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PRZYDROŻNE KRZYŻE, KAPLICZKI I POMNIKI
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W GOZDOWIE
************************************************************
Przydrożne kapliczki, krzyże nie tylko należą do polskiego do folkloru, nie tylko stanowią ozdobę krajobrazu,
ale przede wszystkim są wyrazem wiary minionych pokoleń. Stanowią one bezcenne bogactwo polskiego
krajobrazu. Niektóre z nich stoją na uboczu, zapomniane przez ludzi, inne toną w kwiatach i są miejscem
spotkań okolicznych mieszkańców. Wszystkie idealnie wpisują się w piękno polskiego pejzażu.
Te znaki kultu religijnego stawiano z różnych powodów. Żaden z nich nie powstał przypadkowo, każdy do
czegoś nawołuje, przypomina o jakimś zdarzeniu. Na krzyżach przydrożnych są wyryte, wyciosane lub
namalowane farbą napisy, które najczęściej informują o powodach wzniesienia tych znaków naszej wiary.
Aktualnie – rok 2014 - na terenie naszej parafii mamy 26 różnych obiektów kultu religijnego, z czego 15 jest
na terenie wsi Podhorce i 11 w Gozdowie. W tej liczbie mamy 13 krzyży przydrożnych, 5 krzyży stojących na
cmentarzach kościelnych, 2 krzyże na cmentarzach grzebalnych, 3 kapliczki, 2 figury wolnostojące i jeden
pomnik. Nie jest to liczba imponująca. Najstarszy pomnik pochodzi z 1869 r. Z pozostałych 16 jest z XX w. i 9
z XXI. Są wśród nich dwa krzyże prawosławne – oba w Podhorcach. W Gozdowie nie ma żadnego, choć we
wspomnieniach parafian jest taka figura, która stała przy starej szkole, czyli niedaleko od obecnego kościoła
parafialnego. Ponadto mieszkańcy Gozdowa wspominają drewniany krzyż przy drodze przed Drogoszewskimi
na zakręcie na Alojzów. Na nim była figura Pana Jezusa pod blaszanym daszkiem. Inny, żelazny krzyż
prawosławny stał po wojnie na działce miedzy Kopaczami (dziś mieszkają tu p. Decowie) a Sieroczyńskimi.
Najstarszy świadek religii rzymskokatolickiej w Podhorcach pochodzi z 1932 r. W Gozdowie jest nim krzyż
drewniany z 1950 r.
Istniejące dziś krzyże przydrożne nie stanowią w większości jakichś większych walorów zabytkowych. Są to
najczęściej krzyże metalowe postawione w miejscu dawnych, drewnianych – 7, z czego aż 5 powstało w latach
80-tych XX w. Krzyży kamiennych jest 5 i to wszystkie w Podhorcach. Są krzyże drewniane misyjne – 2, jeden
z poświęcenia placu pod budowę kościoła oraz jeden cmentarny. Na cmentarzu kościelnym i grzebalnym
w Podhorcach są też dwa krzyże metalowe. Ten drugi obecnie jest na wieży kaplicy cmentarnej. W Gozdowie,
dwa stare, drewniane krzyże stoją w innym miejscu niż dotychczas, jakby „wyrzucone za wieś”. Brakuje dziś
wśród nich takich, które byłyby jakimś dziękczynieniem za otrzymane łaski (z wyjątkiem krzyża w Podhorcach
z 1951 r.).
Dopiero na przełomie XX/XXI w. wybudowano obiekty dziękczynne, tj.: kapliczkę NMP Niepokalanej
w Gozdowie(1999 r. przebudowaną w 2014 r.) – dziękczynienie za przeżyte lata wojny p. Józefa Musiała;
pomnik kolejarzy – w 60. rocznicę mordu kolejarzy przez ukraińskich nacjonalistów; krzyż na byłej stacji
kolejowej w Gozdowie – upamiętnienie tego miejsca w 63. rocznicę męczeństwa; kapliczka przydrożna Najśw.
Serca Pana Jezusa – dziękczynienie za 10 lat istnienia naszej parafii i za pierwszego kapłana wywodzącego
się z Gozdowa. W 2013 r. postawiono w Gozdowie b. POM-ie postawiono figurę Jezusa Miłosiernego dla
uczczenia 15-lecia parafii, a na cmentarzu w Podhorcach figurę Matki Bożej.
Poniżej zaprezentowano w kolejności chronologicznej wszystkie obiekty. W opisach podano czas
powstania, poświecenia obiektu; z czego go zbudowano; kto go postawił, fundował; inskrypcje – napisy, oraz
w jaki sposób dzisiaj służą one ludowi Bożemu. Niech to skromne opracowanie będzie przyczynkiem do
dalszego rozwoju pobożności ludowej wyrażanej w znakach religijnych krzyży i kapliczek przydrożnych.
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1. Krzyż nagrobny
PODHORCE, cmentarz kościelny

Inskrypcje nagrobne

Opis:
Jest to najstarszy z istniejących na terenie naszej parafii krzyż - postument. Pochodzi, jak głosi napis z 1869 r. Został on
postawiony przez proboszcza podhoreckiego Antoniego Liebiedyńskiego, na grobie żony i dzieci. Na postumencie płyta
z wielostopniowym gzymsem uskokowym, na którym są ornamenty. Zachowały się inskrypcje z trzech stron pomnika.
Z czwartej nie ma napisów. Na postumencie jest żeliwny krzyż prosty o ramionach zakończonych półkoliście. W 2014 r.
wykonano betonową podstawę pod krzyż oraz częściowo odrestaurowano nagrobek.
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2. Krzyż przydrożny, prawosławny
PODHORCE, skrzyżowanie tzw. ulic: Kościelnej i Zamojskiej

Inskrypcje

Opis:
Cały obiekt wykonany jest z kamienia. Ma charakterystyczne znamiona prawosławne. Z przedniej strony przypuszczalnie
wcześniej istniała jakaś tablica, o czym świadczy wnęka,

wokół której jest wieniec laurowy. Całość zdobiona

wielostopniowymi gzymsami.
Zachowała się jedynie inskrypcja w języku rosyjskim, z której można wyczytać, że jest on wyrazem wdzięczności Bożej
Matce od rodziny Kowalczuków. Ponadto data, 1 marca 1904 r.
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3. Krzyż przydrożny, prawosławny
PODHORCE, tzw. ul. Górna, na posesji p. Edwarda Chmiela

Opis:
Postument kamienny z wyraźnym napisem roku 1912. Na jednym z boków czytelna jest jeszcze inskrypcja w języku
ukraińskim. Krzyż prawosławny na wielostopniowym postumencie. Gzymsy uskokowe, wielostopniowe z półkolistymi
szczycikami. Być może były też tablice, które zniszczono.
Obecnie przy tym krzyżu nie odbywają się żadne nabożeństwa.
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4. Krzyż przydrożny rzymskokatolicki
PODHORCE KOLONIA, przy rzece Huczwa, od strony Gozdowa

Wygląd krzyża z 2008 r.

Istniejące napisy

Krzyż po renowacji wykonanej 2013 r.

Opis:
To najstarszy obiekt z krzyżów rzymskokatolickich. Postument kamienny dwustopniowy, na prostopadłościanie osadzony
jest stożek, który uwieńczony jest ozdobnym, metalowym krzyżem. Napis od strony ulicy informuje, że wznieśli go
małżonkowie Tomasz i Rozalia (zd. Niciecka) Chomikowie w 1932 r. Inskrypcje na bocznych ścianach zawierają słowa
błogosławieństw ewangelicznych z 5. rozdziału Ewangelii wg św. Mateusza.
Obecnie przy krzyżu tym nie są sprawowane żadne nabożeństwa. Opiekują się nim najbliżsi sąsiedzi.
W 2013 r. dokonano renowacji tego obiektu, bowiem miejsce mocowania żeliwnego krzyża z piaskowcem uległo erozji. Nieco
zmieniono jego górną część.
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5. Krzyż przydrożny, rzymskokatolicki
GOZDÓW, „za lasem”, przy skrzyżowaniu tzw. ulic: Głównej i na Brodzicę

Widniejąca data powstania

Opis:
Ten drewniany krzyż pochodzi z roku 1950. Postawił go p. A. Doroch na tzw. Zalesiu. W 1982 r., kiedy postawiono tam
nowy, metalowy krzyż, ten przeniesiono tutaj „za las”. W tym natomiast miejscu stał inny krzyż, który p. Władysław Procnal
przeniósł na swoją działkę. Po obu stronach krzyża rosną dwa modrzewie. Całość ogrodzona drewnianym płotkiem.
Aktualnie przy tym krzyżu była jedna ze stacji procesji Bożego Ciała. Także przy nim spotykają się pielgrzymi z Gozdowa
i Podhorzec, którzy pielgrzymują pieszo do Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie.
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6. Krzyż przydrożny, rzymskokatolicki
GOZDÓW, przy drodze „za wsią”

Opis:
Ten krzyż postawił w latach 80-tych XX w., p. Władysław Procnal na swoim polu. Wcześniej stał on w Gozdowie „za
lasem”. Nie wiemy dokładnie, z którego pochodzi on roku. Przypuszczalnie postał w pierwszych latach po II wojnie światowej.
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7. Krzyż przydrożny, rzymskokatolicki
PODHORCE, tzw. ulica Górna, na działce p. Drozdy

Istniejące napisy

Opis:
Jest to obiekt już powojenny z 1951 r. Postawili go wówczas na swojej posesji śp. Jan i Zofia Drozdowie na pamiątkę
„przeżytych lat”. Poświecił go ks. kan. Franciszek Klinger.
Krzyż katolicki osadzony jest na dwóch prostopadłościennych postumentach, tj. na większym stoi nieco mniejszy. Całość
skromnie dekorowana. Na wyższym widnieje medalion Matki Bożej Częstochowskiej, a na dolnym jest napis - MATKO, NIE
OPUSZCZAJ NAS.
Przy tym krzyżu jeszcze do roku 2000 były sprawowane nabożeństwa majowe. Obecnie jest tutaj jedna ze stacji procesji
poświecenia pól.
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8. Krzyż misyjny, metalowy
PODHORCE, cmentarz kościelny

Istniejące napisy

Opis:
Metalowy krzyż misyjny stoi pomiędzy 4-ma świerkami na cmentarzu kościelnym w Podhorcach. Wykonał go śp. Józef
Walter z Gozdowa. Napis na krzyżu informuję, że postawiono go 5 XII 1982 r. – PAMIATKA MISJI ŚW. SERCA JEZUSA.
Dodatkowo jest tabliczka z misji, które odbyły się w 1997 r.

10

9. Krzyż przydrożny, rzymskokatolicki
GOZDÓW - WIEŚ, skrzyżowanie tzw. ulic: Głównej i Szkolnej
Wygląd krzyża w roku 2008

Rok 2014

Poświęcenie odrestaurowanego krzyża

Opis:
W tym miejscu od wczesnych lat powojennych stał drewniany krzyż. Przy nim gromadzili się wierni z tej części wsi na
nabożeństwach majowych. W latach 80-tych XX w., śp. Ryszard Łuszczak wykonał ten istniejący, metalowy krzyż, który dalej
pełnił taką samą funkcję aż do powstania kościoła w Gozdowie. Niestety, nie ma na nim żadnych napisów, tylko metalowa
kapliczka z małą figurką Matki Bożej. Krzyż był ogrodzony drewnianym parkanem, umocowanym do metalowych słupków.
Do niedawna do tego krzyża odprowadzano zmarłych, których grzebano na cmentarzu w Werbkowicach. Aktualnie
odbywają się przy nim tzw. „dni krzyżowe”, czyli modlitwy o urodzaje.
W roku 2014 krzyż starannie odrestaurowano, wykonano nowy, metalowy płotek i poświęcono w Wielki Piątek, podczas
nabożeństwa Drogi Krzyżowej (18 kwietnia).
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10. Krzyż przydrożny, rzymskokatolicki
GOZDÓW - ZALESIE, skrzyżowanie tzw. ulic: Głównej i Bocznej

Data powstania krzyża

Opis:
Ten krzyż ufundowali mieszkańcy tej części wsi w 1982 r. Wcześniej stał tutaj krzyż drewniany z 1950 r., który aktualnie
jest za lasem. Wykonał go śp. Józef Walter z Gozdowa z dwóch metalowych ceowników. Teren wokół krzyża ogrodzony
efektownym, metalowym ogrodzeniem. Na krzyżu widnieje napis: JEZU, BŁOGOSŁAW LUD TWÓJ oraz data, 1 V 1982 r.
Poświęcenia krzyż dokonał ks. Marian Luniak, ówczesny wikariusz z Werbkowic, dnia 3 V 1982 r. Było to - jak wspominają
mieszczańscy - bardzo podniosłe wydarzeni dal całej wsi.
Przy tym krzyżu, podobnie jak przy innych w Gozdowie, gromadzili się mieszkańcy wsi na przeróżne nabożeństwa.
Aktualnie przy nim rozpoczyna się procesja poświecenia pól.
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11. Krzyż przydrożny, rzymskokatolicki
PODHORCE KOLONIA, na działce śp. Adolfa i Antoniny Drewniaków

Opis:
Krzyż ten postawiono na miejscu danego drewnianego, na działce śp. Adolfa i Antoniny Drewniaków. Wykonał go
z dwóch metalowych ceowników śp. Józef Walter. Widnieje na nim w dolnej części data: 22 V 1983 r., a na obu belkach napis:
JEZU BŁOGOSŁAW DOM NASZ. Ponadto na krzyżu zawieszono niewielką, metalową kapliczkę szafkową, w której
umieszczono obraz Matki Bożej Fatimskiej. Wokół krzyża jest metalowe ogrodzenie, które wykonał Zygmunt Wyskiel.
Aktualnie przy tym krzyżu są sprawowane nabożeństwa majowe. Tutaj również rozpoczyna się procesja poświęcenia pól
i modlitwy o urodzaje dla wsi Podhorce, tzn. jest tutaj od 1999 r. pierwsza stacja.
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12. Krzyż przydrożny, rzymskokatolicki
PODHORCE, skrzyżowanie tzw. ulic: Zamojskiej i Kościelnej

Opis:
Krzyż ten stawiono na miejscu istniejącego obok na boisku szkolnym krzyża drewnianego, który uległ zniszczeniu
w 1983 r. Jest to również metalowa konstrukcja spawana z dwóch ceowników przez śp. Józefa Waltera. Napis na pionowej
belce i ramionach krzyża oznajmia: PAMIĄTKA WIZYTY OJCA ŚW. JANA PAWŁA II oraz data 16 VI 1983 r. W tym to roku
Jan Paweł II był w Polsce. Krzyż ten poświecił śp. ks. Kan. Franciszek Klinger. Wokół krzyża metalowe ogrodzenie, rosną też
ozdobne krzewy.
Przy tym krzyżu, do 1998 r. gromadzili się wierni na nabożeństwach majowych. Dawniej była tutaj jedna ze stacji procesji
Bożego Ciała. Aktualnie w Wielki Piątek rozpoczyna się tutaj Droga Krzyżowa.
Krzyżem opiekują się najbliżsi sąsiedzi, szczególnie p. Antonina Flak z córką.
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13. Krzyż przydrożny, rzymskokatolicki
PODHORCE, przy tzw. ul. Kościelnej, na działce Antoniego i Leokadii Ciuckich

Opis:
Krzyż umiejscowiony jest w ogródku p. Antoniego i Leokadii Ciuckich. Wykonał go Jan Budny z metalowego dwuceownika.
Widnieje na nim ta sama data co na krzyżu powyżej, tj. 16 VI 1983 r., czyli w roku wizyty Papieża Polaka w naszej Ojczyźnie.
Ponadto na ramionach i pionowej belce jest napis: JEZU, BŁOGOSŁAW OJCZYŹNĘ NASZĄ.
Przy tym krzyżu gromadzą się wierni podczas procesji poświecenia pól – 4 stacja. Ponadto do tego miejsca wyprowadza
się zmarłych z kościoła w Podhorcach, którzy następnie są przewożeni na cmentarz do Werbkowic.
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14. Krzyż z poświęcenia placu pod budowę kościoła
GOZDÓW, w podcieniach kościoła parafialnego

Opis:
Ten skromny drewniany krzyż postawili mieszkańcy Gozdowa w maju 1992 r. podczas poświęcenia placu pod budowę
istniejącego dziś kościoła parafialnego. Poświecił go ks. Leszek Żelazny, ówczesny wikariusz z Werbkowic. Wykonawcą
natomiast był p. Tadeusz Tyc z Gozdowa. Ponieważ krzyż stał na tym miejscu, co obecnie plebania, ks. Proboszcz
postanowił go przenieś pod kościół, gdzie znajduje się w jego podcieniach.
Jest on swoistą pamiątką dla mieszkańców Gozdowa. Obecnie używa się go podczas Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek
i w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 IX).
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15. Kapliczka podwórkowa, p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
GOZDÓW, na podwórku p. Zofii Musiał

Kapliczka przebudowana i poświęcona 15 VIII 2014 r.
Wygląd kapliczki z 1999 r.

Aktualna tablica fundacyjna

Opis:
Kapliczkę wybudowali na swojej posesji p. Józef i Zofia Musiał w 1999 r. Jest ona swoistym wotum złożonym Matce Bożej
przez p. Józefa, którzy przeszedł długą drogę podczas II wojny światowej (m.in. uczestnik bitwy pod Monte Cassino). Kaplicę
poświecił ks. Stanisław Solilak, 30 maja 1999 r.
W 2014 r. p. Czesław Musiał – syn śp. Józefa - przebudował dotychczasową kapliczkę. Właściwie pozostała z dawnej
tylko sama figura. Jest to jedna z piękniejszych kapliczek w okolicy. Wybudowana z ozdobnej cegły. Teren wokół kapliczki
wybrukowano efektowną kostką, przyozdobiono kwiatami, oświetlono i umieszczono tablicę fundacyjną. Ks. Proboszcz
dokonał ponownego poświęcenia, 15 sierpnia 2014 r.
Przy tej kapliczce jest aktualnie jedna ze stacji procesji poświecenia pól.
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16. Krzyż misyjny, drewniany
PODHORCE , cmentarz kościelny

Stara tabliczka informacyjna na krzyżu

Opis:
Ten drewniany, dębowy krzyż wykonał p. Krzysztof Krygowski z Kol. Podhorce. Betonową podstawę i metalowe
mocowanie natomiast – p. Wojciech Wyskiel z Kol. Podhorce. Powodem postawienia kolejnego krzyża były Jubileuszowe
Misje Św. Roku 2000. Przeprowadził je, jak informuje tabliczka umieszona na krzyżu ks. kan. Aleksander Baca – misjonarz
diecezjalny. On również poświecił krzyż w piątek, 10 XI 2000 r. Na krzyżu wyryto napis: Z JEZUSEM W TRZECIE
TYSIĄCLECIE. Na krzyżu umieszczono drugą tabliczkę w roku 2010 – kolejne misje przeprowadzone przez oo. Bernardynów.
Wierni przychodzący do kościoła na nabożeństwa, zwykle go całują.
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17. Krzyż misyjny, rzymskokatolicki
GOZDÓW, cmentarz kościelny

Stara tabliczka informacyjna na krzyżu

Opis:

Ten drewniany, dębowy krzyż wykonał p. Krzysztof Krygowski z Kol. Podhorce. Betonową podstawę i metalowe

mocowanie natomiast – p. Stanisław Wojturski z Gozdowa. Powodem postawienia nowego krzyża były Jubileuszowe Misje
Św. Roku 2000. Przeprowadził je, jak informuje tabliczka umieszona na krzyżu ks. kan. Aleksander Baca – misjonarz
diecezjalny. On również poświecił krzyż w piątek, 10 XI 2000 r. Na krzyżu wyryto napis: Z JEZUSEM W TRZECIE
TYSIĄCLECIE. Na krzyżu umieszczono drugą tabliczkę w roku 2010 – kolejne misje przeprowadzone przez oo. Bernardynów.
Wierni przychodzący do kościoła na nabożeństwa, zwykle go całują.
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18. Krzyż przydrożny, rzymskokatolicki
PODHORCE, skrzyżowanie tzw. ulic: Zamojskiej i Poprzecznej

Opis:
Ten krzyż postawiono, jak większość innych, na miejscu dawnego drewnianego, który uległ zniszczeniu w 2002 r. Wykonał
go z metalowej rury p. Tadeusz Okołowicz. On również wykonał ogrodzenie wokół krzyża. Poświęcenia dokonał ks. Stanisław
Solilak, 9 maja 2002 r.
Przy tym krzyżu jest 3. stacja procesji poświęcenia pól. Dawniej także do tego miejsca odprowadzano pieszo zmarłych
z Podhorzec, których grzebano na cmentarzu w Werbkowicach.
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19. Krzyż cmentarny, rzymskokatolicki
PODHORCE, cmentarz z I wojny światowej

Opis:
W lipcu i sierpniu 1915 r. rozegrała się na tych terenach jedna z bitew I Wojny Światowej. Poległych pochowano
w ziemnych mogiłach zbiorowych i indywidualnych. Na 26 mogiłach są żeliwne krzyże z tabliczkami. Inskrypcje w języku
niemieckim. W części północnej, na wzniesieniu stoi nowy, drewniany krzyż z roku 2004. Wcześniejszy krzyż, również
drewniany, uległ zniszczeniu.
Opiekę nad krzyżem i cmentarzem sprawuje państwo.
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20. Krzyż cmentarny, rzymskokatolicki
PODHORCE, nowy parafialny cmentarz grzebalny

Kaplica cmentarna wybudowana w latach
2009-2010 z metalowym krzyżem na wieży

Opis:
Z chwilą powstania parafii w Gozdowie (1998 r.) rozpoczęto starania o własny cmentarz grzebalny. Lokalizację wybrano w
Podhorcach, w najwyższym miejscu parafii. Od Agencji Skarbu Państwa zakupiono 1,99 ha ziemi. Część z tego ogrodzono.
Długo trwały sprawy związane z dokumentacją. Ostatecznie wszystko ukończono w maju 2004 r.
W centralnym punkcie ogrodzonej działki umiejscowiono metalowy krzyż, który wykonał p. Wojciech Wyskiel z Kol.
Podhorce. Krzyż ten oraz nowy cmentarz grzebalny poświecił bp Jan Śrutwa, 29 sierpnia 2004 r. Aktualnie krzyż ten
umieszczono na wieży kaplicy cmentarnej wybudowanej w latach 2009-20010.
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21. Pomnik kolejarzy
GOZDÓW, cmentarz kościelny, przy dzwonnicy

Tablica z nazwiskami 22 kolejarzy
z Gozdowa zamordowanych przez
bandy UPA, dnia 14/15 marca1944 r.

Opis:
W 2004 r. minęło 60 lat od bestialskiego mordu, jakiego dokonali bandyci z UPA na kolejarzach z Gozdowa w nocy z 14
na 15 marca 1944 r. Żyjący świadkowie oraz rodziny pomordowanych wystąpiły z inicjatywą budowy pomnika. Istniało kilka
koncepcji co do lokalizacji. Ostatecznie Kuria w Zamościu wyraziła zgodę na cmentarz kościelny. Projekt wykonał mgr inż.
arch. Szymon Radomski z Hrubieszowa. Kamienną tablicę ufundował mieszkający wówczas w Gozdowie p. Czesław Musiał.
Poświęcił ją bp Jan Śrutwa, 30 sierpnia 2004 r.
W następnym roku wybudowano betonowy postument. Nastawnice kolejowe i tory wykonał p. Szyport z Werbkowic.
W roku 2006 r. p. Zofia Musiał oraz parafianie z Gozdowa ufundowali z czarnego granitu obudowę dolnej części pomnika.
Całość poświęcił 11 listopada 2006 r. ks. Stanisław Solilak.
Aktualnie przy tym pomniku odbywają się rocznicowe uroczystości szkolne upamiętniające tragiczne wydarzenia z marca
1944 r. Ponadto przy pomniku są też uroczystości patriotyczne w dniu 11 listopada.
O całość troszczą się parafianie, a w szczególności rodziny pomordowanych.
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22. Krzyż przydrożny, rzymskokatolicki
GOZDÓW, była stacja kolejowa

Tablica z nazwiskami poległych kolejarzy

Aktualny (2014 r.) wygląd krzyża

Tak wyglądał krzyż w dniu poświęcenia

Opis:
Z inicjatywą postawienia w tym miejscu krzyża wystąpił ks. Proboszcz Stanisław Solilak. Wiązało się to z faktem, że
dotychczas na budynku stacyjnym była tablica z nazwiskami 22 kolejarzy z Gozdowa, którzy zostali w okrutny sposób
zamordowani w nocy z 14/15 marca 1944 r. Obecnie na stacji są mieszkania prywatne. Pan Wacław Romaniewicz wyraził
zgodę, by na jego działce, która przylega do stacji, postawić krzyż. Projekt opracował sam ks. Proboszcz. Jest to krzyż
z metalowej rury z obwódką wokół oraz narzędziami męki: obcęgi, młotek, włócznia, hizop. Umieszczono też na krzyżu
istniejąca ongiś na budynku stacyjnym tablicę pamiątkową.
Wykonawcą krzyża był p. Andrzej Kluczek z Gozdowa. Fundatorami – parafianie z Gozdowa. Krzyż został poświecony
przez ks. Stanisława Solilaka, 27 maja 2007 r. W roku 2008 r. p. Czesław Musiał oraz najbliżsi sąsiedzi ufundowali efektowe,
metalowe ogrodzenie oraz kostkę brukową.
Na początku przy tym krzyżu była jedna ze stacji procesji Bożego Ciała. Aktualnie, do tego miejsca odprowadza się
zmarłych z Gozdowa, którzy będą pochowani na cmentarzu w Podhorcach oraz jest jedna ze stacji poświęcenia pól.
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23. Kapliczka przydrożna p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
GOZDÓW- WIEŚ, skrzyżowanie tzw. ulic: Głównej i Polnej

Ks. Piotr Spyra poświęca kapliczkę

Tablica fundacyjna

Opis:
16. czerwca 2008 r. minęła 10. rocznica erygowania parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie. W tym też roku
parafia nasza doczekała się pierwszego kapłana wywodzącego się z Gozdowa. Ks. Proboszcz postanowił z tej racji postawić
kapliczkę upamiętniającą te ważne wydarzenia. Ponieważ był to miesiąc czerwiec, czyli czas czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa, zakupiono w tym celu stosowną figurkę. Projekt kapliczki wykonał mgr inż. arch. Szymon Radomski z Hrubieszowa.
Prace murarskie wykonał w maju 2008 r. p. Michał Kowalski. Całość budowli to prostopadłościan uwieńczony daszkiem
z metalowym krzyżem. We wnęce za oknem figura Najśw. Serca Pana Jezusa.
8. czerwca 2008 r. ks. Prymicjant Piotr Spyra poświecił tą kapliczkę. Obecnie do tego miejsca odprowadzani są zmarli,
którzy są chowani na cmentarzu w Werbkowicach.
W 2013 r. umieszczona tabliczkę z napisem:
„Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci…
NASZA PARAFIĘ W 10. ROCZNICĘ JEJ POWSTANIA,
KTÓRA DZIEKUJE ZA PIERWSZEGO KAPŁANA –
K S. P I O T R A S P Y R Ę
W DNIE JEGO PRZYMICJI.
Gozdów, 8.06.2013 r.
Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje”.
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24. Kapliczka p.w. Matki Bożej Fatimskiej
PODHORCE, cmentarz kościelny

Podhorce, 15 VIII 2008 r. – Ks. Bronisław Bucki
poświęca figurę Matki Bożej z Fatimy

Figura w kościele, podczas nabożeństwa fatimskiego

Opis:
W lipcu 2008 r. myśliwi z koła PONOWA, którzy gromadzą się w kościele w Podhorcach na corocznych Mszach św.,
otrzymali od zaprzyjaźnionego myśliwego z Portugalii figurę Matki Bożej Fatimskiej. Dyskutowano nad miejscem ulokowania
tej figury. Wspólnie zadecydowano, że będzie to miejsce na cmentarzu kościelnym. Projekt drewnianej kapliczki na
betonowym fundamencie opracował mgr inż. arch. Szymon Radomski. Prace stolarskie wykonał p. Krzysztof Krygowski z
Kolonii Podhorce. Całość dębowej konstrukcji to prostopadłościan uwieńczony daszkiem 4-spadowym z krzyżem. Z trzech
stron okna.
Samą figurkę poświęcił 15 sierpnia 2008 r. ks. Bronisław Bucki – kapelan myśliwych okręgu zamojskiego, natomiast
drewnianą kapliczkę poświęcił ks. Stanisław Solilak – miejscowy proboszcz, dnia 24 sierpnia 2008 r. Tego dnia
umieszczono w niej figurkę MB Fatimskiej.
Od maja 2009 r. odprawiane są w Podhorcach nabożeństwa fatimskie w ramach Wielkiej Nowenny przed stuleciem
objawień w Fatimie. Figura jest niesiona w uroczystej procesji po nabożeństwach sprawowanych każdego 13. dnia miesiąca
od maja do października.
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25. Figura Jezusa Miłosiernego na granitowym postumencie
GOZDÓW, b. POM

Gozdów, 16 VI 2013 r. – Ks. Stanisław Solilak pośw.
figurę Jezusa Miłosiernego

Opis:
Każdego roku odbywają się procesje pośw. pól i modlitwy o urodzaje. Czwarta stacja jest zwykle w Gozdowie b. POM-ie,
gdzie specjalnie przygotowywano ołtarz. Ks. Proboszcz podczas obchodu pól w maju 2012 r. zaproponował budowę
kapliczki. W tym celu zakupiono dużą figurę Chrystusa Miłosiernego (175 cm) ze specjalnego tworzywa sztucznego,
odpornego na warunki atmosferyczne. W maju 2013 r. postawiono betonowy postument, który obudowano brązowym
granitem i wyryto na nim napisy tj. Akt Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu.
16 czerwca 2013 r. w 15. rocznicę erygowania parafii w Gozdowie pomnik uroczyście poświecił ks. Stanisław Solilak.
Napisy na granitowych płytach:
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25. Figura Matki Bożej
PODHORCE, cmentarz parafialny

Cmentarz grzebalny i kaplicy cmentarna z figurą Matki
Bożej

Opis:
W roku 2013 p. Adam Knysz, właściciel Zakładu Pogrzebowego z Trzeszczan, który również wykonuje nagrobki na
naszym cmentarzu ufundował figurę Matki Bożej wykonanej z piaskowca. Wcześniej była ona na jednym z nagrobków na
cmentarzu grzebalny. Figórę tę umiejscowiono przed kaplicą cmentarną. Została ona uroczyście poświęcona przez
ks. Stanisława Solilaka, 1 listopada 2013 r.
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SPIS – WYKAZ POSZCZEGÓLNYCH OBJEKTÓW
1. Krzyż nagrobny
– PODHORCE, cmentarz kościelny
2. Krzyż przydrożny, prawosławny
– PODHORCE, skrzyżowanie tzw. ulic Kościelnej i Zamojskiej
3. Krzyż przydrożny, prawosławny
- PODHORCE, tzw. ul. Górna
4. Krzyż przydrożny, rzymskokatolicki
- PODHORCE KOLONIA, „za mostem”
5. Krzyż przydrożny, rzymskokatolicki
- GOZDÓW, „za lasem”
6. Krzyż przydrożny, rzymskokatolicki
- GOZDÓW, „za wsią”
7. Krzyż przydrożny, rzymskokatolicki
- PODHORCE, tzw. ul. Górna
8. Krzyż misyjny
- PODHORCE, cmentarz kościelny
9. Krzyż przydrożny
- GOZDÓW – WIEŚ, skrzyżowanie tzw. ulic: Głównej i Szkolnej
10. Krzyż przydrożny, rzymskokatolicki
- GOZDÓW – ZALESIE, skrzyżowanie tzw. ul. Głównej i Bocznej
11. Krzyż przydrożny, rzymskokatolicki
- KOLONIA PODHORCE,
12. Krzyż przydrożny, rzymskokatolicki
- PODHORCE, skrzyżowanie tzw. ulic: Zamojskiej i Kościelnej
13. Krzyż przydrożny, rzymskokatolicki
- PODHORCE, tzw. ul. Kościelna
14. Krzyż z poświęcenia placu pod budowę kościoła
- GOZDÓW, cmentarz kościelny
15. Kapliczka podwórkowa p.w. Niepokalanego poczęcia NMP
-GOZDÓW, na podwórku p. Zofii Musiał
16. Krzyż misyjny
- PODHORCE, cmentarz kościelny
17. Krzyż misyjny
- GOZDÓW, cmentarz kościelny
18. Krzyż przydrożny, rzymskokatolicki
- PODHORCE, skrzyżowanie tzw. ulic: Zamojskiej i Poprzecznej
19. Krzyż cmentarny
- PODHORCE, cmentarz z I wojny światowej
20. Krzyż cmentarny, rzymskokatolicki
- PODHORCE, nowy cmentarz grzebalny
21. Pomnik kolejarzy
- GOZDÓW, cmentarz kościelny
22. Krzyż przydrożny, rzymskokatolicki
GOZDÓW, była stacja kolejowa
23. Kapliczka przydrożna p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
- GOZDÓW, skrzyżowanie tzw. ulic: Głównej i Polnej
24. Kapliczka p.w. Matki Bożej Fatimskiej
- PODHORCE, cmentarz kościelny
25. Figura Chrystusa Miłosiernego
- GOZDÓW, b. POM
26. Figura Matki Bożej przy kaplicy cmentarnej w Podhorcach
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