięcy obecnych złotych. Trzech parafian 
było także w areszcie od 1 do 10 dni. Inną formą zemsty wobec 
nas było permanentne odmawianie podłączenia do kościoła i 
plebanii elektryczności aż do 30 października 1975r. 

27 sierpnia 1972 r. - bp Tadeusz Błaszkiewicz, sufragan 
przemyski, dokonał poświęcenia kościoła i zarazem była to 
pierwsza wizytacja kanoniczna naszej parafii. 26 sierpnia 1973 r. 
również bp T. Błaszkiewicz konsekrował trzy dzwony, a 17 sierp-
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nia 1975r. uroczyście wprowadził gruntownie odrestaurowany i 
zakonserwowany przez artystę ks. Tadeusza Stawiarskiego mi-
chalitę Dostojny Obraz Matki Bożej Pocieszenia, oraz poświęcił 
wystrój wewnętrzny kościoła. 7 września tegoż roku odbył się 
uroczysty hołd Obrazu Matki Bożej i została zapoczątkowana 
Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia, która odbywa się w każ-
dą pierwszą sobotę miesiąca. 

W roku 1977 mieliśmy w naszej parafii dwie wizyty bi-
skupie: 2 kwietnia wizytacja kanoniczna bpa Stanisława 
Jakiela z racji 600-lecia diecezji i 18 grudnia Biskup Przemyski 
Ignacy Tokarczuk poświęcił Drogę Krzyżową oraz obrazy Serca 
Jezusowego i św. Józefa. Następne lata, to dalsze upiększanie 
i wyposażanie kościoła. W 1985 r. ufundowaliśmy już witraże i 
organy, które 22 grudnia poświęcił również bp I. Tokarczuk. 

25 sierpnia 1991r. uroczystej konsekracji kościoła do-
konał bp Stefan Moskwa, sufragan przemyski. W 1995 roku 
przeprowadziliśmy remont kościoła i plebani, a dach świątyni 
pokryliśmy blachą miedzianą.

Kościół parafialny w Gwizdowie ujmuje swą przytulnością 
i pięknem sprawowanej tu liturgii. Równocześnie z budową ko-
ścioła materialnego budujemy także Kościół Boży w sercach 
naszych. Stale wzrasta liczba przyjmowanych komunii św. (w 
1973 r. - 36 000 a np. w 1980 r. już 53 600). W ciągu 37 lat ist-
nienia parafii wyszło z niej 4 kapłanów i 4 zakonnice a obecnie 
mamy jednego kleryka. Spośród nich jeden kapłan pracuje na 
misjach w Argentynie, dwie siostry w Afryce, a jedna - sercan-
ka przez 24 lata posługiwała Słudze Bożemu Papieżowi Janowi 
Pawłowi II w Rzymie, a obecnie kardynałowi St. Dziwiszowi w 
Krakowie..

Parafię naszą cechuje również wielki patriotyzm. W latach 
osiemdziesiątych silnie zaznaczył się tu wpływ Solidarności. 
Regularnie, co miesiąc 13-go, odbywały się uroczyste Msze 
św. za Ojczyznę, a 16-go po dzień dzisiejszy dzień modlitwy 
za Ojca św. Jana Pawła II, a od Jego śmierci modlimy się o 
rychłe wyniesienie Go do chwały ołtarzy. O naszym patriotyź-
mie świadczy również fakt, że z okazji jubileuszu 25-lecia po-
wstania parafii gościło u nas 19 sierpnia 1996 r. Radio Maryja. 
Uroczystość ta, ze względu na obecność Arcybiskupa Seniora 
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Ignacego Tokarczuka, oraz transmisję Radia Maryja stała się 
głośną nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Także postawa naszej 
społeczności w czasie wyborów, czy nasz liczny udział w mar-
szu w obronie życia jesienią 1996 r. w Warszawie – świadczą o 
naszym patriotyźmie, przywiązaniu do Kościoła i wartości na-
rodowych. 

ks. Szymon Nosal 

Nasza parafia
Napisała: Janina Wojnar

Trzydzieści siedem lat mija
Jak powstała parafija
I dumni my wszyscy z tego
Kościółka przepięknego.

Gwizdów, Biedaczów z przysiółki,
Część Giedlarowej i Wólki
Do całości należące
I parafię stanowiące.

Nasza parafia, choć mała,
Już za „czerwonych” powstała;
Ludzie utrwaleni w wierze
Do pracy wzięli się szczerze.

Kilku chłopów się zebrało,
Do Biskupa pojechało.
Kilka razy tam jeździli
Aż parafię wyprosili.

Biskup Tokarczuk pomyślał
I księdza Szymona przysłał,
By ludzi zorganizował
I może kościół zbudował?

Od lipca osiemnastego,
Już w roku tysiąc dziewięćset
Siedemdziesiątego pierwszego
Mamy proboszcza naszego.

Kapliczka tu tylko stała,
Szczodrą ręką zbudowana
Dziewięćset ósmego roku,
By tu cześć oddawać Bogu.
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Plac pod górką, szczery piasek,
Kilka drzew i blisko lasek;
Z przodu rzeczka nad bagnami
I drożyna z wybojami.

Ksiądz posmutniał, chociaż młody,
Jak się brać tu do roboty?
Ni cegiełki, ni kamienia,
Wioski marne, kasy nie ma.

Ludzie z sobą poradzili,
Kto dał drzewo – gromadzili;
Jeden, drugi – każdy cosi –
I tak powstał duży stosik.

Prześladowcy cynk dostali
I po drzewo przyjechali;
Broniących drewna spychali,
Na ciężarne nie zważali.

Mądrzy chłopi poradzili,
Drewna w skryciu przyczynili.
Wszystko było zgotowane,
Wymierzone, zaciosane.

W sobotę, gdy pierwsza biła,
Ludność zewsząd popędziła.
Drewno skryte przywieziono
Przed kaplicą rozłożono.

Budowanie drewnianego
Kościółka, tak potrzebnego;
Od południa aż do rana
Była świątynia stawiana.

Tak ofiarnie pracowano,
Że do rana zbudowano
Skromny kościół przy kaplicy 
Na chwałę Bogurodzicy.

Ksiądz poczekał ze Mszą chwilę -
Lud dziękował Bogu mile, 
Że bez przeszkód budowano
By w nim chwałę oddawano.

Prosty alarm zawieszony,
Ogłaszał na różne strony:
„Niebezpieczeństwo się zbliża –
Ubecki idzie wróg Krzyża”.
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Zaczęły się przesłuchania,
Straszenia, prześladowania;
Ludzie na to nie zważali -
Z cegieł kościół zamierzali.

Zezwolenia nie dostano -
Z góry to przewidywano.
Powiat miał nakaz surowy:
Nie dopuścić do budowy.

W osiemnasty października
Fundamenty już kopano;
Chociaż piasek mrozem ścięty,
Z cegieł kościół rozpoczęty.

Pogoda nie dopisała,
Lecz otucha w sercach trwała;
Brak był cegły i żelaza,
Śledzi „czerwona” zaraza.

Wzywali i najeżdżali,
Ludzi fotografowali;
Księdza w nocy nachodzili,
Różne strachy mu czynili.

Kościół jednak rósł do góry,
Ludzie dzielni kładli mury,
Mały, stary, czy też młodzik
Chciał cegiełkę swą dołożyć.

Choć brak było zezwolenia,
Lecz budowy to nie zmienia.
Pewien pan, piękny plan zrobił,
Inny wystrój przysposobił.

Przyjeżdżali, doglądali
I coś zawsze ulepszali;
Żeby ich nie oskarżono – 
W tajemnicy to trzymano.

Mężczyźni całymi dniami
Utrudzeni robotami.
Kobiety modlitwy odmawiały,
I posiłek gotowały.

Raz zabrakło w sklepie chleba,
A tu chłopom jeść dać trzeba;
„Matko, natchnij dobrą duszę,
Bo ja chłopom jeść dać muszę”.
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Tak gosposia się modliła
I babinę zobaczyła
Jak pod pachą cosi niesie.
Patrzy lepiej – chlebuś przecie.

Mówi: napiekłam cały piec
Alem słaba – jak go uwlec?
Poślijcie kogoś mocnego,
Niech przyniesie świeżutkiego.

Tak Matuchna wspomagała,
Sama ludzi sprowadzała.
Każdy łaską Jej natchnięty
Nie czekał innej zachęty.

Były grzywny, przesłuchania,
Wyroki, grzywny, więzienia..
Ludzie kary popłacili
A Boga się nie wyzbyli.

I plebanię postawiono – 
Też bez planu - bo nie dano
I dzwonnicę, ogrodzenie –
Co rusz, nowe wystrojenie.

Jak dzwonnicę postawiono,
To trzy dzwony zawieszono.
Swoim głosem oznajmiają –
Na „Anioł Pański” wzywają.

Ksiądz załatwił i organy.
Pomogli Amerykany.
Resztę ludzie dołożyli,
Bo po trochu się złożyli.

Organista wygrywuje,
Nowe pieśni wyśpiewuje,
Służy Matce Pocieszenia
Od parafii założenia.

Wspominamy kościelnego
Duszą Bogu oddanego;
Dwoje dzieci Bogu zlecił
Swoje siły tez poświęcił.

Plac na cmentarz darowano,
Pierwszą na nim pochowano
Mamę grabarza naszego
Chłopa również odważnego.
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Matka z Obrazu patrzyła,
I w pracach błogosławiła.
Dziś za trudy i starania
Płaszczem swoim nas osłania.

Prześladowcy w ziemi leżą -
Parafianie w Boga wierzą 
I choć nie jesteśmy święci,
Wszystko mamy w swej pamięci.

Dzieciom, wnukom powiadamy
Z jakich trudów kościół mamy. 
Ciekawie tego słuchają 
I wszystkiego dociekają.

Mamuś, babciu – jak się stało
Że to wszystko tak powstało?
Że się ludzie poświęcali,
Na szykany nie zważali.

Do Matuchny wciąż wzdychamy
I nowennę odprawiamy.
Oręduje wciąż za nami
Gdy idziemy doń z prośbami.

I dziękować potrafimy,
Za wstawiennictwo Ją czcimy.
Matka w smutku i niedoli -
Pocieszy, i ból ukoi.

Dawne tradycje już zanikają:
Pod figurami nie śpiewają,
Bo kościółek piękny mamy –
Tam Maryi my śpiewamy.

Matka Boża Pocieszenia
Nasze troski w radość zmienia
I z Obrazu patrzy czule,
Bo Patronką jest w tytule.

My Ci, Matko, przyrzekamy,
Że wierności dochowamy
Boś tu z nami jest sto lat,
Niech Cię kocha, wielbi świat.

Kto chce znać parafii dzieje,
Niech się z Księdzem skontaktuje -
- Pisze kronikę dziejową,
Dokładną i szczegółową. 
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100-lecie Obrazu  
Matki Bożej Pocieszenia

Napisała Janina Wojnar

Z kochanym Biskupem oraz gośćmi,
Tak licznymi, bardzo się cieszymy:
Jubileusz w naszej społeczności -
Stulecie Obrazu obchodzimy!

 W roku Pańskim, dwutysięcznym ósmym,
 Okrągła, setna, rocznica mija
 Kiedy to hojna ręka Krzaników
 Kapliczkę małą tu wystawiła.

Dziś już dokładnie nikt nie pamięta
W jakiej intencji ja wystawiono,
Jedno jest pewne - aby w dni święte
Przez Maryję Jezusa tu wielbiono.

A w tej niewielkiej kapliczce,
Na małym szczycie wzniesienia, 
Umieszczony został Obraz
Matki Bożej Pocieszenia.

Za kapliczką był mały las.
Otoczona akacjami –
Chroniły ją, a Matka nas
Przed różnymi nieszczęściami.

Do kościołów za daleko.
Parafia by się przydała,
O którą niejedna osoba 
Daremnie już się starała.

W niedzielne letnie poranki,
Księży woziły furmanki,
By Mszę świętą odprawiali –
Ludzie chętnie przybywali.

I śpiewać się przyuczano,
Po łacinie odmawiano;
Chęci ludziom przybywało,
O parafii się myślało.

Do Biskupa Tokarczuka 
Ludzie za księdzem jeździli
Bo swoją parafię mieć chcieli.
Księdza Szymona dostali.
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Lipiec, dnia osiemnastego
Roku tysiąc dziewięćsetnego
Siedemdziesiątego pierwszego
Przybył do nas na plac pusty.

Droga polna z wybojami
Przy kapliczce z akacjami
Gdzie przybyła nasza Pani,
By zamieszkać razem z nami.

Ksiądz posmutniał, chociaż młody –
Brak widoków na roboty,
Więc polecił Matce szczerze
Siebie wierząc, że pomoże.

Ludzie z księdzem rozważali,
Stawiać kościół zamierzali:
Wpierw drewniany przy kaplicy
Na chwalę Bogurodzicy.

Księdza z UB-e nachodzili
Różne wstręty mu czynili;
Więc pomyślał – zdecydował:
„Już z cegły będę budował”

Nie ma cegły i żelaza,
A tu czerwona „zaraza”
Ludzi fotografowali,
Straszyli i zamykali.

Wierni wznosili mury
I kościółek rósł do góry
Na szykany nie zważali –
Wszyscy się do pracy rwali.

Prace żmudne – obrywało,
Późna jesień – ponaglało
A Matuchna spoglądała
I do pracy zachęcała.

W budowie błogosławiła,
Od wypadków uchroniła.
Choć nie było zezwolenia -
Nikt nie doznał uszkodzenia.

Ksiądz stroskany, bo Jej Obraz 
Mocno był już podniszczony,
Trzeba odrestaurować,
Dla pokoleń go ratować.



26

Znalazł więc konserwatora
Michalitę - Stawiarskiego
Tadzia, który był malarzem –
Kolegą księdza naszego.

Ksiądz Tadziu długo pracował, 
W końcu Obraz uratował.
Biskup Tadeusz Błaszkiewicz
Do kościoła go wprowadził

Zaraz od Jej wprowadzenia, 
Nasza Matka Pocieszenia
Spogląda na nas z czułością
I króluje nam z miłością.

Chce, abyśmy Ją tu czcili
I żarliwie się modlili
O łaskę życia dobrego 
A po nim szczęścia wiecznego.

Ta ziemia nasza w Gwizdowie
Jest przez Nią błogosławiona:
Księży i siostry zakonne 
Dla Boga wydała już ona.

Do Matuchny przychodzimy
Wspólnie razem się modlimy
I Nowennę odprawiamy
I paciorki przesuwamy.

Piszemy kartki z prośbami
O opiekę Jej nad nami.
Ona w smutku i niedoli
Pocieszy i ból ukoi.

Dziękować też potrafimy.
Bo opiekę Jej cenimy.
Matka Boża Pocieszenia
Troski w radości zamienia.

Dobroczyńców wspominamy
Pamięć żywą o nich mamy;
Często za nich się modlimy
O radość wieczną prosimy.

Nasz ksiądz proboszcz zatroskany
O owieczki zabłąkane.
Które Matki nie słuchają,
Znieczulicą przesiąkają.
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Często więc nas upomina:
„Żyć bez Boga? Sensu nie ma!” -
Byśmy do Niej powracali
I Jej Syna posłuchali

Drogi Księże Duszpasterzu!
Za Twe trudy i starania
Niech Cię Matka Pocieszenia
Płaszczem opieki osłania.

Pieśni dawniej śpiewane przy kaplicy 
i budującym się kościele w Gwizdowie

O Matuchno ukochana
Do Cię wznosim serca swe,
O ulituj się nad nami
Tak Cię proszą dzieci Twe.

Ciężar życia nas przygniata,
W oczach mamy gorzkie łzy.
W nurtach świata zaginiemy
Jeśli nie ocalisz Ty.

O jak Ciężko nam na świecie, 
O jak ciężki mamy czas,
Lecz na Twoją Matko prośbę,
Bóg nie będzie karał nas.

Ciebie prosi, Ciebie błaga,
Kochający, Matko, lud:
O ulituj się nad nami
I nad nami uczyń cud.

Niech się serca rozradują 
I zanucą, Matko, Ci
Że ten nigdy nie zaginie,
Kto Cię kocha, wielbi czci.

Więc do Ciebie, jak do Matki,
Dziś się serca nasze rwą,
Boś Ty Matką ukochaną,
A my dziećmi Twymi są.
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Matko, przed Twoim Obrazem,
Może już ostatnim razem,
Może Cię już nie zobaczę,
Pozwól, niech się dziś wypłaczę.

Matko, ja się stąd nie ruszę,
Ciężki ból ściska mą duszę,
Jakże się z myślą pogodzić,
Od swej Matki już odchodzić.

Lecz muszę iść za swym losem,
Pożegnać się rzewnym głosem
Wzniesionym przed Twym Obliczem.
Matko, czy mnie puśćisz z niczem?

Czy mi nie dasz o com prosił?
Chcesz bym smutek stąd wynosił?
Matko, czyż mam w swej potrzebie,
Bez pomocy iść od Ciebie?

Wiem, że jestem syn niegodny,  
Czyż od Matki mam iść głodny,
Chory, smutny, udręczony,
Ciężkim krzyżem obarczony?

Nakarm, uzdrów, Matko droga.
Ja Cię proszę w imię Boga:
Niech odejdę pocieszony,
Twoją łaską uzdrowiony.

Ja Cię żegnam, Matko Boga,
Niech odejdzie wszelka trwoga.
Niechaj wracam do swej chatki,
Jak od ukochanej Matki.

Gdy me oczy zajdą łzami –
Z sercem owitym cierniami
Matko pociesz płaczącego,
Nie opuszczaj mnie biednego.

Błogosław mnie Matko droga,
W imię Ojca, Syna Boga.
Niechaj idę w świat daleki,
Zawsze z Tobą na wiek wieki.
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