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KS. MGr WOJciecH ZYGO

parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe 
w Weryni w latach 1978-2000

W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie 
dziejami tzw. „małej Ojczyzny”. Opisujący ją autorzy skupiają się 
zazwyczaj na tym, co w niej wyjątkowe pod względem historycznych 
wartości materialnych, nie odwołując się przy tym prawie wcale do 
jej przeszłości religijnej czy do wartości duchowych. O ile wiedza 
na temat dziejów „małej Ojczyzny” jest potrzebna i konstruktywna, 
to oderwanie jej od życia religijnego czyni ją niepełną, a także nie 
ma pozytywnego wpływu na kształtowanie tożsamości narodowej 
w społeczeństwie, zwłaszcza w chwili, gdy jest ono zagrożone glo-
balizmem i tendencyjnymi trendami pochodzenia europejskiego, 
które są sprzeczne z wartościami chrześcijańskimi1. te myśli były 
głównym impulsem wyznaczającym charakter pracy autora, do-
tyczącej zaistnienia i rozwoju na ziemi kolbuszowskiej wspólnoty 
parafialnej w miejscowości Werynia. podejmując kwestię dziejów 
tej parafii w latach 1978-2000, należy szczegółowo opisać ją 
jako wspólnotę wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele 
partykularnym2.

Dumą społeczeństw jest ukazywanie perły dziejów i szczy-
cenie się dokonaniami. tak też jest w przypadku werynian. ich 
zaangażowanie się w życie kolbuszowskiej parafii, obronę katechi-
zacji, tworzenie struktur weryńskiej parafii, funkcjonowanie kaplic, 
budowę kościoła i w życie wspólnotowe często jest głównym tema-
tem wspomnień starszych mieszkańców Weryni. Niniejsza praca 
ma na celu usystematyzować w czasie te zaszłości, odrzucić mity, 
ukazać prawdę, którą szczegółowo niewielu zna i dać potomnym 
przykład praktykowania miłości Boga przez wypełnianie dekalogu.

Znaczący wpływ na powstanie pracy miała również 

1 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003.
2 KKK, nr 2179.
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znajomość wielu ludzi kształtujących przez 22 lata oblicze weryń-
skiej parafii, a także emocjonalna więź autora z ziemią, w której 
tkwią jego rodowe korzenie, bowiem wywodzi się z Weryni. Autor 
przez pewien okres był obserwatorem wielu wydarzeń z jej życia, 
dlatego chce temu środowisku pozostawić to spojrzenie w postaci 
niniejszego artykułu. tekst jest częścią pracy magisterskiej auto-
ra, poświęconej powstaniu i działalności omawianej parafii. przy 
doborze wykorzystanej w pracy literatury rolę odgrywała ilość  
i wartość zawartego w niej materiału, dotyczącego wspólnoty 
wiernych w Weryni.

I. POWSTANIE I ROZWÓJ PARAFII
Jak naucza Sobór Watykański ii, „parafia jest określo-

ną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele 
partykularnym, nad którą pasterską pieczę pod władzą biskupa 
diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu paste-
rzowi”3. Sobór ten mówi o parafii jako o określonej części diecezji4 
przewodzonej przez jej pasterza zastępującego biskupa5 i w pewien 
sposób przedstawiającej widzialny Kościół6. Sobór naucza dalej, 
że parafia gromadzi w jedno wszelkie występujące w jej obrębie 
różnorakie właściwości ludzi i wszczepia je w powszechność Ko-
ścioła7. powinno się doprowadzić do rozkwitu poczucie wspólnoty 
parafialnej8, która ma też dawać przykład apostolstwa9. Należy 
dzieci tak włączać w miejscową społeczność parafialną, by w niej 
uświadamiały sobie, że są żywymi i aktywnymi członkami Ludu 
Bożego10.

1. Działania zmierzające do erekcji parafii 
W latach 70. XX w. na tle całej polski znamienny był rozwój 

sieci parafialnej w diecezji tarnowskiej. Dokonał się on szczególnie 
za pasterzowania bpa Jerzego Ablewicza, który wytrwale zmierzał 

3 por. KpK, kan. 515, § 1.
4 por. Sobór Watykański ii, christus Dominus. Dekret o pasterskich 

zadaniach biskupów w kościele, nr 30.
5 por. tamże, Sacrosanctum concilium. Konstytucja o Liturgii świętej, 

nr 42.
6 por. tamże.
7 por. tamże, Apostolicam Actuositatem. Dekret o apostolstwie świec-

kich, nr 10.
8 por. tamże, Sacrosanctum concilium. Konstytucja o Liturgii świętej, 

nr 42.
9 por. tamże, Apostolicam Actuositatem. Dekret o apostolstwie świec-

kich, nr 10.
10 por. tamże, nr 30.
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do podziału dużych i rozległych parafii11. tworzenie w tym czasie 
nowych placówek duszpasterskich było sprawą bardzo trudną.  
UW WdSW często odpowiadał negatywnie na prośby o zezwolenie 
na erygowanie nowej parafii, które wnosiła Kuria Diecezjalna. Wte-
dy to biskup tworzył wikarię parafialną, do której posyłał kapłana, 
a ten z kolei prowadził na jej terenie duszpasterstwo. Zazwyczaj 
jedynym obiektem sakralnym na tym obszarze były kaplica lub 
sala katechetyczna12. 

Z czasem ponawiano prośbę o erygowanie parafii. ta 
procedura trwała często kilka lat. pomimo to bp J. Ablewicz był 
wytrwały w staraniach. Korespondował z władzami w tej sprawie, 
a w dorocznych rozmowach z wojewodą argumentował potrzebę 
tworzenia nowych parafii i domagał się zgody na ich erygowanie. 
Ostatecznie w latach 1970-1980 wywalczył zezwolenie na utwo-
rzenie tylko 18 parafii. W kolejnym dziesięcioleciu erygował aż 110 
nowych parafii, w tym także parafię w Weryni, które wymagały 
budowy nowych kościołów parafialnych13.

a) utworzenie rektoratu
Za czasów proboszczowania ks. L. curyło zaczął się pro-

ces intensywnego duszpasterstwa na terenie Weryni. Zostało ono 
zainicjowane głównie przez tworzenie i prowadzenie placówek 
katechetycznych w domach parafian. coraz większa świadomość 
przynależności do dyskryminowanego Kościoła katolickiego po-
budzała praktykujących katolików do współdziałania z księżmi 
na rzecz obrony wiary przed zgubnym wpływem marksistowskiej 
ideologii.

przykładem na to jest wydarzenie, które dało podstawy 
pod pewną samodzielność duszpasterską Weryni, a w konse-
kwencji pod kształtowanie się struktur weryńskiej parafii. Było to 
powstanie punktu katechetycznego, który znajdował się w domu 
Katarzyny Kosiorowskiej. Maria Dzienniak i Ludwika Antos, córki 
Katarzyny Kosiorowskiej i prawne spadkobierczynie jej mająt-
ku14, zrzekły się nieodpłatnie rodzinnego domu i przeznaczyły go 
na punkt katechetyczny15. Zajęcia z katechezy odbywały się tam 

11 por. J. Gucwa, Budownictwo sakralne diecezji tarnowskiej w latach 
1945-1985, tSt, 9 (1986), s. 209-213. 

12 tamże.
13 tamże.
14 Katarzyna Kosiorowska zmarła 1 ii 1969.
15 ApW, tKK, Akt darowizny, 5 ii 1969; tamże, Umowa dzierżawy, 

15 X 1969; ZpA, relacja Zofii Starzec, 15 Viii 2003; tamże, relacja 
Stanisława Blat, 21 Viii 2003. Za zgodą spadkobierców parafia Kol-
buszowa wyremontowała powyższy budynek kosztem ok. 30000 zł  
i użytkowała go jako punkt katechetyczny na zasadzie najmu. Była to 
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od wiosny 1969 r. Normalny ich przebieg został zakłócony dnia  
18 grudnia 1969 r. O godz. 1300 do punktu katechetycznego 
przybyli pracownicy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc chłopska”  
i Gminnej rady Narodowej w Kolbuszowej Górnej z radcą prawnym 
powiatowej rady Narodowej w Kolbuszowej. Oświadczyli zebranym 
mieszkańcom, że ten budynek jest własnością Skarbu państwa  
i został przeznaczony na sklep przemysłowy. Oficjalną decyzję w tej 
sprawie dostarczono jednak sołtysowi Weryni dopiero w godzinach 
wieczornych16. Urzędnicy gminni wezwali funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej i Służbę Bezpieczeństwa do wykonania decyzji  
i przeciwdziałania ewentualnym protestom. W obronie obiektu 
stanęli mieszkańcy wsi. Kobiety zajęły ławki wewnątrz budynku  
i zaczęły śpiewać pieśni maryjne, a ich mężowie zgromadzili się za 
budynkiem. to modlitewne czuwanie trwało przez całą noc. przy-
niosło ono pozytywny skutek. W ten sposób mieszkańcy Weryni 
obronili budynek przed zajęciem przez władze17.

Władze gminne nie ustąpiły jednak w tej sprawie. Dnia 
4 lutego 1970 r. prezydium GrN w Kolbuszowej Górnej wniosło 
pozew do Sądu powiatowego w Kolbuszowej przeciw mieszkańcom 
Weryni i parafii Kolbuszowa w sprawie bezprawnego użytkowania 
budynku po K. Kosiorowskiej18. Sąd w Kolbuszowej 11 lipca 1970 r. 
wydał wyrok na niekorzyść mieszkańców Weryni i proboszcza ks. 
L. curyło19. Wówczas odwołali się oni do Sądu Wojewódzkiego 
w rzeszowie. ten uchylił wyrok sądu kolbuszowskiego i skierował 
sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd powiatowy w Kolbu-
szowej20. tam po raz drugi sprawę wygrało prezydium GrN21. po 
tym wyroku sądowym mieszkańcy Weryni zażądali zmiany sądu. 
pozytywnie ich wniosek rozpatrzył Sąd Wojewódzki w rzeszowie 

dzierżawa bezterminowa, której czynsz stanowiły poniesione koszty 
remontowe. Odpowiedzialnym za prace remontowe przy tym budyn-
ku był Stanisław Blat, przewodniczący Komitetu Budowy Kościoła  
w czasie budowy nowej świątyni w Weryni. 

16 ApW, tKK, prośba mieszkańców Weryni do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w Warszawie, 21 Xii 1969.

17 ApK, Liber memorabilium…, dz. cyt., s. 21, 24-25; ApW, Kronika 
parafii Werynia, s. 21; ZpA, relacja Zofii Starzec, 15 Viii 2003; tamże, 
relacja Franciszka śnieżka, 24 Vii 2003; tamże, relacja Weroniki 
Sondej 10 Xi 2003.

18 ApW, tKK, pozew, 4 ii 1970.
19 tamże, Sentencja wyroku, 11 Vii 1970.
20 tamże, Sentencja wyroku, 19 i 1971.
21 tamże, Sentencja wyroku, 5 Xii 1972.
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i przeniósł postępowanie do Mielca22. tam został wydany wyrok 
korzystny dla wiernych przyszłej parafii23. 

W trakcie trwania procesu o prawa do domu Katarzyny 
Kosiorowskiej, 23 sierpnia 1971 r. wizytację kanoniczną na tere-
nie parafii kolbuszowskiej przeprowadził bp J. Ablewicz. podczas 
niej odwiedzał poszczególne punkty katechetyczne, w tym także 
punkt w Weryni. Wówczas proboszcz, kierując się wcześniejszymi 
prośbami wiernych z Weryni, podsunął myśl utworzenia miejscowej 
parafii. Wkrótce zostały podjęte odpowiednie starania w tym kie-
runku24. Dnia 14 kwietnia 1974 r. bp J. Ablewicz utworzył wikarię 
parafialną w Weryni, a pieczę nad nią zlecił wikariuszowi parafii 
kolbuszowskiej, ks. Stanisławowi Wójcikowi25. Jako rektor domu 
katechetycznego przez rok uczył on religii i udzielał sakramentów.

W r. 1975 ks. S. Wójcik został przeniesiony do Lubziny. 
Wówczas wierni z Weryni starali się wyjednać w Kurii jego powrót. 
prośby swe skierowali także do prymasa polski, kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. po tej interwencji mieszkańcy Weryni doczekali 
się powrotu swojego duszpasterza26. pismem Kurii tarnowskiej 
z dnia 24 czerwca 1976 r.27 ustanowiono rektorat28 w Weryni, a ks. 
S. Wójcika mianowano powtórnie wikariuszem w Kolbuszowej 
i rektorem kaplicy w Weryni. Oprócz zwykłych obowiązków, do 
których należały m.in. troska o powierzony mu kościół i sprawo-
wanie w nim liturgii, głównym zadaniem rektora było wyszukanie 
miejsca pod budowę nowego kościoła i wybudowanie go. W tym 

22 tamże, Sentencja wyroku, 30 iV 1973.
23 ApK, Liber memorabilium…, dz. cyt., s. 21, 24-25; ApW, tKK, Sen-

tencja wyroku, 14 Xii 1973.
24 ApW, Kronika parafii Werynia, s. 21; ZpA, relacja ks. Stanisława 

Wójcika, 7 ii 2002.
25 tamże; ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, Dział 1,teczka i: 

Zmiana duszpasterzy, Decyzja 14 iV 1974.
26 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, Dział 1,teczka i: Zmiana 

duszpasterzy, List 29 Xii 1976; ApW, Kronika…, s. 22; ZpA, relacja 
ks. Stanisława Wójcika, 7 ii 2002. po powrocie ks. Stanisława miesz-
kańcy Weryni napisali 29.12.1976 list dziękczynny do kard. Stefana 
Wyszyńskiego, w którym złożyli życzenia noworoczne od mieszkańców 
parafii kolbuszowskiej, podziękowali za przywrócenie ks. Stanisława  
z Lubziny do Kolbuszowej i prosili o darowanie im nieustępliwej walki. 
Odpis tego listu skierowali także do bp. J. Ablewicza.

27 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, Dział 1,teczka i: Zmiana 
duszpasterzy, Decyzja, 24 Vi 1976.

28 Zob. KpK, kan. 556-563.
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też czasie dom katechetyczny29 podniesiony został do rangi tym-
czasowej świątyni30. 

b) erygowanie parafii
respektując narzucony Kościołowi przez państwo obo-

wiązujący tok postępowania w przypadku ustanawiania nowych 
jednostek parafialnych, Kuria Diecezjalna w tarnowie 6 kwietnia 
1978 r. wystosowała pismo do Wydziału Wyznań w rzeszowie.  
W dokumencie tym umieściła argumentację za powstaniem nowej 
parafii w Weryni. przedstawiono w nim trudności w zaspokajaniu 
potrzeb religijnych parafian kolbuszowskich pochodzących z Wery-
ni, wynikające głównie z pokonywania dużej odległości do kościoła 
parafialnego. powołano się również na to, iż po utworzeniu nowej 
parafii bp J. Ablewicz będzie o wiele łatwiej mógł wypełniać swoje 
obowiązki pasterskie. Nadmieniono również, że parafia Kolbu-
szowa jest największą w diecezji tarnowskiej i wymaga podziału,  
a poprzez utworzenie parafii w Weryni zniknie szereg istniejących 
do tej pory trudności, nie pozwalających w pełni sprawnie prowa-
dzić duszpasterstwa na terenie kolbuszowskiej parafii31. 

po otrzymaniu prośby tarnowskiej Kurii, rzeszowski Wy-
dział Wyznań postanowił skonsultować się przed podjęciem decyzji 
z UW WdSW w Warszawie. W wystosowanym dokumencie napi-
sano, że w r. 1976 przy istniejącej od roku 1900 kaplicy mszal-
nej w Weryni Kuria tarnowska utworzyła placówkę pomocniczą 
parafii Kolbuszowa i obsadziła tam duchownego, dając mu pełne 
uprawnienia do prowadzenia duszpasterstwa parafialnego na tym 
terenie32. Mając na uwadze to, że są to warunki do utworzenia 
parafii i że bp J. Ablewicz wykazywał właściwy stosunek do władz 
państwowych i przepisów prawnych prL, zespół wojewódzki przy-
chylił się do zamierzeń Kurii tarnowskiej w sprawie erygowania 
parafii w miejscowości Werynia. prosił również o akceptację tego 
postanowienia przez zespół warszawski33. 

24 kwietnia 1978 r. rzeszowskie władze wyznaniowe 

29 Dom po Katarzynie Kosiorowskiej.
30 ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 22; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 

7 ii 2002.
31 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, Dział 1, teczka: Zmiana 

duszpasterzy, Zawiadomienie, 6 iV 1978; AipNrz, ipN – rz – 61/153, 
teczka: Urząd Wojewódzki w rzeszowie, Wydział do spraw Wyznań, 
parafia Werynia, Zawiadomienie, 6 iV 1978.

32 Mowa tu o ks. S. Wójciku, jednak mylnie została podana data po-
wstania i miejsce kaplicy mszalnej.

33 AipNrz, ipN – rz – 61/153, teczka: Urząd Wojewódzki w rzeszowie, 
Wydział do spraw Wyznań, parafia Werynia, Zawiadomienie (prośba), 
11 iV 1978.
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poinformowały Kurię tarnowską o pozytywnym rozpatrzeniu jej 
wniosku z 6 kwietnia 1978 r. tym samym zezwoliły na erekcję 
nowej parafii, obejmującej swym zasięgiem terytorialnym granice 
administracyjne wsi Werynia34. cztery dni później, 28 kwietnia 
1978 r., Kuria skierowała pismo do UW WdSW. Zaznaczyła w nim, 
że proboszczem planowanej parafii ma zostać ks. S. Wójcik, syn 
Jana i elżbiety Książek, urodzony 20 marca 1937 r.35 Odpowiedź 
przyszła niespełna miesiąc później, 26 maja 1978 r. Jak się oka-
zało, Wydział Wyznań nie wniósł zastrzeżeń do tej decyzji36. przed 
formalnym objęciem nowej parafii proboszcz musiał złożyć ślu-
bowanie w UW WdSW w rzeszowie. Miało ono następującą treść: 
„ślubuję uroczyście dochować wierności polskiej rzeczpospolitej 
Ludowej, przestrzegać jej porządku prawnego, nie przedsiębrać 
niczego, co mogłoby zagrażać dobru polskiej rzeczpospolitej Lu-
dowej”. Dopiero po spełnieniu tych wszystkich wymogów według 
prawa państwowego mógł piastować swój urząd37. 

W dniu 27 maja 1978 r. bp J. Ablewicz wydał dekret ery-
gujący parafię pw. Błogosławionego Maksymiliana Marii Kolbe  
w Weryni. W dokumencie tym zawarte zostały motywy ustano-
wienia parafii. Na samym początku bp Ablewicz powołał się na 
dekret Soboru Watykańskiego ii O pasterskich zadaniach biskupa 
w Kościele, według którego obowiązkiem biskupa jest troszczyć 
się o dobro duchowe wiernych, w tym wypadku wyrażające się 
niewątpliwe poprzez fakt powołania do życia nowej parafii. Kolejno 
w dokumencie tym zaznaczono, że ze względu na zamieszkanie 
na peryferiach kolbuszowskiej parafii, trudny dostęp do kościoła 
parafialnego i małą pojemność kaplicy tyszkiewiczów, której hi-
storię i przeznaczenie jednocześnie ukazano, mieszkańcy Weryni 
usilnie zabiegali o własną świątynię. Wspomniano również o tym, 
że w r. 1974 utworzono na terenie Weryni wikarię parafialną, aby 

34 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, Dział 1, teczka: Zmiana 
duszpasterzy, Zawiadomienie, 24 iV 1978; AipNrz, ipN – rz – 61/153, 
teczka: Urząd Wojewódzki w rzeszowie, Wydział do spraw Wyznań, 
parafia Werynia, Zawiadomienie, 24 iV 1978.

35 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, Dział 1, teczka: Zmiana 
duszpasterzy, Zawiadomienie, 28 iV 1978; AipNrz, ipN – rz – 61/153, 
teczka: Urząd Wojewódzki w rzeszowie, Wydział do spraw Wyznań, 
parafia Werynia, Zawiadomienie, 28 iV 1978.

36 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, Dział 1,teczka: Zmiana 
duszpasterzy, Zawiadomienie, 26 V 1978; AipNrz, ipN – rz – 61/153, 
teczka: Urząd Wojewódzki w rzeszowie, Wydział do spraw Wyznań, 
parafia Werynia, Oświadczenie, 26 V 1978.

37 AipNrz, ipN – rz – 61/153, teczka: Urząd Wojewódzki w rzeszowie, 
Wydział do spraw Wyznań, parafia Werynia, ślubowanie, 22 V 1978.



138 ks. mgr Wojciech Zygo

poprzez to móc w przyszłości na tym miejscu erygować parafię. 
Ów akt erekcyjny zakończono słowami: „po wysłuchaniu kapituły 
katedralnej na większą chwałę Boga i duchowy pożytek wiernych 
erygowano parafię w Weryni”38. 

Zawarte w tym dokumencie szczegółowe informacje o nowej 
parafii określiły terytorium nowej parafii. Objęła ona całą miejsco-
wość Werynia w jej granicach administracyjnych. Wówczas wieś 
ta liczyła 1.800 wiernych. Majątek kościelny i parafialny istniał 
według spisu inwentarza sporządzonego przez nowego probosz-
cza. Spis ten miał być przesłany do Kurii do 30 czerwca 1978 r. 
Władzę proboszcza zdefiniowano według dokumentu soborowego 
Christus Dominus39.

Następnie dnia 3 czerwca 1978 r. Kuria Diecezjalna skie-
rowała do ks. L. curyło, dziekana dekanatu kolbuszowskiego, akt 
erekcyjny, w którym poinformowała go o tym, że 27 maja erygowa-
no parafię w Weryni, a jej proboszczem mianowano dotychczaso-
wego wikariusza kolbuszowskiego ks. S. Wójcika. Według zaleceń 
tego dokumentu ks. L. curyło miał odebrać od niego wyznanie 
wiary, zaś po tym nowy proboszcz miał sporządzić spis inwentarza 
kościelnego, beneficjów i kancelarii. Ów spis potwierdzony przez 
dziekana powinien był dostarczyć Kurii do 30 czerwca 1978 r.40

Datą 3 czerwca 1978 roku zostało również opatrzone pismo 
Kurii do ks. S. Wójcika. Na mocy tego dokumentu mianowano go 
proboszczem nowo utworzonej parafii w Weryni. W myśl kanonu 
455 cic miał on troszczyć się o zbawienie dusz powierzonych 
sobie ludzi i o administrację parafii41. po uroczystym wyznaniu 
wiary złożonym przez ks. S. Wójcika przed dziekanem i para-
fianami, 28 czerwca 1978 r. ks. L. curyło poinformował Kurię  
o tym wydarzeniu i dołączył spis inwentarza wykonany przez nowo 
zaprzysiężonego proboszcza. Kuria przyjęła wyznanie wiary i ten 
spis 12 lipca 1978 r.42.

tak skomplikowany przebieg wydarzeń towarzyszył po-
wstaniu parafii w Weryni. Dopiero po tym procesie mieszkańcy 
miejscowości bez pokonywania dużych odległości i bez większych 
przeszkód mogli prowadzić życie sakramentalne i spełniać swe 

38 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, Dział 1,teczka: Zmiana 
duszpasterzy, Akt erekcyjny, 28 V 1978.

39 tamże.
40 tamże.
41 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, Dział 1, teczka i: Zmiana 

duszpasterzy, Decyzja, 3 Vi 1978; ZpA, relacja ks. Stanisława Wój-
cika, 7 ii 2002.

42 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, Dział 1, teczka ii: Zmiana 
duszpasterzy, informacja, 28 Vi 1978, informacja, 12 Vii 1978.
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religijne obowiązki względem Boga pod przewodnictwem swego 
duszpasterza. Naglącą sprawą była jednak wciąż budowa więk-
szego obiektu, potrzebnego do sprawowania kultu Bożego.

II. MIEJSCA KULTU BOŻEGO
Kultem religijnym nazywamy zewnętrzne i wewnętrzne 

działania człowieka zmierzające do uwielbienia i uczczenia Boga. 
przybiera on zorganizowaną formę sprawowania różnych nabo-
żeństw a zwłaszcza składania ofiary eucharystycznej, która wiąże 
się z gromadzeniem w kościele43.

1. Budowa kościoła i domu parafialnego
„Dla realizacji swych zadań każda parafia potrzebuje miej-
sca – kościoła. Budynek materializuje i jakby umożliwia 
pełnienie misji kościoła w świecie, to jest niesienie ludziom 
dobrej nowiny”44. 
Nie jest celem samym w sobie, ale nabiera znaczenia, gdy 

służy. Jest centralnym ośrodkiem życia religijnego i pełni wielo-
rakie funkcje religijne45.

W Konstytucji o liturgii Sobór Watykański ii zwrócił uwagę 
na to, że pierwszą funkcją budynku kościelnego jest zgromadze-
nie wiernych dla uwielbienia Boga przez sprawowanie czynności 
liturgicznych i czynne uczestnictwo wszystkich. „przy wznoszeniu 
świątyni należy troskliwie dbać o to, aby ułatwiały wykonywanie 
czynności liturgicznych oraz osiągnięcie czynnego uczestnictwa 
wiernych46. W kościele parafialnym chrystus buduje Kościół jako 
wspólnotę wiary, kultu i miłości. Sercem parafii jest kościół. Bez 
kościoła niemożliwe jest funkcjonowanie i życie parafii47.

a) zabiegi i formalności związane z uzyskaniem 
i wydaniem pozwolenia na budowę kościoła

W epoce socrealizmu w polsce uznano, że kościoły są zbędne 
w marksistowskim modelu przestrzeni społecznej. Do lat 70. XX w.  
budownictwo sakralne i kościelne w całej polsce, było jednym  
z największych problemów Kościoła. Wydziały do Spraw Wyznań 
w całej polsce w negocjacjach z Kościołem katolickim dotyczących 

43 por. Słownik nauki religii, red. J. Szpet, B. Walczak, poznań 1994, 
s. 144.

44 M. e. rosier-Siedlecka, posoborowa architektura sakralna, Lublin 
1979, s. 25.

45 por. J. Majka, Socjologia parafii, Lublin 1969, s. 145-146.
46 por. Sobór Watykański ii, Sacrosanctum concilium. Konstytucja 

o Liturgii świętej, nr 142; KpK, kan. 1214; iV SDt, Statuty 281-288.
47 por.: J. Majka, Socjologia…, dz. cyt., s. 144-146; M. e. rosier-Sie-

dlecka, posoborowa…, s. 24-35.
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wydawania zezwoleń na budowę obiektów sakralnych opierały się 
na „Okólniku nr 3 Urzędu do Spraw Wyznań z 23 marca 1957 roku 
w sprawie budownictwa obiektów sakralnych kościelnych oraz za-
opatrywania tych obiektów w materiały budowlane”48. procedura, 
którą określał ten dokument, przedstawiała się następująco: Kuria 
biskupia miała obowiązek przesyłać do prezydiów WrN roczny plan 
budowlany, obejmujący obiekty zgłoszone wcześniej przez parafie 
w Kurii, w których prace budowlane miały być podjęte w danym 
roku. Okólnik zarządzał, że: „Uzgodnienie wniosków podanych  
w planie rocznym następuje w drodze porozumienia między Kurią  
a prezydium WrN”49. W rzeczywistości to „uwzględnianie” oka-
zywało się przez całe lata fikcją wobec decyzji podejmowanych 
arbitralnie przez Urząd Wojewódzki50.

Wnoszone do władz terenowych podania o zgodę budowy 
obiektów sakralnych (głównie kościołów), rzadko były rozpatrywa-
ne pozytywnie. Jako uzasadnienie odmowy zezwoleń, nierzadko 
można było usłyszeć to, że istnieje wystarczająca sieć obiektów 
kościelnych, a są ważniejsze potrzeby w danym rejonie. Każde 
udzielone zezwolenie propaganda prL natomiast nagłaśniała  
i wykorzystywała w oficjalnych oświadczeniach, w których pisano  
i mówiono o wolności religijnej oraz o możliwości budowy kościo-
łów w polsce51.

Jeszcze przed powstaniem parafii w Weryni myślano  
o wybudowaniu przynajmniej kaplicy dojazdowej, która ułatwia-
łaby pracę duszpasterską. świadczą o tym pisma ks. L. curyło  
i ks. S. Wójcika skierowane do Kurii. Jako pierwszy prośbę taką 
skierował ks. L. curyło. pismo to nosi datę 11 listopada 1977 r. 
Kapłan prosił w nim o umieszczenie w planie inwestycji sakralnych 
budowy kaplicy w Weryni. prośbę uzasadniał trudnymi warun-
kami zaspokajania potrzeb religijnych przez parafian z Weryni52. 
Autorem drugiego pisma z 29 listopada 1977 r. był ks. S. Wójcik, 
rektor kaplicy w Weryni. prosił w nim o umieszczenie w wykazie 

48 J. Gucwa, Budownictwo sakralne diecezji tarnowskiej w latach 1962-
1990, w: świadek wierny. Dziesiąta rocznica śmierci arcybiskupa 
Jerzego Ablewicza, red. i. Stala, J. Królikowski, Ł. Wilczura, tarnów 
2000, s. 115-116, 118.

49 tamże.
50 J. Majka, Socjologia…,dz. cyt., s. 144-146; M. e. rosier-Siedlecka, 

posoborowa…, dz. cyt., s. 24-35.
51 i. Dudziak, przełomowe ćwierćwiecze posługiwania bpa Jerzego 

Ablewicza w Kościele tarnowskim, tSt, 10 (1987), cz. 2, s. 16-18.
52 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, Dział 1,teczka ii: Zmiana 

duszpasterzy, prośba, 11 Xi 1977.
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zamierzonych inwestycji budowlanych do UW WdSW na r. 1978 
pilnej sprawy przeniesienia i rozbudowy kaplicy tyszkiewiczów53. 

Sprawa budowy kaplicy bądź też rozbudowy istniejącej 
jednak przycichła, bowiem zaczęto starania o utworzenie parafii 
w Weryni, które pół roku później zaowocowały powstaniem nowej 
jednostki parafialnej. Dopiero wówczas naglącą stała się potrzeba 
posiadania obiektu kultu stanowiącego jej własność. Wtedy też 
na prośbę proboszcza komisja kościelna i biskup zapoznali się  
z warunkami panującymi w parafii. Jako projektanta planu kościo-
ła i domu parafialnego Kuria tarnowska zaproponowała architekta 
Adama Gustawa z rzeszowa, twórcę wielu projektów kościołów  
i innych obiektów sakralnych. po zapoznaniu się z otrzymanym 
od proboszcza programem budowy, poprzedzonym wstępną ana-
lizą socjologiczno-religijną, określeniem potrzeb duszpasterskich 
i funkcji liturgicznych oraz analizą ekonomiczną, przystąpił on 
do pracy nad planami mających powstać w przyszłości budowli54.

pierwotną działką z przeznaczeniem na budowę kościoła 
i plebanii była parcela leżąca przy posesji Władysława czachora, 
którą też dzierżawił, ponieważ jej właściciel mieszkał wówczas  
w Stanach Zjednoczonych. proboszcz zamierzał wykupić to miej-
sce, jednak Kuria tarnowska odrzuciła tę propozycję. powodem 
tego była procedura, którą musiałaby przejść ta transakcja, po-
nieważ byłaby ona dokonywana przez pośrednictwo ambasady 
USA w polsce. Wtedy proces ten trwałby bardzo długo ze względu 
na napiętą sytuację polityczną między Związkiem radzieckim  
i państwami Układu Warszawskiego a państwami zachodnimi,  
w tym wypadku Stanami Zjednoczonymi55. Alternatywą w zaist-
niałej sytuacji była możliwość wykupienia działek na plac pod 
budowę nowej świątyni od parafian, co też uczyniono. Wykupiony 
plac pod budowę kościoła obejmował działki: Michała Mytycha (nr 
556/1 o pow. 0,39 ha), piotra Antosa (nr 561 o pow. 0,10 ha), Jana 
Starca (działka nr 557/3 o pow. 0,08 ha), Janiny Kurdziel (działka 
nr 557/5 o pow. 0,05 ha) i UMiG w Kolbuszowej (nr 816/3 o pow. 
0,21 ha, nr 1005/2 o pow. 0,05 ha i nr 562/6 o pow. 0,02 ha)56.

Mając już projekt kościoła i plac pod budowę świątyni,  

53 tamże, prośba, 29 Xi 1977.
54 ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 27; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 

7 ii 2002. Zob. także: M. e. rosier-Siedlecka, posoborowa…, dz. cyt., 
s. 17-35; M. twarowski, podstawowe założenia projektowania sztuki 
sakralnej, w: Budowa i konserwacja kościołów, Warszawa 1981,  
s. 19-26.

55 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 7 ii 2002.
56 ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 27; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 

7 ii 2002; AipNrz, ipN – rz – 61/153, teczka: Urząd Wojewódzki  
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w porozumieniu z Kurią proboszcz ponawiał swe prośby dotyczące 
pozwolenia na budowę kościoła. Jednak UW WdSW nie chciał się 
zgodzić na budowę kościoła w Weryni. Odmowę orzekał tym, że na 
terenie parafii istnieje już obiekt sakralny (kaplica tyszkiewiczów), 
w którym można sprawować kult. innym argumentem ze strony 
Wydziału Wyznań przeciw budowie nowej świątyni była „niedaleka 
odległość” od kościoła parafialnego w Kolbuszowej, z którego wier-
ni mogli korzystać. innym „złotym środkiem” na nieustępliwość 
przedstawicieli Kościoła i wiernych z Weryni w sprawie budowy 
obiektu sakralnego na terenie parafii miała się okazać decyzja 
władz wyznaniowych z 13 października 1978 r. W dokumencie 
tym Wydział wyraził zgodę na przeniesienie z rozbudową na ko-
ściół parafialny zabytkowej kaplicy tyszkiewiczów znajdującej się 
na terenie ZSr w Weryni. przedsięwzięcie to miało odbyć się pod 
nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków57.

reprezentanci władz przedstawili taką propozycję, bo-
wiem jak twierdzili „budynek kaplicy dworskiej koliduje z wol-
ną przestrzenią wokół szkoły”. Dlatego też, aby usunąć kaplicę  
i „zwolnić miejsce” przy ZSr bez sprzeciwu mieszkańców Weryni, 
zgodzili się na przeniesienie tej kaplicy na plac budowy kościoła 
i dobudowanie do niej świątyni. Owa kaplica miała pełnić wtedy 
funkcję zakrystii. inżynier Adam Gustaw po zapoznaniu z zaist-
niałym problemem podjął się korekty istniejącego wcześniej już 
planu kościoła. Okazało się to jednak niemożliwe w praktyce do 
wykonania. po przedstawieniu opracowanego projektu władzom 
wyznaniowym w rzeszowie, uznały one, że rzeczywiście się nie 
nadaje do zrealizowania i ustąpiły58. 

Do istniejącego wcześniej projektu kościoła bp Józef Gucwa 
zaproponował jeszcze zmiany. Obejmowały on m.in.: wykonanie 
piwnic pod kościołem z osobnym wejściem, obniżenie poziomu 
prezbiterium, wkomponowanie w elewację wieży iglicy na dzwony, 
a także podwyższenie bryły kościoła, by nadać świątyni kształt 
nowoczesny, dynamiczny i elastyczny. W swoim piśmie biskup 
ostatecznie zaakceptował także usytuowanie kościoła, zaś po-
prawiony plan weryńskiej świątyni Kuria tarnowska zatwierdziła 
15 grudnia 1980 r.59 W tym trudnym czasie dla Kościoła, mimo 

w rzeszowie, Wydział do spraw Wyznań, parafia Werynia, Zaświad-
czenie, 16 Vi 1981.

57 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, Dział 1, teczka ii: Zmia-
na duszpasterzy, Decyzja, 13 X 1978; ZpA, relacja ks. Stanisława 
Wójcika, 7 ii 2002.

58 tamże; ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 6.
59 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, Dział 1, teczka ii: Zmiana 

duszpasterzy, Decyzja, 13 iX 1980; tamże, Decyzja, 15 Xii 1980.
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usilnych zabiegów Kurii i proboszcza, władze cywilne wyraziły 
zgodę na budowę świątyni dopiero w r. 1981. termin załatwienia 
wszystkich formalności, związanych z wydaniem dokumentu 
pisemnego zezwalającego na rozpoczęcie prac budowlanych, wy-
dłużono później do r. 198260.

b) budowa kościoła
W trakcie działań zmierzających do uzyskania pozwolenia 

na budowę kościoła i budynku parafialnego, a także podczas two-
rzenia projektu tych obiektów, proboszcz apelował do wiernych  
o powołanie Komitetu Budowy Kościoła i o ofiary na rzecz mającej 
powstać świątyni. Dnia 4 listopada 1979 r. zostało przeprowadzo-
ne głosowanie na członków zarządu KBK. Dwa tygodnie później,  
18 listopada 1979 r., został on zatwierdzony i powołany do 
działania61. 

pomimo opieszałości władz rejonowych w wydawaniu de-
cyzji, od grudnia 1979 r. do września 1981 r. parafianie wykonali 
pierwsze prace porządkowe. Były one związane z niwelacją terenu 
i gromadzeniem materiałów budowlanych pod budowę kościoła. 
16 sierpnia 1981 r. ks. prał. Józef Mucha z Niechobrza dokonał 
wstawienia krzyża i poświęcenia działki pod budowę kościoła. 
intensywne prace rozpoczęły się 8 września 1981 r., z przerwami 
na miesiące zimowe. Nad prawidłowym przebiegiem prac budow-
lanych czuwał Stanisław Mytych, a pracę przy stawianiu murów 
wykonywało czterech majstrów: Władysław Jamróz, Jan Strzelec, 
tadeusz reguła i Kazimierz Książek. pomocnikami majstrów byli 
parafianie.

Kiedy mury kościoła miały cztery metry wysokości,  
14 sierpnia 1982 r., bp J. Ablewicz dokonał poświęcenia i wmuro-
wania kamienia węgielnego. Kościół w surowym stanie gotowy był 
na Boże Narodzenie r. 1984. pierwszą eucharystią sprawowaną 
w nowej świątyni była uroczysta pasterka. Oto słowa proboszcza 
skierowane do wiernych z Weryni zgromadzonych na tej mszy św.

„po trzech latach pracy nareszcie mogliśmy wnieść pana 
Jezusa do nowej świątyni, aby stąd błogosławić wszystkim. 
to zasługa Waszej ofiarnej pracy, ofiar i modlitwy. Niech 
dalej Bóg za wstawiennictwem św. Maksymiliana wyna-
grodzi każdemu z Was według jego zasług”. 

60 ApW, Kronika…, dz. cyt., s 27; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 
7 ii 2002. pomimo poszukiwań autora nie znaleziono tegoż 
dokumentu.

61 ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 27; tamże, KOp, t. 1, lata 1976-1981, 
30 niedziela zwykła 1979; tamże, 32 niedziela zwykła 1979; tamże, 
33 niedziela zwykła 1979.



144 ks. mgr Wojciech Zygo

poświęcenia nowej świątyni i konsekracji ołtarza dokonał 
bp piotr Bednarczyk 16 sierpnia 1986 r.62

c) opis świątyni
podstawą budynku kościelnego są dwa trójkąty równobocz-

ne o długości boku 30 m, które nałożone na siebie tworzą gwiazdę 
syjońską. Wysokość murów wynosi 14 m. ponad kościół wznosi 
się wieża o wysokości 27 m, a jej podstawą jest krzyż żelbetonowy  
o wymiarach 5 m x 9 m. świątynia ta jest w stanie pomieścić około 
1000 ludzi63.

choć kościół został uroczyście poświęcony, wymagał wy-
kończenia i uzupełnienia braków. Z biegiem czasu zadania te 
zostały zrealizowane. posadzkę wykonano na wiosnę 1985 r. pła-
skorzeźby stacji Drogi Krzyżowej wykonał artysta plastyk Janusz 
Krauze z Gorlic. Zawieszono je w r. 1987. Dnia 7 listopada tegoż 
roku dokonano poświęcenia nowych dzwonów. W latach 1992-
1994 artysta plastyk piotr Szewciw ze Lwowa wykonał ołtarze w 
prezbiterium. W ołtarzu przedsoborowym znajduje się drewniana 
figura chrystusa na krzyżu o wymiarach 3 m x 7,5 m, zaś ołtarz 
posoborowy wykonany został z syberyjskiego marmuru. piotr Szew-
ciw był także twórcą ambony, chrzcielnicy i obrazów. Ławki i drzwi 
zamontował zakład stolarski z Kolbuszowej Górnej, zaś organy zbu-
dowała firma Nagalski z Warszawy. W r. 1995 założono centralne 
ogrzewanie. W latach 1998-2000 ocieplono i otynkowano kościół. 
Obecnie na oknach świątynnych montowane są witraże wykonane 
przez krakowskiego artystę plastyka Bolesława Szpechta64. 

d) budowa domu parafialnego
Oprócz istniejącej świątyni nieodzowne było wybudowanie 

plebanii, bowiem księża od początku istnienia parafii nie mieli 
własnego mieszkania. Funkcję tymczasowych plebanii pełniły 
domy parafian weryńskich: piekarzów i Steców65. projekt domu 
parafialnego został wykonany wraz z projektem kościoła. Jednak 
plan ten został odrzucony, bowiem sale katechetyczne przy ple-
banii dochodziły murami do murów kościoła. W ten sposób ów 
budynek zabierał wolną przestrzeń, przeznaczoną na przepro-
wadzanie procesji i innych celebracji liturgicznych. Dlatego też 

62 ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 27-58, 62 - 64; tamże, KOp, t. 2, lata 
1981-1984, Boże Narodzenie 1984; ZpA, relacja ks. Stanisława 
Wójcika, 7 ii 2002.

63 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 7 ii 2002.
64 ApW, Kronika…, dz.c yt., s. 58, 61, 67-69, 77-80; ZpA, relacja ks. 

Stanisława Wójcika, 7 ii 2002.
65 ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 72; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 

7 ii 2002.
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plebania została zbudowana w oparciu o zmieniony projekt autor-
stwa inżyniera Adama Gustawa. Jednak pomimo wydania przez 
UW WdSW pozwolenia na budowę budynku parafialnego łącznie 
z punktem katechetycznym, budowę tych obiektów rozpoczęto 
dopiero 4 lata po zakończeniu budowy kościoła. prowadzono ją  
w latach 1989-1992.

Budynek parafialny został wybudowany na działkach  
o numerach ewidencyjnych: 557/3, 557/5, 816/3 i 1005/266. 
Jest to duży, piętrowy budynek z garażami. Na parterze znajduje 
się kancelaria parafialna, sala katechetyczna, gdzie prowadzone 
są spotkania z grupami duszpasterskimi istniejącymi w parafii, 
jak również zaplecze kuchenne wraz z jadalnią i mieszkaniem 
dla kucharki. Na piętrze zlokalizowane są trzy mieszkania dwu-
pokojowe z łazienkami. także poddasze zostało wykorzystane  
i oprócz istniejącego tam strychu zlokalizowano tam jednopokojowe 
mieszkanie z łazienką67.

Kościół i plebanię wzniesiono wyłącznie z datków parafian 
mieszkających w Weryni. środki pochodziły ze zbiórki na tacę  
z racji corocznej wizyty duszpasterskiej, z pieniędzy uzyskanych ze 
sprzedaży ofiarowanego przez mieszkańców wioski zboża, z ofiar 
pieniężnych składanych co roku przez miejscowych kolędników, 
składek okolicznościowych i ofiar złożonych przez wiernych za 
opłatki. Budowę i wyposażenie wewnętrzne kościoła hojnie wsparli 
także ludzie pochodzący z Weryni, a obecnie mieszkający w całej 
polsce i poza jej granicami. Wszystkie uzyskane w ten sposób 
pieniądze przeznaczono na zakup trudno dostępnych materiałów 
budowlanych. środki finansowe były, lecz istniały trudności z do-
stępem do tak dużej ilości budulca. Dlatego materiały budowlane 
zwożono z różnych miejsc polski: wapno i cegły z tarnobrzega, stal 
z różnych składnic GSSch, cement z Ożarowa, deski i stemple  
z Wilczej Woli i przedborza, a blachę ze śląska. transakcji zwią-
zanych z kupnem artykułów potrzebnych do budowy dokonywano 
przez parafian, bowiem nie dało się kupić tego wszystkiego wprost 
na kościół i plebanię68.

2. Kaplice
Do kaplic zaliczamy nie tylko te, które znajdują się w na-

wach bocznych kościołów. Należą do nich także małe budowle  
z ołtarzem, tworzące odrębną całość i przeznaczone na cele kultu. 

66 AipNrz, ipN – rz – 61/153, teczka: Urząd Wojewódzki w rzeszowie, 
Wydział do spraw Wyznań, parafia Werynia, pozwolenie, 20 V 1985; 
ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 7 ii 2002.

67 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 7 ii 2002.
68 tamże; ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 38, 80.
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W czasach wczesnego chrześcijaństwa kaplice miały dwa poziomy: 
dolny, w którym przechowywano relikwie oraz górny, przezna-
czony na modlitwę. Do najczęściej występujących kaplic należą: 
kościelne, klasztorne, prywatne (pałacowe, dworskie), szpitalne, 
szkolne i cmentarne.

a) kaplica dworska
Jednym z oryginalniejszych obiektów sakralnych na terenie 

Weryni jest kaplica należąca do kaplic dworskich. poświęcona zo-
stała Najświętszej Marii pannie Niepokalanie poczętej. Wybudował 
ją hr. Zdzisław tyszkiewicz, wypełniając życzenie swojej matki 
hr. Felicji tyszkiewiczowej. Życzeniem fundatora było, aby w tej 
kaplicy od czasu do czasu odprawić mszę św., która w niczym nie 
przeszkadzałaby publicznemu kultowi parafialnemu. Wobec tego 
prosił urząd parafialny i dekanalny w Kolbuszowej, aby wyjednał 
u władz duchownych zezwolenie na ufundowanie, wybudowanie  
i pobłogosławienie tej kaplicy69. W kolejnym piśmie skierowanym 
do urzędu dekanalnego tyszkiewicz dodał, iż jego życzeniem jest, 
by przynajmniej przez 3 lata nabożeństwa te były odprawiane tylko 
dla niego, rodziny, krewnych i domowników. Do celebracji tych 
nabożeństw zamierzał prosić księży z Kolbuszowej. Zobowiązał się 
także do pokrycia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem 
i prowadzeniem kaplicy i przysiągł, że nie obciąży nimi innych 
parafian70.

W odpowiedzi na prośby tyszkiewicza ks. L. ruczka, ówcze-
sny proboszcz parafii Kolbuszowa i dziekan dekanatu kolbuszow-
skiego, podjął się pośredniczenia pomiędzy nim a Kurią tarnowską. 
Napisał do niej w jego imieniu, poruszając sprawę budowy tej ka-
plicy z podaniem tej samej argumentacji, co tyszkiewicz71. Zgodę 
na powstanie tej kaplicy tyszkiewicz otrzymał najprawdopodobniej 
na przełomie lat 1872/1873. Nie znaleziono jednak dokumentu 
bezpośrednio świadczącego o tym, zaś hipotezę tę autor wysunął 
na podstawie analizy dat późniejszych, a zachowanych do dziś 
próśb i pozwoleń na sprawowanie kultu w tej kaplicy wydawanych 
tyszkiewiczom średnio co 7 lat72. 

Na korzyść mieszkańców dworu pozwolenia te były bez 
przeszkód wydawane przez Kurię tarnowską do r. 1935. problemy 

69 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, teczka: Werynia 1872-
1946, prośba, 4 X 1872; ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 6. 

70 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, teczka: Werynia 1872-
1946, prośba, 10 Xi 1872.

71 tamże, prośba, 28 Xi 1872.
72 tamże, pozwolenie, 4 V 1901; tamże, prośba, 16 Vii 1921; tamże, 

pozwolenie, 18 Vii 1921; tamże, prośba, 4 Viii 1928; tamże, pozwo-
lenie, 6 iX 1928.
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zaczęły się po wybuchu ii wojny światowej. poprzedni dokument 
przywileju zaginął w r. 1939, kiedy kaplica została złupiona, dla-
tego proboszcz przy kolejnym odnowieniu pozwolenia nie mógł 
go doręczyć, jak czynił to zawsze. Grabież kaplicy i czas okupacji 
przyczyniły się do tego, że kaplica pozostawała zamknięta. Dopiero 
w maju 1941 r. hr. Jerzy tyszkiewicz wniósł podanie o jej ponowne 
erygowanie. chciał umożliwić codzienne odprawianie eucharystii 
przebywającemu w Weryni ks. Michałowi Skurze. Ksiądz ten zo-
stał wysiedlony z Niwisk, jednak z powodu złego stanu zdrowia 
nie mógł dojeżdżać do Kolbuszowej, aby tam odprawiać mszę św., 
a tyszkiewicz nie zapewnił mu transportu ze względu na trudny 
czas wojny. Ks. M. Skura również skierował podobną prośbę do 
Kurii, aby umożliwiła mu w tej kaplicy celebrę mszy św.73.

Kuria tarnowska zgodziła się na przemianę kaplicy  
z prywatnej na publiczną na przeciąg jednego roku, od maja 1941 r.  
do maja 1942 r. Nie wzięła jednak zobowiązania do utrzymywania 
księdza przy tej placówce, zostawiając to kolatorowi74. po upływie 
tego czasu, 29 maja 1942 r., hr. J. tyszkiewicz napisał do admi-
nistratury apostolskiej podanie o przedłużenie na okres kolejnego 
roku prawa półpublicznej kaplicy w Weryni i możliwość odprawia-
nia mszy św. codziennie, w niedzielę i w święta. Administratura 
odpowiedziała odmownie, twierdząc, że prowadzenie oddzielnego 
duszpasterstwa przy kaplicy będzie mieć ujemny wpływ na całość 
życia parafialnego. tyszkiewicz skierował więc do administra-
tury wyjaśnienie, w którym napisał, że przy kaplicy tej nie było 
duszpasterstwa w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jedynie ks.  
M. Skura odprawiał tam msze św. w niedziele i święta zakończo-
ne odczytaniem ewangelii i nauką wygłoszoną od ołtarza. Z tych 
nabożeństw korzystało w sumie do 40 osób: rodzina tyszkiewicza 
z domownikami i staruszkowie ze wsi, nie chodzący do kolbu-
szowskiego kościoła ze względu na słaby stan zdrowia. poza tym, 
po roku katechizacji przez ks. Skurę, córka rządcy dworskiego  
i bezdomna dziewczynka przebywająca pod opieką tyszkiewiczów 
otrzymały w maju 1942 r. Komunię świętą75.

Zaraz po tym ks. A. Dunajecki wstawił się za ks. M. Skurą, 
prosząc Kurię o to, aby mógł on pozostać w Weryni. poinformo-
wał też Kurię o tym, iż dwór jest obrażony, co do decyzji biskupa 

73 ADt, LrK iii, Akta lokalne parafia: Kolbuszowa 1931-1946, prośba, 
18 V 1941.

74 tamże, Decyzja, 15 V 1941.
75 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, teczka: Werynia 1872-

1946, prośba, 7 Vii 1942.
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ograniczającej prawa tej kaplicy do praw kaplicy prywatnej76. Ks. 
M. Skura i tyszkiewiczowie mylnie sądzili, iż ograniczenie cele-
bracji nabożeństw w kaplicy dworskiej wynikało z zazdrości pro-
boszcza kolbuszowskiego bądź też z jego złośliwości. Ostatecznie 
ks. M. Skura zgłosił się do ks. A. Dunajeckiego i wszelkie posą-
dzenia, rozbieżności i niedomówienia zostały usunięte. Nastąpiło 
porozumienie77.

W rezultacie bp edward Komar pozwolił ks. M. Skurze stale 
odprawiać mszę św. w kaplicy oprócz świąt nakazanych, zaś hr. 
tyszkiewiczowi doradził, że jeśli chciałby mieć na powrót kaplicę 
uznaną przez Kościół jako prywatną, musiałby za pośrednictwem 
Kurii tarnowskiej wystosować prośbę do Kurii rzymskiej. tymcza-
sem pozwolił hrabiemu, rodzinie i domownikom na korzystanie 
z eucharystii w niedziele i święta, jak było na mocy zapisanego 
indultu. Biskup dodał jeszcze, że mógłby tę kaplicę uczynić publicz-
ną lub półpubliczną, gdyby kolatorzy zapewnili stałe utrzymanie 
dla duszpasterzy i rozszerzyli kaplicę, aby mogła z niej korzystać 
większa ilość ludzi78.

Sytuacja skomplikowała się po upływie roku, bowiem 
ks. M. Skura zachorował i leżał w rzeszowskim szpitalu. Według 
lekarzy nie było nadziei na wyzdrowienie. W związku z tym tysz-
kiewiczowie byli pozbawieni kapłana. Dlatego też ks. A. Dunajecki 
napisał prośbę o przywilej prywatnej kaplicy dla tyszkiewiczów. 
Argumentując prośbę, powołał się na to, że kaplica ta posiadała 
przed wojną takie uprawnienie przedłużane co 7 lat. prosił też  
o to, by tyszkiewicz nie mniemał, że proboszcz nie chce się za 
nim wstawić79. 

W odpowiedzi na pismo z 18 grudnia 1943 r. Kuria tarnow-
ska przesłała tyszkiewiczowi przedłużenie przywileju kaplicy na 
pół publicznej na 3 lata wydane przez bp. e. Komara. Stało się to 
w myśl sprawozdania z 18 maja 1941 r., że hrabia będzie się starał 
o normalne funkcjonowanie kaplicy i zapewni do niej dostęp tej 
grupie ludzi, która tego pragnie. Uprawnienie to zostało wydane 
także na podstawie aktów i sprawozdań dziekańskich, po których 
rozpatrzeniu biskup doszedł do przekonania, że otwarcie kaplicy 
półpublicznej odpowiada dążeniom ujętym w statucie synodu nr 
176. potrzeba celebracji nabożeństw była nagląca, bowiem we 
wsi znajdowali się wysiedleni chorzy, starcy i kalecy, dla których 

76 tamże, prośba, 10 Vii 1942.
77 tamże, informacja, 17 iX 1942.
78 tamże, Decyzja, 18 iX1942.
79 tamże, prośba, 18 Xii 1943.
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celebracje były umocnieniem duchowym. W odpowiedzi na to 
tyszkiewicz podziękował za nadanie tytułu kaplicy półpublicznej80.

Zanim tyszkiewicz otrzymał wspomniane pozwolenie, prosił 
Kurię o możliwość odprawienia w kaplicy mszy św. na Nowy rok. 
prośbę swą motywował tym, iż wskutek kradzieży jego majątku 
nie miał w co ubrać się do kościoła parafialnego. Według niego 
sytuacja ta usprawiedliwiała niemożność udania się do tej świą-
tyni81. Niedługo po tych wydarzeniach tyszkiewicz został zesłany 
w głąb rosji i tam zmarł, zaś jego rodzina rozpierzchła się po całym 
kraju. po wyzwoleniu kaplica została zniszczona przez żołnierzy 
radzieckich. powybijali okna, zniszczyli rzeźby i zrabowali obra-
zy, w tym piękny wizerunek Najświętszej Maryi panny z pereł na 
aksamicie82. 

Nie znaleziono bezpośrednich zapisów dotyczących prze-
znaczenia i dziejów kaplicy w latach 1945-1959. Jednak z wy-
wiadów przeprowadzonych z mieszkańcami Weryni wynika, że po 
wojnie wyremontowano ją, po czym księża kolbuszowscy odprawiali 
tam msze św. dla wiernych z Weryni83. pewnym faktem jest nato-
miast to, że od czasu objęcia probostwa w Kolbuszowej w r. 1959  
ks. L. curyło sprawował w tej kaplicy w niedziele i święta eucha-
rystię. W każdej z tych mszy św. uczestniczyło wielu mieszkańców 
Weryni, nawet pomimo tego, że prawie wszyscy stali na zewnątrz, 
niezależnie od warunków atmosferycznych.

Sytuacja ta trwała bez zakłóceń do czasu budowy ZSr. 
Wówczas pewne „czynniki” starały się rozebrać kaplicę, jednak 
bezskutecznie. pomimo zachowania jej od rozbiórki, proboszcz 
musiał zaprzestać w niej celebracji liturgicznych, gdyż zakazał 
tego w listopadzie 1963 r. Wydział Budownictwa i Architektury 
w Kolbuszowej. Decyzję swą urząd argumentował tym, że stan 
techniczny kaplicy jest zły, dlatego bez remontu i orzeczenia o jej 
sprawności nie może być używana. interwencje wiernych kiero-
wane do Kuratorium w rzeszowie i do Ministerstwa Oświaty nie 
odniosły skutku. Następnie 31 maja 1975 r. cały zespół pałacowo-
parkowy i folwarczny, w skład którego wchodziła także kaplica, 
został wpisany do rejestru zabytków województwa rzeszowskiego84. 

80 tamże, Decyzja, 31 Xii 1943; tamże, Decyzja, 30 Xii 1943, tamże, 
podziękowanie, 18 i 1944. 

81 tamże, prośba, 29 Xii 1943.
82 ZpA, relacja Franciszka śnieżka, 24 Viii 2003.
83 tamże, relacja Zofii Maciąg 18 Viii 2003; tamże, relacja Franciszka 

śnieżka, 24 Viii 2003.
84 ApK, Liber memorabilium…, dz. cyt., s. 18, 24; AZSrW, Decyzja 

w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków województwa 
rzeszowskiego, 31 V 1975.
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Od tego czasu rzadko odprawiano w niej eucharystię. czyniono to 
tylko z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, a także na 
zjazdy absolwentów ZSr. Obecnie kaplica jest zaniedbana przez 
nieumiejętnie przeprowadzony remont. W wyniku tego straciła 
swój pierwotny wystrój, bowiem polichromię zdrapano i zamalo-
wano na biało85. 

Kaplica jest usytuowana w parku, na zachód od pałacu 
tyszkiewiczów. Jest to obiekt wykonany w stylu neogotyckim, 
murowany z cegły, otynkowany i kryty blachą. Budowla została 
wzniesiona na rzucie prostokąta, z półkolistą absydą. Jej fasadę 
wejściową poprzedza płytki przedsionek zwieńczony trójkątnym 
szczytem o krawędziach profilowanych w „ząbki”, zamkniętym po 
bokach kamiennymi wieżyczkami. pośrodku, w plastycznym obra-
mieniu umieszczono „okulus” wypełniony pseudorozetą. Wewnątrz 
znajduje się ołtarz neogotycki z obrazem Najświętszej panny Maryi 
Niepokalanie poczętej86.

b) kaplica mszalna w punkcie katechetycznym
po utworzeniu rektoratu w Weryni w r. 1974 zaistniała 

potrzeba utworzenia kaplicy, w której przynajmniej tymczasowo 
sprawowano by eucharystię i szafowano inne sakramenty. Bu-
dynkiem przeznaczonym na to był dom Katarzyny Kosiorowskiej, 
w którym wcześniej nauczano religii. Jednak był on zbyt mały, 
by pomieścić wszystkich wiernych zgromadzonych na jednym 
nabożeństwie. Zdecydowana większość ludzi, uczestnicząca  
w celebracjach liturgicznych, stała na zewnątrz kaplicy, obok której 
przebiegała główna droga przez wieś. ten stan rzeczy uniemożliwiał 
przeżywanie w skupieniu sprawowanych misteriów. W tej sytuacji 
ks. S. Wójcik postanowił przeprowadzić remont i rozbudowę tego 
budynku. prace rozpoczęto 20 lipca 1974 r. Jednak entuzjazm 
pracującego duszpasterza i wiernych nie trwał długo, bowiem 
zaraz po wykonaniu fundamentów miejscowi działacze OrMO 
powiadomili funkcjonariuszy MO. ci zaś wstrzymali dalsze prace 
przy rozbudowie kaplicy. Działanie to argumentowano brakiem 
pozwolenia na przebudowę budynku. Natomiast Urząd Miasta  
i Gminy w Kolbuszowej zarządził natychmiastową rozbiórkę fun-
damentów. polecenia jednak nie wykonano87.

85 tamże; ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 6; ZpA, relacja Zofii Maciąg, 
18 Viii 2003; tamże, relacja Franciszka śnieżka, 24 Viii 2003.

86 ZpA, relacja Franciszka śnieżka, 24 Vii 2003; Kapliczki, figury 
i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej, SDt, (1983),  
s. 238-239.

87 ApW, tKK, Decyzja, 24 Vii 1974; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 
7 ii 2002; tamże, relacja Zofii Starzec, 15 Viii 2003; tamże, relacja 
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pomimo tych trudności w r. 1976 dom katechetyczny został 
poświęcony i przeznaczony na kaplicę parafialną. Na prośbę ks. 
S. Wójcika, 7 września 1977 r. Kuria tarnowska nadała tej ka-
plicy tytuł bł. Maksymiliana Marii Kolbe z prawem do zyskiwania 
odpustu zupełnego 14 sierpnia88. W kaplicy parafialnej sprawo-
wano eucharystię aż do świąt Bożego Narodzenia r. 1984, czyli 
do czasu oddania na użytek kultu nowo wybudowanej świątyni 
parafialnej. Następnie budynek katechetyczny do r. 2002 użytko-
wało KGW. Była tam kuchnia, w której przygotowywano posiłki 
na uroczystości weselne i inne okoliczności. W r. 2002 wyremon-
towano położoną nieopodal świetlicę i tam przeniosło się KGW,  
a dom katechetyczny przejął weryński oddział pSL. Ugrupowanie 
to przygotowało tam izbę pamięci Ludowej, która została otwarta 
podczas obchodów 500-lecia Weryni 20 czerwca 2004 r.89

3. Cmentarz parafialny
Według Kodeksu prawa Kanonicznego z r. 1917 każda pa-

rafia powinna posiadać własny cmentarz, chyba że ze względu na 
bliską odległość miedzy parafiami albo ich mały rozmiar miejscowy 
ordynariusz utworzy wspólny cmentarz dla kilku parafii90. KpK 
z roku 1983, wzorował się co prawda na tych zasadach prawnych, 
ale wprowadził do tej kwestii większą liberalizację. potwierdzone 
zostało najpierw prawo do posiadania przez parafie własnych 
cmentarzy, ale użyte w kanonie 1180 §1 sformułowanie: „jeśli 
parafia posiada własny cmentarz” wskazuje, że nie każda parafia 
musi faktycznie taki cmentarz posiadać91.

Do parafii nie posiadających cmentarza należała Werynia. 
Było tak bynajmniej nie dlatego, że jego obecność spotkałby się 
ze społeczną dezaprobatą, bądź też że duszpasterze weryńscy nie 
zamierzali go utworzyć. Stało się tak, ponieważ warunki natural-
ne nie sprzyjały funkcjonowaniu nekropolii. Dowodem na to jest 
opinia geotechniczna pod projektowany cmentarz, którą opraco-

Franciszka śnieżka, 24 Viii 2003; tamże, relacja Weroniki Sondej, 
10 Xi 2003.

88 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, Dział 2, teczka: Duszpa-
sterstwo i sprawy kościelno – parafialne, prośba, 10 Viii 1977; tamże, 
Decyzja, 7 iX 1977.

89 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 7 ii 2002; tamże, relacja Zofii 
Starzec, 15 Viii 2003; tamże, relacja Zofii Maciąg, 18 Viii 2003; 
tamże, relacja Franciszka śnieżka, 24 Viii 2003; tamże, relacja 
Weroniki Sondej, 10 Xi 2003. 

90 A. Kalinowski, cmentarze. ewolucja przepisów w kościelnym ustawo-
dawstwie kodeksowym XX wieku, pelplin 2001, s. 74; cic z 1917 r.,  
c. 1208 §1.

91 tamże.
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wano na zlecenie Urzędu parafialnego w Weryni. Wykonano ją na 
podstawie pięciu odwiertów geotechnicznych zrobionych sondą 
ręczną. poprzez tą czynność zbadano i określono warunki grun-
towo-wodne na rzeczonym terenie92.

parcela przeznaczona pod cmentarz znajdowała się w górnej 
części Weryni, obok zabudowań byłej spółdzielni produkcyjnej. 
Opisywana działka opadała łagodnie w kierunku północnym, czyli 
w kierunku domostw. W badanym podłożu gruntowym w strefie 
przypowierzchniowej stwierdzono występowanie gruntów piaszczy-
stych, a poniżej głębokości 2,2 m ppt, piasków przewarstwionych 
iłami, które przechodziły w grunty ilaste. Wodę gruntową napo-
tkano płytko, tj. średnio na 1,3 m ppt, czyli wyżej niż wymagane 
przez prawo 2,5 m ppt. W okresach intensywnych opadów woda 
ta mogłaby podnieść się do około 0,5 m ppt, ponieważ iły opisane 
wyżej są warstwą nieprzepuszczalną i zatrzymują wodę pochodzącą 
głównie z opadów atmosferycznych. Wówczas groziłoby to zala-
niem grobów, dlatego grunt na cmentarzu powinien być możliwie 
przepuszczalny. przeważającymi wiatrami w okolicy były wiatry 
południowe i zachodnie wiejące w kierunku zabudowań wiej-
skich, a wymagane jest, by wiały od siedzib ludzkich w kierunku 
cmentarza. Biorąc pod uwagę wykonane badanie i zestawiając je 
z ogólnymi przepisami dotyczącymi zakładania i funkcjonowania 
cmentarzy, teren ten nie nadawał się na zorganizowanie na nim 
nekropolii93.

W związku z tym, że parafia w Weryni pozostawała bez 
cmentarza i nie było nadziei na zmianę sytuacji, starym zwycza-
jem grzebano zmarłych na cmentarzu należącym do parafii farnej  
w Kolbuszowej. Sytuacja ta nie uległa zmianie do dziś94. cmentarz 
ten, znajdujący się dziś przy ul. Narutowicza, otwarto w r. 1800. 
Wówczas przeniesiono tam drewniany kościółek szpitalny pw. św. 
Stanisława Biskupa, który po śmierci Stanisława tarnowskiego 
wybudowała jego żona Zofia tarnowska95. 

W latach 1890-1892 na miejscu przeniesionego kościółka 

92 ApW, J. Uchman, Opinia geotechniczna pod projektowany cmentarz 
w Weryni, woj. rzeszowskie, rzeszów 1984, s. 2.

93 tamże, s. 3-4; Statut cmentarny, tarnów 1987, s. 2-3.
94 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 7 ii 2002.
95 przy kościółku tym istniała wówczas kapelania i przytułek dla ubogich 

i chorych. podobnie i tutaj jest trudno ostatecznie ustalić dokładną 
datę budowy tych dwóch obiektów. Schematyzm diecezji rzeszowskiej 
jako datę budowy kościoła podaje rok 1557, a Maciej Skowroński  
w „powiecie kolbuszowskim” podaje rok 1587. Według tego schema-
tyzmu, przytułek wybudowano w roku 1555, a M. Skowroński trwa 
przy roku 1588. przytułek ten istniał do roku 1793.
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hr. Zygmunt tyszkiewicz ufundował istniejącą po dziś dzień mu-
rowaną neogotycką kaplicę cmentarną pw. Najświętszej panny 
Maryi Niepokalanie poczętej. Składa się ona z nawy, trójbocznie 
zamkniętego prezbiterium i aneksu od północy. W krypcie pod ka-
plicą umieszczono sarkofagi tyszkiewiczów, o czym przypominają 
epitafia umieszczone we wnętrzu kaplicy na ścianach. Na uwagę 
także zasługują umieszczone we wnętrzu tej świątyni: późnobaro-
kowy posąg św. Stanisława Biskupa z kościoła szpitalnego, XViii-
wieczne rzeźby świętych pochodzące z kościoła parafialnego, oraz 
XiX-wieczna kopia obrazu Najświętszej panny Maryi Niepokalanie 
poczętej, wykonana według tradycji przez Franciszka Smuglewicza 
i ofiarowana kościołowi parafialnemu w r. 185296.

po ii wojnie światowej kolbuszowski cmentarz przeszedł 
gruntowną modernizację. Do ważniejszych wykonanych prac na-
leży zaliczyć: ogrodzenie cmentarza, wykonanie schodów i bramy 
wejściowej, systematyczne powiększanie cmentarza przez zasy-
pywanie skarpy97. W r. 1960 odrestaurowano kaplicę cmentarną. 
pokryto ją nową blachą, przebudowano zniszczoną wieżyczkę, 
otynkowano z zewnątrz, naprawiono okna i wykonano nowe 
drzwi. Na cmentarzu zasadzono drzewa: topole, jesiony oraz sosnę 
kanadyjską98.

Współcześnie w kaplicy tej przechowuje się ciała zmar-
łych do czasu pochówku, zaś celebracji liturgicznych w inten-
cji zmarłych dokonuje się w Uroczystość Wszystkich świętych  
i 9 września, w rocznicę bitwy pod Kolbuszową99. Obecnie cmentarz 
ten ma 2, 54 ha powierzchni. przy wiosennych roztopach istnieje 
niebezpieczeństwo podtopienia grobów przez wylewającą rzekę Nil, 
dlatego też rozważana jest budowa nowego cmentarza parafialnego.

4. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne 
W powszechnym mniemaniu różnorakie obiekty kultu, 

takie jak kapliczki, figury i krzyże przydrożne, nie posiadają wyra-
zistych kryteriów odróżniających je od siebie100. Dlatego wszystkie 
obiekty wzniesione z wielu motywów, zmierzających ostatecznie 
ku czci Jezusa chrystusa, Matki Bożej i świętych patronów, 

96 SDrz, (2000), s. 437-438; zob. także, H. Lawera, A. Bata, Sokołów 
Małopolski i okolice, Krosno 2006, s. 94-95; A. Bata, H. Lawera, Kol-
buszowa w gminie i okolicy, Krosno 1997, s. 44-45; M. Skowroński, 
powiat kolbuszowski, Krosno 2000, s. 37, 42, 68. 

97 ApK, Liber memorabilium…, dz. cyt., s. 23-26.
98 tamże.
99 tamże.
100 U. Janicka-Krzywda, Kapliczki i krzyże polskiego podkarpacia, War-

szawa 1991, s. 53.
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mieszkańcy naszego kraju, a w tym także wierni parafii Werynia, 
pospolicie nazywali i nazywają kapliczkami.

Wznoszenie kapliczek nie było przypisane tylko do dawnych 
czasów. Obecnie również stawia się te obiekty z różnych motywów, 
które treścią nie różnią się od tych z przeszłości. Do głównych 
powodów wznoszenia obiektów kultu należą: wdzięczność za do-
znaną łaskę, upamiętnienie miejsca zbrodni lub nieszczęśliwego 
wypadku, upamiętnienie ważnego wydarzenia w życiu fundatora, 
parafii, narodu lub grupy etnicznej kraju, oznaczenie grobów 
powstańców, oznaczenie miejsc bitew i potyczek, eksterminacji 
niewinnych osób, upamiętnienie patriotycznej rocznicy itp. Liczne 
kapliczki są wzniesione także w znanych tylko Bogu sprawach lub 
też bez specjalnej intencji, po prostu „na większą chwałę Boga”101.

a) kapliczki
W ścisłym tego słowa znaczeniu kapliczką należy nazwać 

mały budynek stawiany zwykle przy drogach, skrzynkę ustawioną 
na słupie lub powieszoną na drzewie albo sam daszek, pod którym 
umieszcza się figurkę lub obraz. Do kapliczek należy zaliczyć także 
słup murowany z wnęką zawierającą obraz lub figurę świętego. 
Obiekty takie spotykane są również na terenie parafii Werynia102.

pierwszą omawianą jest kapliczka położona na mieniu 
gminnym w dolnej części Weryni, niedaleko domu Marii Maciąg. 
Obiekt został zbudowany z cegły pochodzącej z cegielni tyszkie-
wiczów, na fundamencie w formie kwadratu. Jest otynkowany, 
pomalowany na biało, wolnostojący, przykryty czterospadowym 
dachem zakończonym stalowym krzyżykiem. Dach ten w r. 2000 
wymieniono na nowy, bez zmiany pierwotnego kształtu i formy ka-
pliczki. Na starym dachu była umieszczona inskrypcja po łacinie, 
jednak nie zachowała się ona w pamięci ludzi. W każdej ścianie 
kapliczki są okienka, które kolejno przedstawiają wizerunki: Jana 
pawła ii, Maryi Niepokalanie poczętej, św. Antoniego i Matki Bo-
skiej częstochowskiej. Kapliczka ta została zbudowana w XiX w.  
z fundacji bezdzietnej i zamożnej rodziny, której nazwisko nie za-
chowało się. Mieszkali oni na działce poza rzeką, na linii kapliczki. 
Fundator tej kapliczki był prawdopodobnie żołnierzem biorącym 
udział w wielu walkach i mimo tego wracał zawsze szczęśliwie do 
domu. Dlatego głównym motywem wzniesienia tego obiektu było 
dziękczynienie za zachowanie życia podczas walki. Obecnie ka-
pliczka jest zadbana i dekorowana przez Marię Maciąg. Dawniej 

101 tamże, s. 10.
102 S. Skorupska, H. Auderska, Z. Łempicka, Mały słownik języka pol-

skiego, Warszawa 1968, s. 261; M. piórek, Szkice do dziejów Dzikowca 
i okolic,(Varia Kolb.), Kolbuszowa 1995, s. 123.
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młodzież śpiewała przy kapliczce nabożeństwa majowe, obecnie 
ten zwyczaj powoli zanika. Obiekt jest zarazem iii stacją nabożeń-
stwa Drogi Krzyżowej odprawianej w Wielki piątek główną ulicą 
Weryni103.

Kolejnym obiektem tego typu jest kapliczka położona na 
parceli cecylii ryło, w dolnej części Weryni, przy skrzyżowaniu 
dróg, obok drogi w kierunku Leżajska. Wzniesiono ją między  
r. 1870 a r. 1880 z fundacji Jana i Agaty Maczek. Jest to ka-
pliczka z cegły, otynkowana, wolnostojąca w kształcie budynku, 
kryta blachą, prostokątna, nakryta stropem Kleina, na zewnątrz 
o podziałach ramowych, profilowanych gzymsach i z wnęką  
w szczycie. Wewnątrz znajduje się mensa ołtarzowa, na której jest 
umiejscowiona gipsowa figurka Maryi Niepokalanie poczętej oraz 
barokowe rzeźby czterech Ojców Kościoła z XViii w., pochodzące ze 
starego kościoła w Kolbuszowej. Obok tego znajdują się oleodruki 
świętej rodziny, Serca Jezusa i Serca Najświętszej Maryi panny104. 
Do lat 80. ubiegłego stulecia w miesiącach poświęconych Maryi 
pod kapliczką licznie gromadzili się okoliczni mieszkańcy, którzy 
modlili się, śpiewając litanię loretańską i odmawiając różaniec. 
Współcześnie te formy kultu zanikły. Obecnie o wystrój i utrzy-
manie kapliczki troszczy się Stanisława Micek105.

Bardzo popularnym świętym na ziemi kolbuszowskiej  
w czasie zaborów był św. Jan Nepomucen. Zwany był on „patronem 
od złej wody”, bowiem za jego wstawiennictwem modlono się do 
Boga, kiedy doświadczano powodzi. Wierzono także, że wspomagał 
on tonących i opiekował się mostami, dlatego też można często 
spotkać kapliczki z jego figurką w sąsiedztwie rzek, stawów i mo-
stów106. Kapliczka z jego figurką znajduje się także w Weryni. Jej 
lokalizacja w sąsiedztwie rzeki Białki i mostu nad nią wybudowa-
nego nie wydaje się być przypadkowa i ukazuje, iż wstawiennictwo 
św. Jana Nepomucena było poprawnie rozumiane. Kapliczkę tę 
wzniesiono pod koniec XViii w. Jest to budowla barokowa, otyn-
kowana, wymurowana, osadzona na rzucie kwadratu i otwarta 
z trzech stron. posiada gzyms wieńczący, profilowany i dach 
namiotowy kryty dachówką. Wewnątrz znajduje się współczesna 
kapliczce kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena107.

103 M. piórek, pięć wieków…, dz. cyt., s. 318-319; ZpA, relacja Marii 
Maciąg 12 Vii 2005;

104 Kapliczki, figury i krzyże przydrożne…, s. 238-239.
105 tamże; M. piórek, pięć wieków…, dz. cyt., s. 318-319; ZpA, relacja 

Stanisławy Micek, 16 Vii 2005.
106 U. Janicka-Krzywda, Kapliczki i krzyże…,dz. cyt., s. 64.
107 Kapliczki, figury i krzyże przydrożne…, dz. cyt, s. 238 - 239; M. pió-

rek, pięć wieków…, dz. cyt., s. 318-319.
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Następna i zarazem najmłodsza kapliczka w Weryni znaj-
duje się na parceli Sobolewskich na Kolonii. Została ufundowana 
przez Władysława i Marię Mazan, zaś spadkobiercami zostali 
Janusz i Stanisława Sobolewscy. Wybudował ją Janusz Sobo-
lewski w r. 2004. On także kupił znajdującą się wewnątrz figurę 
Jezusa Miłosiernego. Motywem wybudowania tej kapliczki była 
wdzięczność za doznana łaskę i upamiętnienie ważnego wydarzenia  
w życiu fundatora. Kapliczka jest położona w ogrodzie. Figura 
Jezusa Miłosiernego jest pomalowana, wykonana z gipsu, uloko-
wana na postumencie z betonu, zwieńczona daszkiem i ogrodzona 
drewnianym płotem. całość kapliczki z cokołem mierzy 3 m wy-
sokości. Sama kapliczka ma formę prostokąta, została wykonana 
ze szkła w kształcie skrzynkowym. Jest otwarta z jednej strony, 
jeszcze niewykończona i niepoświęcona108.

b) kapliczki szafkowe i skrzynkowe
Kapliczkami szafkowymi nazywamy takie, które wykonane 

są najczęściej z drewna w formie płytkiej szafki lub skrzynki. Wy-
pełnia je figurka lub obrazek. Zwykle kapliczki te są umieszczane 
na drzewach, krzyżach, słupach, belkach, postumentach i ścia-
nach domów. czasem są otwarte z jednej strony, o licu w formie 
kwadratu, prostokąta, trapezu czy podkowy109. Dawniej drzewa, 
na których były mocowane te kapliczki, miały stanowić rodzaj 
łącznika ziemi z niebem, za pomocą którego trafniej i szybciej 
miały być przekazywane modlitwy odmawiane u ich podnóża110.

Najstarsza z tego typu kapliczek na terenie Weryni znajduje 
się na parceli Jana Gawła. Została wykonana w 2. połowie XiX wie-
ku z fundacji rodziny czachorów. Jest to drewniana prostokątna 
kapliczka stale zawieszona na dębie przy rozgałęzieniu dawnego 
„szlaku maziarskiego”, nazywanego „maziarskim gościńcem”. 
Według przekazu ustnego na przestrzeni dziejów dochodziło tu do 
potyczek polaków z tatarami, turkami, Szwedami i rosjanami. 
Kapliczka ta o wymiarach 70 cm x 40 cm pokryta jest blachą. 
Wewnątrz znajduje się gipsowa figurka Najświętszej Maryi panny 
Niepokalanie poczętej. Kapliczka ta jest zarazem jedną ze stacji 
podczas Drogi Krzyżowej w Wielki piątek. Obecnie troskę nad nią 
sprawuje Zofia rozmus wspólnie z sąsiadami111.

Następnie wymienić należy dwie mniej znaczące dla hi-

108 ZpA, relacja Stanisławy Sobolewskiej, 15 Vii 2005.
109 U. Janicka-Krzywda, Kapliczki i krzyże…, dz. cyt., s. 47.
110 tamże, s. 47-48
111 Kapliczki, figury i krzyże przydrożne…, dz. cyt., s. 238-239; M. pió-

rek, pięć wieków…, dz. cyt., s. 318-319; ZpA, relacja Zofii rozmus,  
17 Vii 2005.
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storii kapliczki. pierwszą z nich jest kapliczka szafkowa na słupie 
otoczona drewnianym płotem, umieszczona na parceli pyrów. Jej 
powstanie określa się na początek XX w. Ufundowała ją rodzina 
Mytychów. Wykonana jest z drewna, oszklona. Znajduje się w niej 
gipsowa figurka Najświętszej Maryi panny Niepokalanie poczętej112. 
Drugą jest powieszona na drzewie kapliczka szafkowa na parceli 
Kiwaków. Została ufundowana w r. 1904 przez Agnieszkę Mytych. 
Jest to drewniana, oszklona konstrukcja, W jej wnętrzu znajduje 
się gipsowa figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem113. Kolejną ka-
pliczką szafkową, wiszącą na drzewie, jest kapliczka znajdująca się 
w lesie zwanym „Zwierznik”. Ufundowana została w r. 1976 przez 
rodzinę rozmusów, w miejsce starszej. Jest to drewniana skrzynka 
z oleodrukiem Matki Boskiej częstochowskiej wewnątrz114.

Stosunkową młodą jest kapliczka skrzynkowa znajdująca 
się na Kolonii w ogrodzie Jacka i elżbiety przywara. Ufundowano 
i wybudowano ją w r. 1995 z inicjatywy ks. Kazimierza Bukowca. 
Kapliczka ta, zbudowana na podobieństwo latarni, jest umieszczo-
na na szczycie słupa i otwarta z trzech stron. Wykonana została 
z metalu i szkła. Znajduje się w niej figurka Matki Bożej z gipsu. 
cała kapliczka z postumentem mierzy 195 cm wysokości, zaś sama 
część z figurką Matki Bożej ma 85 cm wysokości. O estetykę i wy-
strój tej kapliczki troszczy się rodzina przywarów. przy tej kapliczce 
przez cały maj modlą się mieszkańcy Koloni. W czasie pobytu ks. 
Marka ryby w Weryni były tam odprawiane nabożeństwa majowe 
pod jego przewodnictwem115.

Wśród zasługujących na szczególną uwagę obiektów jest 
obraz tzw. Matki Boskiej Weryńskiej wykonany na desce lipowej. 
Umieszczony był jako kapliczka na dużym dębie przy drodze We-
rynia – Kolbuszowa. W połowie XiX w. powieszono go na pamiątkę 
spotkań młodzieży szlacheckiej, która tam zbierała się i obchodziła 
uroczyście rocznice ruchów narodowowyzwoleńczych. W trakcie 
działań wojennych został on 11 razy przeszyty przez kule strzelają-
cego doń żołnierza radzieckiego, który zaraz po tym zginął. po tym 
zdarzeniu werynianie zaopiekowali się tym wizerunkiem. Obecnie 
znajduje się on u ks. S. Wójcika, który ma zamiar umieścić go  
w świątyni parafialnej116.

112 Kapliczki, figury i krzyże przydrożne…, dz. cyt., s. 238-239.
113 tamże.
114 M. piórek, pięć wieków…,dz. cyt., s. 318-319.
115 ZpA, relacja elżbiety przywara, 16 Vii 2005.
116 M. piórek, pięć wieków…, dz. cyt., s. 318-319; ZpA, relacja ks. Sta-

nisława Wójcika, 7 ii 2002.
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c) figury
terminem figury przydrożne należy określić posągi przed-

stawiające postać ludzką, wykonaną z różnego materiału, umiesz-
czoną na cokole, w niszy skalnej, w murze, na słupie, na postu-
mencie, umieszczoną w niszy domu bądź w drewnianej kapliczce 
szafkowej. Figury czasem zwieńczone są kopułką, wieżyczką czy 
też daszkiem117. Jedyna taka figura na terenie weryńskiej parafii 
znajduje się w lesie przy drodze do Kolbuszowej. przedstawia św. 
Antoniego z Dzieciątkiem Jezus. Umieszczona jest na kamiennym, 
uskokowym postumencie. Osłonięto ją blaszanym zadaszeniem. 
pochodzi z połowy XiX w. Ufundował ją hr. Franciszek tyszkiewicz. 
Figura uległa zniszczeniu w czasie ii wojny światowej. później 
zastąpiono ją figurą gipsową118.

d) krzyże 
Krzyż jako symbol chrześcijaństwa, będący znakiem mę-

czeństwa chrystusa i znakiem wyznania wiary, od czasów Kon-
stantyna stał się symbolem zwycięstwa. Zawsze kojarzył i kojarzy 
się ze śmiercią Jezusa chrystusa i dlatego pospolicie używano  
i używa się go do zaznaczania miejsc śmierci119. Obecne w polskim 
krajobrazie krzyże posiadają przeróżne formy. Spotykamy krzyże 
łacińskie, greckie, jerozolimskie (dwie belki poprzeczne z dolną 
dłuższą), karawatki (hiszpańskie, z dwoma belkami poprzecznymi 
o równych wymiarach), prawosławne (z dolną belką umieszczoną 
na ukos), krzyż z figurą Ukrzyżowanego (pasyjką), krzyż o rzeź-
bionym zakończeniu ramion w postaci krzyżyków lub gałek, krzyż  
z daszkiem ochraniającym całą górną partię, krzyż z dwuspadowym 
lub łukowym daszkiem, krzyż z dwoma symetrycznie ustawionymi 
postaciami Matki Boskiej i św. Jana ewangelisty, krzyż ozdobiony 
żelaznym krzyżykiem lub sylwetką koguta i krzyż z narzędziami 
Męki pańskiej na belce pionowej i poprzecznej. Najczęściej używa-
nymi materiałami służącymi do wykonywania krzyży są: kamień, 
drzewo, żelazny odlew, marmur, brąz, piaskowiec, odlew betono-
wy. Umiejscowione są na betonowych, kamiennych, murowanych  
i drewnianych postumentach, czasem znajdują się nawet na ro-
snących drzewach120.

krzyże drewniane 
Najstarszym z drewnianych krzyżów weryńskich, zacho-

wanych do dziś, jest krzyż z metalowym wizerunkiem chrystusa 

117 S. Skorupska, H. Auderska, Z. Łempicka, Mały słownik…, dz. cyt., 
s. 175.

118 M. piórek, pięć wieków…, dz. cyt., s. 318-319.
119 J. Szpet, B. Walczak, Słownik…, dz. cyt., s. 142.
120 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 7 ii 2002.
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osłoniętym blaszanym zadaszeniem. Wzniesiony został w r. 1960 
z fundacji Marii Jamróz. Budowniczym był Michał Strzelec. Obiekt 
znajduje się na polu Marii Jamróz121. Dużo młodszy jest krzyż 
z podobnym wizerunkiem chrystusa i także z blaszanym zadasze-
niem, który został postawiony w miejscu starszego, pochodzącego 
z r. 1918. Znajdował się na skrzyżowaniu koło szkółki leśnej.  
W r. 1974 został zastąpiony obecnym, wykonanym przez piotra 
Konia i Stanisława Wilka. Umieszczona na nim pasyjka pocho-
dziła z poprzedniego krzyża. Niedługo po tym została zastąpiona 
podobizną chrystusa wyciętą z blachy122.

Zbliżony w wyglądzie do poprzedniego jest krzyż stojący 
przed domem Julii Michałek. Został wstawiony w miejsce starszego 
w r. 1970 z fundacji Jana Brudza. W to miejsce podczas oktawy 
Bożego ciała jest organizowana procesja z prośbą o urodzaje123. 
Z tego samego roku pochodzi krzyż z figurką Ukrzyżowanego, poło-
żony w górnej części Weryni, naprzeciw domu rodziny Majewskich. 
Ufundowany został przez piotra Zawadzkiego. Jest on osadzony na 
betonowej podstawie, a wokół niego rosną krzewy. W przeszłości 
co roku od tego krzyża zaczynano procesję do Kolbuszowej w dru-
gi dzień po Uroczystości Zesłania Ducha świętego. Gdy nie było 
jeszcze w Weryni kościoła parafialnego, pod krzyżem odprawiano 
nabożeństwa majowe. Gromadzą się tam też wierni podczas na-
bożeństwa Drogi Krzyżowej, odprawianego w Wielki piątek. troskę  
o krzyż i wystrój otoczenia sprawują Maria Majewska i sąsiedzi124.

Najmłodszy krzyż w Weryni należący do tej grupy znajduje 
się w ogrodzie rodziny świętek. Wykonany jest z dębowego drew-
na pomalowanego na brązowo, na stałe osadzony na betonowym 
fundamencie i dodatkowo przytwierdzony śrubami. Na krzyżu jest 
umieszczony wizerunek Jezusa wycięty z blachy i pomalowany. 
Jego pierwowzorem był krzyż wzniesiony około r. 1850, prawdo-
podobnie z fundacji Niezgodów. Krzyż ów stał po drugiej stronie 
drogi na grobli stawu lub nad rowem. W r. 1977, podczas regulacji 
rzeki Białki, krzyż ten przeniesiono na obecne miejsce i odnowiono. 
Kolejnej renowacji krzyża dokonano w r. 2000, kiedy to pomalo-
wano go, wycięto z nowej blachy postać Jezusa i ją pomalowano. 
Jego otoczenie zdobią tuje i inne krzewy, zaś bezpośrednio do niego 
przymocowane są girlandy kwiatów. troskę o wystrój i utrzymanie 

121 M. piórek, pięć wieków…,dz. cyt, s. 318-319.
122 Kapliczki, figury i krzyże przydrożne…, dz. cyt., s. 238-239; M. piórek, 

pięć wieków…,dz. cyt., s. 318-319.
123 tamże.
124 ZpA, relacja Marii Majewskiej, 15 Vii 2005.
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krzyża sprawuje rodzina świętek. Krzyż ten jest pierwszą stacją 
Drogi Krzyżowej odprawianej w Wielki piątek ulicą Weryni125.

Nieznana jest data powstania krzyża położonego w dolnej 
Weryni w ogrodzie Genowefy Sitarz. Wykonano go z dębu, poma-
lowano na brązowo i osadzono na drewnianym cokole. Na krzyżu 
znajduje się drewniana figura Jezusa. Krzyż ten został ufundowa-
ny przez Anielę Zawadzką w celu upamiętnienia śmierci bliskich. 
Obecnie troskę nad nim sprawuje Anna Kabała jako dziękczynienie 
za zdrowie. Krzyż jest jedną ze stacji Drogi Krzyżowej odprawianej 
w Wielki piątek126.

krzyże żeliwne
Najstarsze krzyże żeliwne na terenie Weryni znajdują się 

w lesie „Zwierznik”. pierwszy z nich wybudowany został około  
r. 1860 z fundacji hr. Franciszka tyszkiewicza. Usytuowany jest 
na murowanym z cegieł, otynkowanym postumencie z wnękami  
i gzymsem. Drugi krzyż jest wbity w kamień. Wypisana jest na nim 
data 1863. tutaj został pochowany pochodzący z Woli raniżow-
skiej uczestnik powstania styczniowego, którego prochy zostały 
później przeniesione na cmentarz do raniżowa127. Nieco młodszy 
jest krzyż wzniesiony w r. 1872 z fundacji Jana Stelmacha. Znaj-
duje się on na parceli rodziny Mytychów w górnej części Weryni. 
przedstawia ewangeliczną scenę z udziałem Matki Bożej, św. Jana 
i Marii Magdaleny128.

Kolejnym krzyżem żeliwnym z wizerunkiem chrystusa,  
a osadzonym na kamiennym obelisku, jest tzw. „Krzyż Batorego” 
wzniesiony w 2. połowie XiX w. z fundacji Jana Batorego. Znajdu-
je się on „u ściżki na górce”, w najwyższym punkcie przy drodze 
prowadzącej do Leżajska. Na początku lat 50. XX w., w czasie 
nawałnicy, pod wpływem wiatru złamał się u podstawy, po czym 
naprawiono go i dodatkowo wzmocniono. O wystrój i utrzymanie 
krzyża troszczy się rodzina fundatora. Motywem fundacji tego 
krzyża było prawdopodobnie stworzenie poczucia bezpieczeństwa 
dla podróżujących, którzy widząc krzyż wiedzieli, iż są zabezpie-

125 Kapliczki, figury i krzyże przydrożne…, dz. cyt, s. 238-239; M. pió-
rek, pięć wieków…, dz. cyt., s. 318-319; ZpA, relacja Janiny Batory,  
15 Vii 2005.

126 tamże; ZpA, relacja Sitarz Genowefa 16 Vii 2005.
127 tamże.
128 Kapliczki, figury i krzyże przydrożne…, dz. cyt., s. 238-239; M. piórek, 

pięć wieków…, dz. cyt, s. 318-319; ZpA, relacja Mariana Mytycha, 
18 Vii 2005.
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czeni od wszelkiego zła zewnętrznego, bowiem znajdowali się na 
ziemi poświęconej129.

istnieją także krzyże żeliwne z wizerunkiem chrystusa osa-
dzone na postumentach innych niż kamienne. pierwszym z nich 
jest krzyż osadzony na murowanym z cegieł postumencie. Znajduje 
się na parceli rodziny Bebło, a wykonano go w pierwszej dekadzie 
r. 1900 z fundacji Jana Bebło. Drugim jest krzyż umieszczony na 
postumencie cementowym. pochodzi z początku XX w. Ufundowała 
go rodzina Niezgodów. Opiekę nad nim sprawuje Janina czachor130. 
Jeszcze jeden, nieistniejący już krzyż żeliwny był ulokowany przy 
drodze z Kolbuszowej do Weryni. Został zniszczony przez czas. 
W to miejsce do r. 1939 organizowano procesje z Kolbuszowej  
z prośbą o pogodę. Niedawno z inicjatywy Marii Krogulec i wsparciu 
okolicznych mieszkańców ustawiono tam duży krzyż drewniany 
na pamiątkę tych wydarzeń131.

informacje na temat przedstawionych kapliczek są ubo-
gie, ponieważ nie zachowały się w pamięci ludzi wszystkie fakty 
dotyczące ich historii. Wiele z prezentowanych kapliczek jest 
zaniedbanych, nieprzyozdobionych, często z resztkami starych, 
kilkuletnich dekoracji, pozostawionych na pastwę czasu. Z naj-
starszych opisywanych obiektów ostały się tylko te żeliwne, które 
są bardziej odporne na czynniki atmosferyczne. Najdziwniejsze  
i niezrozumiałe jest to, że na terenie weryńskiej parafii nie powstają 
nowe kapliczki.

III. DUSZPASTERZE I ICH WSPÓŁPRACOWNICY
Sobór Watykański ii naucza, że pomimo różnorodności 

posługiwania w Kościele istnieje jedność posłannictwa. chrystus 
powierzył Apostołom i ich następcom urząd nauczania, uświęcania 
i rządzenia we wspólnocie chrześcijan. rzeczywistość ta dotyczy  
i ludzi świeckich, którzy stali się uczestnikami funkcji kapłańskiej, 
prorockiej i królewskiej chrystusa, mają swój udział w posłan-
nictwie całego Ludu Bożego w Kościele i w świecie132. prezbiterzy 
przez święcenia i misję otrzymaną od biskupów zostają wyniesie-

129 Kapliczki, figury i krzyże przydrożne…, dz. cyt., s. 238-239.; M. pió-
rek, pięć wieków…, dz. cyt., s. 318-319; ZpA, relacja Janiny Batory,  
17 Vii 2005.

130 Kapliczki, figury i krzyże przydrożne…, dz. cyt., s. 238-239.; M. pió-
rek, pięć wieków…, dz. cyt., s. 318-319; ZpA, relacja Zofii czachor, 
22 Vii 2005.

131 M. piórek, pięć wieków…, dz. cyt., s. 318-319.
132 por. Sobór Watykański ii, Apostolicam Actuositatem. Dekret o apo-

stolstwie świeckich, nr 2.
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ni do służenia chrystusowi Nauczycielowi, Kapłanowi i Królowi, 
uczestnicząc w Jego posłudze, dzięki której Kościół pielgrzymujący 
nieustannie rośnie jako Lud Boży, ciało chrystusa i świątynia 
Ducha świętego133. przed proboszczem i wspomagającymi jego 
działania wikariuszami stoją podobne obowiązki, jak przed ojcem 
rodziny i towarzyszącą mu małżonką. Od nich bowiem oczekujemy 
odpowiedzialności za zabezpieczenie potrzeb duchowych i mate-
rialnych, za relacje międzyosobowe i za zdrowy rozwój wspólnoty.

1. Proboszcz
Własnym pasterzem parafii zleconej mu przez biskupa jest 

proboszcz. podejmuje on pasterską troskę nad powierzoną mu 
wspólnotą, pozostając zarazem pod władzą biskupa diecezjalnego. 
Stojąc na czele parafii, sprawuje w niej duszpasterstwo, udziela 
sakramentów i sakramentaliów, celebruje nabożeństwa, naucza 
i organizuje pracę parafialną przy współpracy innych prezbiterów 
i diakonów oraz niosących pomoc wiernych świeckich, zgodnie  
z przepisami prawa134.

proboszczem parafii Werynia od początku jej istnienia był 
ks. Stanisław Wójcik, syn Jana i elżbiety Książek. Urodził się  
20 marca 1937 r. w Niedźwiadzie Górnej, w powiecie ropczyckim. 
Ma dwie siostry i trzech braci. W latach 1945-1951 uczęszczał do 
Szkoły podstawowej w Niedźwiadzie. Naukę kontynuował przez dwa 
lata w Liceum Ogólnokształcącym w ropczycach, następnie przez 
dwa lata w analogicznej szkole w Dębicy. po egzaminie dojrzałości 
w r. 1955 złożył podanie do Wyższego Seminarium Duchownego 
w tarnowie, gdzie też został przyjęty. po sześciu latach formacji 
duchowo-intelektualnej w tarnowskim WSD, 29 czerwca 1961 r. 
Stanisław Wójcik przyjął sakrament święceń kapłańskich z rąk 
bpa Karola pękali. Niedługo po tym został skierowany na pierwszą 
placówkę duszpasterską do parafii pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Szczepanowie koło Brzeska. Następną parafią, 
w której duszpasterzował przez sześć lat, była parafia farna pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi panny w Gorlicach, którą jako 
wikariusz objął w r. 1964. W latach 1970-1975 był wikariuszem 
parafii pw. Wszystkich świętych w Kolbuszowej, gdzie skupiał się 
głównie na działalności katechetycznej w miejscowych szkołach 
podstawowych. Katechizował także młodzież z Zespołu Szkół Za-
wodowych w Kolbuszowej. Oprócz nauki religii kapłan prowadził 
duszpasterstwo w dekanalnej poradni rodzinnej, mieszczącej się 
przy kolbuszowskiej parafii. tam przygotowywał świeckich do 

133 por. tamże, presbyterorum Ordinis. Dekret o posłudze i życiu kapła-
nów, nr 1.

134 KpK, kan. 519.
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pracy w poradni, a także prowadził dni skupienia i rekolekcje dla 
narzeczonych i małżeństw. Funkcję odpowiedzialnego za tę formę 
duszpasterstwa pełni do dziś135. 

W trakcie pobytu ks. Stanisława na terenie kolbuszowskiej 
parafii zaczęła się jego „przygoda” z Werynią. Kiedy bp J. Ablewicz 
utworzył w miejscowości Werynia wikarię parafialną, 14 kwietnia 
1974 r. ks. Stanisław został odpowiedzialny za duszpasterstwo na 
jej terenie. Następnie w r. 1975 decyzją Kurii tarnowskiej został 
wikarym w Lubzinie niedaleko Dębicy. Orzeczenie to zostało ode-
brane przez mieszkańców Weryni z wielkim niesmakiem, bowiem 
swoją działalnością duszpasterską ks. Stanisław przysporzył so-
bie wielu zwolenników i sympatyków. Wśród ludzi zaczęło krążyć 
przekonanie, że następca ks. Wójcika nie jest w stanie skutecznie 
kontynuować jego dzieła. przez cały 1975 r. trwały usilne zabiegi 
ze strony mieszkańców Weryni, zmierzające do wyproszenia po-
wrotu tegoż kapłana. Wierni tworzyli delegacje i jeździli do Kurii 
tarnowskiej, lecz nie przyniosło to zadowalających rezultatów. tymi 
zabiegami mieszkańcy Weryni ściągnęli na siebie gniew proboszcza 
parafii Kolbuszowa ks. L. curyło. Nie akceptował on działań swoich 
wiernych i wytrwale im tłumaczył, że zmiana parafii przez wikarych 
jest naturalną koleją rzeczy, a parafianie nie mają wpływu na to, 
by wybierać sobie księży. pomimo tego werynianie nie zmienili 
zdania i postawili na swoim, wyjednując powrót ks. Stanisława  
u prymasa polski kard. Stefana Wyszyńskiego136.

po ustanowieniu w Weryni rektoratu 24 czerwca 1976 r.137, 
ks. S. Wójcika mianowano powtórnie wikariuszem w Kolbuszowej 
i rektorem kaplicy w Weryni. po dwóch latach opieki nad Werynią, 
28 maja 1978 r. ks. Stanisław został mianowany proboszczem 
utworzonej tam parafii. początkowo dojeżdżał do Weryni z Kol-
buszowej, jednak zaistniałe okoliczności wymagały, by proboszcz 
zamieszkał wśród parafian. ponieważ nie było tam jednak plebanii, 
proboszcz został przygarnięty przez werynian. W latach 1976-1978 
mieszkał u Andrzeja piekarza, zaś wikariusz, ks. Jan Wąchała za-
mieszkiwał u Jana Byczka. W r. 1978 Michalina i Jan Skowrońscy 

135 AipNrz, ipN – rz – 61/153, teczka: Urząd Wojewódzki w rzeszowie, 
Wydział do spraw Wyznań, parafia Werynia, Kwestionariusz dla osób 
piastujących duchowe stanowiska kościelne, 8 iV 1979; ApW, Kro-
nika…, dz. cyt., s 21-22, 66; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 
23 Viii 2004.

136 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, Dział 1, teczka i: Zmiana 
duszpasterzy, List 29 Xii 1976; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 
7 ii 2002.

137 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, Dział 1, teczka i: Zmiana 
duszpasterzy, Decyzja 24 Vi 1976.
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wyjechali do Stanów Zjednoczonych Ameryki północnej, ofiarując 
swój dom rodzinny dla księży. tam duszpasterze mieszkali do  
r. 1983, stołując się równocześnie u rozmusów. W latach 1983-
1991 księża mieszkali u Steców, gdzie się również stołowali. Sy-
tuacja uległa zmianie dopiero w r. 1991, gdy księża wprowadzili 
się na nową plebanię138.

przez czas probostwa w Weryni ks. S. Wójcik dał się poznać 
jako dobry organizator i troskliwy pasterz wspólnoty parafialnej. 
Jest to opinia wyrażana przez wielu ludzi, także tych spoza parafii. 
Księdza proboszcza mile wspominają wikarzy pracujący niegdyś  
w Weryni, o czym świadczą kolejne wypowiedzi: „Ludzie w tym 
czasie byli sympatyczni i dobrzy. Na szczególną uwagę zasługuje 
ks. proboszcz Stanisław Wójcik, który był bardzo serdeczny i okazał 
mi wiele życzliwości. trzeba podkreślić, że swoją dobroć okazywał 
wszystkim kapłanom dekanatu kolbuszowskiego. „czułem się jak 
w rodzinie”139; „parafia w Weryni jest wyjątkowa na czele z samym 
księdzem dziekanem, obdarzonym szczególną osobowością. Jest on 
wielkim autorytetem w tej okolicy. to człowiek, który wiele dobra 
i miłości przekazuje swym wikariuszom, a także parafianom”140: 
„czas ten wspominam bardzo miło. Było dużo pracy, ale atmosfera, 
którą tworzył ks. proboszcz, była iście ojcowska. postrzegam ks. 
prałata jako człowieka o wielkim sercu, który cieszył się z każdych 
akcji duszpasterskich i często wspierał je swoimi funduszami. 
Szczególnym poparciem cieszyli się ministranci i lektorzy”141.

podczas budowy kościoła proboszcz nie zrażał się drobnymi 
niepowodzeniami, takimi jak brak materiału czy też opieszałość ze 
strony niektórych pracowników. Swoją zapobiegliwością, wrodzoną 
serdecznością i pokorą potrafił pozyskać sobie wielu urzędników, 
a w ten sposób uzyskać trudno dostępne wówczas materiały bu-
dowlane. Do jego największych zasług należy zaliczyć utworzenie 
fundamentów pod parafię w Weryni i jej umiejętny rozwój, wyra-
żający się przez budowę kościoła, budynku parafialnego i prowa-
dzenie duszpasterstwa. W trakcie duszpasterzowania w Weryni 
ks. S. Wójcik należał do rady Kapłańskiej Diecezji rzeszowskiej  
i rady do Spraw ekonomicznych Diecezji rzeszowskiej. przez 
długi okres pełnił funkcję dziekana dekanatu kolbuszowskiego. 
W r. 1993 został również mianowany prałatem142.

138 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 7 ii 2002.
139 tamże, relacja ks. Jana Wąchały, 13 V 2003.
140 tamże, relacja ks. Krzysztofa tomkiewicza, 15 V 2003.
141 tamże, relacja ks. Marka ryby, 29 Xi 2003.
142 ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 88, 97; SDrz, (2000), s. 61, 66.
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2. Wikariusze
Według prawa kanonicznego wikariusz parafialny z racji 

urzędu zobowiązany jest wspomagać proboszcza w całej posłudze 
parafialnej i zastępować go, jeżeli sprawa tego wymaga. Wikariusz 
parafialny przedstawia regularnie proboszczowi zamierzone lub 
podjęte poczynania pasterskie, tak żeby wspólnymi siłami mogli 
wypełniać pasterską posługę w parafii, za którą razem są odpo-
wiedzialni143. Obowiązki wikariuszy określają także statuty die-
cezjalne, pisma ordynariuszy oraz zalecenia proboszcza. Wynika  
z tego, że wikariusz współpracownik na mocy swego urzędu 
powinien zastępować proboszcza i pomagać mu we wszystkich 
obowiązkach parafialnych z wyjątkiem celebrowania mszy św. za 
parafian144.

Na przestrzeni 22 lat istnienia parafii w Weryni posługiwało 
ośmiu księży wikariuszy. pierwszym był przydzielony do pomocy 
proboszczowi ks. Jan Wąchała, syn Józefa i Katarzyny Majkrzak. 
Urodził się 25 maja w 1950 r. w Woli Kosnowej, w powiecie łąc-
kim. Ma brata i dwie siostry. po ukończeniu Sp uczęszczał do i LO 
im. Jana Długosza w Nowym Sączu, które ukończył egzaminem 
maturalnym w r. 1969. po maturze, w latach 1969-1975 studio-
wał i odbywał formację do kapłaństwa w Wyższym Seminarium 
Duchownym w tarnowie. święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa 
J. Ablewicza 1 kwietnia 1975 r. w tarnowie. pracę magisterską 
z teologii fundamentalnej Istota stwórczo-zbawczego powołania 
w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej 1965-1985 napisał 
i obronił w r. 1991 na KUL pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Se-
weryna rosika145. 

pierwszą placówką parafialną ks. Jana były Wietrzychowice 
koło Dąbrowy tarnowskiej, gdzie jako wikariusz pracował przez 
3 lata. Następnie, 28 czerwca 1978 r., objął wikariat w Weryni. 
podczas pobytu w tej parafii do jego głównych obowiązków należała 
nauka religii w weryńskim ZSr: technikum Hodowlanym, 5-letnim 
technikum rolniczym i 3-letnim technikum rolniczym po Szkole 
Zawodowej, Zasadniczej Szkole Mechanizacji rolnictwa i Studium 
policealnym. Katechizacja odbywała się wówczas w sąsiedztwie 
szkoły, w prywatnym domu rodziny Drapałów. Liczba jednostek 
lekcyjnych należących do ks. Jana wynosiła około 30 godzin ty-
godniowo. Jedynym utrudnieniem w prowadzeniu katechizacji 
było to, że lekcje odbywały się zwykle po zajęciach w szkole, co 

143 KpK, kan. 548, § 2 i 3.
144 F. Bączkowicz, prawo kanoniczne-podręcznik dla duchowieństwa, 

t. 1, Opole 1958, s. 601.
145 ZpA, relacja ks. Jana Wąchały, 13 V 2003.
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dla większości młodzieży dojeżdżającej z okolicznych miejscowości 
było uciążliwe. Do dużej liczby godzin katechezy dochodziła także 
opieka nad ministrantami i lektorami. podczas pracy w Weryni ks. 
Jan urządzał pielgrzymki rowerowe do Sanktuariów Matki Bożej, 
m.in. w Leżajsku i Zawadzie146. 

W Weryni ks. J. Wąchała przebywał do 8 sierpnia 1981 r. 
Stąd został przeniesiony do parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym 
Sączu. Zajmował się tam głównie katechizacją dzieci i młodzieży, 
opieką nad ministrantami i lektorami, a także duszpasterstwem 
młodzieży. pod koniec pobytu w Nowym Sączu przeprowadził re-
mont plebanii, w której mieszkało dwunastu księży. po 4 latach 
pracy w nowosądeckiej parafii, 25 maja 1985 r. został proboszczem 
w przysietnicy koło Starego Sącza. W r. 1986 rozpoczął budowę 
kościoła pw. św. Jana chrzciciela, a następnie budowę plebanii 
i urządzenia cmentarza. Obecnie obiekty te już funkcjonują147.

Drugim z kolei wikariuszem pomagającym ks. S. Wójcikowi 
był nieżyjący już ks. Kazimierz Bukowiec, syn Jana i Zofii Król. 
Urodził się 23 kwietnia 1950 r. w Krośnie. po ukończeniu szkoły 
średniej został przyjęty do WSD w tarnowie. po sześciu latach 
studiów i formacji 1 czerwca 1975 r. przyjął święcenia kapłańskie  
z rąk bpa J. Ablewicza. Dwa tygodnie później został skierowany 
przez władzę duchowną na pierwszą placówkę parafialną do Szczu-
cina, gdzie jako wikariusz duszpasterzował przez 6 lat. po tym 
czasie, z dniem 8 sierpnia 1981 r., został skierowany do Weryni. 
Lata pracy duszpasterskiej ks. Kazimierza w Weryni przypadły na 
czas budowy świątyni parafialnej. parafianie wspominają go jako 
dobrego, aktywnego, energicznego organizatora wszelkich prac bu-
dowlanych, bezpośrednio się w nich udzielającego. Jednak pomimo 
ciężkiej pracy przy budowie, w niczym nie zaniedbywał swoich 
obowiązków wynikających z przyjęcia sakramentu kapłaństwa, co 
szczególnie utkwiło w pamięci weryńskich parafian. W tej materii 
dał się poznać jako miłosierny i konsekwentny duszpasterz.

Służba ks. Kazimierza w Weryni trwała przez 4 lata,  
17 czerwca 1985 r. skierowany został na placówkę do parafii 
Mielec-Osiedle. Następnie w latach 1988-1991 pełnił funkcję 
administratora, a później proboszcza parafii Borki. Zrezygnował 
z urzędu proboszcza, gdyż postanowił wstąpić do Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy św. Wincentego a’paulo. W okresie załatwiania 

146 ApW, Kronika…, dz. cyt, s. 146; ZpA, relacja ks. Jana Wąchały, 
13 V 2003; tamże, relacja ks. Stanisława Wójcika, 23 Viii 2004.

147 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, Dział 1, teczka i: Zmiana 
duszpasterzy, Aplikata 17 Vi 1978; ZpA, relacja ks. Jana Wąchały, 
13 V 2003; tamże, relacja ks. Stanisława Wójcika, 23 Viii 2004. 
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formalności wymaganych przez prawo kanoniczne mieszkał  
w Weryni. przebywał tam w charakterze rezydenta z prawami wi-
kariusza przez pięć miesięcy, od 1 lutego do 30 czerwca 1991 r. po 
wstąpieniu do zgromadzenia Misjonarzy mieszkał przy parafii pw. 
świętej rodziny w tarnowie. przydzielono go do Grupy Misyjnej, 
liczącej od kilku do kilkunastu kapłanów, którzy zajmowali się gło-
szeniem rekolekcji i misji po całej polsce. Zmarł 3 września 2004 r.,  
przeżywszy 54 lata, w tym 29 lat kapłaństwa. pogrzeb odbył się  
7 września 2004 r. ceremoniom żałobnym przewodniczył bp Wła-
dysław Bobowski. Doczesne szczątki ks. K. Bukowca spoczęły na 
cmentarzu w Ujanowicach148.

trzecim wikariuszem, który duszpasterzował w Weryni, 
był ks. Andrzej Bakalarz, neoprezbiter z poręby Spytkowskiej. 
placówkę objął 26 czerwca 1985 r. Oprócz podstawowych obowiąz-
ków duszpasterskich i nauczania religii w miejscowych szkołach 
pracował przy budowie plebanii. W Weryni przebywał do 18 lutego 
1987 r.149

Jego następcą został ks. Stefan Michalski, syn Kazimierza 
i emilii czyżykiewicz. Urodził się 8 kwietnia 1950 r. w miejscowości 
Wapienne, położonej w gminie Lipinki. Ma trzy siostry i brata. po 
ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w bieckim 
Liceum Ogólnokształcącym. po egzaminie dojrzałości w r. 1968 
wstąpił do tarnowskiego seminarium, gdzie przebywał w latach 
1968-1970 oraz 1971- 1976. podczas rocznej przerwy w trakcie 
formacji w latach 1970-1971 pracował jako kreślarz w biurze 
projektowym Fabryki Maszyn i Sprzętu Wiertniczego w Gorlicach. 
W seminarium napisał pracę dyplomową z historii Kościoła u ks. 
dr. Adama Nowaka Kościół parafialny w Moszczenicy w latach 
1772-1970, zaś pracę magisterską Kościół wobec destrukcji życia 
ludzkiego według Encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae napisał 
i obronił 26 czerwca 1998 r. na Wydziale teologicznym w Lublinie 

148 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, Dział 1, teczka i: Zmiana 
duszpasterzy, Aplikata 8 Viii 1981; tamże, Aplikata, 17 Vi 1985; 
ADrz, zesp. 5, sygn. 208, teczka: Akta parafialne, Dokumenty prze-
kazane przez Kurię tarnowską, Aplikata, 23 i 1991; tamże, Aplikata, 
21 Vi 1991; ApW, Kronika…,dz. cyt, s. 60, 147, 202; ZpA, relacja 
ks. Stanisława Wójcika, 23 Viii 2004; „currenda”, 155 (2005), nr 1, 
s. 59.

149 ADt, LrW i, Akta lokalne parafii Werynia, Dział 1, teczka: Zmiana 
duszpasterzy, Aplikata, 17 Vi 1985; ADrz, zesp. 5, sygn. 208, tecz-
ka: Akta parafialne, Dokumenty przekazane przez Kurię tarnowską, 
Aplikata, 18 ii 1987; ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 147; ZpA, relacja 
ks. Stanisława Wójcika, 23 Viii 2004.
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u ks. dr. Zbigniewa Krzyszowskiego. święcenia kapłańskie przyjął  
z rąk bpa J. Ablewicza 6 czerwca 1976 r. w katedrze tarnowskiej150.

pierwszą placówką duszpasterską, którą ks. Stefan Mi-
chalski objął po święceniach kapłańskich, był wikariat w Łę-
kach Górnych koło pilzna, gdzie pracował od czerwca 1976 r. do  
20 grudnia 1977 r. później, od 20 grudnia 1977 r. do 26 czerwca 
1978 r., był administratorem (substytutem) w Gorzejowie koło pil-
zna. Następnie został skierowany do Kamienicy koło Łącka, gdzie 
był wikariuszem od 28 czerwca 1978 r. do 22 sierpnia 1982 r.  
Kolejno pracował jako wikary w Baranowie Sandomierskim od  
26 sierpnia 1982 r. do 28 czerwca 1985 r., Zasowie koło radomyśla 
Wielkiego od 28 czerwca 1985 r. do 10 lutego 1987 r. i Weryni od 
10 lutego 1987 r. do 28 stycznia 1991 r.151

Głównym zadaniem ks. S. Michalskiego jako wikariusza  
w Weryni były katechizacja i obowiązki duszpasterskie. religii 
nauczał przez 32 godziny w tygodniu. Katechizacja dla uczniów 
ZSr w okresie jego pobytu w Weryni odbywała się kolejno w domu  
u rodziny Drapałów, w parafialnym punkcie katechetycznym 
w domu po Katarzynie Kosiorowskiej i w sali szkolnej w ZSr, 
zaś dzieci ze Sp stale były nauczane w parafialnym punkcie 
katechetycznym152. 

Ważnym wydarzeniem była wówczas budowa plebanii.  
W chwili przyjścia kapłana wybudowany był tylko parter, natomiast 
pozostałe prace do momentu wprowadzenia się do plebanii ks. 
Stefan kontynuował razem z proboszczem. Za pobytu w Weryni ks. 
Stefana wzniesiono także dzwonnicę i poświęcono nowe dzwony, 
ułożono chodnik wokół kościoła, oświetlono schody wejściowe do 
kościoła, wzniesiono mur oporowy przy drodze nad kościołem, 
zakupiono nowe organy, wybetonowano wjazd do garaży pod 
plebanią, dołożono ławki w kościele, przygotowano plan wystroju 
wewnętrznego kościoła. Według ks. Stefana, faktem godnym za-
znaczenia była troska rodziców o godziwe warunki katechizacji 

150 ZpA, relacja ks. Stefana Michalskiego, 18 Xii 2002; tamże, relacja 
ks. Stanisława Wójcika, 23 Viii 2004.

151 ADrz, zesp. 5, sygn. 208, teczka: Akta parafialne, Dokumenty prze-
kazane przez Kurię tarnowską, Aplikata 18 ii 1987; tamże, Aplikata 
23 i 1991; ZpA, relacja ks. Stefana Michalskiego, 18 Xii 2002; tamże, 
relacja ks. Stanisława Wójcika, 23 Viii 2004.

152 ApW, Kronika…, dz. cyt, s. 147; ZpA, relacja ks. Stefana Michal-
skiego, 18 Xii 2002; tamże, relacja ks. Stanisława Wójcika, 23 Viii 
2004.



169Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe ...

swoich dzieci w ZSr. Doprowadziła ona do wcześniejszego o pół 
roku niż ministerialne wprowadzenia nauki religii do szkoły153.

prawie po trzech latach pracy w Weryni, w styczniu 1991 r.,  
ks. Stefan otrzymał nominację na proboszcza parafii pw. Matki 
Bożej Fatimskiej – różańcowej w Borkach koło Szczucina. Funkcję 
proboszcza, a później i kustosza Sanktuarium pełnił do 16 sierpnia 
2001 r. tam również spełniał obowiązki: dekanalnego notariusza, 
rejonowego duszpasterza rolników, dekanalnego duszpasterza ro-
dzin, dekanalnego animatora Akcji Katolickiej. 17 grudnia 1991 r.  
bp J. Życiński przyznał mu odznaczenie Expositorio Canonicali, 
a 24 października 1994 r. Rochetto et Mantolleto. Dnia 18 sierpnia 
2001 r., po dziesięciu latach probostwa w Borkach, ks. Stefan 
zrezygnował z tej funkcji i podjął obowiązki proboszcza w parafii 
pw. św. Michała Archanioła w piotrkowicach koło tuchowa, które 
pełni nadal154.

Jak już wspomniano, po odejściu z Weryni ks. S. Michal-
skiego, 28 stycznia 1991 r. do Weryni powrócił ks. K. Bukowiec. 
przebywał on tu w charakterze rezydenta do 21 czerwca 1991 r. po 
jego wstąpieniu do Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincen-
tego a paulo, 2 lipca 1991 r. zaistniała piąta zmiana wikarego od 
powstania parafii w Weryni. Następcą ks. K. Bukowca został ks. 
Michał Leśniara, były wikariusz w Niedźwiadzie, który w Weryni 
duszpasterzował do r. 1993. Jego opiece zostali powierzeni mini-
stranci i grupy duszpasterskie działające przy parafii. po odejściu 
z Weryni został proboszczem w Jasionce, gdzie wybudował nowy 
kościół155.

Szóstym wikariuszem w Weryni został ks. Krzysztof 
Tomkiewicz, syn Jerzego i elżbiety Szczepanik. Urodził się 
18 października 1962 r. w Jarosławiu. Ma dwie siostry. po ukoń-
czeniu Sp nr 1 w Jarosławiu kontynuował naukę w jarosławskim 
LO, które ukończył egzaminem dojrzałości w r. 1981. Bezpośrednio 
po maturze wstąpił do przemyskiego Seminarium Duchownego, 
gdzie w latach 1981-1987 przygotowywał się do kapłaństwa, 

153 ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 163-166; ZpA, relacja ks. Stefana 
Michalskiego, 18 Xii 2002; tamże, relacja ks. Stanisława Wójcika,  
23 Viii 2004.

154 ADrz, zesp. 5, sygn. 208, teczka: Akta parafialne, Dokumenty prze-
kazane przez Kurię tarnowską, Aplikata, 18 ii 1987; tamże, Aplikata, 
23 i 1991; ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 147; ZpA, relacja ks. Stefana 
Michalskiego, 18 Xii 2002; tamże, relacja ks. Stanisława Wójcika, 
23 Viii 2004.

155 ADrz, Zesp. 5, syg. 208, teczka: Akta parafialne, Dokumenty przeka-
zane przez Kurię tarnowską, Aplikata 21 Vi 1991; ApW, Kronika…, 
dz. cyt, s. 148; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 23 Viii 2004.



170 ks. mgr Wojciech Zygo

studiując filozofię i teologię. podczas studiów obronił pracę ma-
gisterską Kult Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu u OO. Domi-
nikanów napisaną na seminarium z liturgiki pod kierunkiem ks. 
dr. Władysława Głowy i ks. dr. Zbigniewa Wita (KUL). Sakrament 
kapłaństwa przyjął w r. 1987 z rąk bpa ignacego tokarczuka156. 

Bezpośrednio po święceniach kapłan przez 4 lata dusz-
pasterzował w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Samoklęskach 
koło Nowego Żmigrodu. Uczył religii w miejscowościach pielgrzym-
ka, Zawadka i czekaj. Następnie w latach 1991-1993 pracował  
w parafii pw. św. Doroty w Harklowej koło Jasła. tam przygoto-
wywał dzieci do komunii i bierzmowania, prowadził LSO, KSM, 
ministrantów i grupy misyjne157.

pobyt ks. Krzysztofa w parafii Werynia przypadał na lata 
1993-1997. podczas pracy w tutejszej parafii katechizował mło-
dzież i dzieci w weryńskich szkołach. Liczba jednostek lekcyjnych 
religii w ZSr wynosiła wówczas 15, a w Sp – 9. pod koniec swego 
pobytu w Weryni ks. K. tomkiewicz miał 13 godzin katechezy 
w ZSr. Oprócz głównych obowiązków, wynikających z przyję-
cia sakramentu kapłaństwa, takich jak głoszenie słowa Bożego  
i szafarstwo sakramentów świętych, ks. Krzysztof dużo pracował  
z młodzieżą i dorosłymi. Działalność ta nie ograniczała się tylko do 
spotkań formacyjnych, ale była także widoczna w życiu parafii158. 
Z inicjatywy ks. K. tomkiewicza i ryszarda Skowrona w r. 1996 
wśród miejscowej młodzieży powołano drużynę Straży Grobowej 
pod nazwą „rzymianie”, pełniącej swą funkcję w strojach przy-
pominających umundurowanie żołnierzy z czasów rzymskich. 
Jej zadaniem było pełnienie służby przy Grobie pańskim podczas 
triduum Sacrum159. 

po pobycie w Weryni ks. K. tomkiewicz został skierowany 
do parafii pw. św. Krzyża w rzeszowie, gdzie przebywał do r. 1998. 
Następnie przez rok duszpasterzował w parafii pw. św. trójcy  
w czudcu, skąd został przeniesiony do parafii pw. św. Józefa Ob-

156 ApW, Kronika…, dz. cyt, s. 148; ZpA, relacja ks. Krzysztofa tom-
kiewicza, 15 V 2003; tamże, relacja ks. Stanisława Wójcika, 23 Viii 
2004.

157 ZpA, relacja ks. Krzysztofa tomkiewicza, 15 V 2003; tamże, relacja 
ks. Stanisława Wójcika, 23 Viii 2004.

158 ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 148; ZpA, relacja ks. Krzysztofa tom-
kiewicza, 15 V 2003; tamże, relacja ks. Stanisława Wójcika, 23 Viii 
2004.

159 ApW, Kronika…, dz. cyt, s. 82; ZpA, relacja ks. Krzysztofa tomkie-
wicza, 15 V 2003; tamże, relacja ks. Stanisława Wójcika, 23 Viii 
2004; M. piórek, pięć wieków…, dz. cyt., s. 210.
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lubieńca Najświętszej Maryi panny w Sękowej. W r. 2000 podjął 
pracę duszpasterską w czechach, gdzie posługuje do dziś160.

po ks. Krzysztofie do Weryni w charakterze wikariusza trafił 
ks. Marek Ryba. Urodził się 3 kwietnia w 1966 r. w Dębicy. Jest 
synem Józefa i Zofii ryba, ma sześcioro rodzeństwa. Do czasu 
wstąpienia do seminarium wraz z rodziną mieszkał w Jaworzu 
Górnym, w parafii Gorzejowa w diecezji tarnowskiej. po ukończeniu 
szkoły podstawowej uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. 
Hanki Sawickiej w Jodłowej. 3 czerwca 1985 r. zdał maturę, po 
czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w przemyślu. 
święcenia diakonatu przyjął 21 grudnia 1990 r. święcenia kapłań-
skie przyjął 15 czerwca 1991 r. w katedrze przemyskiej z rąk bpa 
ignacego tokarczuka. W seminarium napisał pracę magisterską 
z teologii dogmatycznej Nauka o Chrystusie Królu w kazaniach na 
ostatnią niedzielę roku liturgicznego zamieszczonych w „Bibliotece 
Kaznodziejskiej” 1966-1986. promotorem był bp dr edward Biało-
głowski i o. prof. dr hab. Stanisław celestyn Napiórkowski. pracę 
tę obronił 28 maja 1991 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
uzyskując tym samym tytuł magistra teologii.

pierwszą parafią, do której posłano młodego kapłana, był 
Lutoryż, gdzie pracował do r. 1993. Katechizował w szkole pod-
stawowej i prowadził grupy ministrantów. Następnie przez cztery 
lata pracował w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi panny 
w Gorlicach. tam zajmował się przygotowaniem kandydatów na 
ministrantów, celebrował msze św. i nabożeństwa dla dzieci, jak 
również był odpowiedzialny za duszpasterstwo przedszkolaków161. 
Następnie w latach 1997-2000 duszpasterzował w parafii Wery-
nia. poza nauką religii w ZSr i Sp w Weryni, ks. Marek bardzo 
zaangażował się w duszpasterstwo ministrantów i lektorów. Dzięki 
wsparciu proboszcza około 60 chłopców udało się wysłać na tur-
nusy wakacyjne. W r. 2000 ks. Marek zorganizował osobny turnus 
w Niechobrzu dla Liturgicznej Służby Ołtarza z parafii Werynia  
i Kolbuszowa Górna. W każdy Wielki czwartek ministranci i lek-
torzy ze swoim duszpasterzem odwiedzali katedrę w rzeszowie  
i Seminarium Duchowne. O kondycję fizyczną chłopców dbał na 
sali gimnastycznej. Zajęcia z chłopcami prowadziła Maria Krogu-
lec, a salę wynajmował za drobną odpłatą dyrektor ZSr. po każdej 

160 ApW, Kronika…, dz. cyt, s. 148; ZpA, relacja ks. Krzysztofa tom-
kiewicza, 15 V 2003; tamże, relacja ks. Stanisława Wójcika, 23 Viii 
2004.

161 ADrz, zesp. 5, sygn. 208, teczka: Akta parafii Werynia, Aplikata 
18 Viii 2000; ZpA, relacja ks. Marka ryby, 29 Xi 2003; tamże, re-
lacja ks. Stanisława Wójcika, 23 Viii 2004.
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kolędzie jeździł z ministrantami na wycieczki, przykładowo do 
kopalni soli w Bochni, Krakowa, Sandomierza i w Bieszczady162. 

W czasie pobytu w Weryni ks. Marek ryba założył parafial-
ny oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jesienią 1998 r.  
zaprosił ks. pawła tomonia, asystenta diecezjalnego i Krzysztofa 
Brodzińskiego, ówczesnego prezesa Zarządu KSM Diecezji rze-
szowskiej. po mszy św. zorganizował spotkanie z młodzieżą, na 
które przyszło ponad 80 osób. pierwszym prezesem weryńskie-
go KSM-u była Anna Wilk, katechetka w szkole podstawowej.  
W każdą sobotę ks. M. ryba organizował także spotkania dla dzieci, 
na których rozważano pismo św. i organizowano zabawy. W roku 
Jubileuszowym zorganizował z parafii 12-osobową pielgrzymkę 
do rzymu163. 

Na miejsce ks. M. ryby 26 sierpnia 2000 r. przyszedł do 
parafii ks. Wiesław Rafacz. Jest on synem Stanisława i Julii 
Kaczmarskiej. Urodził się 11 sierpnia 1966 r. w Nowej rudzie. 
Jego rodzinną parafią była parafia pw. Matki Bożej Królowej polski 
w Nowej Dębie. po ukończeniu LO w Nowej Dębie i zdaniu egza-
minu dojrzałości w r. 1985 został przyjęty do przemyskiego WSD. 
Kończąc seminarium, napisał pracę magisterską Problem wiary 
w życiu i twórczości poetyckiej Anny Kamieńskiej na seminarium 
z teologii moralnej pod kierunkiem ks. doc. dr. hab. Franciszka 
Greniuka. święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1991 r. z rąk 
bpa ignacego tokarczuka.

tuż po święceniach przez 3 lata duszpasterzował w parafii 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi panny w rzeszowie. tam 
zajmował się głównie LSO i ruchem światło-Życie. W latach 1994-
1998 ks. Wiesław był wikariuszem w parafii pw. chrystusa Króla 
w rzeszowie. Był wówczas odpowiedzialny za wspólnotę neokate-
chumenalną i duszpasterstwo ludzi pracujących w rzeszowskim 
„Zelmerze”. po czterech latach pracy duszpasterskiej w parafii 
pw. chrystusa Króla, w r. 1998 ks. W. rafacz został wikariuszem 

w kolejnej rzeszowskiej parafii pw. św. Krzyża. Głównym jego za-
jęciem była wtedy posługa jako kapelan oddziału paliatywnego, 
mieszczącego się przy ul. poniatowskiego w rzeszowie.

po 9 latach duszpasterzowania w parafiach rzeszowskich, 
w r. 2000 ks. Wiesław został skierowany do Weryni. W tutejszej 

162 ApW, Konika…,dz. cyt, s. 149; ZpA, relacja ks. Marka ryby, 29 Xi 
2003; tamże, relacja ks. Stanisława Wójcika, 23 Viii 2004.

163 ADrz, zesp. 5, sygn. 208, teczka: Akta parafii Werynia, Aplikata 
18 Viii 2000; ApW, Konika…, dz. cyt., s. 149; ZpA, relacja ks. Marka 
ryby, 29 Xi 2003; tamże, relacja ks. Stanisława Wójcika, 23 Viii 
2004; M. piórek, pięć wieków…, dz. cyt., s. 210.
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wspólnocie parafialnej przebywał do r. 2005. Zajmował się w niej 
głównie katechizacją młodzieży w ZSr i drugoklasistów ze szkoły 
podstawowej. Do grup duszpasterskich będących pod jego opieką 
należały LSO i KSM164.

3. Współpracownicy świeccy 
Każda parafia jest dobrym i wyrazistym przykładem apo-

stolstwa wspólnotowego, bowiem gromadzi w jedno wszelkie wystę-
pujące w jej obrębie różnorakie właściwości ludzkie i wszczepia je 
w powszechność Kościoła. Według zaleceń Soboru Watykańskiego 
ii świeccy mają przyzwyczajać się do działania w parafii w ścisłej 
jedności ze swoimi kapłanami. powinni przedstawiać wspólnocie 
Kościoła problemy własne i świata oraz sprawy dotyczące zba-
wienia celem wspólnego ich omawiania i rozwiązywania. trzeba, 
aby współpracowali w miarę sił we wszystkich poczynaniach apo-
stolskich i misyjnych swojej kościelnej rodziny165. Aby spełniać 
wyżej wymienione posługi należy spełniać pewne wymagania: być 
dobrym chrześcijaninem, nie siać zgorszenia swoim zachowaniem, 
być osobą ogólnie szanowaną, a także umieć swe posługiwanie 
uczynić godnym, gdyż te czynności nie są czynnościami prywat-
nymi, lecz należą do kultu Kościoła166.

a) katecheci
Do jednego przejawów zaangażowania wiernych świeckich 

w życie Kościoła z pewnością można zaliczyć pracę katechety świec-
kiego z dziećmi i młodzieżą w szkole. Na terenie parafii w Weryni 
w omawianym okresie pracowało dwoje katechetów świeckich. 
pierwszym z nich była Anna Wilk, która katechizowała dzieci 
w Sp. Zajęcia te podjęła w r. 1993. By móc pracować jako ka-
techeta, musiała wcześniej ukończyć Kolegium Katechetyczne  
w rzeszowie. Nauczała wszystkie klasy Sp z wyjątkiem ii klasy, 
którą zawsze pod swą opieką miał wikariusz, ze względu na przygo-
towanie dzieci do sakramentu pokuty i eucharystii. Na przestrzeni 
12 lat zajęcia prowadziła średnio przez 10 godzin w tygodniu. poza 
katechezą Anna Wilk była zaangażowana w harcerstwo działające 
przy Sp w Weryni. Z dziećmi ze Sp przygotowywała również jasełka 
i inne przedstawienia okolicznościowe. Oprócz katechizowania 
dzieci opiekowała się też dziewczętami skupionymi w Dziewczęcej 

164 ADrz, zesp. 5, sygn. 208, teczka: Akta parafii Werynia, Aplikata, 
18 Viii 2000; ApW, Kronika…, dz. cyt, s. 124; ZpA, relacja ks. Wie-
sława rafacza, 8 i 2006.

165 por. Sobór Watykański ii, Apostolicam Actuositatem. Dekret o apo-
stolstwie świeckich, nr 10.

166 S. Szczepaniec, ceremoniał posług liturgicznych, Kraków 1987, 
s. 11.
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Służbie Maryjnej, która z biegiem czasu przekształciła się w Oazę 
Dzieci Bożych, również pozostającą pod jej opieką. Oprócz formacji 
teoretycznej dzieci włączała się wspólnie z nimi w życie parafii, co 
przejawiało się przez przygotowanie oprawy liturgicznej różnych 
nabożeństw, a także przez pomoc w przygotowaniu wystroju ko-
ścioła. Anna była także prezesem weryńskiego KSM167.

Drugim stałym katechetą na terenie parafii Werynia w pre-
zentowanym okresie był Witold Cesarz, syn Krystyny i Stanisława 
cesarz. Urodził się 7 września 1971 r. w rzeszowie. po ukończeniu 
Sp im. Mikołaja Kopernika w ropczycach kontynuował naukę  
w LO im. tadeusza Kościuszki w ropczycach na profilu matema-
tyczno-fizycznym. egzamin dojrzałości zdał w r. 1990. po maturze, 
w latach 1990-1996, studiował na papieskiej Akademii teologicz-
nej w Krakowie i 27 czerwca 1997 r. uzyskał tytuł magistra. Na-
stępnie kształcił się na studiach podyplomowych z dziennikarstwa, 
również w pAt w Krakowie, które ukończył 22 września 1999 r. 
Swoje wykształcenie dopełnił studiami podyplomowymi z wycho-
wania fizycznego na Akademii im. Jana Długosza w częstochowie, 
które ukończył w r. 2005168.

Katechetą Zespołu Szkół Agrotechniczno-ekonomicznych  
w Weryni został od 1 września 1996 r. pracę tę podjął na prośbę ks. 
S. Wójcika, który poszukiwał drugiego katechety (oprócz wikariu-
sza) do ZSr w Weryni. Uczył tygodniowo około 29 godzin. Oprócz 
pracy katechety, od września 2004 r. sprawował funkcję wicedy-
rektora w Zespole Szkół Agrotechniczno-ekonomicznych w Weryni. 
Dodatkowo prowadził zajęcia z kołem teatralno-dziennikarskim, 
którego członkowie inscenizowali różne sztuki i brali udział w re-
dakcji gazetki szkolnej. Katecheta Witold zawsze współpracował 
z weryńskimi księżmi w różnych działaniach duszpastersko-kate-
chetycznych, jak pielgrzymki maturzystów do częstochowy oraz 
rekolekcje dla młodzieży i maturzystów169.

b) organista
Do typowo kościelnej służby należą organiści. Wraz  

z pojawieniem się możliwości celebracji eucharystii i nabożeństw  
w byłym domu katechetycznym, pojawiła się konieczność zaan-
gażowania organisty, który przez grę na organach i naukę śpiewu 
przewodziłby śpiewowi wspólnoty parafialnej, a zarazem uświet-
niałby nim liturgię. Od r. 1976, czyli od początku funkcjonowania 
kaplicy mszalnej, organistą w Weryni był Julian Dragan, urodzony 

167 ApW, Kronika…, dz. cyt, s. 159-161; ZpA, relacja Anny Wilk, 25 X 
2005.

168 tamże, relacja Witolda cesarza, 23 X 2005.
169 tamże. 
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5 lutego 1959 r. Aby podjąć się wykonywanej posługi, musiał 
ukończyć 2-letnią szkołę organistowską w tarnowie, a następnie 
Studium Organistowskie w Sandomierzu pod kierownictwem 
ks. Henryka Ćwieka. Organista grał na fisharmonii, a później 
na organach elektronicznych eltron B2, których również używał  
w nowym kościele do czasu montażu organów mechanicznych, 
ufundowanych przez Janinę Batory. Są to czternastogłosowe 
organy zbudowane w r. 1974 przez firmę organową Nagalski  
z Warszawy170.

Do obowiązków weryńskiego organisty od zawsze należy gra 
i śpiew podczas eucharystii i innych nabożeństw. pełni je: w każdą 
uroczystość, niedzielę i święta na wszystkich mszach św., w każdą 
środę na nabożeństwie do Matki Boskiej Nieustającej pomocy, 
na nabożeństwach majowych, czerwcowych i październikowych 
oraz w dni powszednie, gdy tylko czas mu na to pozwala. Oprócz 
wykonywanej posługi organisty Julian Dragan należał także do 
rady parafialnej i do Męskiej róży różańcowej. Był także czynnie 
zaangażowany w budowę kościoła poprzez uczestnictwo w pracach 
budowlanych, a także transportowych171.

c) kościelni
Od kiedy w Weryni zaczęła funkcjonować kaplica mszalna 

w domu po Katarzynie Kosiorowskiej, zaistniała naturalna potrze-
ba zatrudnienia parafianina, który pełniłby funkcję kościelnego. 
pierwszym człowiekiem na tym stanowisku była Zofia Jagodziń-
ska, która jako kościelny posługiwała przez osiem lat w kaplicy. 
pracę tę kontynuowała przez dziewięć lat w nowej świątyni172.

Drugim kościelnym był Jacek Rząsa, urodzony 7 września 
1966 r. Od trzeciej klasy Sp służył przy ołtarzu jako ministrant,  
a później jako lektor. pomagał także przy sprzątaniu i dekorowaniu 
kaplicy. Gdy tylko mógł, angażował się także w budowę kościoła. 
Nawet gdy założył rodzinę i mieszkał w cmolasie, dojeżdżał do 
Weryni, aby pomagać jako lektor i ministrant. po kilku latach 
tego stanu rzeczy, w r. 1993, ks. S. Wójcik złożył mu propozycję 
objęcia stanowiska kościelnego. Miał on zastąpić Zofię Jagodziń-
ską, która w wyniku wypadku i postępującej choroby nie mogła 
już dłużej służyć w świątyni. Jacek przyjął propozycję proboszcza 
i przeniósł się z cmolasu do Weryni. Oprócz wykonywanej posługi 
kościelnego pracował również zawodowo jako listonosz na poczcie 

170 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 23 Viii 2004; tamże, relacja 
Juliana Dragana, 24 Vii 2005.

171 tamże.
172 ApW, Kronika…, dz. cyt, s. 88; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 

23 Viii 2004.
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w Kolbuszowej. Był także członkiem rady parafialnej. Dużo cza-
su poświęcał weryńskiej LSO. W sezonie letnim na miejscowym 
stadionie organizował rozgrywki piłkarskie, zaś w sezonie zimo-
wym, w odpowiednio zaadaptowanych podziemiach świątyni, grał  
z ministrantami w tenisa stołowego173.

Zastępcą kościelnego Jacka rząsy był jego brat, Adam 
Rząsa, urodzony 21 grudnia 1971 r. Już od dziecka był zaanga-
żowany w życie młodej parafii. Wraz z Jackiem udzielał się jako 
ministrant i lektor, zaś przy budowie nowego kościoła pracował 
przy kopaniu rowów i wożeniu piachu pod budowę. W nowym 
weryńskim kościele posługiwał jako zastępca od czasu, kiedy jego 
brat na stałe przejął funkcję kościelnego. Było to głównie podczas 
uroczystości i świąt kościelnych, które wypadały w dni robocze,  
a także we mszach św. pogrzebowych, w których jego brat nie 
mógł uczestniczyć, ze względu na wykonywaną pracę zawodową174. 

Do obowiązków weryńskiego kościelnego należało być za-
wsze obecnym w kościele przed i w trakcie każdej eucharystii, czyli 
trzy razy w niedzielę i raz lub dwa razy w ciągu dnia w pozostałe 
dni tygodnia. ponadto w trakcie liturgii pod nieobecność mini-
strantów i lektorów kościelny wykonywał zadania zwyczajne dla 
LSO, przygotowywał wszystko potrzebne do eucharystii, troszczył 
się o porządek na zewnątrz i wewnątrz kościoła i dbał o czystość 
bielizny liturgicznej i szat liturgicznych. Kościelny nadzorował 
także i brał czynny udział we wszelkich pracach porządkowych 
i dekoracyjnych, przykładowo w przygotowanie szopki na czas 
Bożego Narodzenia, Bożego Grobu czy dekoracji na Boże ciało.

Na wynagrodzenie organisty i kościelnego składały się 
ofiary od parafian przy roznoszeniu opłatków przed świętami 
Bożego Narodzenia, z okazji ślubów, pogrzebów175. Szczera poboż-
ność, dokładność i sumienność współpracowników duszpasterzy 
weryńskiej parafii zawsze stawała się dużym wkładem do należy-
tego przebiegu celebracji liturgicznych i uwrażliwiała parafian na 
rzeczy święte.

IV. DUSZPASTERSTWO
Duszpasterstwo jest działaniem Kościoła urzeczywistnia-

jącym we współczesnym świecie zbawcze dzieło Jezusa. Odbywa 
się przez głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów, 

173 tamże; ZpA, relacja Adama rząsy, 3 iX 2005; tamże, relacja Jacka 
rząsy, 20 Vii 2005.

174 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 23 Viii 2004; tamże, relacja 
Jacka rząsy, 20 Vii 2005; tamże, relacja Adama rząsy, 3 iX 2005.

175 tamże.
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kierownictwo duchowe, działalność charytatywną. Dokonuje się na 
płaszczyźnie duszpasterstwa parafialnego, wspólnot rodzinnych, 
dialogu w zespołach i grupach oraz w ramach rozmów indywidu-
alnych, zarówno w parafiach miejskich, jak i wiejskich. 

1. Służba Boża
Służba Boża przybiera różne formy, w zależności od wymo-

gów i wskazań danej religii oraz kultury, w jakiej istnieje. Wiara jest 
podstawowym warunkiem i pierwszą formą nawiązania kontaktu 
z Bogiem. Bóg w Jezusie chrystusie i mocy Ducha świętego jest 
obecny w Kościele, w sprawowanej tam liturgii świętej i sakra-
mentach świętych. O poziomie życia religijnego wiernych w dużym 
stopniu decyduje kult religijny, jaki sprawowany jest w miejscach 
sakralnych danej parafii. Stąd też dbałość o jego prawidłową 
celebrację, stosowny ceremoniał i różnorodność form przybliża 
człowiekowi uczestnictwo w wiecznym życiu miłości Bożej176.

pierwsze miejsce w sprawowaniu kultu Bożego w Weryni 
zawsze zajmowała msza św., która odprawiana była w niedziele  
i święta oraz w dni powszednie. W r. 1974, po utworzeniu wikarii 
parafialnej, porządek nabożeństw przedstawiał się następująco: 
w niedziele i święta o godz. 700 (600 w adwencie), 1030, 1600, zaś 
w dni powszednie o godz. 630. rozkład ten przetrwał do 28 czerwca 
1978 r., kiedy do weryńskiej parafii przybył pierwszy wikariusz 
ks. J. Wąchała. Od tego czasu porządek eucharystii wyglądał 
następująco: w niedziele i święta o godz. 700, 900, 1030, 1600, 
a w dni powszednie o godz. 630, 1700 (zimą), 1800 (latem).

po przeprowadzeniu się do nowej świątyni, w r. 1984, 
msze św. sprawowane były według nieco zmienionego rozkła-
du, mianowicie w niedziele i święta o godz. 700, 900, 1100, 1500, 
a w dni powszednie bez zmian. W 1998 r. porządek niedzielny  
i świąteczny nabożeństw uległ zmianie na godz. 800, 1000, 1500, zaś 
rozkład mszy św. w dni powszednie pozostał taki sam. W niedziele 
i święta prymaria była poprzedzona Godzinkami do Najświętszej 
Maryi panny, zaś przed sumą odmawiano różaniec za zmarłych 
polecanych w wypominkach. po południu o godzinie 1500 w nie-
dziele i święta (w święta pracujące o 1700 lub o 1800) w weryńskim 
kościele odprawiane były uroczyste nieszpory polskie połączone ze 
mszą św. porządek nabożeństw uwarunkowany był też dodatkowo 
okolicznościami roku liturgicznego. Zróżnicowana pora celebracji 
dotyczyła mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania pańskiego, 
w dzień odpustu parafialnego, w dzień Wszystkich świętych czy 
pasterki Bożonarodzeniowej. Na każdej eucharystii w niedziele  

176 M. rusecki, pojęcie religii, w: Być chrześcijaninem dziś. - teologia 
dla szkół średnich, red. M. rusecki, Lublin 1992, s. 19.
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i święta duszpasterze weryńscy głosili z ambony homilie, których 
treść dotyczyła rozwinięcia myśli zawartych w ewangelii177.

Najstarszym świętem chrześcijaństwa jest Wielkanoc. Uwa-
ga Kościoła skupia się wówczas na śmierci i na zmartwychwstaniu 
chrystusa. Od wieków czas ten był centrum całego okresu litur-
gicznego, a jego punkt szczytowy przypadał na triduum paschalne, 
którego obchód rozpoczynała Msza Wieczerzy pańskiej w Wielki 
czwartek178. eucharystia Wielkiego czwartku obejmuje mszę św. 
i cały kult Najświętszego Sakramentu, przejawiający się w ado-
racji ciała pańskiego w tzw. „ciemnicy”179. W weryńskiej świątyni 
„ciemnicą” był zawsze montowany i odpowiednio przystrojony 
specyficzny ołtarz po prawej stronie prezbiterium180. Szczególnym 
symbolem tego dnia było zamilknięcie dzwonów i organów w czasie 
śpiewu „chwała na wysokości Bogu”. cisza w świątyni trwała aż 
do Wigilii paschalnej. W Weryni używało się wówczas tradycyjnych 
kołatek zamiast dzwonów. innym obrzędem Wielkiego czwartku 
było zdjęcie obrusów z ołtarzy na znak opuszczenia chrystusa 
przez najbliższych i pozbawienia Go szat przed ukrzyżowaniem. 
praktykuje się jeszcze wygaszanie wiecznej lampki po przeniesieniu 
Najświętszego Sakramentu do „ciemnicy”, co też trwa do czasu 
wniesienia światła do kościoła w Wielką Sobotę181.

Wielki piątek jest w Kościele katolickim dniem liturgicznego 
przeżywania Męki i śmierci Zbawiciela. tego dnia głównym przed-
miotem kultu jest krzyż, który po adoracji, uroczystym wzniesieniu 
i śpiewie: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata” 
i odpowiedzi: „pójdźmy z pokłonem”, wystawia się do publicznej 
adoracji182. W Weryni odbywało się to zawsze przez ucałowanie ran 
pana Jezusa Ukrzyżowanego, poczynając od celebransa, służby 
ołtarza i wiernych, którzy docierają do miejsca położenia krzyża na 
kolanach. Szczególnym kultem otaczano Najświętszy Sakrament 
przeniesiony w procesji do uprzednio przygotowanego tzw. Bożego 
Grobu, który wierni w ciszy i modlitwie nawiedzali i adorowali, roz-
pamiętując mękę, śmierć i złożenie do grobu Jezusa chrystusa183. 
W adoracji tej brali udział ministranci, młodzież szkolna, grupy 

177 ApW, Kronika…, dz. cyt, s. 24, 81; ZpA, relacja ks. Stanisława Wój-
cika, 29 Vi 2003.

178 B. Nadolski, Liturgika-liturgia i czas, t. 2, poznań 1991, s. 91. 
179 Z. Wit, Liturgia, w: Być chrześcijaninem dziś.-teologia dla szkół 

średnich, red. M. rusecki, Lublin 1992, s. 419-420.
180 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003; tamże, relacja 

Jacka rząsy, 20 Vii 2005; tamże, relacja Adama rząsy, 3 iX 2005. 
181 B. Nadolski, Liturgika…, dz. cyt, s. 66-67.
182 Z. Wit, Liturgia…, dz. cyt., s. 420.
183 tamże, s. 421.
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parafialne, róże różańcowe oraz asysta młodzieży z mundurowej 
straży pożarnej, występującej pod nazwą „rzymianie”. Adoracja 
wielkopiątkowa trwała zazwyczaj do północy. W Wielką Sobotę 
trwanie przy Bożym Grobie podejmowano na nowo i kontynuowano 
przez cały dzień, dając dobry przykład najmłodszym parafianom 
przychodzącym do Grobu pańskiego przy sposobności poświęcenia 
pokarmów. Gestem umartwienia się i łączności z chrystusem był 
wówczas dla każdego chrześcijanina ścisły post, jaki w tym dniu 
praktykowano184.

Wielka Sobota, zwana też Wigilią paschalną, była zawsze 
dla werynian czasem oczekiwania na Zmartwychwstanie Jezusa. 
Liturgię tego dnia od lat rozpoczynano o zmierzchu na zewnątrz 
świątyni, przy ogniu rozpalonym przez kościelnego z suchych gałęzi 
tarniny. Wówczas zaczynała się liturgia światła, której szczególnym 
znakiem był paschał, symbolizujący Zmartwychwstałego chrystu-
sa – światłość świata. po uroczystym wniesieniu światła do świątyni 
parafialnej następowała liturgia słowa, która uobecniała wielkie 
dzieła Boga i liturgia chrzcielna. trwając na adoracji Najświętszego 
Sakramentu, wierni uwielbiali chrystusa pana umęczonego za 
nas i złożonego do grobu185. tego dnia w godzinach przedpołu-
dniowych kapłani trzykrotnie błogosławili pokarmy przyniesione 
przez wiernych do świątyni. pokarmy te służyły w Niedzielę Zmar-
twychwstania do przygotowania uroczystego śniadania. W Wielką 
Sobotę parafianie podtrzymywali tradycję powstrzymania się od 
pokarmów mięsnych, a niektórzy nadal trwali w ścisłym poście186.

Niedziela Zmartwychwstania pańskiego w swej liturgii 
eucharystycznej zaprasza na ucztę, jaką chrystus przygotował w 
Wieczerniku i dopełnił przez śmierć i zmartwychwstanie. Liturgia 
wychwala Boga za zmartwychwstanie pana Jezusa, co też wyraża 
się w radosnym śpiewie i Komunii wielkanocnej187. Liturgia mszy 
św. rezurekcyjnej w Weryni odbywała się rankiem, najczęściej 
o godzinie 600. Szczególnym akcentem rezurekcji w weryńskim 
kościele była procesja z Najświętszym Sakramentem, która okrą-
żała kościół trzykrotnie przy głośnym biciu dzwonów i radosnym 
śpiewie wiernych188.

punkt szczytowy obchodów roku liturgicznego poprzedzał 
czterdziestodniowy okres przygotowania nazywany Wielkim po-

184 ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 82; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 
29 Vi 2003.

185 tamże.
186 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003.
187 Z. Wit, Liturgia…, dz. cyt., s. 420-421.
188 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003.
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stem. rozpoczynał się on w środę popielcową i towarzyszył mu 
obrzęd poświęcenia i posypania głów popiołem. Okres Wielkiego 
postu był zawsze czasem pokuty i wewnętrznej przemiany. We-
ryńscy parafianie podejmowali wówczas wiele form pokutnych, 
takich jak: modlitwa, dzieła miłosierdzia, drobne wyrzeczenia się 
w sferze nałogów lub używek, przykładowo zaprzestanie palenia 
papierosów i picia alkoholu189.

Okres Wielkiego postu był także ubogaceniem kultu Boże-
go o nabożeństwa pasyjne: Drogi Krzyżowej w piątkowe wieczory  
i Gorzkich Żali w niedzielne popołudnia, na których wygłaszano ka-
zania pasyjne. charakterystycznymi formami nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej dla Weryni były: Droga Krzyżowa śpiewana po niedziel-
nej sumie przez mężczyzn z parafii i Droga Krzyżowa ulicą Weryni  
w Wielki piątek. Stacje były umieszczane na kolejnych kapliczkach, 
figurach i krzyżach położonych wzdłuż drogi. pobożnie przeżyte 
nabożeństwo łączyło całą społeczność Weryni. Zapoczątkowano je 
w r. 1994, za pobytu ks. K. tomkiewicza. Z upływem lat wzrastała 
liczba wiernych biorących udział w tym nabożeństwie. Uczestniczą 
w nim udział zarówno dzieci, jak i starsi, nawet z okolicznych miej-
scowości190. rozważanie Męki chrystusa nabierało szczególnego 
wymiaru w Niedzielę Męki pańskiej, zwaną Niedzielą palmową, 
podczas czytania lub śpiewania jej opisu. poświęcenie palm, jakie 
się praktykowało tej niedzieli, jest wspomnieniem uroczystego 
wjazdu pana Jezusa do Jerozolimy191.

Drugim pod względem hierarchii okresem roku liturgiczne-
go jest czas Bożego Narodzenia, poświęcony świętowaniu tajemnicy 
Wcielenia Syna Bożego. poprzedza go okres przygotowawczy zwa-
ny Adwentem, który rozpoczyna się w niedzielę najbliższą dacie  
30 listopada192. to czas przygotowania na uroczystość Bożego Na-
rodzenia, w którym wspomina się pierwsze przyjście chrystusa. 
Druga myśl Adwentu koncentruje się na oczekiwaniu powtórne-
go przyjścia chrystusa na końcu wieków. te dwie racje ukazują 
Adwent jako czas pobożnego i radosnego oczekiwania193. Z tym 
okresem liturgicznym zawsze mocno związany był kult maryjny, 
jako że Maryja stała, podobnie jak chrystus, w centrum tajemnicy 
Bożego Narodzenia. podczas Adwentu tradycyjnie nie urządzano 
zabaw, a niektórzy, podobnie jak w Wielkim poście, odmawiali 

189 tamże.
190 ApW, Kronika…, dz. cyt, s. 82; ZpA, relacja Jacka rząsy, 20 Vii 

2005.
191 Z. Wit, Liturgia…, dz. cyt, s. 421.
192 t. Sinka, Zarys liturgiki, Goncikowo-paradyż 1988, s. 120.
193 tamże.
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sobie zapalenia papierosa czy picia alkoholu. Wielu zaś przyciągała 
roratnia msza św. odprawiana o świcie, na którą wierni przychodzili 
ze świecami. pod koniec adwentu odprawiano także Nowennę do 
Dzieciątka Jezus194.

Liturgiczne obchody Bożego Narodzenia trwały osiem dni, 
czyli przez oktawę. rozpoczynały się mszą św. zwaną pasterką 
o północy z 24 na 25 grudnia, gromadzącą zawsze liczną rzeszę 
wiernych. Ulubione kolędy były śpiewane ochotnie i radośnie. 
Okres bożonarodzeniowy był okresem radości i obfitował w różne 
tradycyjne zwyczaje. W kościele weryńskim ustawiano w ramach 
dekoracji ustawiano choinki, a w bocznej kaplicy św. Maksy-
miliana szopkę. przez ten okres w parafii trwała wizyta dusz-
pasterska, zwana tradycyjnie „kolędą”. Dzieci, młodzież z KSM,  
a także miejscowi strażacy w zorganizowanych grupach i stosownie 
poprzebierani wędrowali od domu do domu, kolędując z gwiazdą 
lub czyniąc drobne psoty, przykładowo rozścielając słomę (tzw. 
„śmieci”) na podwórkach mieszkańców, którzy nie chcieli przyjąć 
kolędników wędrujących z „turoniem”, „śmiercią”, „Żydem”, „He-
rodem” i „diabłem”195.

W okresie bożonarodzeniowym szczególnego wymiaru za-
wsze nabierała Wigilia, kiedy odwiedzano się w rodzinach, łamano 
opłatkiem, spożywano wiele tradycyjnych dań, śpiewano kolędy 
w oczekiwaniu na pasterkę. Kolędy w domach i kościele śpiewa-
no zwyczajowo do 2 lutego, tj. do święta Ofiarowania pańskiego 
(Matki Bożej Gromnicznej)196. Zaraz po świętach Bożego Narodzenia 
przypadały: święto św. Szczepana (w porządku liturgicznym nie 
odbiegało od niedzieli) i święto św. Jana ewangelisty. W „Szcze-
pana” święcono na sumie owies, a w „Jana” wino. 6 stycznia,  
w Uroczystość Objawienia pańskiego (trzech Króli), poświęcano 
kredę i kadzidło. po przyjściu do domu święconą kredą wypisywano 
na drzwiach litery K+M+B oraz cyfry danego roku197.

W pozostałym okresie roku liturgicznego w sposób szcze-
gólny obchodzono wiele innych świąt i uroczystości liturgicznych. 
pierwszą z nich była, poprzedzona nowenną do Ducha świętego, 
Uroczystość Zesłania Ducha świętego (Zielone świątki). Wówczas 
wnętrze kościoła i domy w wiosce przystrajało się gałązkami li-
powymi. Zdarzało się także, iż podwórka przed domami były wy-

194 ApW, Kronika…, dz. cyt, s. 86; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 
29 Vi 2003.

195 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003; tamże, relacja 
Anny Wilk, 25 X 2005.

196 tamże, relacja ks. Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003.
197 J. Wysocki, rytuał rodzinny, Olsztyn 1990, s. 106.



182 ks. mgr Wojciech Zygo

ścielane tatarakiem. Nie mniej pięknie przeżywano Uroczystość 
Najświętszego ciała i Krwi chrystusa (Boże ciało) z procesją do 
czterech ołtarzy przygotowanych i ustawionych w różnych miej-
scach Weryni (ołtarzami były również niektóre weryńskie kaplicz-
ki). Długie i intensywne przygotowania zawsze poprzedzały dzień 
odpustu parafialnego, wypadający we wspomnienie obowiązkowe 
św. Maksymiliana Marii Kolbe. to parafialne święto często po-
łączone było z poświęceniem wieńców żniwnych. Dniami, które 
szczególnie łączyły duchowo parafian ze swoimi zmarłymi, były 
Uroczystość Wszystkich świętych i Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych. W te dni msze św. odbywały się w kościele 
parafialnym, poza jedną odprawianą 1 listopada na cmentarzu 
parafialnym w Kolbuszowej198.

po r. 1990 można było w sposób nieskrępowany urządzać 
z uczniami w weryńskich szkołach „opłatek”, „święcone” oraz 
wystawić „jasełka”. Możliwe stało się też oficjalne praktykowa-
nie rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego z uczestnictwem 
we mszy św. młodzieży i grona nauczycielskiego z obu szkół  
w Weryni199. po powstaniu diecezji rzeszowskiej zainicjowano takie 
nabożeństwo, jak: nowennę do Matki Bożej Nieustającej pomocy 
w każdą środę o godz. 1800 latem i godz. 1700 zimą, comiesięczną 
adorację dla młodzieży w ostatni piątek miesiąca, którą prowadził 
weryński KSM oraz comiesięczną adorację dla wszystkich parafian 
w pierwszy piątek miesiąca jako wynagrodzenie za grzechy200. Do 
charakterystycznych nabożeństw parafialnych należały procesje  
z Najświętszym Sakramentem do kapliczek w górnej części Weryni 
i w Kłapówce organizowane w Dni Krzyżowe, święto św. Marka  
i w czasie suszy. poprzedzała je eucharystia w świątyni, w ich 
trakcie śpiewano pieśni i modlono się, zaś kończyło je błogosła-
wieństwo Najświętszym Sakramentem201. 

Mieszkańcy Weryni i okolic słynęli z wielkiej pobożności, 
o której świadczył także liczny udział w uroczystościach odpu-
stowych poza swoją parafią. podążali tam indywidualnie bądź też  
w zorganizowanych grupach pielgrzymkowych. Do miejsc tych 
pielgrzymek należały: Kolbuszowa (Uroczystość Wszystkich świę-
tych 1 listopada i we wspomnienie Najświętszego imienia Maryi  
12 września), cmolas (święto przemienienia pańskiego 6 sierpnia), 

198 ApW, Kronika…, dz. cyt, s. 86; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 
29 Vi 2003.

199 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003.
200 ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 82; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 

29 Vi 2003; relacja elżbiety rozmus, 10 Xii 2005.
201 tamże.
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Dzikowiec (wspomnienia: Matki Boskiej Jagodnej 2 lipca i patrona 
parafii świętego Mikołaja 6 grudnia), Majdan Królewski, Wola ra-
niżowska (w Uroczystość św. Wojciecha), klasztor oo. Bernardynów  
w Leżajsku (w uroczystości: Zesłania Ducha świętego i Wniebo-
wzięcie Najświętszej Maryi panny 15 sierpnia), raniżów (Wniebo-
wzięcie). Z okazji tych uroczystości miejscowa ludność niezależnie 
od dnia tygodnia odkładała wszystkie prace polowe na dalszy 
plan, przybierała odświętny ubiór i uczestniczyła w celebrach. 
Oprócz wyżej wymienionych pielgrzymek werynianie udawali się 
indywidualnie, autokarami bądź też w pieszych pielgrzymkach do 
sanktuariów położonych w całej polsce, takich jak: Jasna Góra, 
Licheń, Dębowiec, Niepokalanów i Zawada202. 

2. Szafarstwo sakramentów
Sakramenty, które zostały ustanowione przez chrystusa, 

są widzialnym znakiem niewidzialnej łaski i miłości Boga do czło-
wieka. istnieje siedem sakramentów świętych: chrzest, bierzmo-
wane, eucharystia, pokuta, ostatnie namaszczenie, kapłaństwo 
i małżeństwo. Do ważności sakramentu konieczny jest urzędowy 
szafarz, który w określonej formie i przy użyciu przepisanej materii 
wytwarza znak sakramentalny203.

Sakrament chrztu, jako pierwszy z sakramentów inicjacji 
chrześcijańskiej, wprowadza ochrzczonego do wspólnoty Kościo-
ła. Znak ten jest sakramentem wiary, wyciska niezatarte znamię 
przynależności do Jezusa chrystusa, gładzi grzech pierworodny  
i wszystkie inne grzechy204. Obowiązek sprawowania tego sakra-
mentu w parafii Werynia spoczywał na miejscowych duszpaster-
zach. Udzielano go w jedną z niedziel miesiąca, co było poprzedzane 
nowenną do Ducha świętego i stosownymi naukami dla rodziców 
i rodziców chrzestnych. Jeśli zachodziła konieczność, sakrament 
ten był szafowany w każdej porze205. przy chrzcie dziecko otrzy-
mywało wybrane przez rodziców jedno lub dwa imiona. Ogółem  
w latach 1978-2000 w weryńskim kościele ochrzczono 710 dzieci. 
Niepokojącym zjawiskiem w parafii weryńskiej był stały spadek 
liczby narodzin. Obrazuje to tabela nr 1.

202 M. piórek, Szkice do dziejów…, dz. cyt., s. 123; J. Konefał, Bogu 
i ludziom bezgranicznie oddany. Życie i posługa duszpasterska księ-
dza Stanisława Sudoła (1895-1981), Sandomierz-Dzikowiec 2001,  
s. 173; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003.

203 F. Bączkowicz, prawo kanoniczne-podręcznik dla duchowieństwa, 
t. 2, Opole 1958, s. 6.

204 KKK, nr 1213.
205 ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 86; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 

29 Vi 2003.
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tab. 1. chrzty na przestrzeni lat 1978-2000.

rok chrzty

1978 25

1979 33

1980 26

1981 34

1982 45

1983 44

1984 38

1985 43

1986 50

1987 40

1988 33

1989 36

1990 37

1991 31

1992 25

1993 18

1994 28

1995 27

1996 21

1997 20

1998 14

1999 17

2000 25

Źródło: ApW, Księga chrztów za lata 1978-2000. 

1998 r. był pierwszym okresem, w którym liczba chrztów 
była mniejsza o 4 od liczby zmarłych, zaś w r. 1999 liczba chrztów, 
była równa liczbie zmarłych. Od r. 1993 zauważyć można spadek 
liczby chrztów, które powoli dorównywały liczbie zgonów. Liczba 
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zmarłych w latach 1978-2000 wynosiła 315 osób. ilość pogrzebów 
w poszczególnych latach przedstawia tabela nr 2206.

tab. 2. pogrzeby na przestrzeni lat 1978-2000.

rok pogrzeby

1978 10

1979 16

1980 14

1981 14

1982 9

1983 12

1984 18

1985 9

1986 6

1987 19

1988 19

1989 11

1990 12

1991 13

1992 18

1993 10

1994 15

1995 17

1996 13

1997 12

1998 18

1999 17

2000 13

Źródło: ApW, Księga zmarłych za lata 1978-2000.

206 ApW, Księga chrztów za lata 1978-2000.
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Drugim sakramentem inicjacji chrześcijańskiej jest bierz-
mowanie, którego każdorazowo udzielał biskup w czasie wizytacji 
parafii. Stanowi ono niejako dopełnienie chrztu. Bierzmowanie 
jest sakramentem, przez który ochrzczony otrzymuje pełnię darów 
Ducha świętego207. Kandydatów do bierzmowania przygotowywali 
miejscowi kapłani, zwłaszcza odpowiedzialny za to wikariusz. 
Bierzmowano przeważnie uczniów Vii i Viii klas szkoły podsta-
wowej, zaś po reformie oświaty bierzmowanie objęło uczniów klas 
iii gimnazjum. przyjęte w trakcie bierzmowania imię było jednym 
z imion świętych, które wskazywało na obranego sobie patrona. 
Na przestrzeni lat 1978-2000 sakrament bierzmowania otrzymało 
457 osób, co ilustruje tabela nr 3208.

tab. 3. Bierzmowani na przestrzeni lat 1978-2000.

rok Bierzmowanie

1978 24

1979 26

1980 33

1981 21

1982 18

1983 24

1984 19

1985 20

1986 32

1987 18

1988 24

1989 16

1990 32

1991 b.d.

1992 21

1993 43

1994 b.d.

207 F. Bączkowicz, prawo kanoniczne..., t. 2, dz. cyt, s. 16.
208 ApW, Księga bierzmowanych za lata 1978-2000; ZpA, relacja ks. 

Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003.
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1995 b.d.

1996 19

1997 b.d.

1998 b.d.

1999 35

2000 32

Źródło: ApW, Księga bierzmowanych za lata 1978-2000.

eucharystia, jako trzeci z sakramentów inicjacji chrześci-
jańskiej, stanowi centrum życia chrześcijańskiego. „W eucharystii 
sam chrystus pan jest obecny pod sakramentalnymi postaciami 
chleba i wina, ofiaruje się oraz służy za pokarm dusz wiernych”209. 
prawdziwe spotkanie wiernych z eucharystycznym ciałem pana 
Jezusa następowało po raz pierwszy przy i Komunii św., którą 
przyjmowały dzieci z klas drugich, z wyjątkiem tych, których 
dotyczyło upośledzenie umysłowe. przykładowo do i Komunii św.  
w Weryni przystąpiło: w 1987 r. – 16 dzieci, w 1992 r. – 33 dzieci, 
w 1993 r. – 27 dzieci, a w 1997 r. – 26 dzieci210. 

Na przestrzeni lat można było zaobserwować wzrastają-
cą ilość osób przyjmujących ciało chrystusa. przykładowo do 
stołu eucharystycznego przystąpiło w r. 1987 – 32.000 osób,  
w r. 1992 – 38.000 osób, w r. 1993 – 38.000 osób, w r. 1997 – 
44.000 przyjętych Komunii św. świadczy to o rosnącej pobożności 
sakramentalnej wiernych z parafii Werynia211. W r. 1998 w nie-
dzielnych eucharystiach uczestniczyło średnio 900 wiernych na 
1.650 mieszkańców. Z tego 16 rodzin uczęszczało do bliższego im 
położeniem kościoła w Dzikowcu212.

Jednym z warunków godnego przyjęcia Komunii św. był 
stan łaski uświęcającej. poczuwający się do grzechu ciężkiego 
musieli skorzystać z sakramentu pokuty. Odpuszczenie grzechów 
mógł uzyskać każdy z wiernych po dopełnieniu określonych wa-
runków. Szafarzem sakramentu była osoba posiadająca święcenia 

209 F. Bączkowicz, prawo kanoniczne…, dz. cyt., t. 2, s. 2.
210 ADrz, zesp. 5, sygn. 208, teczka: Akta parafii Werynia, protokół 

z przeglądu wizytacyjnego stanu kościoła, parafia Werynia, 10 Xi 
1993; tamże, protokół z przeglądu przedwizytacyjnego diecezji rze-
szowskiej, parafia Werynia, 5 iii 1998; ZpA, relacja ks. Stanisława 
Wójcika, 29 Vi 2003.

211 tamże. 
212 tamże. 
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kapłańskie oraz jurysdykcję213. Miejscem spowiedzi św. w Weryni 
była najpierw kaplica mszalna, a po niej nowy kościół. Zdarzało 
się także spowiadać parafianom w obejściach sanktuariów, przy 
rozstawionych konfesjonałach, na placach zgromadzeń z okazji 
pielgrzymek, przykładowo do cmolasu, Leżajska, Szczepanowa 
lub nawet w czasie pielgrzymki do częstochowy. regułą w parafii 
Werynia było słuchanie spowiedzi codziennie rano przed mszą 
św., w niedziele przez obu kapłanów przed każdą eucharystią,  
a także przez kilku kapłanów z sąsiednich parafii zaproszonych 
przez proboszcza w pierwsze piątki miesiąca na godzinę przed mszą 
św. Z racji licznego uczestnictwa w nabożeństwie pierwszopiąt-
kowym (około 200 wiernych), czas spowiedzi popołudniowej był 
niekiedy stosownie wydłużony. Dzieci szkolne mogły dodatkowo 
korzystać ze spowiedzi św. z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku 
szkolnego214.

Specjalnego przygotowania organizacyjnego wymagała 
każdorazowo spowiedź z okazji misji parafialnych, odpustu lub 
rekolekcji wielkopostnych. Wtedy z sakramentu pojednania korzy-
stało do 700 wiernych. Szczególną opieką w zaspokajaniu potrzeb 
sakramentalnych otoczeni byli chorzy i umierający. Do ich domów 
na prośbę bliskich przyjeżdżał kapłan, by oprócz sakramentu po-
kuty i eucharystii, udzielić jeszcze sakramentu chorych215.

Szafarzami sakramentu małżeństwa, w odróżnieniu od po-
zostałych sakramentów, byli sami narzeczeni, którzy dobrowolnie 
pragnęli się połączyć w wyłączną i nierozerwalną społeczność216. 
Kapłan, który asystował w zawieraniu małżeństw, był tylko 
świadkiem urzędowym ślubu i szafarzem błogosławieństwa, które 
każdorazowo odbywały się w kaplicy, a później w nowym koście-
le. Aby zawrzeć małżeństwo, należało zgłosić się do proboszcza 
parafii celem spisania protokołu przedślubnego oraz uzgodnienia 
zapowiedzi. Ulubionym okresem na zawieranie małżeństw był 
okres bożonarodzeniowy i wielkanocny, a także letnie miesiące 
wakacyjne. Z uwagi na niezdefiniowane przesądy, do niedawna 
praktycznie nie zawierano małżeństw w maju. Nadal nie zawiera 
się małżeństw w listopadzie i Wielkim poście217. W okresie 1978-
2000 zawarto 261 ślubów. Analizując tabelę nr 4, łatwo zauważyć, 
że od roku 1989 systematycznie spadała także liczba ślubów, co 
również było niepokojącym zjawiskiem.

213 F. Bączkowicz, prawo kanoniczne…, t. 2, dz. cyt., s. 37-41.
214 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003.
215 tamże.
216 F. Bączkowicz, prawo kanoniczne…, t. 2, dz. cyt s. 142-143.
217 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003.
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tab. 4. śluby na przestrzeni lat 1978-2000.

rok śluby

1978 14

1979 12

1980 13

1981 15

1982 23

1983 15

1984 15

1985 15

1986 13

1987 17

1988 14

1989 9

1990 6

1991 15

1992 4

1993 10

1994 9

1995 5

1996 5

1997 4

1998 8

1999 8

2000 12

Źródło: ApW, Księga ślubów za lata 1978-2000.

Sakrament kapłaństwa, jako jedyny z siedmiu był udziela-
ny zawsze poza parafią. Miejscem święceń była najpierw katedra 
tarnowska, a od chwili utworzenia diecezji rzeszowskiej, 25 marca 
1992 r., sakramentu kapłaństwa udziela się w katedrze rzeszow-
skiej. Zadaniem parafian było wyprosić powołanie kapłańskie 
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czy zakonne, a później stale modlić się w intencji wytrwania w 
powołaniu. W opisywanym okresie odnotowano trzy powołania 
kapłańskie – ks. Józefa plisa, ks. Adama Kardysia218 i ks. Józefa 
Opalińskiego oraz jedno powołanie zakonne – s. Doroty Starzec219.

Oprócz sprawowanych sakramentów, spełnianych zgodnie 
z funkcją Kościoła, aktywność liturgiczna dotyczyła również świę-
tych znaków, które uświęcają różne okoliczności życia. Obecnie 
zalicza się do nich m.in. pogrzeb chrześcijański, poświęcenie ko-
ścioła, a także cały zestaw innych błogosławieństw220. Z poświęceń, 
które wraz z tradycją Kościoła przetrwały do czasów opisywanych, 
wciąż praktykowano poświęcenie kredy i kadzidła, gromnic, popio-
łu, palm, pokarmów, wody, wianków (wraz z błogosławieństwem 
dzieci w czwartek oktawy Bożego ciała), wieńców żniwnych i wią-
zanek ziela, wina, ziarna siewnego oraz oddzielnie owsa. Godnym 
podkreślenia jest również poświęcanie przez kapłanów nowych 
domów, kapliczek, a nawet grobowców i pomników.

3. Nauczanie
Misję nauczania wszystkich narodów, ludów i języków 

Jezus przekazał swoim uczniom po zmartwychwstaniu słowami: 
„idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, […]. Uczcie je zachowy-
wać wszystko, co wam przekazałem” (Mt 28, 19-20)221. Obowiązek 
ten przez pośrednictwo św. piotra i Apostołów został powierzony 
przede wszystkim papieżowi w całym Kościele, a w diecezjach bi-
skupom, którzy do pomocy w spełnianiu tego obowiązku dobierają 
sobie proboszczów oraz innych zdatnych duchownych222.

a) kaznodziejstwo
Do najstarszego sposobu nauczania w Kościele katolickim, 

skierowanego zarówno do wierzących dorosłych, jak i do ich dzie-
ci, należało głoszenie słowa Bożego. to sianie słowa przybierało 
różne formy, także i w parafii w Weryni. Należały do nich zawsze: 
homilie niedzielne, kazania okolicznościowe, nauki stanowe  

218 Ks. Adam Kardyś, syn Franciszka i Genowefy Wołosz, urodził się 
23 grudnia 1963 r. w Kolbuszowej. Ma trzech braci i trzy siostry. 
Ukończył technikum Mechanizacji rolnictwa w ropczycach w 1983 r.  
W latach 1983-1989 studiował w WSD w tarnowie. Sakrament 
święceń kapłańskich otrzymał od bpa J. Ablewicza dnia 4 czerwca 
1989 r. pracę magisterską z liturgiki Odnowiona liturgia sakramentu 
małżeństwa napisał pod kierunkiem ks. dr. Bolesława Margańskiego 
i obronił w tarnowie.

219 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003.
220 Słownik nauki religii, red. J. Szpet, B. Walczak, poznań 1994, s. 232.
221 A. Weiss, Starożytność chrześcijańska, w: Być chrześcijaninem…, 

dz. cyt., s. 496.
222 F. Bączkowicz, prawo kanoniczne…, t. 2, dz. cyt, s. 472.
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i ogólne na misjach i rekolekcjach parafialnych, czytania majowe  
i październikowe, rozważania poszczególnych stacji Drogi Krzy-
żowej w Wielkim poście, adoracje Najświętszego Sakramentu,  
a także czytelnictwo prasy katolickiej223. 

Homilie niedzielne wyjaśniały teksty niedzielnych czytań 
zawartych w liturgii słowa, zaś kazania były głoszone zazwyczaj 
z racji różnych uroczystości i świąt katolickich, przybliżając ich 
istotę. Zasady głoszenia homilii i kazań w parafii Werynia w nie-
zmienionej formie zachowały się do czasów opisywanych. Wyjątki 
stanowiły pierwsza niedziela miesiąca, kiedy po każdej eucharystii 
organizowana była adoracja Najświętszego Sakramentu i niedziele 
lub uroczystości, z okazji których było kierowane słowo pasterskie 
biskupa lub Konferencji episkopatu polski224.

Szczególnym zainteresowaniem wiernych parafii weryń-
skiej zawsze cieszyły się misje i coroczne rekolekcje wielkopostne 
i adwentowe. W ZSr w Weryni również w czasie Wielkiego postu 
były prowadzone rekolekcje dla młodzieży z tej szkoły. przewodziła 
im grupa ewangelizacyjna na czele z księdzem. Umiejętny dobór 
misjonarzy i rekolekcjonistów, stosujących różne formy przepo-
wiadania, był zasługą ks. S. Wójcika i wikariuszy. rekolekcjoniści 
tematykę nauk rekolekcyjnych nakreślali sami, uwzględniając 
do tego wskazania proboszcza dotyczące kwestii moralności,  
w których parafianie niedomagali. treści te, przekazane przez na-
uczycieli wiary, często zapadały głęboko w duszach parafian i były 
impulsem do nawrócenia. Wśród wielu rekolekcjonistów należy 
wymienić: ks. Wojciecha chochoła, ks. Stanisława Składzienia, ks. 
Stanisława Jagłę, ks. Stanisława Wiśnioskiego, ks. Józefa Gawora, 
ks. Andrzeja Klimka i ks. ryszarda Kiwaka225.

prawo kościelne zobowiązywało proboszczów do zorganizo-
wania misji przynajmniej raz na dziesięć lat. Nakaz ten w parafii 
Werynia był dopełniony dopiero dwa razy ze względu na krótki 
czas istnienia parafii. Miało to miejsce w latach 1989 i 1999. 
Misje głosili księża oo. redemptoryści z tuchowa i ks. Wojciech 
chochół226. Najbardziej wymiernym efektem każdych rekolekcji 

223 ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 86; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 
29 Vi 2003.

224 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003.
225 ADrz, zesp. 5, sygn. 208, teczka: Akta parafii Werynia, protokół 

z przeglądu wizytacyjnego stanu kościoła, parafia Werynia, 10 Xi 
1993; tamże, protokół z przeglądu przedwizytacyjnego diecezji rze-
szowskiej, parafia Werynia, 5 iii 1998; ZpA, relacja ks. Stanisława 
Wójcika, 29 Vi 2003.

226 tamże.
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była spowiedź, do której za każdym razem przystępowało około 
700 osób na ogólną liczbę 1.600 parafian227.

Nabożeństwa majowe i październikowe, oprócz tradycyj-
nego porządku, były ubogacane krótką czytanką lub słowem na 
temat Najświętszej Maryi panny. innymi formami przepowiadania 
były: kazania okolicznościowe, odpustowe i pasyjne. Ukazywały 
one nie tylko ideały życia chrześcijańskiego, drogi wiodące ku 
niemu, ale i konsekwencje ludzkiego grzechu, co też mobilizowało 
do zastanowienia się nad swoim postępowaniem i ostatecznego 
nawrócenia się do Boga228. Dużą rolę w nauczaniu odegrały tak-
że pielgrzymki piesze, autokarowe, samochodowe i rowerowe do 
wielu sanktuariów polski, miejsc odpustowych lub na spotkania 
z Ojcem świętym Janem pawłem ii. przeżycie czasu pielgrzymki 
w modlitewnym skupieniu i wewnętrznym wyciszeniu, a także 
wysłuchanie słowa Bożego w uświęconych miejscach, pokrzepiało 
niejednego pielgrzyma i ubogacało go wewnętrznie229.

W czasach postępu cywilizacyjnego i zdominowania życia 
przez różnorakie media, Kościół także sięgnął po nie, aby za ich 
pomocą głosić Dobrą Nowinę. W parafii weryńskiej uwidoczniło 
się to w zachęcie do korzystania z katolickich rozgłośni radiowych, 
stacji telewizyjnych propagujących wartości chrześcijańskie i pro-
gramów stacji ogólnopolskich emitujących programy katolickie. 
ponadto parafia stwarzała możliwości nabycia wielu tytułów prasy 
katolickiej, wśród których należy wymienić: „Źródło” (40 egz.), „Nie-
dzielę” (20 egz.), „rycerza Niepokalanej” (5 egz.), „Arkę” (15 egz.), 
„Drogę” (20 egz.), a dla dzieci i młodzieży szkolnej: „Dominika”  
(10 egz.), „Jasia” (10 egz.), „rycerzyka” (5 egz.), „Misje dzisiaj”  
(5 egz.) i „świat Misji” (5 egz.)230. 

Dobrym środkiem głoszenia słowa były także gabloty 
umieszczone w przedsionku kościoła. W nich to młodzież z KSM 
pod kierownictwem wikariuszy zamieszczała gazetki tematyczne, 
które przybliżały postacie świętych i wydarzenia historyczne do-
tyczące parafii. W propagowaniu dobrej chrześcijańskiej książki 

227 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003.
228 tamże, relacja ks. Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003.; tamże, relacja 

Jacka rząsy, 20 Vii 2005.
229 tamże.
230 ADrz, zesp. 5, sygn. 208, teczka: Akta parafii Werynia, protokół 

z przeglądu wizytacyjnego stanu kościoła, parafia Werynia, 10 Xi 
1993; tamże, protokół z przeglądu przedwizytacyjnego diecezji rze-
szowskiej, parafia Werynia, 5 iii 1998; ZpA, relacja ks. Stanisława 
Wójcika, 29 Vi 2003.
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zasłużyła się biblioteka parafialna. W r. 1998 w jej zbiorach znaj-
dowało się 534 woluminów, a korzystało z niej 64 czytelników231.

b) katechizacja
Katechizacja jest głoszeniem słowa Bożego i stanowi inte-

gralną część misji profetycznej Kościoła. Działalność katechetyczna 
powinna rozwijać się w sprzyjających warunkach, bowiem wrażli-
wa jest na przemiany zachodzące w Kościele i w świecie, domaga 
się systematycznej odnowy oraz konfrontacji z rzeczywistością,  
w której ma być realizowana232. 

Nauka religii, jako jedna z form katechizacji, była oparta 
na programach diecezjalnych lub międzydiecezjalnych poleconych 
przez episkopat polski. W r. 1919 zatwierdzono pierwszy w polsce 
program katechetyczny, zaś w r. 1935 zastąpiono go nowym, który 
obowiązywał do czasu wybuchu ii wojny światowej. W trudnych 
i niebezpiecznych warunkach wojennych Kościół w polsce nie 
zaniechał katechizowania. W czasie okupacji hitlerowskiej, pomi-
mo zakazu, nauczano religii w wymiarze 2 godzin tygodniowo we 
wszystkich parafiach w szkole i w kościele. Ograniczono wówczas 
jej treść do przekazywania podstawowych prawd wiary233.

po drugiej wojnie światowej program z r. 1935 został ponow-
nie zaakceptowany w r. 1947 i obowiązywał przez 11 lat. W r. 1958  
zastąpiono go nowym234. Kolejny program nauczania przyjęto 
w diecezji tarnowskiej w r. 1971. Były to: pierwsza wersja programu 
szczegółowego w zakresie szkoły podstawowej („jezuicka”) i druga 
wersja programu szczegółowego dla szkół średnich („krakowska”)235.
 Lata 80. XX w. były także czasem wprowadzania w praktykę 
instrukcji iV Synodu Diecezji tarnowskiej w diecezji tarnowskiej, 
która obowiązywała od 8 września 1986 r. 236. Statuty tego synodu 
dotyczyły m.in. treści i form katechezy, postawy katechetów i ich 
kompetencji oraz samych katechizowanych. programem katechi-
zacji objęto obowiązkowo dzieci przedszkolne. prowadzono dla 
nich katechezę w każdą niedzielę o godz. 1500. W spotkaniach tych 

231 tamże. 
232 J. Doppke, Katechizacja w polsce 1945-1990, pelplin 1998, s. 11.
233 tamże.
234 tamże.
235 M. Zając, Katechizacja w Diecezji tarnowskiej 1962-1989, tarnów 

2000, s. 74, 202; J. Doppke, Katechizacja..., s. 148; Katechizacja, 
w: encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 1035-1037.

236 „pragniemy gorąco, aby statuty tego synodu były drogowskazem 
dla duchowieństwa i całego ludu Bożego diecezji tarnowskiej”.  
J. Ablewicz, Dekret o zamknięciu iV SDt i zatwierdzeniu jego uchwał, 
„currenda”, 136 (1986), nr 7-9, s. 223.
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uczestniczyli rodzice, którzy prowadzili notatki i utrwalali treści 
katechezy w domu237. 

W zakresie katechezy obowiązkowej przygotowywano dzieci 
do pierwszej spowiedzi i Komunii św., a młodzież do sakramentu 
bierzmowania238. W Sp utrzymano obowiązek dwóch katechez ty-
godniowo239. Ze względu na szerzenie się laicyzacji, katechizacja 
parafialna dzieci i młodzieży okazała się niewystarczająca240. Z tego 
powodu podjęto katechizację poza punktami katechetycznymi, 
którą objęto grupy działające przy parafii, zrzeszające młodzież 
i osoby dorosłe241. Biorąc pod uwagę te wytyczne, w parafii we-
ryńskiej organizowano kursy przedmałżeńskie, przygotowanie do 
sakramentów inicjacji chrześcijańskiej przy obecności rodziców 
na katechizacji, nabożeństwa stanowe, dni skupienia, rekolekcje, 
pielgrzymki i misje242.

Lata powojenne w polsce były jednak czasem ciągłych 
zmian miejsc katechizacji. Wpływ na to miała polityka wyznaniowa 
rządów komunistycznych. Najpierw w latach 1945-1949 ośrodkiem 
katechizacji była szkoła. później, od r. 1950, katechizowano przez 
6 lat w ośrodkach parafialnych. W r. 1956 katecheza ponownie 
wróciła do szkoły na 5 lat. W dniu 15 lipca 1961 r. Sejm opowie-
dział się za świeckością szkoły, czego skutkiem było usunięcie 
nauczania religii ze szkół i innych placówek oświatowych243. Ogra-
niczono, a czasem wręcz wykluczono prawo rodziców do religijnego 
wychowania dzieci. Od tego czasu nauka religii mogła odbywać 
się tylko w zarejestrowanych w inspektoracie Oświaty punktach 
katechetycznych244. W związku z tą sytuacją biskupi zgromadzeni 
na Konferencji plenarnej episkopatu polski na Jasnej Górze dnia 
2 września 1961 r. zwrócili się do polskiego społeczeństwa kato-
lickiego, aby zatroszczyło się o nauczanie religii. W odpowiedzi na 

237 por. iV SDt, instrukcja o katechizacji dzieci przedszkolnych, nr 10.
238 por. tamże, instrukcja o przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi 

i Komunii św., nr 2; tamże, instrukcja o przygotowaniu do sakra-
mentu bierzmowania, nr 2.

239 iV SDt, Statut 31, par. 1-2; Stat. 32, par. 1-3.
240 tamże, Statut 39, par. 1-3.
241 tamże, Statut 37.
242 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 7 ii 2002; tamże, relacja We-

roniki Sondej, 10 Xi 2003.
243 J. Doppke, dz. cyt., s. 53, 71, 85, 99.
244 tamże, s. 99; M. Zając, Katechizacja…, dz. cyt, s. 74-77; ZpA, relacja 

Zofii Starzec, 15 Viii 2003; tamże, relacja Zofii Maciąg, 18 Viii 2003; 
tamże, relacja Franciszka śnieżka, 24 Viii 2003; tamże, relacja 
Weroniki Sondej 10 Xi 2003; ApK, Liber memorabilium…, dz. cyt, 
s. 17-18.
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apel biskupów rządcy parafii wraz ze swoimi parafianami utworzyli 
placówki katechetyczne w kaplicach i domach prywatnych245. 

choć w r. 1945 religia była ujęta w ogólnym krajowym pla-
nie zajęć szkolnych, to w Weryni po zakończeniu działań wojennych 
podjęto katechizowanie młodzieży w placówkach katechetycznych. 
Stało się tak bynajmniej nie z tego powodu, iż władze utrudniały 
ten proces, ale dlatego, że budynki szkół weryńskich nie istniały 
jeszcze jako odrębne obiekty oświaty i mieściły się w kilku miej-
scach wioski. Głównym miejscem katechezy dla młodzieży ze Sp 
był wówczas dom Katarzyny Kosiorowskiej, która zamieszkała  
w kuchni, a pokój przeznaczyła na salkę katechetyczną. W tym 
też czasie podobną funkcję dla uczniów Sp pełniły budynki Klubu 
rolnika i jeden z budynków gospodarczych byłego majątku tysz-
kiewiczów. Sytuacja ta nie zmieniła się nawet pomimo krótkiego 
powrotu religii do szkół w r. 1956246. 

Młodzież z ZSr do r. 1959 nauczano religii w pałacu tysz-
kiewiczów247. Od r. 1959 do r. 1968, wiosną i jesienią, uczniowie 
tej szkoły na katechizację uczęszczali do kaplicy tyszkiewiczów, 
zaś zimą religii nauczano w salce przy kolbuszowskiej plebanii. 
Katechetami w tym czasie byli wikarzy kolbuszowskiej parafii: 
ks. Leopold Bandurski, ks. Stanisław Jachowicz, ks. Marian 
przybyło, ks. Stanisław Nowak, ks. Jan Niemiec, ks. Jan rzepa, 
ks. Jan Duda, ks. edward Bernacki, ks. edward Norek i ks. Józef 
Gucwa248. po usunięciu nauczania religii ze szkół w r. 1961 sal-
kę katechetyczną urządzono w domu Marii i Stanisława Bebło. 
tam katechizowano uczniów Sp do r. 1967. Natomiast młodzież  
z ZSr aż do r. 1968 uczyła się religii w tych samych miejscach, co 
wcześniej. Wówczas nauczanie to prowadzili wikarzy: ks. Marian 
przybyło i ks. Józef Mróz249. 

Kolejna zmiana miejsca katechizacji dokonała się w r. 1967. 
punkt katechetyczny zorganizowano wówczas w domu Bronisławy 
i Henryka Wrońskich. Uczyła się w nim młodzież z obu szkół we-
ryńskich, a zajęcia prowadzili: ks. Józef Mróz i ks. Józef Kasprzak. 

245 M. Zając, Katechizacja…, dz. cyt, s. 79.
246 ZpA, relacja Weroniki Sondej, 10 Xi 2003.
247 tam również wykładano przedmioty szkolne do r. 1963, kiedy oddano 

do użytku w ZSr kompleks nowych budynków z internatem.
248 ApK, Liber memorabilium…, dz. cyt., s.17; ApW, Kronika…, dz. cyt., 

s. 8-11.
249 ApW, Kronika…, dz. cyt. s. 20; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 

7 ii 2002; tamże, relacja Zofii Starzec, 15 Viii 2003; tamże, rela-
cja Zofii Maciąg, 18 Viii 2003; tamże, relacja Franciszka śnieżka,  
24 Viii 2003; tamże, relacja S. cecylii Dragan, 20 Xi 2005.
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punkt ten istniał do r. 1969250. Kolejny punkt katechetyczny 
znajdował się w domu Katarzyny Kosiorowskiej, gdzie nauczano 
religii od r. 1969 do r. 1975. Zajęcia prowadzili czterej katecheci: 
ks. Aleksander Stanula, ks. Kazimierz Dominiak, ks. S. Wójcik  
i ks. Józef Kasprzak. Swoim nauczaniem objęli młodzież zarów-
no ze Sp, jak i z ZSr w Weryni251. Od czasu incydentu w dniu 
19 grudnia 1969 r. katechizacja odbywała się tam już bez zakłóceń 
do końca r. 1975252. 

Następnym miejscem katechizacji młodzieży, uczącej się  
w weryńskich szkołach na przestrzeni lat 1975-1981, był dom Marii 
Maciąg. Katechetami prowadzącymi naukę religii byli: ks. S. Wójcik 
i ks. J. Wąchała253. Od r. 1978 wprowadzono tutaj katechizację dla 
matek z dziećmi w wieku przedszkolnym254. Zajęcia te odbywały się 
w każdą niedzielę, a prowadziła je s. Lucylla chytroś z Kolbuszowej. 
przez rok przy katechizacji dzieci wspomagały siostrę mieszkanki 
Weryni, tzw. matki-katechetki: Zofia Kubiś, Weronika trojnacka 
i Maria Bigder. Ukończyły one kurs katechetyczny w tarnowie. 
Każda z nich prowadziła zajęcia przez miesiąc na zmianę255. 

W latach 1980-1990 jeszcze dwukrotnie zmieniało się 
miejsce katechizacji młodzieży ZSr. Najpierw do r. 1988 znaj-
dowało się w domu tomasza Drapały, a później w parafialnym 
punkcie katechetycznym zlokalizowanym w domu Marii Lubery. 
Od r. 1988 uczniowie ZSr dochodzili na zajęcia z katechezy do 
parafialnego punktu katechetycznego, znajdującego się w całości 
przeznaczonym na ten cel domu M. Lubery, a wreszcie od r. 1990 
w obiekcie szkolnym256. Niemal jednocześnie, bowiem w latach 
1981-1991, z młodzieżą ZSr na lekcje religii do domu M. Lubery 
uczęszczali uczniowie Sp i dzieci przedszkolne. W obu placówkach 

250 tamże; ZpA, relacja Weroniki Sondej 10 Xi 2003.
251 ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 21; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 

7 ii 2002; tamże, relacja Zofii Starzec, 15 Viii 2003; tamże, rela-
cja Zofii Maciąg, 18 Viii 2003; tamże, relacja Franciszka śnieżka,  
24 Viii 2003; tamże, relacja Weroniki Sondej 10 Xi 2003; tamże, relacja  
S. cecylii Dragan, 20 Xi 2005.

252 tamże.
253 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 7 ii 2002; tamże, relacja Zofii 

Starzec, 15 Viii 2003; tamże, relacja Zofii Maciąg, 18 Viii 2003; 
tamże, relacja Franciszka śnieżka, 24 Viii 2003.

254 List pasterski biskupa tarnowskiego „O wychowaniu religijnym 
i katechezie dzieci przedszkolnych”, „currenda”, 127 (1977), nr 5-8, 
s. 157-165.

255 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 7 ii 2002; tamże, relacja We-
roniki Sondej, 10 Xi 2003.

256 Na mocy instrukcji Ministra edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 
1990 roku religia powróciła do szkoły
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nauczającymi byli: proboszcz i miejscowi wikarzy: ks. K. Bukowiec, ks.  
A. Bakalarz i ks. S. Michalski257. 

Wyposażenie wymienionych wyżej placówek było podobne. 
Składały się nań: krzyż, obrazy, ławki szkolne dla uczniów, biur-
ko dla księdza, tablica, gazetka ścienna o treści religijnej. Lekcje 
religii były zwykle ostatnimi w podziale godzin. Księża z tytułu 
nauczania religii nie otrzymywali oficjalnie żadnego wynagrodze-
nia. częstą formą wynagrodzenia, stosowaną indywidualnie przez 
wiernych, były ofiary pieniężne lub drobne upominki składane  
z racji zakończenia roku katechetycznego258.

W weryńskich szkołach w latach 1990-2000 młodzież kate-
chizowali kapłani: ks. S. Wójcik, ks. S. Michalski, ks. M. Leśniara, 
ks. K. tomkiewicz, ks. M. ryba i ks. W. rafacz. Aby zapewnić 
katechizację uczniom w wymiarze 2 godzin tygodniowo, dopuszczo-
no do pracy katechetycznej osoby świeckie, które uzyskały misję 
kanoniczną wydaną przez ordynariusza diecezji. W parafii Werynia 
na stanowisku katechety świeckiego pracowali: A. Stępień (Sp)  
i W. cesarz (ZSr)259. W roku szkolnym 1999/2000 wprowadzono 
6 klas szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum. W szkole podsta-
wowej pozostano przy dotychczasowym programie katechetycz-
nym, zaś do gimnazjum wprowadzono nowe podręczniki: Jezus 
uczy i zbawia, Jezus działa i zbawia i Jezus prowadzi i zbawia. 

Znaczny wpływ na posługę katechetyczną Kościoła wy-
warł Katechizm Kościoła Katolickiego przekazany całemu światu  
7 grudnia 1992 r. przez Jana pawła ii260. poważną rolę w dalszym 
kształtowaniu religii w szkole odegrało zawarcie w dniu 28 lipca 
1993 r. konkordatu między Stolicą Apostolską i rzeczpospolitą 
polską261. pozycja katechezy w szkole została ostatecznie usankcjo-
nowana przez zapis w art. 53 Konstytucji rzeczpospolitej polskiej 

257 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 7 ii 2002; tamże, relacja ks. 
Stefana Michalskiego, 18 Xii 2002, tamże, relacja Weroniki Sondej, 
10 Xi 2003.

258 tamże, relacja ks. Stanisława Wójcika 7 ii 2002; tamże, relacja 
Weroniki Sondej, 10 Xi 2003.

259 J. Doppke, dz. cyt., s. 116; ZpA, relacja Weroniki Sondej, 13 Xi 2003.
260 „proszę zatem duszpasterzy Kościoła oraz wiernych, aby przyjęli ten 

Katechizm w duchu jedności i gorliwie się nim posługiwali pełniąc 
swoją misję głoszenia wiary i wzywając do życia zgodnego z ewange-
lią…”. Konstytucja Apostolska „Fidei Depositum”, w : KKK, poznań 
1994, s. 8.

261 „Kościół katolicki ma prawo zakładać i prowadzić placówki oświatowe 
i wychowawcze w tym przedszkola oraz szkoły wszystkich rodza-
jów”. Konkordat między Stolicą Apostolską i rzeczpospolitą polską,  
art. 14.
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z dnia 2 kwietnia 1997 r., który traktuje o wolności sumienia  
i wyznania262, zaś 15 sierpnia tegoż roku ukazało się Dyrektorium 
Ogólne o Katechizacji zawierające wytyczne dotyczące katechezy. 

4. Grupy i stowarzyszenia katolickie 
Na konieczność dynamicznej obecności wiernych wszyst-

kich stanów, zwłaszcza świeckich, we wspólnocie Kościoła zwrócił 
uwagę Jan paweł ii w posynodalnej adhortacji Christifideles laici. 
Mając na uwadze żniwo wielkie, Kościół i jego hierarchowie otwie-
rają się na współpracę i zachęcają, by wszyscy „byli robotnikami”, 
co wynika z faktu, że „świeccy razem z kapłanami, zakonnikami  
i zakonnicami tworzą jeden Lud Boży i ciało chrystusa”263. 

Wierni parafii Werynia świadomi tej współpracy od dawna 
wspomagali kapłanów w pracy duszpasterskiej na płaszczyźnie 
określonej stosownymi przepisami, regulaminami czy statutami. 
pierwszą taką zorganizowaną formą, stworzoną dla oddziaływania 
duszpasterskiego, działającą przy parafii weryńskiej, był Komitet 
Budowy Kościoła, który powstał 18 listopada 1979 r. Złożony był 
z 20 osób o uznanym autorytecie, stosownej pozycji w społeczeń-
stwie, solidnych, dokładnych, pracowitych i oddanych sprawie 
budowy nowej świątyni. przewodniczącym KBK był Stanisław Blat. 
Do zadań komitetowych należały wszystkie sprawy organizacyjne 
i porządkowe przy prowadzeniu prac budowlanych nowej świąty-
ni, zbiórka ofiar pieniężnych po domach i sama budowa kościo-
ła. po zakończeniu prac budowlanych i wykończeniowych przy 
nowej świątyni w r. 1996 KBK przeobraził się w parafialną radę 
Duszpasterską, której głównym celem była pomoc proboszczowi 
w wytyczaniu zadań gospodarczych, planowaniu istotnych prac  
i organizacji znaczniejszych przedsięwzięć. Wiele zatem zależało 
od zgodnej współpracy z proboszczem, jak również od roztropnego  
i odpowiedzialnego rozeznania problemu. przewodniczącym tej 
rady był Andrzej Nowak264.

Kolejną formą zaangażowania wiernych w życie parafii 

262 „religia Kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej 
sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy 
czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób”. 
Konstytucja rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,  
w: Dziennik Ustaw, (1997), nr 78, poz. 483.

263 Jan paweł ii, christifideles laici, nr 28.
264 ADrz, zesp. 5, sygn. 208, teczka: Akta parafii Werynia, protokół 

z przeglądu wizytacyjnego stanu kościoła, parafia Werynia, 10 
Xi 1993; tamże, protokół z przeglądu przedwizytacyjnego diecezji 
rzeszowskiej, parafia Werynia, 5 iii 1998; ApW, Kronika…, dz. cyt,  
s. 167; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003; tamże, 
relacja Stanisława Blat, 21 Viii 2003.
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była przynależność wielu kobiet do Koła Gospodyń Wiejskich, 
prowadzącego swoją działalność jeszcze przed powstaniem parafii 
na terenie Weryni. Swoimi tradycjami sięgało ono do Katolickiego 
Stowarzyszenia Kobiet. Na przestrzeni lat 1956-2000 w swoich 
szeregach KGW skupiało od 50 do 120 kobiet. Od r. 1972 prze-
wodniczącą Koła była Janina Koza, która do tej organizacji należy 
od r. 1965265. 

Głównym celem KGW było praktyczne przygotowanie kobiet 
do życia w rodzinie, które polegało na organizowaniu dwutygo-
dniowych kursów w zakresie: urządzania i prowadzenia ogród-
ków kwiatowych, gospodarstwa domowego, przyjęć weselnych, 
haftowania, krawiectwa, gotowania, pieczenia, nakrywania stołów  
i szycia. KGW prowadziło też wypożyczalnię naczyń na wszelakie 
imprezy, a także przygotowywało i obsługiwało wesela266. poza tym 
kobiety z KGW pielęgnowały i propagowały miejscowe tradycje  
i kulturę. Oryginalne stroje ludowe, w których występowały 
podczas wszelkich uroczystości kościelnych i okolicznościowych 
imprez, budziły podziw i zainteresowanie nie tylko u parafian, ale 
także wśród przybyłych gości. Zakładały je przede wszystkim na 
wszelkie procesje, m.in. rezurekcyjną i Bożego ciała (przez całą 
oktawę). Ubrane w te stroje niosły feretrony.

panie z KGW wyszywały artystycznie różne tkaniny, jak 
obrusy, szaty liturgiczne, chusty, suknie. co jakiś czas przedsta-
wiały swój dorobek artystyczny na wystawach w Weryni i po za 
nią267. Odgrywały parafianom weryńskim wyreżyserowane przez 
siebie sztuki teatralne oraz montaże słowno-muzyczne, które były 
wystawiane także na wyjazdach. członkinie Koła były zaangażo-
wane w obchody dożynek parafialnych i powiatowych, prezen-
tując na nich bogaty repertuar pieśni, tańców i skeczy. W ciągu 
roku organizowały zaś w parafii zabawy taneczne i wieczorki268. 
Wiele z kobiet należących do KGW było czynnie zaangażowanych  
w budowę kościoła, czyniąc to poprzez zbiórki darów materialnych,  
a także poprzez bezpośrednią pracę fizyczną. ich staraniem został 
wyremontowany budynek, w którym znajduje się świetlica wiejska 
i biblioteka. W latach 1970-1980 na działce o powierzchni 80 arów 
KGW miało plantację malin i innych krzewów jagodowych, a po 
zbiórce owoców za uzyskane pieniądze kupowało szaty liturgiczne 

265 ZpA, relacja Janiny Koza, 18 Viii 2003; M. piórek, pięć wieków…, 
dz, cyt., s. 195-196.

266 ZpA, relacja Janiny Koza, 18 Viii 2003.
267 tamże; tamże, relacja ks. Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003; M. piórek, 

pięć wieków…, dz. cyt, s. 195-196.
268 tamże.
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i wyposażenie potrzebne do sprawowania nabożeństw w nowo 
wybudowanym kościele: alby, komże, ornaty, obrusy na ołtarz  
i pod feretrony, dywany269. 

trzy razy w roku panie z KGW udawały się na pielgrzymki 
do różnych sanktuariów w polsce. Organizowały także spotkania 
modlitewne, ofiarowały msze św. za zmarłych, a także przygoto-
wywały dni kobiet, dni seniora, dni chorego, spotkanie opłatkowe 
i wielkanocne. Na wielka uwagę zasługuje szczególne zaangażo-
wanie kilku pań w wystrój kościoła. Do zasłużonych działaczek 
KGW należały m.in.: ewa Wilk, Zofia Halat, Stefania Wilk, Maria 
Szlachetka, Krystyna Godlewska, Anna Kurdziel, Stanisława Mi-
cek, Maria Opalińska, Weronika trojnacka, Janina rozmus, Maria 
Jamróz i Weronika Sondej270.

W czasie duszpasterzowania w Weryni ks. S. Michalskiego 
istniała Grupa Apostolska „Nazaret”. Jednym z celów powoła-
nej przez niego grupy była przede wszystkim ewangelizacja przez 
świadectwo chrześcijańskiego życia i czynne zaangażowanie  
w życie kościoła parafialnego. Dokonywało się to poprzez animację 
muzyczną nabożeństw liturgicznych, koncerty piosenek religij-
nych, inscenizację przedstawień o treści religijnej i patriotycznej 
oraz udział w pielgrzymkach. powodem tak późnego jej powstania  
i krótkiej działalności był brak zainteresowania ze strony mło-
dzieży. Do grupy należało około 10 osób, głównie śpiewających, 
należących do scholii parafialnej. W dalszym okresie istnienia 
„Nazaret” wspierany był pomocą Andrzeja Sondeja, Grzegorza 
Starca, Anny Wilk, Agnieszki Golis, Sabiny i Sylwii Opalińskich271. 

Działalnością typowo charytatywną w parafii Werynia 
zajmowało się Parafialne Koło „Caritas”, zwane przez parafian 
„Zespołem charytatywnym”. powstało ono 10 października 1993 r., 
a jego przewodniczącą była Janina Koza. Liczył wówczas 9 człon-
ków, a w 1998 r. 14 członków. Należące do niego osoby zbierały 
dla ubogich dary materialne i pieniądze, które były przeznaczane 
na zakup jedzenia, odzieży i artykułów szkolnych dla dzieci z bied-
nych rodzin. również w czasie powodzi w r. 1997 zorganizowały 
pomoc w postaci darów materialnych na rzecz poszkodowanych 
przez żywioł. Zbierane były wtedy odzież, żywność przetworzona 

269 ZpA, relacja Janiny Koza, 18 Viii 2003; tamże, relacja ks. Stanisława 
Wójcika, 29 Vi 2003.

270 tamże, relacja Janiny Koza, 18 Viii 2003; tamże, relacja ks. Sta-
nisława Wójcika, 29 Vi 2003; M. piórek, pięć wieków…, dz. cyt,  
s. 195-196.

271 ApW, Kronika…, dz. cyt. s. 163-166; ZpA, relacja ks. Stefana Mi-
chalskiego, 18 Xii 2002; tamże, relacja ks. Stanisława Wójcika,  
23 Viii 2004.
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i nieprzetworzona (głównie ziemniaki i zboże), artykuły pierwszej 
pomocy sanitarnej, słoma i siano oraz rośliny pastewne przezna-
czone dla trzody. Wszystko to organizowane było w porozumieniu 
z proboszczem, ks. S. Wójcikiem i przy jego pomocy272.

panie z Zch wyszły także z propozycją bezpośredniej po-
mocy ludziom najbiedniejszym w wiosce poprzez zakup dla nich 
artykułów pierwszej potrzeby, odzieży i pomocy szkolnych dla 
dzieci. Mając jednak na uwadze specyficzność wiejskiego środowi-
ska, nie wszyscy zainteresowani skorzystali z oferowanej pomocą, 
bowiem kierowali się obawą przed plotkami i złośliwym osądem. 
Niektórzy zaś, wykorzystując brak zainteresowania tą pomocą,  
w sposób perfidny korzystali z tego rodzaju wsparcia, wprost naduży-
wając dobroć innych ludzi273. W trosce o swoją duchowość kobiety 
z Zch wyjeżdżały na trzydniowe rekolekcje do ośrodka „caritas” 
w Myczkowcach. Organizowały też spotkania modlitewne, przy-
gotowywały i prowadziły nabożeństwa różańcowe w październiku 
i za dusze zmarłych w listopadzie274. 

Drugą grupą niosącą pomoc materialną dla potrzebujących 
była Katolicka Grupa Pomocy Najuboższym „Serce”, którą 
wraz z weryńskimi nauczycielami założył ks. K. tomkiewicz. Jej 
głównymi sponsorami i członkami byli parafianie z Kolbuszowej i 
Weryni. Należeli do nich: Stanisław Nowak, Andrzej Nowak, ewa 
Nowak, Jolanta Nowak, Maria Krogulec, Kazimiera Warchoł, Mał-
gorzata Orzech, Stanisław Lenart. Wiele pomocy w działalności 
członkowie tej grupy doświadczyli od zamożniejszych mieszkań-
ców Kolbuszowej i Weryni, a także od weryńskiej młodzieży275. 
W ramach działalności dobroczynnej, oprócz stałej pomocy naj-
uboższym, grupa ta organizowała również spotkania mikołajkowe 
w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej i zbiórki okolicznościowe 
darów materialnych. podczas powodzi, która nawiedziła polskę  
w r. 1997, członkowie grupy pod przewodnictwem proboszcza 
zajęli się pomocą dla powodzian z czermina i Borowej koło Miel-
ca. Wsparcie poszkodowanych przez żywioł ludzi przejawiło się 

272 ADrz, zesp. 5, sygn. 208, teczka: Akta parafii Werynia, protokół 
z przeglądu wizytacyjnego stanu kościoła, parafia Werynia, 10 Xi 
1993; tamże, protokół z przeglądu przedwizytacyjnego diecezji rze-
szowskiej, parafia Werynia, 5 iii 1998; ApW, Kronika…, dz. cyt., 
s. 157; ZpA, relacja Janiny Koza, 18 Viii 2003; tamże, relacja ks. 
Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003.

273 ApW, Kronika…, dz. cyt, s. 157; ZpA, relacja Janiny Koza, 18 Viii 
2003; tamże, relacja ks. Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003.

274 tamże.
275 ZpA, relacja ks. Krzysztofa tomkiewicza, 15 V 2003; tamże, relacja 

ks. Stanisława Wójcika, 23 Viii 2004.
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głównie w zbiórce wśród werynian wszelkich artykułów codzien-
nego użytku domowego i pieniędzy. Grupa „Serce” organizowała 
także pielgrzymki i wycieczki, nie tylko dla parafian z Weryni, ale  
i z całego dekanatu. Największa zorganizowana wówczas pielgrzym-
ko-wycieczka liczyła około 150 osób i nawiedziła Jasną Górę oraz 
zwiedziła Krynicę i Zakopane276.

ruchem propagującym wartości rodzinne w Weryni był 
Krąg Rodzin Katolickich. powstał w Adwencie w r. 1987. Był on 
owocem uczestnictwa dwóch rodzin wraz z dziećmi w wakacyjnych 
rekolekcjach „Oazy rodzin” w latach 1985-1986. Nawiązali wtedy 
kontakt z wieloma rodzinami, które były głęboko zaangażowane 
w życie religijne swoich parafii, co też było bodźcem do powstania 
KrK w Weryni. Do udziału w wakacjach z Bogiem zachęcił kilka 
rodzin proboszcz, ks. S. Wójcik. po powołaniu do istnienia tego sto-
warzyszenia, tenże ksiądz został duchowym opiekunem tej wspól-
noty i był obecny podczas każdego spotkania. Do stowarzyszenia 
należało 5 rodzin z omawianej parafii277. Spotkania odbywały się 
co miesiąc, według ustalonego porządku. Składały się na niego: 
lektura pisma świętego, modlitwa spontaniczna, dyskusja na te-
maty bieżące i agapa. W okresie bożonarodzeniowym członkowie 
Kręgu organizowali spotkania opłatkowe, na które przychodzili 
członkowie stowarzyszenia wraz z dziećmi278.

Stowarzyszeniem, skupiającym w swych szeregach mło-
dzież z weryńskiej parafii, było Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży. powstało 10 listopada 1998 r. Liczyło wówczas 10 osób. 
Jego inicjatorem w Weryni był ks. M. ryba, późniejszy asystent 
rejonowy KSM. po trzyletniej kadencji księdza Marka opiekę nad 
grupą młodzieży przejął ks. W. rafacz. Funkcję prezesa pełniły 
kolejno: Anna Wilk, elżbieta świętek, Agnieszka Kwaśniewicz, 
iwona pytlak i elżbieta rozmus279. Weryński oddział KSM posiadał 
odnowiony sztandar KSM z r. 1935. prezentowano go m.in. podczas 
świąt patronalnych KSM, a także uroczystościach parafialnych280.

276 tamże.
277 ApW, Kronika…, dz. cyt., s. 158; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 

29 Vi 2003; tamże, relacja Bronisławy Kwaśniewicz, 19 Viii 2003.
278 tamże.
279 ADrz, zesp. 5, sygn. 208, teczka: Akta parafii Werynia, protokół 

z przeglądu wizytacyjnego stanu kościoła, parafia Werynia, 10 Xi  
1993; tamże, protokół z przeglądu przedwizytacyjnego diecezji rze-
szowskiej, parafia Werynia, 5 iii 1998; ApW, Kronika…, dz. cyt.  
s. 109-110, 159-160; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 29 Vi 
2003; tamże, relacja elżbiety rozmus, 10 Xii 2005.

280 ApW, Kronika..., dz. cyt. , s. 19; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 
29 Vi 2003; tamże, relacja elżbiety rozmus, 10 Xii 2005.
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KSM włączał się czynnie w święta parafialne poprzez pomoc 
w przystrajaniu kościoła i przygotowanie adoracji w każdy ostatni 
piątek miesiąca. Każdego roku w czasie świąt „chodzili po kolędzie” 
po całej wiosce i śpiewali kolędy, a otrzymane ofiary pieniężne 
przeznaczali na działalność KSM281. Młodzi KSM-owicze wyjeżdżali 
na obozy wakacyjne i rekolekcje, gdzie rozwijali swoją duchowość 
i osobowość. Spotykali się z innymi oddziałami podczas spotkań 
ogólnych. Organizowali też imprezy okolicznościowe i integracyj-
ne, jak andrzejki i choinki282. Spotkania formacyjne odbywały 
się co tydzień, w piątki, według ułożonego planu. tworzyły je:  
w 1. piątek miesiąca – prasówka, w 2. piątek – rozważanie niedziel-
nej ewangelii, w 3. piątek – zamyślenie nad Katechizmem Kościoła 
Katolickiego, a w 4. piątek – adoracja Najświętszego Sakramentu283. 
Młodzież z KSM zajmowała się również 40 dziećmi z Oazy Dzieci 
Bożych, którą prowadziła katechetka A. Wilk. często prowadząc 
spotkania, rozmawiając na różne tematy i bawiąc się z nimi. pro-
wadzili też z dziećmi różaniec, Drogę Krzyżową, a także opiekowali 
się małym chórkiem dzieci, które śpiewały piosenki religijne284.

Zorganizowaną grupą, do której należeli weryńscy mini-
stranci i lektorzy, była weryńska Liturgiczna Służba Ołtarza. 
W r. 1993 należało do niej 23 ministrantów, 14 kandydatów 
na ministrantów i 6 lektorów. Opiekunem wszystkich był ks.  
M. Leśniara. Spotkania formacyjne i porządkowe odbywały się 
we wtorki i w czwartki. pięć lat później było już 32 ministrantów  
i 12 lektorów, którzy byli pod opieką ks. M. ryby. Spotkania od-
bywały się w poniedziałki i piątki285. 

Najliczniejszymi grupami o szerokim oddziaływaniu dusz-
pasterskim były zawsze Róże Różańcowe. W r. 1998 w Weryni 
istniało 19 róż, w których skład wchodziły: 3 róże mężczyzn, 11 róż 
kobiet, 3 róże młodzieży, 2 róże dzieci. Do obowiązków wiernego, 

281 tamże.
282 tamże.
283 tamże.
284 ADrz, zesp. 5, sygn. 208, teczka: Akta parafii Werynia, protokół 

z przeglądu wizytacyjnego stanu kościoła, parafia Werynia, 10 Xi 
1993; tamże, protokół z przeglądu przedwizytacyjnego diecezji rze-
szowskiej, parafia Werynia, 5 iii 1998; ZpA, relacja ks. Stanisława 
Wójcika, 29 Vi 2003; ZpA, relacja elżbiety rozmus, 10 Xii 2005.

285 ADrz, zesp. 5, sygn. 208, teczka: Akta parafii Werynia, protokół 
z przeglądu wizytacyjnego stanu kościoła, parafia Werynia, 10 Xi 
1993; tamże, protokół z przeglądu przedwizytacyjnego diecezji rze-
szowskiej, parafia Werynia, 5 iii 1998; ApW, Kronika…, dz. cyt.,  
s. 166 – 167; ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003; tamże, 
relacja ks. Marka ryby, 29 Xi 2003.
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należącego do róży, należała codzienna modlitwa dziesiątkiem 
różańca. intencje modlitwy podawane były raz w miesiącu po 
sumie, podczas zmiany tajemnic różańcowych. Wówczas kapłan 
kierował krótką naukę do zgromadzonych wiernych, podawał 
intencję na bieżący miesiąc, a po tym wspólnie odmawiano dzie-
siątek różańca286.

Bardzo potrzebne było duszpasterstwo chorych i osób 
starszych, z którego korzystało około 20 osób. Oprócz pierwszo-
piątkowych wizyt w domach obłożnie chorych, kapłani organizowali 
w świątyni specjalne nabożeństwa dla chorych z parafii. podczas 
tych nabożeństw była możliwość skorzystania z sakramentów po-
kuty, namaszczenia chorych i eucharystii. Uczestniczący w tych 
nabożeństwach i przyjmujący sakramenty nabierali duchowych 
sił do walki z chorobami i cierpieniem287. 

Głównym celem zaprezentowanych grup duszpasterskich 
było zaangażowanie wiernych w rozwój wspólnoty parafialnej  
i misji Kościoła. Udzielanie się w taki sposób w życie parafii, to 
także stała formacja w kierunku dojrzałości chrześcijańskiej, 
umocnienie wiary i dawanie dobrego przykładu pociągającego 
innych mieszkańców Weryni.

Wykaz skrótów: ApK – Archiwum parafii Kolbuszowa; ADr 
– Archiwum Diecezji rzeszów; ADt – Archiwum Diecezji 
tarnów; AipNrz – Archiwum instytutu pamięci Narodowej 
rzeszów; ApW – Archiwum parafii Werynia; ipN – instytut 
pamięci Narodowej.

286 ADrz, zesp. 5, sygn. 208, teczka: Akta parafii Werynia, protokół 
z przeglądu wizytacyjnego stanu kościoła, parafia Werynia, 10 Xi 
1993; tamże, protokół z przeglądu przedwizytacyjnego diecezji rze-
szowskiej, parafia Werynia, 5 iii 1998; ZpA, relacja ks. Stanisława 
Wójcika, 29 Vi 2003. 

287 ZpA, relacja ks. Stanisława Wójcika, 29 Vi 2003.


