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KS. MAREK STORY – Rzeszów 

Nabożeństwa okresowe i okolicznościowe 
na początku XX wieku w para�i Kamień

Porządek nabożeństw i ich specy�ka kształtowane były zazwy-
czaj pod wpływem poszczególnych okresów roku liturgicznego. Każdy 
z nich dotyczył bowiem konkretnej tajemnicy z historii zbawienia. Wpływ 
na przebieg nabożeństw miały również liczne obchody ku czci świętych 
Pańskich. Nie bez znaczenia były też ważne wydarzenia w życiu Kościoła 
powszechnego czy lokalnego oraz sytuacja polityczna w kraju i na świecie.

Kilka dni po święcie Chrystusa Króla, 1 listopada obchodzono uro-
czyście święto Wszystkich Świętych. W ten dzień porządek nabożeństw był 
taki jak w każdą niedzielę, natomiast po południu odbywały się uroczyste 
nieszpory za dusze wiernych zmarłych i procesja na cmentarz, gdzie od-
prawiano cztery stacje. Tam też proboszcz głosił okolicznościowe kazanie, 
a potem procesja wracała do kościoła. Niekiedy przenoszono tę procesję 
na dzień następny tj. na Dzień Zaduszny1. W ten dzień w świątyni były 
odprawiane trzy msze św., ponieważ kapłan miał wtedy przywilej sprawo-
wania tylu mszy św. Jedna we własnej intencji, druga za zmarłych, a trze-
cia w intencji Ojca św. Cały listopad był przesiąknięty atmosferą zadumy 
i zamyślenia nad tajemnicą śmierci. Para�anie chętnie i licznie nawiedzali 
w tym czasie cmentarz, by odwiedzić groby swoich bliskich zmarłych. Ta 
tradycja była żywa i pieczołowicie kultywowana. Pamięć o zmarłych prze-
jawiała się w licznych modlitwach za bliskich zmarłych, za fundatorów, 
księży pracujących w para�i, zwłaszcza za ks. P. Malinowskiego2. 

W okresie Adwentu, który trwał 4 niedziele, kiedy oczekiwano 
nadejścia Syna Bożego, codziennie rano w kościele o godzinie 600 odbywała 
się msza św. wotywna o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. msza św. roratnia. 

1 Wywiad z Antonim Łachem, wywiad z Emilią Olszowy.
2 Tamże.
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Msza ta gromadziła codziennie licznych wiernych, nawet z Podlesia czy 
Krzywej Wsi. Wychodzili oni ze swoich domów nawet przed 500 rano, aby 
zdążyć na czas do kościoła w Kamieniu. Przed mszą św. zawsze śpiewano 
Godzinki ku czci Niepokalanie Poczętej NMP. Ta forma oddawania czci 
Maryi została rozciągnięta później także na wszystkie niedziele i święta 
maryjne w ciągu całego roku liturgicznego3. Jeżeli weźmiemy pod uwagę 
odległość do kościoła, wczesną godzinę odprawiania mszy św. oraz porę 
roku (w tym czasie już zwykle leżał śnieg), to pójście na „roraty” połączone 
było z dużym wysiłkiem. Fakt, że mimo tych utrudnień mieszkańcy Ka-
mienia przychodzili licznie do kościoła, świadczyć może o ich pobożności 
i miłości do Matki Bożej. 

11 listopada wspominano św. Marcina. Wraz z kultem tego świętego 
przeniknęły także przysłowia, których większość wiązała się z prognozo-
waniem pogody. W tym czasie ostatni raz przed Adwentem spożywano 
mięso, później rozpoczynał się okres postu. W okresie Adwentu uroczy-
ście czczono św. Katarzynę (25 listopada), św. Andrzeja (30 listopada), św. 
Barbarę (4 grudnia), św. Mikołaja (6 grudnia), św. Łucję (13 grudnia), św. 
Tomasza Apostoła (21 grudnia)4. 

Okres Bożego Narodzenia rozpoczynał się uroczystą „pasterką”, 
którą odprawiano zawsze o północy. Po raz pierwszy „pasterkę” odprawił 
w kościele w Kamieniu ks. I. Antoniewski 25 grudnia 1899 r. Była to zarazem 
pierwsza msza św. odprawiona w tej świątyni. Na tej mszy św. tradycyjnie 
gromadziło się wielu para�an przybyłych z najdalej nawet położonych 
części wsi. Para�anie na „pasterkę” szli zazwyczaj w większych grupach 
i śpiewali kolędy. W okresie Bożego Narodzenia uroczyście obchodzono 
także święta licznych świętych: św. Szczepana, św. Jana Apostoła i św. Mło-
dzieniaszków5. Domowym, często rodzinnym przejawem rozpoczęcia świąt 
Bożego Narodzenia była wspólna kolacja wigilijna zwana „postnikiem”, 
po której, wypełniając czas oczekiwania na „pasterkę”, śpiewano kolędy 
i wróżono (szczególnie dziewczęta) wydarzenia, jakie miały się spełnić 
w przyszłym roku.

Okresem szczególnej intensy�kacji pracy duszpasterskiej w para�i 
Kamień był czas Wielkiego Postu. Jego najważniejszym celem było upa-
miętnienie czterdziestodniowego postu Chrystusa przed rozpoczęciem 
publicznej działalności. Kapłani mieli za zadanie przygotować wiernych 
przez modlitwę, nawrócenie i pokutę do obchodu tajemnicy śmierci i zmar-

3 Ł. Solecki, List pasterski, s. 22; Wywiad z Antonim Łachem, wywiad z Emilią Olszowy.
4 Wywiad z Antonim Łachem, wywiad z Emilią Olszowy.
5 Ł. Solecki, s. 23; wywiad z Anielą Misiak.
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twychwstania Chrystusa6. Wielki Post rozpoczynał się Środą Popielcową. 
Tego dnia w kościele podczas mszy św. po kazaniu posypywano głowy 
popiołem7. W czasie tego obrzędu kapłan wypowiadał słowa: „Pamiętaj czło-
wiecze, żeś z prochu powstał i w proch się obrócisz”, przez to przypominał 
o kruchości ludzkiego istnienia i wzywał do ożywienia życia duchowego8.

Dużą popularnością w tym okresie w para�i Kamień cieszyło się 
nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiane zamiast tradycyjnych nieszporów. 
Za autora Gorzkich Żali uważa się ks. Wawrzyńca Benika (1674-1720), 
promotora bractwa św. Rocha przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie9. 
Pierwsze wydanie Gorzkich Żali zatytułował on Snopek mirry z Ogrodu 
Gethsemańskiego albo żałosne męki Syna Bożego rozpamiętywane w War-
szawie 1707 roku.

Do popularyzacji tego nabożeństwa w dużej mierze przyczynili 
się Księża Misjonarze, którzy zajmowali się prowadzeniem seminariów 
duchownych (m. in. w Przemyślu). Młodzi księża, opuszczając mury prze-
myskiego seminarium, przeszczepiali to nabożeństwo do para�i, w których 
posługiwali. W kościele w Kamieniu nabożeństwo to odprawiane było 
o godzinie 1500 w każdą niedzielę Wielkiego Postu10. Składało się na nie wy-
stawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji, odśpiewanie Gorzkich 
Żali, kazanie pasyjne wygłoszone przez jednego z kapłanów posługujących 
w para�i, procesja teoforyczna i uroczyste błogosławieństwo11. Za udział 
w nabożeństwie Gorzkich Żali wierni mogli uzyskać odpust zupełny.

Duszpasterze posługujący w para�i nie organizowali w tym okresie 
wspólnego dla wszystkich para�an nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Była 
ona natomiast odprawiana przez para�an indywidualnie, przeważnie jako 
pokuta zadana przez spowiednika12.

Szczególnie uroczyście obchodzono Triduum paschalne. W Wielki 
Czwartek w kościele odprawiano tylko jedną mszę św. na pamiątkę ustano-

6 W. Głowa, Służba Boża, Lubaczów 1986, s. 648; G. Szmyd, Liturgika katolicka, Lwów 
1930, s. 177-178.

7 E. Ferenc-Szydełkowa, Rok kościelny a polskie tradycje, Poznań 1988, s. 114; F. Marlew-
ski, Rok Boży w liturgii i tradycji Kościoła Świętego, s. 195-196; P. Parsch, Rok liturgiczny, 
t. 2, Poznań 1958, s. 67-72; Wywiad z Emilią Olszowy, wywiad z Anielą Misiak.

8 Tamże.
9 A. Nowak, Historja nabożeństwa „Gorzkich Żali” w diec. Przemyskiej, „Kronika Diecezji 

Przemyskiej” [dalej: KDP], 33 (1933), z. 1, s. 13-16; M. Story, Historia Gorzkich Żali, 
„Znak Łaski”, 2004, nr 2, s. 5.

10 Wywiad z Józefem Bąkiem; wywiad z Antonim Łachem. 
11 S. Biskupski, Stanowisko proboszcza w świetle prawa kanonicznego, Płock 1966, s. 162; 

Ł. Solecki, s. 23-24; wywiad z Anielą Misiak. 
12 Wywiad z Józefem Bąkiem.
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wienia Najświętszego Sakramentu. Odbywała się ona zazwyczaj o godzinie 
800 lub 900 rano13. Po zakończeniu tej mszy św. przenoszono Najświętszy 
Sakrament do bocznego ołtarza Matki Bożej Różańcowej, do przygotowanej 
wcześniej ciemnicy. Tutaj odbywała się adoracja, która trwała do północy14. 
W tym dniu po południu odprawiano tzw. Ciemną Jutrznię15.

W Wielki Piątek o godzinie 800 lub 900 rano rozpoczynano w ko-
ściele ceremonie liturgiczne. Składały się one z trzech części: liturgii ka-
techumenów, adoracji krzyża i liturgii darów uprzednio konsekrowanych. 
Po zakończonym nabożeństwie kapłan przenosił Najświętszy Sakrament 
do grobu, który znajdował się w prawej nawie kościoła, w bocznym ołtarzu 
św. Franciszka z Asyżu. Tego dnia po południu odprawiano także Ciemną 
Jutrznię, a po niej Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym16.

Wielka Sobota była dniem, w którym rano o godzinie 800 doko-
nywano poświęcenia przy kościele ognia, paschału i wody chrzcielnej, po 
czym odprawiano mszę św. Następnie przez cały dzień trwała adoracja 
Najświętszego Sakramentu. W tym dniu kapłani w kościele w Kamieniu 
oraz w Podlesiu, Nowym Kamieniu, Prusinie i Krzywej Wsi w domach 
prywatnych dokonywali poświęcenia pokarmów wielkanocnych17. 

Obrzęd liturgii Wielkanocy rozpoczynał się zawsze w niedzielę 
o godzinie 600 rano18 procesją rezurekcyjną19. Po krótkiej adoracji i oka-
dzeniu Najświętszego Sakramentu kapłan z monstrancją w ręku intonował 
pieśń: Wesoły nam dziś dzień nastał i procesja wychodziła na zewnątrz 
kościoła, który okrążała trzykrotnie20. Po procesji przy ołtarzu głównym 
celebrowana była uroczysta msza św., w której uczestniczyło bardzo wiele 
osób21. 

W 1933 roku obchodzono jubileusz 1900. rocznicy śmierci Chry-
stusa, dlatego w Wielki Czwartek wieczorem urządzono nabożeństwo „Nocy 
Świętej”. Miało ono następujący przebieg. Po pieśni pasyjnej jeden z kapła-
13 Wywiad z Antonim Łachem.
14 E. Ferenc-Szydełkowa, s. 132; P. Parsch, t. 2, s. 240-242; Wywiad z Emilią Olszowy, 

wywiad z Anielą Misiak.
15 Mały ceremoniał dla kleryków i kapłanów, Poznań 1949, s. 201-203; wywiad z Antonim 

Łachem. 
16 F. Marlewski, s. 258; P. Parsch, t. 2, s. 245-249; wywiad z Emilią Olszowy, wywiad 

z Anielą Misiak.
17 Wywiad z Antonim Łachem, wywiad z Anielą Misiak.
18 Tamże.
19 P. Sczaniecki, Służba Boża w dawnej Polsce, Poznań-Warszawa-Lublin 1962, s. 36. 
20 Oznaczało to, że Chrystus Zmartwychwstał z  grobu po trzech dniach oraz było 

znakiem doskonałości (wszystko, co jest złożone z trzech, jest doskonałe np. Trójca 
Przenajświętsza).

21 Wywiad z Emilią Olszowy, wywiad z Anielą Misiak.
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nów, nie wystawiając Najświętszego Sakramentu, z ambony relacjonował 
wydarzenia mające miejsce w noc wielkoczwartkową, aż do porannego 
przesłuchania Jezusa przez radę żydowską. Nauka ta była przeplatana 
modlitwą i pieśniami.

Ranne nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczynało się odczytaniem 
całej Męki Pańskiej według św. Jana, a po niej kapłan pouczał zebranych 
wiernych o ceremoniach tego dnia, zwłaszcza o adoracji Krzyża, do której 
przystępowali wszyscy wierni, podczas śpiewania pieśni pasyjnych. Po 
południu śpiewano Gorzkie Żale połączone z kazaniem22.

We wspomnianym już 1933 roku, 6 kwietnia o godzinie 900 wie-
czorem, odbyło się nabożeństwo adoracyjne „Godziny Świętej”, z wy-
stawieniem Najświętszego Sakramentu w monstrancji. To nabożeństwo, 
mające charakter ekspijacyjny, rozpoczynało Rok Święty. Oprócz modlitw 
ekspijacyjnych i przebłagalnych za grzechy całego świata odmówiono Li-
tanię do Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie udzielono wszystkim 
zebranym w kościele błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem23. 

W następnym roku w ramach obchodów podziękowania Boskiemu 
Sercu Jezusa za ustanowienie Najświętszego Sakramentu i Sakramentu 
Kapłaństwa, Ojciec św. zalecił urządzić w całym kościele nabożeństwa 
dziękczynne. Z tej racji 18 marca 1934 r. w kościele w Kamieniu, po sumie 
odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z odmówieniem 
Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz aktu wynagrodzenia Bogu 
za grzechy wszystkich ludzi24.

Ważnym wydarzeniem w życiu para�i, odznaczającym się dużą 
frekwencją w kościele, była uroczystość Bożego Ciała. Po uroczystej su-
mie, która odprawiana była zawsze o godzinie 1100, wyruszała procesja 
do czterech ołtarzy. Ołtarze usytuowane były w pobliżu kościoła, wzdłuż 
drogi, na przestrzeni od „czerwonej kapliczki” (strona północna), do krzyża 
znajdującego się na terenie gospodarstwa Wojciecha Sudoła (strona połu-
dniowa). Wykonywane były przeważnie przy krzyżach i kapliczkach przy-
drożnych oraz u para�an, którzy zdeklarowali wystawienie odpowiedniego 

22 Wskazówki dla Duchowieństwa w sprawie jubileuszu z powodu tysiącdziewięćsetnej 
rocznicy męki i śmierci P. Jezusa, KDP, 33 (1933), z. 3, s. 86-90. 

23 Rozporządzenie Kurji Biskupiej, Polecenie urządzenia „Godziny Świętej” w dniu 6 kwiet-
nia b. r., KDP, 33 (1933), z. 3, s. 124-125.

24 Nabożeństwa jubileuszowe na podziękowanie za ustanowienie Najświętszego Sakramentu 
i Kapłaństwa, KDP, 34 (1934), z. 3, s. 76-77. 
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ołtarza. Później przez całą oktawę Bożego Ciała po mszy św. wyruszała 
procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła25.

Uroczystością cieszącą się dużą popularnością była msza św. odpu-
stowa z okazji święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Początkowo w para�i 
obchodzono ją zawsze w najbliższą niedzielę, a nie w piątek, jak nakazują 
przepisy kościelne. Uroczysta suma odprawiana była zawsze o godzinie 
1100, zazwyczaj przez kapłana z sąsiedniej para�i. Mszę św. poprzedzało 
półgodzinne wystawienie Najświętszego Sakramentu. Po Eucharystii od-
bywała się procesja wokół kościoła z udziałem księży z okolicznych para�i. 
W połowie drogi celebrans intonował Te Deum, a po powrocie do ołtarza 
śpiewano trzykrotnie: Salvum fac populum tuum Domine, po czym następo-
wało uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem wszystkich 
zebranych w kościele26.

Z okazji odpustu do Kamienia przyjeżdżali i przychodzili także 
mieszkańcy okolicznych wiosek, by brać udział nie tylko w nabożeństwie, 
ale także w organizowanych w tym dniu festynach i zabawach publicznych. 
Była to również przykra okazja do wyrównywania licznych porachunków 
osobistych, stąd też dochodziło niekiedy do bójek i rozlewu krwi. Mając 
na uwadze spokój publiczny, proboszcz H. Grębski zarządził, aby uroczy-
stość odpustowa miała miejsce w piątek27.

Do innych świąt obchodzonych uroczyście w para�i Kamień należy 
zaliczyć wprowadzoną w 1925 roku przez Piusa XI uroczystość Chrystusa 
Króla. Obchodzona ona była w ostatnią niedzielę roku kościelnego i poprze-
dzona Triduum. Triduum połączone było z nabożeństwem różańcowym, 
w ten sposób, że po odmówieniu części różańca odśpiewywano Litanię 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a po niej wygłaszano krótkie kazanie, 
którego celem było przypomnienie łask, jakie od Chrystusa otrzymujemy. 
Na program tego święta składały się: uroczysta suma z wystawieniem Naj-
świętszego Sakramentu w monstrancji, kazanie oraz Litania do Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa wraz z formułą poświęcenia „O Jezu Najsłodszy” 
i odśpiewaniem hymnów: Te Deum i Boże coś Polskę. Po sumie następowała 
uroczysta procesja wokół kościoła28.
25 MO: B. Cichomska, Mazury z pod Kamienia, s. 422; wywiad z Józefem Bąkiem, wywiad 

z Antonim Łachem.
26 Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu [dalej: AAPrz], teczka para�i Kamień, sygn. 

105, Wizytacja dziekańska para�i Kamień w roku 1932; Ł. Solecki, s. 21-22; wywiad 
z Emilią Olszowy.

27 AAPrz, sygn. 105, Wizytacja dziekańska para�i Kamień w roku 1932.
28 Instrukcja dla WW Księży Proboszczów na  obchód Święta Chrystusa Króla, KDP, 

32 (1932), z. 7-9, s. 242-243; Instrukcja dla para�j w sprawie obchodu Święta Chrystusa 
Króla w bieżącym roku, KDP, 33 (1933), z. 9, s. 288-291; Instrukcja dla para�j w spra-
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Od roku 1920 na mocy zarządzenia bpa J. S. Pelczara urządzano 
w para�i obchody „Święta Młodzieży”. Były one związane z przypadają-
cym w dniu 13 listopada liturgicznym wspomnieniem patrona młodzieży, 
a zarazem miejscowej szkoły pod wezwaniem św. Stanisława Kostki. Święto 
to poprzedzone było rekolekcjami bądź uroczystym Triduum, w czasie 
którego istniała szczególna możliwość spowiedzi św. dla młodzieży i dzieci. 
We wspomnienie liturgiczne św. Stanisława Kostki urządzano uroczystą 
sumę z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, kazaniem poświęconym 
młodzieży, odmówieniem części różańca, Litanii do Matki Bożej i modlitwy 
do św. Stanisława oraz uroczystym błogosławieństwem. Składka zbierana 
w tym dniu przeznaczona była na opiekę i pracę nad młodzieżą. Proboszcz 
H. Grębski przesyłał zebrane pieniądze do Przemyśla29.

Na polecenie Episkopatu Polski 14 listopada 1926 r. obchodzono 
w całym Kościele dwusetną rocznicę kanonizacji św. Stanisława Kostki. 
W Kamieniu została w tym dniu odprawiona uroczysta suma z wystawie-
niem Najświętszego Sakramentu i kazaniem na temat tegoż świętego30.

16 kwietnia 1926 r. papież Pius XI zarządził, aby na całym świecie 
przedostatnia niedziela października obchodzona była we wszystkich ko-
ściołach katolickich jako dzień modlitwy i promocji misji. Duszpasterze 
wygłaszali w tym dniu kazanie na temat misji i zachęcali wiernych do za-
pisywania się do Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. We wszystkich 
mszach św. w tym dniu jako „collecta imperata” dodana była jako „Pro re 
gravi” modlitwa Pro Propagatione Fidei. Za udział we mszy św., przystąpie-
nie do Komunii św. i odmówienie modlitwy za nawrócenie niewiernych 

wie obchodu Święta Chrystusa Króla w roku 1934, KDP, 34 (1934), z. 8-10, s. 248-251; 
Instrukcja na Święto Chrystusa Króla, KDP, 31 (1931), z. 8-9, s. 333-334; Na święto 
Chrystusa Króla, KDP, 35 (1935), z. 7-10, s. 126-127; Obchód Święta Chrystusa Króla, 
KDP, 37 (1937), z. 10, s. 225-226; Obchód Święta Chrystusa Króla, KDP, 38 (1938), 
z. 8-9, s. 262; Obchód Święta Chrystusa Króla, KDP, 35 (1935), z. 7-10, s. 103; Pius XI, 
O ustanowieniu Święta Pana naszego Jezusa Chrystusa jako Króla, KDP, 26 (1926), 
z. 10, s. 185-210; Święto P. N. Jezusa Chrystusa, 26 (1926), z. 9, s. 180-181.

29 Święto Młodzieży, KDP, 28 (1928), z.  8-9, s.  180-181; Święto Młodzieży, KDP, 33 
(1933), z. 10-11, s. 364; Święto Młodzieży, KDP, 34 (1934), z. 8-10, s. 239-240; Tryduum 
do Ś. Stanisława Kostki, w: Directorium o�cii divini rite persolvendi sacrique celebrandi 
ad usum cleri saecularis dioecesis premisliensis rit. lat. Pro anno Domini 1932, Premi-
sliae 1931, s 88-91; W sprawie „Święta Młodzieży”, KDP, 21 (1921), z. 10-11, s. 127; 
W sprawie „Święta Młodzieży”, KDP, 30 (1930), z. 9-10, s. 321-322; W sprawie „Święta 
Młodzieży”, KDP, 35 (1935), z. 7-10, s. 105; W sprawie uczczenia rocznicy św. Stanisława 
Kostki, KDP, 26 (1926), dodatek do numeru 10, bns, wywiad z Emilią Olszowy.

30 Dwusetna rocznica kanonizacji św. Stanisława Kostki, KDP, 26 (1926), z. 7-8, s. 169-
170. 
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para�anie mogli uzyskać odpust zupełny. Składka w tym dniu przeznaczona 
była na Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary31.

Rocznice wstąpienia na Stolicę Piotrową poszczególnych papieży 
były także powodem do odprawiania uroczystych mszy św. w ich intencjach. 
Bardzo uroczyście odchodzono jubileusz 25-lecia ponty�katu Leona XIII. 
22 lutego 1903 r. ks. I. Antoniewski podczas uroczystej mszy św. wygłosił 
kazanie na temat posługi i zasług tego papieża dla Kościoła32. Także rocznice 
wyboru Piusa XI były okazją do odprawiania uroczystej sumy z kazaniem 
i odśpiewania „Te Deum” z modlitwą Pro gratiarum actione et pro Papa. Od-
mawiano w tym dniu także przy wystawionym Najświętszym Sakramencie 
cząstkę różańca, Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz śpiewano 
Święty Boże w intencji wspomnianego papieża33. Księża zachęcali w tym 
dniu wiernych do spowiedzi i Komunii św. oraz indywidualnej modlitwy 
w intencji papieża34. Po śmierci tego papieża 10 lutego 1939 r., ks. H. Grębski 
polecił przez trzy dni trzykrotnie w ciągu dnia dzwonić dzwonami (rano, 
w południe i wieczorem) oraz urządził uroczyste nabożeństwo żałobne, 
mszę św. z konduktem, w którym brali udział przedstawiciele Urzędu 
Gminy oraz szkoły35. Dla uproszenia łask Ducha Św. dla przyszłego kon-
klawe proboszcz oraz wikary ks. M. Gądek odmawiali codziennie podczas 
mszy św. w miejsce przypisanych kolekt, kolektę „Pro eligendo Ponti�ce”. 

31 Dzień misyjny, KDP, 31 (1931), z. 8-9, s. 344-345; Dzień modlitwy i propagandy na rzecz 
misyi, KDP, 30 (1930), z. 7-8, s. 279-281; Dzień modlitwy i propagandy na rzecz misji, 
KDP, 35 (1935), z. 7-10, s. 104-105; Gorąca odezwa na dzień Misyjny, KDP, 32 (1932), 
z. 7-9, s. 247-253; Niedziela Misyjna, KDP, 34 (1934), z. 8-10, s. 241; Niedziela Misyj-
na, KDP, 38 (1938), z. 8-9, s. 269; Odezwa na dzień misyjny, KDP, 34 (1934), z. 8-10, 
s. 241-248.

32 Obchód jubileuszu papieskiego Ojca św. Leona XIII, KDP, 3 (1903), z. 2, s. 57-58.
33 11-a Rocznica wyboru Ojca św. Piusa XI, KDP, 32 (1932), z. 12, s. 407-408; 15 rocznica 

wyboru i koronacji Ojca św., KDP, 36 (1936), z. 1, s. 48-49; Dwunastolecie rządów Ojca 
św. Piusa XI, KDP, 34 (1934), z. 1, s. 12-13; Dziesięciolecie rządów Ojca św. Piusa XI, 
KDP, 32 (1932), z. 1, s. 7-8; Piąta rocznica wstąpienia na Stolicę Piotrową Ojca Świętego 
Piusa XI, KDP, 27 (1927), z. 1, s. 22-23; Obchód czwartej rocznicy wyboru Ojca św. 
Piusa XI, KDP, 26 (1926), z. 1, s. 40; Piętnastolecie rządów Ojca św. Piusa XI, KDP, 
37 (1937), z. 1, s. 10-11; Rocznica wyboru i koronacji Ojca św. Piusa XI, KDP, 38(1938), 
z. 1, s. 70-71; Rozporządzenie i przypomnienie Kurii Biskupiej, KDP, 39 (1939), z. 1, 
s. 4-5; Siedemnastolecie rządów Ojca Św. Piusa XI, KDP, 39 (1939), z. 1, s. 3-5; Uroczy-
sty obchód drugiej rocznicy wyboru Papieża Piusa XI, KDP, 24 (1924), z. 1-2, s. 19-20; 
W sprawie uroczystości papieskiej z powodu szóstej rocznicy wyboru Ojca św. Piusa XI, 
KDP, 27 (1927), z. 11-12, s. 303; W sprawie obchodu rocznicy wstąpienia Ojca świętego 
Piusa XI na Stolicę Piotrową, KDP, 29 (1929), z. 12, s. 207; W sprawie obchodu rocznicy 
wstąpienia Ojca świętego Piusa XI na Stolicę Piotrową, KDP, 31 (1931), z. 1, s. 18.

34 Tamże.
35 Zarządzenie Kurii Biskupiej ob. łac., KDP, 39 (1939), z. 2, s. 45.
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Po każdej mszy św. odmawiali też modlitwy Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo 
w intencji najszczęśliwszego wyboru nowego papieża oraz zachęcali para�an 
do indywidualnej modlitwy w tej sprawie36. Po wyborze nowego papieża 
Piusa XII ks. H. Grębski odprawił uroczyste nabożeństwo dziękczynne 
z odśpiewaniem Te Deum37. 

Z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa, obchodzonego 17 lipca 
1914 r. przez bpa J. S. Pelczara, urządzono w tym dniu w kościele nabo-
żeństwo, w którym modlono się o błogosławieństwo Boże dla Jubilata. 
Ponieważ był to dzień powszedni i to w czasie żniw, wiele osób nie mogło 
w tym dniu przybyć do kościoła, więc w niedzielę 19 lipca odprawiono 
drugie nabożeństwo w intencji biskupa.

We wrześniu dla uczniów miejscowej szkoły zostało zorganizowane 
nabożeństwo, w którym dzieci i nauczyciele modlili się w powyższej intencji. 
Na prośbę Kapituły Katedralnej w Przemyślu i przy zgodzie Krajowej Rady 
Szkolnej był to dzień wolny od zajęć w szkole38.

25-ta rocznica konsekracji biskupiej, obchodzona przez bpa Ana-
tola Nowaka 30 grudnia 1925 r., była okazją do odprawienia 27 grudnia 
tego roku nabożeństwa, podczas, którego zanoszono modlitwy do Boga 
o błogosławieństwo dla pasterza diecezji przemyskiej. W tym dniu, we 
wspomnienie św. Jana, została odprawiona uroczysta suma, z kazaniem 
na temat posługi jubilata, a po niej odmówiono różaniec w jego intencji39.

Rok później 19 maja 1926 r. przypadła 25-ta rocznica konsekracji 
bpa K. J. Fischera. W tym dniu modlono się w kościołach całej diecezji 
o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla jubilata. Duszpasterze za-
chęcali również wiernych, aby w tym dniu, przyjmowali Komunie św. 
w jego intencji. Po sumie odśpiewano uroczyście Te Deum z modlitwą Pro 
gratiarum actione40.

21 września 1931 r. zmarł bp K. J. Fischer. Był on bardzo szanowany 
w Kamieniu, ponieważ konsekrował tutejszą świątynię i wspierał miesz-
kańców w dążeniu do utworzenia samodzielnej para�i. Dlatego w łączności 
z uroczystościami pogrzebowymi odprawianymi w Przemyślu, zostało także 

36 Tamże.
37 Wywiad z Antonim Łachem; Zarządzenie Kurii Biskupiej ob. łac., KDP, 39 (1939), z. 2, 

s. 45.
38 Zbiory autora [dalej: ZA], K. J. Fischer, Do Czigodnych P. T. Braci Kapłanów Dyecezyi 

Przemyskiej.
39 ZA, K. J. Fischer, Kapituła katedralna przemyska do Wielebnego Duchowieństwa diecezji 

przemyskiej.
40 W sprawie Jubileuszu biskupiego Najprzewielebniejszego księdza Biskupa Sufragana 

Karola Józefa Fischera, KDP, 26 (1926), z. 3-5, s. 94-96.
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w Kamieniu odprawione nabożeństwo żałobne przez ks. H. Grębskiego 
w intencji zmarłego sufragana diecezji przemyskiej41.

30 sierpnia 1931 r. w kościele modlono się za mianowanego przez 
papieża nowego sufragana bpa Franciszka Bardę. Po sumie odprawionej 
przez ks. H. Grębskiego, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie 
odmówiono Litanię do Matki Boskiej z antyfoną Pod Twoją Obronę w in-
tencji nominata42.

Po śmierci bpa A. Nowaka 5 kwietnia 1933 r. bp F. Barda zarządził 
modlitwy w całej diecezji w intencji wyboru nowego ordynariusza. W nie-
dzielę i święta po prymarii i sumie celebrans odmawiał razem z wiernymi 
w intencji wyboru nowego rządcy diecezji Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo 
i Chwała Ojcu, a podczas nabożeństwa majowego po odśpiewaniu Litanii 
Loretańskiej odmawiano Zdrowaś Maryjo z inwokacją „Królowo Aposto-
łów – módl się za nami”43.

W para�ach diecezji przemyskiej, także i w Kamieniu, z okazji 
Tygodnia Propagandy Trzeźwości księża w święto O�arowania Pańskiego 
(Matki Boskiej Gromnicznej) odprawiali uroczystą sumę, z kazaniem na te-
mat trzeźwości, a po niej wystawiano Najświętszy Sakrament w monstrancji 
i odczytywano akt przyrzeczenia członków Bractwa Wstrzemięźliwości 
oraz przyjmowano nowych członków. Po zakończeniu nabożeństwa kapłan 
udzielał uroczystego błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym w koście-
le. W czasie sumy zbierano składkę na cele akcji rozszerzania wstrzemięź-
liwości od alkoholu, którą przesyłano do konsystorza biskupiego. W ciągu 
trwania Tygodnia urządzano w kościele uroczyste nabożeństwa żałobne za 
dusze zmarłych członków Bractwa Wstrzemięźliwości44.

41 A. Nowak, W sprawie nabożeństwa za duszę ś. p. Ks. Biskupa Sufragana Karola Józefa 
Fischera, KDP, 31 (1931), z. 8-9, s. 330-332. W Przemyślu w kościele katedralnym 
w nabożeństwie żałobnym uczestniczyło 11 biskupów, około 300 księży i kilka tysięcy 
wiernych z całej diecezji. 

42 A. Nowak, Wielebnemu Duchowieństwu diecezji naszej, KDP, 31 (1931), z. 8-9, s. 323-
324.

43 F. Barda, Zarządzenie modlitw o nowego pasterza Diecezji, KDP, 33 (1933), z. 5, s. 213.
44 XII Tydzień Propagandy Trzeźwości pod protektoratem Jego Eminencji Ks. Kardynała 

Dr A. Hlonda, Prymasa Polski 1-8 lutego 1938 r., KDP, 38 (1938), z. 1, s. 80-81; Odezwa 
Tygodnia Propagandy Trzeźwości (1-8 II 1937 r.), KDP, 37 (1937), z. 1, s. 21; Rozporzą-
dzenie Kurji Biskupiej w sprawie „Tygodnia Propagandy Trzeźwości”, KDP, 27 (1927), 
z. 1, s. 23; „Tydzień Propagandy Trzeźwości”, KDP, 28 (1928), z. 1, s. 15; „Tydzień Pro-
pagandy Trzeźwości”, KDP, 32 (1932), z. 1, s. 14-16; „Tydzień Propagandy Trzeźwości”, 
KDP, 34 (1934), z. 2, s. 50; „Tydzień Propagandy Trzeźwości”, KDP, 36 (1936), z. 1, s. 53; 
W sprawie „Tygodnia Propagandy Trzeźwości”, KDP, 27 (1927), z. 1, s. 23-24; W spra-
wie „Tygodnia Propagandy Trzeźwości, KDP, 29 (1929), z. 12, s. 212-213; W sprawie 
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W 1907 roku ks. J. Dziedzic podczas nabożeństw mówił o prześla-
dowaniach Kościoła we Francji oraz w zaborze pruskim i zachęcał wiernych 
do modlitwy w tych intencjach45. 28 września 1929 r., w tysiącletnią pamiąt-
kę męczeństwa św. Wacława, podczas nabożeństwa w kazaniu wspominano 
żywot tego świętego i po każdej mszy św. modlono się o zjednoczenie 
wszystkich narodów słowiańskich w Kościele katolickim46.

Idąc za życzeniem Ojca św. Piusa XI, Episkopat Polski w 1930 roku 
postanowił, aby we wszystkich kościołach Polski odprawić nabożeństwo 
ekspiacyjne za Rosję. 16 października 1930 r. w kościele w Kamieniu odbyła 
się uroczysta suma z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w mon-
strancji i z kazaniem okolicznościowym. Po sumie odmówiono Litanię 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt Wynagrodzenia oraz odmówiono 
modlitwę w intencji Rosji47. 

Ponownie, przeciw szerzącemu się ateizmowi, na polecenie So-
dalicji i na zarządzenie Episkopatu Polski, modlono się przez całą oktawę 
Bożego Ciała, aż do uroczystości Najświętszego Serca Jezusa w 1936 roku. 
Przed wystawionym na ołtarzu Sanctissimum odmawiano modlitwy: 3 razy 
Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo, modlitwę św. Bernarda oraz hymn papieża 
Urbana Przed Oczy Twoje Panie o odwrócenie niebezpieczeństwa bezboż-
nictwa w Europie i Ojczyźnie48.

Tego samego roku, w ostatnią niedzielę września, po każdym na-
bożeństwie para�alnym odmawiano Litanię do Najsłodszego Serca Pana 
Jezusa, a w kazaniach zachęcano do prywatnej modlitwy za chrześcijan 
w Hiszpanii, gdzie toczyła się wojna domowa49.

Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Kamienia, był przełom 
XIX i XX wieku. W jeszcze niewykończonym kościele 31 grudnia 1900 r. 
ks. I. Antoniewski, ekspozyt z Jeżowego, odprawił uroczyste nieszpory 
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w monstrancji i kazaniem 

„Tygodnia Propagandy Trzeźwości, KDP, 31 (1931), z. 1, s. 17-18; Z okazji Tygodnia 
Propagandy Trzeźwości, KDP, 33 (1933), z. 1, s. 7-8.

45 Wezwanie do modłów za katolików prześladowanych we Francyi i  za braci naszych 
uciśnionych, KDP, 7 (1907), z. 2, s. 88-89.

46 Tysiącletnia pamiątka męczeństwa św. Wacława, KDP, 29 (1929), z. 5-9, s. 118-119.
47 Rozporządzenie w sprawie nabożeństwa ekspijacyjnego za Rosję, KDP, 30 (1930), z. 2, 

s. 67-68. Modlitwa w intencji Rosji: „Najświętsza i Niepokalana Dziewico Maryjo, 
Matko Boga, Święty Józe�e opiekunie Kościoła Powszechnego, święci Aniołowie, 
Święty Janie Chrzcicielu, święty Mikołaju, święty Bazyli, święty Janie Chryzostomie, 
święty Cyrylu i Metody, święta Tereso od Dzieciątka Jezus i wszyscy święci, święte 
Boże, módlcie się za nami”.

48 Zarządzenie modłów przeciw wojującemu bezbożnictwu, KDP, 36 (1936), z. 6, s. 186-
187.

49 Modlitwy za Hiszpanię, KDP, 36 (1936), z. 7-9, s. 232.
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o zasługach Kościoła w XIX wieku. Po zakończonych nieszporach roz-
poczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której śpiewano 
pieśni i modlono się indywidualnie. O północy rozpoczęła się msza św. 
odprawiona przez ks. I. Antoniewskiego. Po mszy św. ekspozyt odczytał 
akt zawierzenia Kościoła Bogu, po czym odbyła się po kościele procesja 
z Najświętszym Sakramentem i uroczyste błogosławieństwo50. 

Na polecenie bpa J. S. Pelczara, który zabiegał o rozkrzewienie 
w diecezji kultu Najświętszego Sakramentu i Serca Jezusowego, od 30 kwiet-
nia do 30 października 1901 r. kościół w Kamieniu otwarty był przez cały 
dzień do publicznej adoracji Najświętszego Sakramentu. Biskup zezwolił 
też na wystawianie Najświętszego Sakramentu w puszce po nieszporach 
w niedziele i święta całego roku51 oraz zarządził, aby publiczne adoracje 
wynagradzające, z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, msze św. 
z odpowiednim kazaniem i aktami uwielbienia, dziękczynienia, pojednania 
i o�arowania były urządzane w święto Nowego Roku, w Niedzielę Zapustną, 
w III niedzielę po Wielkanocy, w III niedzielę sierpnia i października oraz 
w III niedzielę Adwentu na roratach52.

W 1904 roku ten sam biskup polecił w liście pasterskim na Wielki 
Post, urządzić w każdej para�i trzydniowe nabożeństwo w okresie Wielkiego 
Postu oraz nowennę do Najświętszej Panny przez dziewięć dni poprzedza-
jących uroczystość Niepokalanego Poczęcia53. 

Z polecenia bpa J. S. Pelczara w 1905 roku, w 250. rocznicę obrony 
Częstochowy, urządzono w uroczystość św. Szczepana po sumie wystawie-
nie Najświętszego Sakramentu i odmówienie przez ks. I. Antoniewskiego 
razem z wiernymi Litanii Loretańskiej, a po niej odśpiewano Te Deum54. Rok 
później, w 250. rocznicę ślubów Jana Kazimierza, ten sam kapłan odprawił 
w I niedzielę maja uroczyste nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu z kazaniem o opiece Najświętszej Panny nad narodem pol-
skim55.

5 maja 1907 r. w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, a zara-
zem święto patronalne Związku Katolicko-Społecznego, odprawiono sumę 
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, procesją i kazaniem56.

50 Nabożeństwo ku uczczeniu Zbawiciela w nocy z 31 grudnia 1900 r. na 1-go stycznia 
1901 r., „Kurenda”, 1900, nr 7, s. 60-61.

51 Acta et Statuta, Nr. 316.
52 Acta et Statuta, Nr. 326.
53 J. S. Pelczar, List pasterski na Wielki Post r. 1904, KDP, 4 (1904), z. 1, s. 9-10.
54 W 250-tą, rocznicę zwycięstwa pod Częstochową, KDP, 5 (1905), z. 12, s. 373.
55 Rocznica Ślubów Jana Kazimierza, KDP, 6 (1906), z. 4, s. 86-88.
56 Uroczystość Najśw. Panny Maryi Królowej Korony polskiej, KDP, 7 (1907), z. 3, s. 123.
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W uroczystość Trójcy Świętej 21 maja 1910 r., w dniu koronacji 
częstochowskiego obrazu Matki Bożej, odprawiono uroczystą sumę, a po 
niej odmówiono Litanię Loretańską, Pod Twoją Obronę i modlitwy za Ojca 
św. Wieczorem natomiast przez 15 minut dzwoniły dzwony kościelne57.

Obchodząc w 1913 roku 1600. rocznicę wydania tzw. edyktu me-
diolańskiego, zorganizowano w kościele nabożeństwo z wystawieniem 
Najświętszego Sakramentu, kazaniem na temat znaczenia tego dokumentu, 
a na zakończenie odśpiewano Te Deum58. 

Dla uproszenia u Boga pogody, od lipca do końca września 1914 
roku, podczas mszy św. kapłani wstawiali kolektę „Pro serenitate”59, a w nie-
dzielę po suplikacjach odmawiali Niech będzie Bóg uwielbiony oraz Ojcze 
Nasz i Zdrowaś Maryjo w tej intencji60.

Bardzo uroczyście w Kościele obchodzono Kongresy Eucharystycz-
ne, zarówno diecezjalny, krajowy, jak i światowe61. W czerwcu 1936 roku 
odbył się w Przemyślu diecezjalny Kongres Eucharystyczny62. Jako duchowe 
przygotowanie do Kongresu w maju podczas nabożeństwa majowego po 
Litanii Loretańskiej odmawiano Zdrowaś Maryjo w intencji jak najlepszego 
przeżycia Kongresu63.

5 czerwca tegoż roku o godzinie 1700, kiedy w Przemyślu odbywało 
się uroczyste otwarcie Kongresu, w kościele w Kamieniu zaczęły dzwonić 
dzwony. Wcześniej ks. proboszcz oraz ks. katecheta w kazaniach i podczas 
lekcji religii pouczali para�an o tym, że gdy usłyszą głos dzwonów, mają 
przerwać wykonywane prace i odmówić 3 razy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo 
i Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. Miał to być wyraz 
modlitwy całej diecezji w intencji Kongresu. 6 czerwca ponownie dzwoniły 
dzwony, a w kościele o godzinie 800 wieczorem odbyło się nabożeństwo, 
w którym wierni odśpiewali Litanię do Serca Pana Jezusa, odnowili akt 

57 Zarządzenie na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej jako dzień koronacji częstochow-
skiego obrazu N. M. P., KDP, 10 (1910), z. 5, s. 298. 

58 Nabożeństwo dziękczynne na  pamiątkę ogłoszenia edyktu medyolańskiego, KDP, 
13 (1913), z. 3, s. 98.

59 O ile pozwalały na to przepisy liturgiczne. 
60 ZA, J. S. Pelczar, Modlitwy o pogodę.
61 Pobożne praktyki na kwiecień z okazji Kongresu Eucharystycznego, KDP, 36 (1936), z. 3, 

s. 102; Pobożne praktyki na marzec z okazji Kongresu Eucharystycznego, KDP, 36 (1936), 
z. 2, s. 79-80; Pobożne praktyki na miesiąc luty z okazji Kongresu Eucharystycznego, 
KDP, 36(1936), z. 1, s. 52-53; Pobożne praktyki na miesiąc maj, KDP, 36 (1936), z. 4-5, 
s. 145.

62 Instrukcja dla Wielebnego Duchowieństwa w sprawie Kongresu Eucharystycznego, KDP, 
36 (1936), z. 3, s. 102-105; Organizacja Uroczystości w diecezji związanych z Kongresem 
Eucharystycznym, KDP, 36 (1936), z. 3, s. 105-107.

63 Pobożna praktyka na miesiąc maj, KDP, 36 (1936), z. 4-5, s. 145.
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poświęcenia rodzaju ludzkiego Boskiemu Sercu Jezusa oraz odmówili 
wspólnie z kapłanem Wierzę w Boga Ojca. Następnego dnia została od-
prawiona w kościele w Kamieniu przez ks. H. Grębskiego uroczysta suma 
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, z okolicznościowym kazaniem 
oraz procesją wokół kościoła64. 

W następnym roku, w niedzielę Trójcy Przenajświętszej, odbyło się 
odnowienie poświęcenia diecezji i para�i Najświętszemu Sercu Jezusowe-
mu. Została odprawiona uroczysta suma przez ks. H. Grębskiego, z wysta-
wieniem Najświętszego Sakramentu w monstrancji, a po jej zakończeniu 
odmówiono Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia 
diecezji i para�i temuż Sercu65.

Podczas trwania w czerwcu 1930 roku Krajowego Kongresu Eucha-
rystycznego w Poznaniu w łączności z tym wydarzeniem odbyły się uroczy-
stości w kościele w Kamieniu. 22 czerwca i 29 czerwca tj. w uroczystość św. 
Piotra i Pawła, po sumie odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu 
w monstrancji i publiczna adoracja Pana Jezusa przez para�an66. 

Równie uroczyście obchodzono każdorazowy Międzynarodowy 
Kongres Eucharystyczny. Urządzano wówczas po sumie, procesję z Naj-
świętszym Sakramentem wokół kościoła, odmawiano Litanię do Naj-
świętszego Serca Jezusowego, akt poświęcenia temuż Sercu oraz odbywały 
się jednogodzinne adoracje Najświętszego Sakramentu w kościele przez 
para�an67. 

W myśl rozporządzenia Piusa X z roku 1903, z okazji ogłoszenia 
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, bp J. S. Pel-
czar polecił, aby począwszy od 8 grudnia 1903 r., każdego ósmego dnia 
miesiąca odprawiano we wszystkich para�ach wotywę o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny z Gloria i Credo. Nowennę tę odpra-
wiano przez cały następny rok, podczas której śpiewano Godzinki o Niepo-

64 Instrukcja dla Wielebnego Duchowieństwa w sprawie Kongresu Eucharystycznego, KDP, 
36 (1936), z. 3, s. 102-105; Organizacja Uroczystości w diecezji związanych z Kongresem 
Eucharystycznym, KDP, 36 (1936), z. 3, s. 105-107.

65 Odnowienie poświęcenia diecezji i  para�i Najświętszemu Sercu Jezusowemu, KDP, 
37 (1937), z. 2-4, s. 58.

66 Krajowy Kongres Eucharystyczny w Poznaniu, KDP, 30 (1930), z. 6, s. 247-249.
67 XXXIV Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie, KDP, 38 (1938), z. 5, 

s. 185; Krajowy Kongres Eucharystyczny w Poznaniu, KDP, 30 (1930), z. 6, s. 247-249; 
Uczestnictwo w Kongresie Eucharystycznym, KDP, 12 (1912), z. 9, s. 292; Światowy 
Kongres Eucharystyczny w Manili, KDP, 37 (1937), z. 1, s. 11-12; W sprawie wszech-
światowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie, KDP, 31 (1931), z. 4, s. 174-175.
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kalanym Poczęciu, zaś po mszy św. odmawiano modlitwę do Matki Bożej 
Niepokalanie Poczętej68.

10 października 1901 r. w kościele zostało odprawione przez ks. 
I. Antoniewskiego, podobnie jak i w innych para�ach diecezji przemyskiej, 
nabożeństwo za duszę zmarłej cesarzowej Elżbiety69. 

Na polecenie bpa J. S. Pelczara w każdej para�i diecezji przemyskiej 
uroczyście obchodzono także jubileusz 60. rocznicy wstąpienia na tron70 
cesarza Franciszka Józefa I. W ramach obchodu jubileuszu 1 grudnia 
1908 r. o godzinie 300 po południu dzwoniły dzwony, a następnego dnia ks. 
P. Malinowski odprawił uroczystą mszę św. śpiewaną71, przy udziale władz 
gminnych, dzieci i nauczycieli miejscowej szkoły oraz wielu para�an. Po 
mszy św. odśpiewano uroczyste Te Deum Laudamus, odmówiono wiersze 
De gratiarum actione” i Salvum fac Domine Imperatorem Nostrum Franci-
scum Josephum oraz oracje Pro Imperatore72.

Również każdorazowe rocznice urodzin (18 sierpnia) oraz imienin 
(4 października) cesarza Franciszka Józefa I były okazją do urządzania 
nabożeństw w jego intencji. W nabożeństwach tych oprócz para�an, uczest-
niczyli też przedstawiciele władz gminnych i szkolnych oraz wojskowych73.

Podczas trwania I wojny światowej, na mocy rozporządzenia papie-
ża Benedykta XV, wydanego 30 lipca 1915 r. proboszcz oraz wikarzy kilka 
razy odprawiali nabożeństwo dla uproszenia pokoju w świecie. Po każdej 
mszy św. odmawiali też modlitwy o pokój na świecie i zamiast kolekty 

68 Wotywa Jubileuszowa de Imaculata Conceptione B. M. V., KDP, 3 (1903), z. 11, s. 419.
69 Nabożeństwo żałobne za ś. p. Cesarzową Elżbietę, KDP, 9 (1901), z. 9, s. 316.
70 J. S. Pelczar motywował to następująco: „My szczęśliwsi od innych dzielnic polskich, 

po P. Bogu, Jemu jako najmiłościwszemu Królowi naszemu zawdzięczamy, że nam 
prawa dawniej konstytucyą zagwarantowane, przyznano i że nas między kulturalne 
narody zaliczono. Mamy przeto słuszny dług wdzięczności spłacać i wraz z naszym 
najukochańszym Monarchą w dniu Jego niezwykłej radości się cieszyć. Stańmy przeto 
w tym dniu w szeregu uwielbiających Go ludów, i wraz z nimi dajmy wyraz naszych 
niekłamanych uczuć z błogosławieństwem na ustach, a szczerem życzeniem w sercu. 
Niechaj P. Bóg naszego ukochanego Monarchę w jak najdłuższe lata utrzymuje”. 

71 Odprawiano mszę św. „de Sanctissima Trinitate” cum „Gloria”, „Credo” et „Ite missa 
est” z dodaniem „sub una conclusione” oraz modlitwy „Pro gratiarum actione”. 

72 Wezwanie do obchodu jubileuszu Cesarza, KDP, 8 (1908), z. 11, s. 347-348; Odpowiedź 
Cesarza na życzenie, złożone mu przez kardynała, arcybiskupa wiedeńskiego Antoniego 
Józefa Gruschę imieniem biskupów i duchowieństwa całej Austryi w dniu 26 listopada 
r. 1908, KDP, 8 (1908), z. 11, s. 348. 

73 Nabożeństwo w dniu urodzin i imienin Najjaśniejszego Pana, „Kurenda”, 1895, nr 6, 
s. 59-60.
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„Tempore belli” odmawiali kolektę „Pro pace”, z wyjątkiem świąt primae 
i secundae classis74.

W okresie trwania I wojny światowej, 21 listopda 1915 r. katolicy 
całego świata modlili się za Polskę. Rozporządzeniem biskupów polskich 
nakazano, aby w pierwszą niedzielę maja modlono się w intencji Ojca św. 
W tym dniu została odprawiona uroczysta suma z wystawieniem Naj-
świętszego Sakramentu, podczas której zbierano „świętopietrze”, a po niej 
odmawiano modlitwy za Ojca św.75

Kapłani posługujący w para�i, idąc za wezwaniem Episkopatu Pol-
ski, 8 grudnia 1931 r. modlili się podczas każdej mszy św. o przestrzeganie 
w Ojczyźnie świętości i nierozerwalności małżeństwa, gdyż ustawy pań-
stwowe dopuszczały rozwody. Modlitwy w tej intencji zanoszono do Boga 
także w kolejne niedziele76.

W dniu wyborów do Sejmu i Senatu, przed sumą śpiewano hymn 
Veni Creator, a po sumie śpiewano Boże coś Polskę w intencji wyborów77. 
Podczas sumy w dniu wyborów nie głoszono kazania. Proboszcz brał też 
udział w pracach Komisji Wyborczej78. 

W dzień Zmartwychwstania Pańskiego w 1938 roku nawiązywano 
podczas każdej mszy św. do kanonizacji bł. Andrzeja Boboli i zachęcano 
para�an do wdzięczności wobec Boga i nabożeństwa do nowego świętego, 
ogłoszonego przez Kościół. Po sumie odprawionej przez proboszcza, przed 
Najświętszym Sakramentem odśpiewano Te Deum Laudamus79.

Od marca 1939 roku w niedzielę i święta odmawiano z wiernymi 
modlitwę o uproszenie pokoju80. W niedziele lipca i sierpnia tego roku 
odbywały się w kościele nabożeństwa przed wystawionym w monstrancji 

74 Benedykt XV, O przywrócenie pokoju. Odezwa Ojca św. do ludów prowadzących wojnę, 
KDP, 15 (1915), z. 3, s. 15-17; Nabożeństwo o pokój i kollekta pro pace, KDP, 15 (1915), 
z. 3, s. 26. 

75 Pierwsza niedziela maja jako dzień modłów za Ojca Świętego, KDP, 16 (1916), z. 3-4, 
s. 35.

76 A. Kard. Kakowski, Orędzie Episkopatu Polski, KDP, 31 (1931), z. 12, s. 429-437.
77 W sprawie nabożeństw w dniach wyborów do Sejmu i Senatu, KDP, 28 (1928), z. 2, 

s. 66-67; W sprawie nabożeństwa w dniach wyborów do Sejmu i Senatu, KDP, 30 (1930), 
z. 9-10, s. 322.

78 Archiwum Para�alne w Kamieniu, A. Nowak, Pismo z 21 I 1928 r., do Przewielebnego 
Dziekana sokołowskiego w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu.

79 Kanonizacja bł. Andrzeja Boboli, KDP, 38 (1938), z. 4, s. 164.
80 Modlitwa o pokój, KDP, 39 (1939), z. 3, s.  84. „Boże, od którego pochodzą święte 

pragnienia, słuszne rady i  sprawiedliwe czyny, użycz sługom swoim tego spokoju, 
którego świat dać nie może, aby i nasze serca, Twoim uległe przykazaniom i czasy, po 
oddaleniu grozy nieprzyjacielskiej, były z Twoją pomocą bezpieczne. Przez Chrystusa 
Pana naszego. Amen”. 
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Najświętszym Sakramentem. Prowadzone one były przez proboszcza ks. 
H. Grębskiego i katechetę ks. M. Gądka. W czasie nabożeństwa odmawiano 
Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, śpiewano suplikacje Święty 
Boże oraz modlono się o pokój na świecie81.

Na prośbę bpa F. Bardy oraz władz państwowych w lipcu 1934 roku 
w całym dekanacie sokołowskim obchodzono uroczyście „Święto Morza”. 
Ks. H. Grębski odprawił wówczas nabożeństwo połączone z odpowied-
nim kazaniem. W tym czasie księża mieli popierać i zachęcać wiernych 
do wspierania Ligi Morskiej i Kolonialnej82.

W kościele w Kamieniu odprawiano też Nabożeństwo Czterdzie-
stogodzinne83. Nabożeństwo to trwało przez trzy dni z nocną przerwą. 
W tym czasie przy ołtarzu wystawienia odprawiało się tylko sumę, pozostałe 
msze św. przy bocznych ołtarzach kościoła. Na czas trwania nabożeństwa 
zasłaniano obrazy i �gury znajdujące się w kościele, nie zbierano żadnych 
składek, a kazania głoszone były z takiego miejsca, aby nikt nie musiał od-
wracać wzroku od Najświętszego Sakramentu84. Nabożeństwo to kończyło 
się trzeciego dnia wieczorem uroczystymi nieszporami. Po zakończeniu 
kazania odmawiano Litanię do Wszystkich Świętych z psalmem, a następnie 
odbywała się procesja wokół kościoła. Na koniec odśpiewywano Te Deum 
z uroczystym „Salvum fac”85. 

Nabożeństwem cieszącym się dużą popularnością były pierwsze 
piątki miesiąca. Związane to było między innymi z tytułem miejscowego 
kościoła, czyli Najświętszym Sercem Pana Jezusa. Dlatego kapłani po-
sługujący w para�i w swoich kazaniach, podczas katechez w szkołach, 
zachęcali para�an do oddawania czci Sercu Jezusa. Każdy więc pierwszy 
piątek, był dniem, kiedy do kościoła przychodziło wielu para�an, zarówno 
dzieci, młodzież, jak i dorośli. W tym dniu odprawiano mszę św. wotywną 
o Najświętszym Sakramencie, a po niej, przy wystawionym Najświętszym 
Sakramencie, odmawiano Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt 
wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Po krótkiej adoracji 

81 Modły za ojczyznę, KDP, 39 (1939), z. 7-9, s. 145.
82 ZA, Pismo bp F. Bardy do dziekana sokołowskiego z dnia 16 czerwca 1934 r. 
83 Nabożeństwo to zostało unormowane Instrukcją Klementyńską wydaną w 1705 roku 

z polecenia papieża Klemensa XI.
84 Przechodząc przed Najświętszym Sakramentem, należało uklęknąć na dwa kolana. 
85 S. Biskupski, s. 160-162; Nabożeństwo 40-godzinne, w: Directorium o�cii divini rite 

persolvendi sacrique celebrandi ad usum cleri saecularis dioecesis premisliensis rit. lat. 
Pro anno Domini 1932, s. 91-93; Ł. Solecki, s. 35-37; wywiad z Emilią Olszowy.
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i nauce wygłaszanej przez kapłana następowała repozycja, po czym wierni 
śpiewali pieśni o Najświętszym Sakramencie86. 

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa miało wyjątkowy charakter 
w czerwcu. Były to tzw. nabożeństwa czerwcowe, odprawiane w kościele 
po południu, cieszące się wśród para�an dużą popularnością87.

Najbardziej rozpowszechnionymi nabożeństwami do Matki Bożej 
były: nabożeństwo majowe i październikowe. Oprócz odprawiania ich 
przy �gurach, krzyżach lub kapliczkach znajdujących się na terenie para�i, 
przez samych wiernych, nabożeństwa te były urządzane przez cały maj 
i październik w kościele. Odbywały się one po południu przy bocznym 
ołtarzu Matki Bożej Różańcowej.

W maju podczas nabożeństwa majowego przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem śpiewano Litanię Loretańską z antyfoną Pod 
Twoją Obronę, odmawiano modlitwę św. Bernarda i modlitwę o kanonizację 
bł. Andrzeja Bobolę88, po czym kapłan wygłaszał naukę. Po śpiewie Przed 
tak Wielkim Sakramentem, kapłan udzielał błogosławieństwa zebranym 
w kościele Najświętszym Sakramentem. Podczas nabożeństwa różańcowego, 
przy wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramencie, odmawiano 
cząstkę różańca, Litanię do Matki Bożej, dwie modlitwy (Łaskę Twoją oraz 
do św. Józefa), Pod Twoją Obronę, po czym następowało błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem89.

Dużym kultem w para�i Kamień otaczany był św. Józef. Wyrażało 
się to szczególnie dobitnie w marcu, poprzez odmawianie po mszy św. 
wezwań Litanii do św. Józefa90.

Zwyczajem praktykowanym w para�i Kamień, do którego zachę-
cał bp Ł. O. Solecki91, a później J. S. Pelczar, było trzykrotne dzwonienie 
na „Anioł Pański” przez kościelnego. Dzwonił on codziennie o godzinie 600 
rano, w południe i o 600 po południu. Wiele osób przerywało wtedy swoje 
prace gospodarskie i odmawiało modlitwę Anioł Pański92.

86 S. Biskupski, s.  160-162; Pierwsze piątki miesiąca, w: Directorium o�cii divini rite 
persolvendi sacrique celebrandi ad usum cleri saecularis dioecesis premisliensis rit. lat. 
Pro anno Domini 1932, s. 60-69; wywiad z Anielą Misiak. 

87 Wywiad z Antonim Łachem, wywiad z Emilią Olszowy.
88 Kanonizacja bł. A. Boboli odbyła się w 1938 roku. 
89 Nabożeństwo majowe i październikowe, w: Directorium o�cii divini rite persolvendi 

sacrique celebrandi ad usum cleri saecularis dioecesis premisliensis rit. lat. Pro anno Do-
mini 1932, s. 73-85; Ł. Solecki, s. 40-41; wywiad z Antonim Łachem, wywiad z Emilią 
Olszowy.

90 Wywiad z Emilią Olszowy, wywiad z Anielą Misiak. 
91 Ł. Solecki, s. 19.
92 Wywiad z Antonim Łachem, wywiad z Emilią Olszowy.



 135Nabożeństwa okresowe i okolicznościowe na początku... 

Prawie każdy miesiąc roku liturgicznego w para�i Kamień miał 
swój charakter, swoją liturgię. W styczniu po mszy św. odmawiano Litanię 
do Imienia Jezus; marzec był poświęcony św. Józefowi; w maju rozbrzmie-
wały w para�i wezwania Litanii Loretańskiej i pieśni maryjne podczas tzw. 
majówek ku czci NMP. Czerwiec był okresem oddawania czci Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa poprzez śpiew Godzinek do Serca Jezusa i od-
mawianie Litanii. W lipcu odmawiano Litanię do Krwi Przenajświętszej; 
w październiku modlono się na różańcu, oddając cześć Matce Bożej; w listo-
padzie natomiast polecano modlitewnej pamięci dusze bliskich zmarłych.

Seasonal and occasional services at the beginning 
of the 20th century in the parish of Kamień

e order of the services as well as its speci�city were usually shaped 
by speci�c periods of the liturgical year. Each of them concerned a particular 
mystery from the history of salvation. A number of celebrations in honour 
of saints had also impact on religious services. In addition, important events 
in the life of the universal or local Church and the political situation of the 
world or our country played an signi�cant role. Almost every month of the 
liturgical year in the parish of Kamień had its characteristic qualities, its 
liturgy. In January, the Litany of the Holy Name of Jesus was recited a�er 
Mass; March was dedicated to St. Joseph; In May the Litany of Loreto was 
recited and Marian songs were sung in honour of the Blessed Virgin Mary 
during so-called “majówki”. June was a period of worship of the Sacred 
Heart of Jesus by singing Hours of the Heart of Jesus and the recitation of 
the Litany. In July the Litany of the Most Holy Blood was recited; October 
was the month of praying the rosary, honouring the Mother God; in No-
vember the souls of the dearly departed were commended.

A period of the intensi�cation of pastoral work in the parish of 
Kamień was a time of Lent. Its main goal was to commemorate Christ’s 
forty days of fasting before his public activity. Priests had to prepare the 
faithful for prayer, repentance and penance to commemorate the mystery 
of death and resurrection of  Christ.


