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Wnętrze kościółka pw. św. Bernardyna
w Przecławiu.
Poniżej fragmenty budowli

2

istoria kościółka
pw. Św. Bernardyna
w Przecławiu
Przecławska parafia i kościół parafialny, który usytuowany jest na
wzgórzu, przy ulicy Kolejowej, są pod wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny.
Kościółek pod wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny w Przecławiu,
przy ulicy Krzywej 2, o którym mowa w tym folderze, to trzecia budowla na tym samym miejscu. Pierwszy, drewniany, modrzewiowy
kościółek wybudowany w 1456 roku, pełnił funkcję kaplicy przy istniejącym tu szpitalu dla ubogich. Wg zapisków, posiadał trzy ołtarze.
Uznaje się, że fundatorem szpitala dla ubogich, jak i kościółka św. Bernardyna, byli właściciele Przecławia – Koniecpolscy. Dlatego nad wejściem z lewej strony jest zawieszona metalowa tarcza z herbem rodu
Koniecpolskich – „Pobóg”.
Kolejną, również drewnianą kaplicę na tym samym miejscu,
wzniesiono w 1786 roku. Niestety, drewniany kościółek spłonął,
prawdopodobnie przez zaprószenie ognia. Ocalał tylko obraz św.
Bernardyna ze Sieny z głównego ołtarza. Nadpalony w lewym, dolnym rogu, zwinięty w rulon, został położony na strychu kościoła parafialnego. Na odbudowę nowego kościółka nie było funduszy, bo
pożary, które często nawiedzały Przecław, powodowały zubożenie
mieszczan, bywało, że nawet dwa razy do roku pożar niszczył dorobek przecławian. Przerażeni mieszkańcy modlili się i składali ofiary
w intencji odwrócenia klęski pożarów. Wówczas to, znanym z pobożności dwom braciom Muniakom, jednej nocy przyśnił się ten sam
sen: „Pożary w Przecławiu ustaną, jeżeli św. Bernardyn powróci do
głównego ołtarza w kaplicy na poprzednie miejsce”. Przejęci tą wizją
w 1858 roku bracia Muniakowie – przecławscy murarze, wspólnie
z mieszczanami przystąpili do odbudowy spalonego kościółka. Na
ten cel przeznaczyli dochody z sadu, który tego roku szczególnie obrodził.
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Odkąd obraz św. Bernardyna został umieszczony w głównym
ołtarzu nowo wybudowanego kościółka pod jego wezwaniem,
pożary w miasteczku ustały. Na obrazie do dzisiaj widnieje nadpalony róg. Ocenia się pochodzenie obrazu na XVII–XVIII wiek.
Istniejąca do dziś neogotycka, kaplica wymurowana z cegły na
zaprawie wapiennej, obustronnie tynkowana. Wzniesiono ją na
planie prostokąta o wym. 7 m x 4.5 m zamkniętego trójbocznie.
Więźba dachowa drewniana. Dach i sygnaturka pokryte blachą
ocynkowaną, strop drewniany. Okna metalowe, ostrołukowe.
W kościółku znajdują się rzeźby: Chrystusa Zmartwychwstałego, Matki Boskiej Bolesnej, kamienna figurka św. Stanisława biskupa, krucyfiks ludowy. Zachowały się obrazy: Chrystusa Salwatora,
Wniebowzięcia N.M. Panny, Dysputa św. Katarzyny, św. Antoniego
z Dzieciątkiem i Matki Bożej Gidelskiej.
Wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny przypada na dzień
20 maja i od niepamiętnych czasów przyjęło się, że w tym dniu
sprawowana jest Msza Św. w kościółku pod jego wezwaniem
w intencji mieszkańców Przecławia. Starsi mieszkańcy wspominali, że wtedy był tu odpust. Jak głosi dawna tradycja utrwalona
w ustnych przekazach, św. Bernardyn ze Sieny uznawany jest za
Patrona Przecławia. Jego postać wrosła na stale w tradycję Przecławia. I cieszy się on szczególną czcią mieszkańców miasteczka,
którzy twierdzą, że dzięki niemu omijają Przecław wszelkie kataklizmy i żywioły.
Natomiast dnia 16 sierpnia w kościółku sprawowana jest
Msza Św. jako wspomnienie św. Rocha, w intencji przecławskich
murarzy, którzy obrali go sobie za Patrona. Odmawia się wtedy
litanię do św. Rocha. Żył on w XIV w. Jest szczególnym orędownikiem w czasie zarazy, epidemii, patronem chorych, aptekarzy,
lekarzy. Uważa się go też za opiekuna zwierząt domowych. Do lat
’70-tych, w Dzień Zadusznych, 2 listopada, także było odprawiane nabożeństwo w kościółku w intencji zmarłych przecławian.
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Bernardyn ze Sieny (1380-1444)
– Patron Przecławia
Urodził się we włoskiej miejscowości koło Sieny. Kiedy był
małym dzieckiem, zmarli jego rodzice. Wychowaniem zajmował
się zamożny stryj, to dzięki niemu Bernardyn na uniwersytecie
w Sienie studiował prawo i teologię.
Po rozdaniu swego majątku ubogim, Bernardyn w 1402 r.
wstąpił w Sienie do zakonu franciszkańskiego (w Polsce zwanymi bernardynami). Po dwóch latach przyjął święcenia kapłańskie. Wkrótce Bernardyn zasłynął jako wspaniały mówca.
W 1417 r. został mianowany kaznodzieją na całe Włochy. Przemierzał Italię, głosząc kazania na placach i rynkach miast. Za jego
przyczyną dokonywały się cuda, ludzie nawracali się, a kapłani
godzinami spowiadali penitentów skruszonych słowami Bernardyna. Franciszkanin zasłynął jako czciciel Imienia Jezus.
Głoszenie kazań zawsze rozpoczynał od wypowiedzenia tego
Imienia. Miał również zwyczaj przerywania kazań, po czym podnosił w górę tabliczkę z napisem „Jezus". Wtedy słuchający go
wierni padali na ziemię i oddawali hołd Bogu. Był profesorem
teologii, pełnił urząd wikariusza generalnego zakonu, brał udział
w Soborze Florenckim (1439). Napisał cenne dzieła teologiczne.
Proponowano mu objęcie biskupstwa w trzech miastach, jednak
za każdym razem odmawiał przyjęcia tych godności. Dokonał
głębokiej reformy zakonu franciszkańskiego.
Bernardyn zmarł 20 maja 1444 roku. Jego ciało przeniesiono
do Aquila, gdzie spoczywa do dzisiaj. Sześć lat po śmierci kanonizował go papież Mikołaj V. W liturgii św. Bernardyn wspominany
jest 20 maja. Wtedy też tradycyjnie w przecławskim kościółku
pod jego wezwaniem, odprawiana jest Msza Św., na którą licznie
przychodzą mieszkańcy Przecławia i śpiewają starą pieśń do św.
Bernardyna.
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ieśń do Świętego
Bernardyna ze Sieny
– Patrona Przecławia
Święty Bernardynie od Boga nam dany
i od Przecławia Patronem nazwany,
ufamy Twojej do Boga przyczynie,
módl się za nami, święty Bernardynie.
Zaraz w młodości byłeś tak szczęśliwy,
Żeś był Maryi czcicielem prawdziwym,
Miałeś na sercu wyryte Jej imię,
Módl się za nami, święty Bernardynie.

Kiedyś nie miał czym wesprzeć ubogiego,
Odstąpiłeś mu obiadu swojego,
Gdy nas Bóg karze głodem w tej krainie,
Módl się za nami, święty Bernardynie.
Żyjący miałeś to szczęście od Boga,
Żeś nie wpadł w ręce okrutnego wroga,
A naród polski dziś tak marnie ginie,
Ratuj nas, ratuj, święty Bernardynie.
Za nasze grzechy Bóg nas ciężko karze,
Gdy nam wróg burzy wiarę i ołtarze,
Niszczy kapłanów, plugawi świątynie,
Ratuj nas, ratuj, święty Bernardynie.
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Gdy szatan chytry stoi nam na zdradzie,
Aby nas plątać w grzechowej szkaradzie,
Pragnie nas wciągnąć w piekielną głębinę,
Ratuj nas, ratuj, święty Bernardynie.

Gdy się już skończy to pielgrzymowanie,
Smutne z tym życiem doczesnym rozstanie,
Gdy kończyć będziem w ostatniej godzinie,
Pamiętaj o nas, święty Bernardynie.
Niech przez Twe łaski, które masz od Boga,
Będzie nam pewna do zbawienia droga,
Byśmy wraz z Tobą w niebieskiej krainie
Chwalili Boga, święty Bernardynie.
Pamiętaj o nas, kiedy nieszczęść fale,
Gdy nas ogarną kłopoty i żale,
Kiedy strapieni na ziemskiej dolinie
Wzywać Cię będziem, święty Bernardynie.
Gdy suszę, grady lub wylewy wody
Bóg na nas zsyła ogniowe przygody,
Niech nasz majątek w pożarach nie ginie,
Uproś u Boga, święty Bernardynie.
A zmarłych, którzy tutaj spoczywają,
Jeżeli od nas ratunku żądają,
Polecamy ich Twej świętej przyczynie,
Módl się za nimi, święty Bernardynie.

Święty Bernardynie, usłysz głos młodzieży,
Która z prośbami dziś do Ciebie bieży,
Uproś nam pokój, strzeż w każdej godzinie,
Ratuj kraj cały, święty Bernardynie.
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itania do Świętego Rocha
Kyrie elejson, Chryste elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj nad nami!
Święta Maryjo – módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Rochu, Chrystusa wyznawco,
Święty Rochu, drogi klejnocie wszystkiego świata,
Święty Rochu, patronie chorych i konających,
Święty Rochu, godny Synu i ozdobo królestwa francuskiego,
Święty Rochu, ojcze ubogich najłaskawszy,
Święty Rochu, wzgardzicielu świata najmężniejszy,
Święty Rochu, pielgrzymie ziemski najcierpliwszy,
Święty Rochu, obywatelu niebieski najchwalebniejszy,
Święty Rochu, najosobliwszy patronie od powietrza morowego,
Święty Rochu, cudotwórco wielki Chrystusów,
Święty Rochu, obrońco wiary świętej najpotężniejszy,
Święty Rochu, przedziwny Chrystusowego ubóstwa
Naśladowco,
Święty Rochu, najtroskliwszy wdów i sierot opiekunie,
Święty Rochu, żarliwy dusz miłośniku,
Święty Rochu, lekarzu chorób ludzkich najskuteczniejszy
Święty Rochu, wizerunku prawdziwej pobożności,
Święty Rochu, wodzu w drodze cnót najdoskonalszy,
Święty Rochu, przykładzie cudowny Ducha apostolskiego,
Święty Rochu krzyża Pańskiego miłośniku najcierpliwszy,

8

Święty Rochu, życiem aniele najniewinniejszy,
Święty Rochu, wielki i skuteczny patryarcho ludu Bożego,
Święty Rochu, darem i Duchem Boskim przedziwny proroku,
Święty Rochu, najgorliwszy nieumiejętnych doktorze,
Święty Rochu, prawdziwy życia Chrystusowego wyznawco,
Święty Rochu, najmocniejszy panieńskiej czystości obrońco,
Święty Rochu, w którym Wszystkich Świętych zasługi z Boskiej
dobroci szanujemy i czcimy,
Święty Rochu, całego świata patronie od zarazy morowego
powietrza,
Święty Rochu, w szpitalach służący,
Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, przez zasługi świętego Rocha,
gorliwego miłośnika Twego,
Abyś od powietrza, głodu, ognia i wojny wybawić raczył,
Abyś nas od skazy grzechowej zachować raczył,
Abyś nas, za przykładem świętego Rocha, w służbie Twojej
świętej utwierdzić raczył,
Abyś nam, synom i córkom jego, pokój, zgodę i miłość
prawdziwą dać raczył,
Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!

Módlmy się. Boże, któryś świętemu Rochowi, przez Anioła Swego,
przyobiecał, że każdy, pobożnie go wzywający, od wszelkiego
morowego powietrza wolnym zostanie, daj nam, prosimy Ciebie,
aby, którzy jego pamiątkę nabożnie obchodzimy, mocą zasług jego,
od śmiertelnego powietrza ciała i duszy byli zachowani. Przez
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na
wieki wieków. Amen.
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ostań Ofiarodawcą!
Piękny zabytek naszej polskiej, rodzimej, przecławskiej architektury, perełka dziedzictwa narodowego, na naszych oczach
może zamienić się w ruinę.

Nie możemy do tego dopuścić!

Każdy, nawet najmniejszy datek ofiarowany na jego remont, to
szansa na ocalenie go dla nas i przyszłych pokoleń!
Święty Bernardyn ze Sieny – patron Przecławia, od dziesięcioleci skutecznie chroniący miasto od pożarów i groźnych żywiołów,
czeka na hojnych darczyńców, aby odbudowali Jego kościółek tak
pięknie wpisany w pejzaż Ziemi Przecławskiej i Podkarpacia.
Nie patrzmy obojętnie na kruszejące mury!
Wśród ofiarodawców nie może zabraknąć i Ciebie, Szanowny
Czytelniku tego apelu! Zostań ofiarodawcą, przyczyń się do ratowania zabytku swoją ofiarą.

Za każdy dar serca składamy szczere
BÓG ZAPŁAĆ!

Stowarzyszenie „Przecławski Krąg
39-320 Przecław, ul. Wenecka 10
KRS: 0000510183
www.przeclawskikrag.pl
e-mail:przeclawskikrag@interia.pl
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Bank Spółdzielczy w Przecławiu
39-320 Przecław, ul. Krótka 2
Nr 96 9184 0004 2001 0005 7017 0002 „KOŚCIÓŁEK”

Kościółek pw. św. Bernardyna
w Przecławiu – widok od strony zachodniej
Tekst i foto: Józefa Krzak
Sfinansowano przez Burmistrza Przecławia
Druk: Drukarnia Gajek, Mielec
Przecław, 2015 roku
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Obraz św. Bernardyna ze Sieny
– Patrona Przecławia

