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Âw. Jan Nepomucen w Ciechocinku

W internetowej Wikipedii czytamy:
„Jan Nepomucen (ur. ok. 1350 w Pomuku, obecnie

Nepomuk, zm. 20 marca 1393 w Pradze) - prezbiter,
spowiednik Zofii Bawarskiej, m´czennik i Êwi´ty
KoÊcio∏a katolickiego.

Biografia: Ok. 1380 przyjà∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie
i zosta∏ kanonikiem przy katedrze Êw. Wita, Wac∏awa
i Wojciecha w Hradczanach. Studiowa∏ prawo kano-
niczne w Pradze i Padwie. Nast´pnie piastowa∏ godnoÊç
kanonika kolegiaty praskiej Êw. Idziego, a w 1389 mia-
nowany zosta∏ wikariuszem generalnym arcybiskupa
praskiego Jana z Jenstejna!. W zwiàzku z zatargiem
mi´dzy królem Czech Wac∏awem IV a arcybiskupem,
Jan Nepomucen popad∏ w nie∏ask´ w∏adcy i w 1393
zosta∏ uwi´ziony. Nast´pnie zrzucono go z mostu Ka-
rola do rzeki We∏tawy. Ta scena jest przedstawiona
na przyk∏ad na p∏askorzeêbie umieszczonej na o∏ta-
rzu Jana Nepomucena w bazylice Êw. Miko∏aja z Miry
w Bochni. Jego zw∏oki z∏o˝ono w katedrze na Hrad-
czanach.

Wed∏ug tradycji, po otwarciu krypty Êwi´tego przed
kanonizacjà w 1719 okaza∏o si´, ˝e jego zw∏oki majà
nienaruszony j´zyk. Wed∏ug innej wersji, Jan Nepo-
mucen po odmówieniu ujawnienia tajemnicy spowie-
dzi Zofii Bawarskiej królowi czeskiemu Wac∏awowi IV
(król podejrzewa∏ ˝on´ o niewiernoÊç), zosta∏ pod-
dany ci´˝kim torturom i w konsekwencji wrzucony
do We∏tawy.

Kult: (…) Jan Nepomucen zosta∏ beatyfikowany
w 1721 roku przez Innocentego XIII, a kanonizowany
19 marca 1729 przez Benedykta XIII. Ju˝ wczeÊniej
uchodzi∏ za nieformalnego patrona Czech, a jego kult
rozprzestrzeni∏ si´ na sàsiednie ziemie, zw∏aszcza Âlàsk.
Jego wspomnienie liturgiczne w KoÊciele katolickim
obchodzone jest 21 maja.

Patronat: Jest patronem jezuitów, Pragi, spowied-
ników, szczerej spowiedzi, dobrej s∏awy i tonàcych
oraz or´downikiem podczas powodzi. Jest tak˝e patro-
nem mostów. Wed∏ug tradycji ludowej by∏ Êwi´tym,
który chroni∏ pola i zasiewy przed powodzià, ale rów-

nie˝ i suszà. Dlatego figury Jana Nepomucena (ne-
pomuki) mo˝na spotkaç jeszcze dzisiaj przy drogach
w sàsiedztwie mostów, rzek, ale równie˝ na placach
publicznych i koÊcielnych oraz na skrzy˝owaniach
dróg.”

Od 16 maja br. Âw. Jan Nepomucen ma swo-
jà figurk´ tak˝e w Ciechocinku. Dzi´ki staraniom
profesora Marka Grzesia stan´∏a ona u zbiegu ulic:
S∏oƒsk Górny i Lipnowskiej, w pobli˝u wa∏u przeciw-
powodziowego, na prywatnym gruncie ofiarowanym
pod figurk´ przez rodzin´ Paƒstwa Kaniewskich.

Ciechociƒski Jan Nepomucen, drewniany Êwiàtek
wykonany przez Krzysztofa Zawackiego, spoglàda na
okolic´ z wysokiego coko∏u, na którym umieszczono
tak˝e tabliczki: jednà z informacjà o Êwi´tym, drugà
- ze strza∏kà wskazujàcà poziom wody na tym terenie
podczas powodzi w roku 1924.

W uroczystoÊci poÊwi´cenia figurki, którego doko-
na∏ ksiàdz Artur Kosierb z parafii w Racià˝ku, obok
pomys∏odawcy prof. Marka Grzesia, wzi´li udzia∏ tak-
˝e autor rzeêby, w∏aÊciciele ofiarowanego pola, zast´p-
ca burmistrza Marian Ogrodowski, niedu˝a grupa
mieszkaƒców Ciechocinka, wÊród nich kilkoro radnych
oraz przedstawiciele prasy.

Âwi´ty Janie Nepomucenie, odwracaj od nas wszyst-
kich groêb´ powodzi, niech woda, ten jeden z najpo-
t´˝niejszych ˝ywio∏ów, zostanie zaprz´gni´ta w s∏u˝b´
cz∏owiekowi, nigdy przeciw niemu!
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