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WYDANIE SPECJALNE

Szanowni Państwo.
W niedzielę 9 czerwca 2019 roku podczas ogłoszeń parafialnych ks. Stanisław Szajna stwierdził „Jednocześnie proszę Stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska o zwrot wyposażenia kaplicy
cmentarnej, które jest w ich posiadaniu”. Postanowiliśmy zwrócić się do Państwa z niniejszym
biuletynem, aby głębiej wyjaśnić tę kwestię
i powiedzieć o tym – o czym ksiądz proboszcz
nie wspomniał.
Na początek kilka faktów o naszej działalności
w ostatnich latach. W kościele parafialnym pw.
Św. Apostołów Piotra i Pawła z naszej inicjatywy
renowacji poddano zabytkową chrzcielnicę do
której z własnych środków ufundowaliśmy miedzianą misę. Z własnych kosztów wykonaliśmy
kamienną tablicę ze złoconą inskrypcją
"Sanktuarium Błogosławionego Władysława Findysza", poddaliśmy zabiegom konserwatorskim
zabytkowe witraże w kościele parafialnym. Pozyskaliśmy środki w wysokości 90% kosztów na
zabezpieczenie i pielęgnację dwóch dębów – pomników przyrody, rosnących obok kościoła.
Działalność na rzecz szerzenia kultu o Błogosławionym Patronie była dla nas dodatkową motywacją. Wspomnieć należy, że ks. Władysław Findysz był przewodniczącym komisji rewizyjnej
w Gminie Chrześcijańskiej do 1960 roku. W 2011
roku podjęliśmy trud konserwacji zabytkowej kaplicy p.w. Św. Trójcy znajdującej się na cmentarzu
parafialnym w Nowym Żmigrodzie. Wszystkie
prace podejmowane przez nas na przestrzeni
ostatniej dekady wymagały pozyskiwania środków spoza parafii - udało nam się pozyskać finanse w łącznej wysokości blisko pół miliona złotych. Dzięki tym środkom kaplica pw. Św. Trójcy
ma nowy dach i strop, pełnej konserwacji poddano wieżę kaplicy – przygotowywaliśmy się również do dalszych prac. Konserwacji poddaliśmy

dzwony z kaplicy oraz malowidło przedstawiające Zwiastowanie NMP (90% środków pochodziło
spoza parafii). Na prośbę ówczesnego proboszcza przygotowaliśmy pełną dokumentację na remont muru cmentarnego oraz zgromadziliśmy
na ten cel kamień. Do 2017 roku zabiegom konserwatorskim poddaliśmy 18 nagrobków na miejscowym cmentarzu. Parafia do prac przy nagrobkach nie dołożyła ani złotówki. Stowarzyszenie
nigdy nie miało dostępu do rachunku bankowego parafii Nowy Żmigród. Finansami parafialnymi zarządzał ówczesny proboszcz. Wzorem
innych miejsc w Polsce zorganizowaliśmy siedem edycji kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków – niestety i ta inicjatywa z nastaniem nowych rządów w parafii –upadła.
W 2017 roku nowy proboszcz parafii - ks. Stanisław Szajna zażądał rozwiązania wszystkich
umów, jakie zawarliśmy z parafią. Już na pierwszym spotkaniu, kilka dni po instalacji w parafii
stwierdził, że umowy są skrajnie niekorzystne
i narażają parafię na niepotrzebne koszty. Wywołało to konsternację w środowisku konserwatorskim, ponieważ nasze stowarzyszenie wielokrotnie zajmowało 1. miejsce w pozyskiwaniu środków na zabytki na terenie Podkarpacia. Umowy
rozwiązano w grudniu 2017 roku, bez wzajemnych roszczeń, spełniając tym samym żądanie
proboszcza (sformułowane pisemnie i powtórzone z ambony w trakcie ogłoszeń parafialnych
w niedzielę 24 grudnia 2017 roku). Jesienią 2018
roku kilku członków rady parafialnej (bez podpisu proboszcza – działając samodzielnie i nie mając prawa do reprezentowania parafii) zażądało
od nas pod rygorem odpowiedzialności karnej
wydania zabytkowego mechanizmu zegara
z dzwonnicy kościoła parafialnego oraz zabytkowego żyrandola - pająka, który jest poddawany
zabiegom renowacyjnym w jednej z krakowskich
pracowni konserwatorskich.
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W grudniu 2018 roku podjęto z naszej strony
próbę zwrotu ww. przedmiotów. W trakcie
spotkania ks. proboszcz Stanisław Szajna, odmówił podpisania protokołu zwrotu i powiedział do członków zarządu stowarzyszenia, że
nie będzie prowadził w tej sprawie żadnych
rozmów. W lutym 2019 roku zwróciliśmy się
zatem z pismem do Ordynariusza Diecezji
Rzeszowskiej – księdza biskupa Jana Wątroby
– z prośbą o wskazanie podmiotu, czasu
i miejsca zwrotu wspomnianych przedmiotów.
Niestety, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Taka była historia owych
„przedmiotów, w których posiadaniu jesteśmy”. Słowa ks. Szajny, które padły
w 9 czerwca 2019 roku mogą sprawiać wrażenie, że jesteśmy w posiadaniu nie wiadomo
czego i nie chcemy tego zwrócić. Słowa te, padają z ambony – tej samej, z której kilkadziesiąt lat temu przemawiał bł. ks. Władysław
Findysz, który zawsze starał się parafian łączyć – a nie dzielić. Zabytkowy żyrandol poddawaliśmy konserwacji – ale za pisemną zgodą i przy pełnej aprobacie ówczesnego proboszcza ks. Henryka Magudy. W ramach tej
zgody parafia zobowiązała się do ponoszenia
kosztów zabiegów konserwatorskich. Przedmioty te są własnością parafii – ich zwrot jest
możliwy w każdym czasie – trzeba jednak
ponieść koszty konserwacji, co nie zostało
powiedziane. Przedmioty „w których jesteśmy posiadaniu” możemy zwrócić – trzeba
tylko chcieć je przyjąć. Chcieć przyjąć – także
ludzi, parafian i mieszkańców, których nazwiska są znane w lokalnej społeczności od
kilku pokoleń. Na marginesie należy stwierdzić, że żyjemy w tak małej społeczności, że
kontakt z nami za pośrednictwem kościelnej
ambony był niepotrzebną demonstracją siły

i powrotem do standardów średniowiecza. Historia tutejszej społeczności nie pamięta takich sytuacji – widać ktoś otwiera jej nowy rozdział –
a każda historia kiedyś będzie poddana ocenie.
Gmina Chrześcijańska była, jest i będzie zrzeszeniem ludzi niezależnych od środowisk, które sprawują władzę czy to duchowną, czy świecką. Wiemy, że za tę niezależność płaci się cenę – bo dobre
rzeczy w lokalnym środowisku mogą robić tylko
ludzie „funkcyjni” którzy z racji sprawowanego
urzędu otoczeni są splendorami, mądrością i monopolem na mówienie prawdy. Wiemy, że wielu
ludziom w Nowym Żmigrodzie nasza działalność
była przysłowiową „solą w oku”. Z podobnych
pobudek Gmina Chrześcijańska w 1960 roku padła
ofiarą komunistycznego reżimu – pozbawiono nas
budynków, gruntów, gotówki i statutu. Wielu ludzi zaangażowanych w działania partii komunistycznej z powodzeniem w dzisiejszych czasach
realizuje się w kręgach parafialnych. Dlatego
uznaliśmy, że angażować trzeba się w innym wymiarze. Gmina Chrześcijańska to stowarzyszenie
ludzi znanych z imienia i nazwiska, posiadających
rodziny w Nowym Żmigrodzie. Za swoją działalność nigdy nie oczekiwaliśmy podziękowań. Jesteśmy legalnie działającą organizacją zarejestrowaną
w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz podlegającą
kontroli właściwych organów państwa. Mimo tych
wszelkich niedogodności, nadal podejmujemy
działania na rzecz ochrony zabytków Żmigrodczyzny. W najbliższym czasie poinformujemy o renowacji jednego z zabytkowych obiektów w Nowym
Żmigrodzie, na który pozyskaliśmy dotację w wysokości 60 tysięcy złotych. Osoby zainteresowane
korespondencją prowadzoną w opisywanej sprawie zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.gminachrzescijanska.pl
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