
      Opis kapliczki Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 

 W 1914 r. Pan Jezus stanął na wyniosłym fundamencie, odsłonił swe miłosierne Serce i zaczął 

błogosławić całej ziemi trynieckiej.  I odtąd błogosławi jako świadek doli i niedoli jej mieszkańców. 

U jego stóp ludzie składają swoje prośby, gdy przechodzą obok kapliczki przedstawiającej Jego 

postać. Znakiem modlitwy są wiecznie palące się znicze, kwiaty… Bo ta figura znana jest 

doskonale przez najstarsze pokolenie. Niejedne spracowane oczy skierowały nań swój zmęczony 

wzrok. Niejedno serce głośniej zabiło, gdy spotkało się ze spojrzeniem miłosiernego Pana. Niejeden 

szept wyrwał się spod potoku myśli i zmartwień życia codziennego. Bo to jest widzialny ślad 

mieszkańców, którzy własnymi rękoma wynieśli w górę rzeźbę Zbawiciela. 

       Kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa została wyniesiona w XX wieku na rozdrożu dróg  

prowadzących do miejscowości Głogowiec i Ubieszyn, aby błogosławiła wszystkim pokoleniom. 

Postać Pana Jezusa wznosi się nad „sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi” i zsyła deszcz łask na 

„złych i dobrych”. Zbawiciel ogarnia całym swoim spojrzeniem powroty ludności trynieckiej 

z pracy, pola, szkoły, czy podróży. Cierpliwie słucha każdego westchnienia, choćby było 

niesłyszalne dla wszystkich innych. Nikt tak dobrze jak mieszkańcy Tryńczy nie wie, jak wiele łask 

można wyprosić przed tą kapliczką. Wielu właśnie tu, pod tą figurą odzyskało spokój ducha 

i opanowanie. Wielu ludzi odrodziło tu swoje nadzieje. Wielu także tutaj  usłyszało głos Zbawiciela 

wzywający do nawrócenia i postanowiło pójść za tym wołaniem. 

     Wśród najstarszych mieszkańców Tryńczy krążą dwie tezy na temat przyczyny powstania 

kapliczki. Jednak pewne jest, że została ona wybudowana przez głęboką wdzięczność za 

wysłuchanie modlitw i próśb kierowanych do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tamtych 

czasach, chociaż odmiennych niż obecne, ludzie w trudnościach uciekali się do pomocy modlitwy. 

Szukali w niej ostatniej deski ratunku, jako nieodzownego elementu swojego człowieczeństwa.  Tak 

też było w czasie I wojny światowej, gdy ludność polską uciskała nieustawicznie trwająca walka 

między państwami oraz skrajne niedożywienie społeczeństwa. Właśnie w tym czasie Mateusz 

Partyka wraz ze swoją żoną Rozalią z domu Strama z Gorzyc został wywieziony do obozu 

koncentracyjnego. Uniknęli jednak śmierci i w przekonaniu o Bożej interwencji w 1914 r. wynieśli 

okazałą kapliczkę.  Z racji tego, że Partyka sprawował  wysoki urząd w gminie Tryńcza, był 

szanowany przez jej mieszkańców. Miał on możliwość ufundowania kapliczki, czego dokonał z 

wielką radością. Do dziś widnieje na  niej tabliczka z napisem „Fundacja Mateusza i Rozalii 

Partyków 1914 r.”, co potwierdza prawdziwość przekazu. Za drugi powód uznaje się cudowne 

ocalenie przed powodzią. Nawiązuje on do wylewu Wisłoka, którego wody zaczęły zajmować coraz 

więcej terenu wsi. Część domów i gospodarstw wybudowanych blisko brzegu tej rzeki zostało 

zupełnie zalane. Woda zaległa na polach uprawnych, niszcząc posadzone na nich rośliny. Wały 

wody otoczyły zewsząd prawie całą okolicę. Jednak  budynków osadzonych na lekkich 

wzniesieniach nie dosięgły wody. Tam też zbierali się wszyscy mieszkańcy Tryńczy, by wspólnie 

wznosić do Boga błagalne modlitwy. Już wtedy gromadzili się na miejscu, gdzie obecnie znajduje 

się kapliczka. Wówczas odprawiali nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej oraz te 

czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niedługo później wody ustąpiły, a mieszkańcy 

mogli wrócić na swoją rodzinną ziemię. W wotum wdzięczności wybudowali kapliczkę w miejscu, 

w którym odbywały się ich gorące modlitwy. 

        Kapliczka ta przedstawia figurę Pana Jezusa, który lewą ręką wskazuje na swoje odkryte 

Serce, prawą zaś wyciąga w stronę patrzącego, aby ten zawierzył Mu się i zaufał. Na obu swoich 

dłoniach nosi ślady męki. Z Serca Jego wychodzi płomień, krzyż oraz promienie. Otaczają Je 

ciernie jako symbol cierpień, których doznaje z powodu grzechów ludzi. Wzrok Zbawiciela 

utkwiony jest w każdym człowieku. W ten sposób spoglądający może odnieść wrażenie, że Pan 

Jezus w tej figurze nie patrzy na jego wygląd zewnętrzny, ale na duszę. Spojrzenie Pana przenika to 

co ludzkie, a zdaje się szukać śladu łaski Bożej. Zbawiciel ubrany jest w białą szatę i spowity 

czerwonym płaszczem. Figurę osłania zadaszenie w kształcie łuku zwieńczone krzyżem 

i  kwiatami. Rzeźba umieszczona jest na kilkumetrowej kolumnie. Od frontu można przeczytać 

wezwanie „Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami”. Z prawej strony widnieje płaskorzeźba  



przedstawiająca św. Rozalię, natomiast z lewej św. Mateusza. W taki sposób fundujący kapliczkę 

zaznaczyli swój wkład w jej powstanie. Obecnie tą kapliczką opiekuje się rodzina Sterników.  
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