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Peregrynacje w parafii sokołowskiej na przełomie 
wieków XX i XXI

Wśród wielu nadzwyczajnych wydarzeń duszpasterskich, kształtu-
jących życie religijne, a także społeczno-kulturalne parafii, wskazać można 
peregrynacje. W swojej istocie jest to uroczyste nawiedzenie diecezji, pa-
rafii albo różnych instytucji i domów prywatnych przez wizerunki i znaki 
Chrystusa, Maryi i świętych bądź relikwie świętych. Celem tych działań jest 
prowadzenie ewangelizacji i odnowa życia chrześcijańskiego. Pod względem 
teologicznym jest to odniesienie do nawiedzenia Maryi, o którym można 
przeczytać w Ewangelii wg św. Łukasza. Biorąc pod uwagę znaczenie pa-
storalne, akcentuje się potrzebę nawrócenia i modlitwy, upowszechnienie 
konkretnych form pobożności lub duchowości danego świętego, a także 
ugruntowanie świadomości eklezjalnej wiernych1.

W najnowszych dziejach parafii sokołowskiej ogromne znaczenie 
odegrało nawiedzenie parafii przez symbole maryjne w dniach 19-20 czerw-
ca 1971 r. Pod koniec tejże dekady, w dniu 3 grudnia 1978 r. rozpoczęło 
się nawiedzenie rodzin parafii przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej 
i księgę Ewangelii; zakończyło się ono w dniu 13 września 1980 r. Okazją 
do tego był przeżywany wówczas Jubileusz 600-lecia Jasnej Góry. Ostatnie 
dziesięciolecie minionego wieku przyniosło dwie ważne peregrynacje. 
W roku 1999 kościół sokołowski nawiedziła figura Matki Bożej Fatimskiej, 
a w roku 2000 obraz Miłosierdzia Bożego. Kolejne cztery peregrynacje miały 
miejsce na progu nowego wieku i tysiąclecia. Pierwsza z nich, w 2002 roku, 
wiązała się z nawiedzeniem obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który 
wędrował przez wszystkie parafie diecezji rzeszowskiej. W latach 2003-2004 

1 W. Pałęcki, Peregrynacja, w: Encyklopedia Katolicka, t. XV: Pastoralna psychologia – 
Porphyreon, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2011, kol. 283; Peregrynacja, w: Religia. 
Encyklopedia PWN, t. 8: Parys – Rut, red. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 2003, s. 73.
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odnotowano tu peregrynacje różańcowe. W roku 2006 do sokołowskiego 
kościoła parafialnego wprowadzono relikwie bł. Stefana Wincentego Fre-
lichowskiego. Dwa lata później świątynię tę nawiedziły relikwie patronki 
diecezji rzeszowskiej bł. Karoliny Kózki. Po kolejnych kilku latach społecz-
ność sokołowska witała symbole Światowych Dni Młodzieży2.

1. Nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej

Pierwsza peregrynacja, przeżywana u schyłku minionego stulecia, 
związana była z figurą Matki Bożej Fatimskiej, która zawitała do diecezji 
rzeszowskiej w grudniu 1995 roku3. Wtedy to wizerunek Bogarodzicy 
z Fatimy, wędrujący od półwiecza po wszystkich kontynentach, niemal 
przez rok pielgrzymował po Polsce. Diecezję rzeszowską nawiedzał od dnia 
16 grudnia 1995 r. do 6 stycznia 1996 r. W tym czasie znak fatimski przybył 
m.in. do Rzeszowa, Sokołowa Małopolskiego, Kolbuszowej, Sędziszowa 
Małopolskiego, Strzyżowa, Gorlic, a także domów zakonnych sióstr klauzu-
rowych: wizytek w Jaśle i karmelitanek w Rzeszowie. Nawiedzenie katedry 
rzeszowskiej 16 grudnia o godz. 17:00 zostało uroczyście zaznaczone w całej 
diecezji dziesięciominutowym biciem dzwonów

Peregrynacja w dekanacie sokołowskim wiązała się z odwiedzinami 
w kościele parafialnym w Sokołowie, wyznaczonym jako świątynia stacyjna. 
Staraniem duszpasterzy już wcześniej parafia została odpowiednio przy-
gotowana. Główne myśli orędzia fatimskiego zostały przypomniane m.in. 
podczas uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
Samo nawiedzenie zostało ogłoszone podczas informacji duszpasterskich 
na Mszach św. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny 8 grudnia 1995 r. oraz dwa dni później, w drugą niedzielę Adwentu. 
Duszpasterze zwrócili uwagę parafianom m.in. na fakt, że czas nawiedzenia 
stanowi okazję do dziękowania Panu Bogu przez pośrednictwo Maryi za 
upadek komunizmu, wolność w Ojczyźnie, pontyfikat Jana Pawła II oraz 
jego ocalenie podczas zamachu 13 maja 1981 r.4

2 B. Walicki, Peregrynacje w sokołowskim kościele u schyłku XX wieku, „Almanach Zie-
mi Sokołowskiej” [dalej: AZS], 2 (2015), s. 20-23; tegoż, Peregrynacje w sokołowskim 
kościele na początku XXI wieku, AZS, 3 (2016), s. 27-31.

3 Nawiedzenie to, o wymiarze ogólnopolskim, uznawane jest za jedną z ważniejszych 
peregrynacji wizerunków maryjnych w Polsce. Wspomnieć warto, iż oprócz tego or-
ganizowane były peregrynacje lokalne w diecezjach: szczecińsko-kamieńskiej w roku 
1988, łowickiej w roku 2003 oraz sandomierskiej w latach 2003-2004. Por. W. Pałęcki, 
kol. 284.

4 Archiwum Parafialne w Sokołowie Małopolskim [dalej: APS], Księga ogłoszeń para-
fialnych 1992-1995 [dalej: KOP 1992-1995], Ogłoszenia z 8 grudnia 1995 r.
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Bezpośrednim przygotowaniem duchowym miejscowej wspólno-
ty do tego wydarzenia było okolicznościowe triduum trwające w dniach  
14-16 grudnia. Nauki podczas tych nabożeństw głosił proboszcz z Krzemie-
nicy ks. Bolesław Pilek. Cykl nabożeństw rozpoczął się czwartkową Mszą 
św. roratnią o godz. 18:00 z kazaniem dla wszystkich. Później wygłoszona 
została nauka stanowa dla rodziców oraz małżonków. W piątek o godz. 
9:00 odprawiona została Msza św. z nauką dla wszystkich. Podobnie było 
wieczorem; wówczas po Eucharystii swoją naukę miała młodzież męska 
i żeńska. Taki sam układ nabożeństw zachowany został w sobotę. Po wie-
czornej Mszy św. zamiast nauki nastąpiło uroczyste zakończenie triduum.

W sobotę również zorganizowana została spowiedź. Warto tu przy-
wołać słowa ks. Mieczysława Wajdy: „Na to historyczne spotkanie z Matką 
Najświętszą w Znaku Fatimskiej Figury przygotujemy się nie tylko przez 
pilne słuchanie nauk, ale przede wszystkim przez sakrament pojednania – 
spowiedź św. i Komunię św. Czy odważylibyśmy się stanąć przed Matką Bożą 
obciążeni grzechem, bez stanu łaski uświęcającej...? Tak być nie może! Dla-
tego w sobotę od godz. 9.00 do 12.00, a po południowej przerwie od 14.00 
do 18.00, do Mszy św. roratniej kilkunastu księży zasiądzie w konfesjona-
łach słuchać spowiedzi i przygotować dusze nasze na tę niepowtarzalną 
chwilę spotkania z naszą Niebieską Matką. Spowiadać będziemy również 
w filialnym kościele w Wólce Sokołowskiej: przed południem od godz. 
9.00 do 11.00, a po południu od 14.00 do 16.00. Spowiedź sobotnia będzie 
równocześnie parafialną spowiedzią adwentową przed świętami Bożego 
Narodzenia. Wykorzystajmy obecność Księży sąsiednich parafii”5.

Matka Boża Fatimska przybyła do Sokołowa w dniu 17 grudnia 
1995 r. Samochód-kaplica przyjechał pod schody wiodące na plac kościelny 
już po zapadnięciu zmroku, o godz. 17:00. Wydarzenie to ogłosiły wiernym 
swoim biciem dzwony we wszystkich kościołach dekanatu. W powitaniu 
uczestniczyli kapłani z terenu dekanatu sokołowskiego oraz biskup po-
mocniczy diecezji rzeszowskiej Edward Białogłowski. Liczbę wiernych 
szacowano na około 7.0006. 

Wcześniej, na wniosek duszpasterzy, domy, sklepy i urzędy zo-
stały udekorowane flagami państwowymi i maryjnymi. Dotyczyło to nie 
tylko budynków na trasie przejazdu figury w samochodzie-kaplicy (ulic 
Rzeszowskiej i Podstawskiego, Rynku oraz Trzebuski-Dworzyska, Nowej 
Turzy i Zmysłowa), ale całej parafii. Wierni ustawiali w oknach mieszkań 
oświetlone figurki i obrazy Matki Bożej. Przystrojono również pomnik 
5 APS, KOP 1992-1995, Ogłoszenia z 10 grudnia 1995 r.
6 S. Kula, Nawiedzenie dekanatu sokołowskiego przez Matkę Bożą w Znaku Figury Fa-

timskiej, „Kurier Sokołowski” [dalej: KS], 4 (1995), nr 1, s. 7-9.
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z figurą Matki Bożej Królowej Polski w Rynku. Dodatkowo młodzież 
męska została zachęcona do zaciągnięcia warty honorowej w mundurach 
strażackich przy znaku Pani Fatimskiej. Wszyscy wierni mogli duchowo 
przygotować się na nawiedzenie już w niedzielę 10 grudnia. W tym dniu 
w miejsce zwyczajowych nieszporów odprawione zostało specjalne na-
bożeństwo maryjne w intencji dobrego przeżycia wydarzenia. Proboszcz 
wezwał też parafian do chętnego śpieszenia z pomocą w przygotowaniu 
i pełnego zaangażowania w przeprowadzeniu całej uroczystości. Zaapelował 
również o modlitwę, by peregrynacja jako czas szczególnej łaski przyniosła 
wszystkim jak najowocniejsze przeżycia duchowe7.

Na początku nawiedzenia figura została wniesiona do kościoła 
przez przedstawicieli parafii katedralnej pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Rzeszowie. W świątyni spoczęła na specjalnym tronie, a wartę 
honorową zaciągnęli na cały czas nawiedzenia młodzieńcy w mundurach 
strażackich. Maryję powitali kolejno: dzieci, młodzież, dorośli, siostry za-
konne oraz dziekan i proboszcz sokołowski ks. Mieczysław Wajda. Pierw-
szym nabożeństwem była Msza św. koncelebrowana przez bpa Edwarda 
Białogłowskiego oraz proboszczów z miejscowego wikariatu rejonowego. 
Podczas Eucharystii odczytano akt zawierzenia Matce Bożej dekanatu soko-
łowskiego. Jednocześnie miało miejsce poświęcenie nowego, drewnianego 
ołtarza, ambonki i krzyża. Słowo Boże wygłosił bp Edward Białogłowski. 
Asystę liturgiczną zapewniła Liturgiczna Służba Ołtarza z Sokołowa.

Po Mszy św. odbyło się czuwanie modlitewne. Prowadziła je mło-
dzież z Ruchu „Światło-Życie” z parafii: Górno, Kamień i Sokołów. O godz. 
21:00 odbyła się procesja z figurą ulicami miasta. Podczas niej wierni modlili 
się różańcem, śpiewali pieśni maryjne, trzymali w rękach lampiony. Figurę 
nieśli kolejno: księża, siostry zakonne, ojcowie, matki, młodzież męska, 
młodzież żeńska, przedstawiciele zespołów duszpasterskich i ministranci. 
Następnie było kontynuowane czuwanie. Tym razem rozważania prowadzili 
członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz schola8.

O północy została odprawiona pasterka maryjna. Najświętszą 
Ofiarę sprawowano w intencji Ojczyzny. Celebrowali ją księża wikariusze 
z dekanatu oraz kapłani rodacy pod przewodnictwem księdza seniora Józefa 
Kłosowskiego. Homilię skierował do obecnych ks. Piotr Kuźniar z Kamie-
nia. Również i wtedy służbę liturgiczną zapewnili chłopcy z Sokołowa. Po 
Mszy św. trwało czuwanie do rana. Modlitwę podejmowały wówczas różne 

7 APS, KOP 1992-1995, Ogłoszenia z 10 grudnia 1995 r.
8 APS, KOP 1992-1995, Nawiedzenie Dekanatu Sokołowskiego w  parafii św. Jana 

Chrzciciela w Sokołowie Młp. przez Matkę Bożą w Znaku Figury Fatimskiej w dniach: 
17 XII – 18 XII 1995 r.
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zespoły i grupy duszpasterskie: Zespoły Synodalne nauczycieli i młodzieży, 
Zespół Charytatywny i Młodzież Franciszkańska, Koła Przyjaciół Radia 
„Maryja” i Radia VIA, członkowie Klubu Trzeźwościowego „Diament”, 
Cech Stolarski i Cech Szewski oraz parafialny chór męski, róże różańco-
we mężczyzn, róże różańcowe kobiet, a na końcu parafialny chór żeński. 
W czuwaniu modlitewnym uczestniczyli wierni z parafii sokołowskiej 
według programu opracowanego przez ks. Mieczysława Wajdę9.

Wczesnym rankiem, o godz. 5:30 wierni odśpiewali Godzinki 
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Po nich celebrowane 
były Roraty. Sprawował je proboszcz sokołowski, a kazanie wygłosił ks. 
Stanisław Mazur z Łowiska. Opiece Matki Bożej polecano wówczas: matki, 
dzieci, chorych, ojców oraz pokój na świecie. Przy ołtarzu posługiwała wów-
czas służba liturgiczna z Łowiska. O godz. 7:30 odprawiona została Msza 
św. w intencji matek. Modlitwę podjął wówczas ks. Jan Kubas z Trzebosi, 
a kazanie wygłosił ks. Mieczysław Zarych z Nienadówki. Służbę liturgiczną 
podjęli chłopcy z Nienadówki. Trzecią Mszę św. w intencji dzieci i młodzie-
ży szkolnej odprawił ks. Wiesław Dopart z Mazurów, mający do pomocy 
Liturgiczną Służbę Ołtarza ze swojej parafii. Kazanie powiedział wówczas 
wikariusz sokołowski ks. Czesław Rzeszut. O godz. 10:30 ks. Roman Głód 
z Trzebuski sprawował Mszę św. dla chorych i osób w podeszłym wieku. 
Homilię wygłosił kapelan górnieńskiego „Sanatorium” ks. Marian Baran. 
Przy ołtarzu służyli ministranci z Górna. W południe miała miejsce Eucha-
rystia dla ojców. Przewodniczył jej ks. Józef Pasiak ze Stobiernej, a kazanie 
miał proboszcz kamieński ks. Tadeusz Wójcicki. Z Kamienia przybyła 
również asysta liturgiczna.

Na zakończenie nawiedzenia do Sokołowa zawitał ordynariusz 
rzeszowski bp Kazimierz Górny. O godz. 14:00 odprawiono wtedy Mszę 
św. o pokój. Do koncelebry włączyli się proboszczowie z dekanatu. Słowo 
Boże przepowiadał ks. Jan Kalinka z Wólki Podleśnej. Przy ołtarzu posługi-
wali ministranci ze Stobiernej. Po zakończeniu liturgii nastąpiło uroczyste 
pożegnanie figury Matki Bożej. Przeniesiono ją z kościoła do samochodu-
-kaplicy i procesyjnie wyprowadzono do ulicy Podstawskiego. Stamtąd znak 
fatimski odjechał do Kolbuszowej10.

Przywołać tu można zapiski kronikarskie sokołowskich Sióstr Słu-
żebniczek, które notowały: „17 [grudnia]. O godz. 17:00 przybywa do nas 

9 APS, KOP 1992-1995, Czuwanie modlitewne wiernych parafii Sokołów Młp. przed 
Cudowną Figurą Matki Bożej z Fatimy dnia 18 XII 1995 r.

10 APS, KOP 1992-1995, Nawiedzenie Dekanatu Sokołowskiego w  parafii św. Jana 
Chrzciciela w Sokołowie Młp. przez Matkę Bożą w Znaku Figury Fatimskiej w dniach: 
17 XII – 18 XII 1995 r.; S. Kula, s. 7-9.
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Matka Boża w figurze Fatimskiej. Tłumy ludzi wyszły na spotkanie Matki 
Bożej. Całą dobę kościół był wypełniony ludźmi. 18 [grudnia]. Choć jest 
dzień powszedni – poniedziałek, w naszej parafii święto. Przeżywamy chwi-
le, które pozostaną długo w pamięci i w sercu. Matka Boża przemienia nasze 
serca. W godzinach popołudniowych z udziałem Ks. Biskupa Kazimierza 
Górnego pożegnaliśmy Matkę Bożą”11.

Do wielkiego wydarzenia religijnego w Sokołowie, jakim bez wąt-
pienia była peregrynacja fatimska, proboszcz ks. Mieczysław Wajda po-
wrócił jeszcze w informacjach duszpasterskich przekazanych wiernym 
w wigilijną niedzielę 24 grudnia 1995 r. Wspomniał wówczas m.in.: „Ty-
dzień temu, w III Niedzielę Adwentu przeżywaliśmy wzniosłą uroczystość 
Nawiedzenia dekanatu sokołowskiego przez Matkę Bożą w Znaku Figury 
Fatimskiej. Uroczystość wg powszechnej opinii wypadła imponująco... Bogu 
Najwyższemu i Pani Fatimskiej niech będą za to dzięki. Wszystkim, którzy 
bardzo chętnie śpieszyli z pomocą w przygotowaniu i za ofiarne zaangażo-
wanie w przeprowadzeniu całej Uroczystości składamy serdeczne podzię-
kowanie – Bóg zapłać... Trwajmy w tym radosnym, świątecznym nastroju, 
którego źródłem, jest Chrystus Eucharystyczny przyjmowany w Komunii 
św. i spotkanie z Jego i naszą Matką – Maryją w Znaku Fatimskiej Figury”12.

Warto zaznaczyć, że w dniu 17 grudnia 1996 r. dekanat sokołowski 
przeżywał rocznicę nawiedzenia. Uroczysta Eucharystia była celebrowana 
w sokołowskim kościele parafialnym o godz. 18:00. Na początku Eucha-
rystii została wprowadzona do prezbiterium figura Matki Bożej Fatim-
skiej. Wnieśli ją przedstawiciele ojców, zaś powitali reprezentanci dzieci 
i młodzieży. Po Mszy św. odbyła się procesja z figurą wewnątrz kościoła 
połączona z odmawianiem różańca fatimskiego. Wizerunek Pani z Fatimy 
nieśli kolejno: ojcowie, matki, młodzież męska, młodzież żeńska, dzieci 
i ministranci. Następnie odbyło się czuwanie modlitewne prowadzone przez 
członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i scholi młodzieżowej. 
O godz. 21:00 miał miejsce Apel Jasnogórski. Po nim miało miejsce dalsze 
czuwanie. Włączyli się w nie kolejno: młodzież oazowa, członkowie Koła 
Przyjaciół Radia Maryja i Via, chór męski oraz osoby należące do Klubu 
Trzeźwościowego „Diament”. Całość obchodów zamknęła pasterka maryjna 
sprawowana o północy i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem13. 

11 Archiwum Główne Sióstr Służebniczek w Starej Wsi, Kronika domu Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek NMP w Sokołowie Młp., t. IV: 1981-1998, b.s.

12 APS, KOP 1992-1995, Ogłoszenia z 24 grudnia 1995 r.
13 APS, Księga ogłoszeń parafialnych 1996-1999 [dalej: KOP 1996-1999], Ogłoszenia 

z 15 grudnia 1996 r.
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Podobne obchody rocznicowe organizowane były w kolejnych 
latach. Jedyną różnicą było to, że kończyły się one Apelem Jasnogórskim. 
Szczególny wymiar miała piąta rocznica peregrynacji w jubileuszowym 
roku 2000. Główne uroczystości odbyły się wówczas podczas Mszy św. 
wieczornej w niedzielę 17 grudnia. Celebrowano ją wyjątkowo w kościele 
parafialnym, a nie w świątyni pw. Ducha Świętego14. 

Dodać tu należy, że osobne nawiedzenie Matki Bożej w znaku figury 
fatimskiej przeżyła w roku 1999 sokołowska wspólnota Sióstr Służebni-
czek15. Peregrynacja taka dotyczyła poszczególnych domów zakonnych. 
Było to jednocześnie przygotowanie do Jubileuszowego Roku 2000. Wize-
runek Matki Bożej Fatimskiej został przywieziony do Sokołowa we wtorek 
23 listopada 1999 r. w godzinach przedpołudniowych. Tego dnia kaplica 
domu zakonnego była udostępniona dla wszystkich do godz. 22:00. Na 
wspólną modlitwę siostry zapraszały wszystkich chętnych. U sokołowskich 
Służebniczek figura Bogarodzicy pozostawała do następnego dnia, kiedy to 
rankiem została przewieziona do innego domu zakonnego16.

2. Intronizacja obrazu Miłosierdzia Bożego

Drugą z omawianych peregrynacji była intronizacja obrazu Mi-
łosierdzia Bożego w roku 200017. Wiązała się ona z przeżywanym wów-
czas Wielkim Jubileuszem Chrześcijaństwa. W liście apostolskim Tertio 
millennio adveniente papież Jan Paweł II przypomniał, że Jubileusz Roku 
2000 był dla Kościoła „rokiem łaski od Pana”. Był to zatem nie tylko rok 
radości, ale przede wszystkim czas Miłosierdzia Bożego i głoszenia prawdy 
o tym miłosierdziu. Pamiętając o tym, bp Kazimierz Górny polecił, by po 

14 APS, KOP 1996-1999, Ogłoszenia z 14 grudnia 1997 r.; APS, KOP 1996-1999, Ogło-
szenia z 13 grudnia 1998 r.; APS, KOP 1996-1999, Ogłoszenia z 12 grudnia 1999 r.; 
APS, Księga ogłoszeń parafialnych 2000-2002 [dalej: KOP 2000-2002], Ogłoszenia 
z 10 grudnia 2000 r.; APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 17 grudnia 2000 r.

15 S. Woś, Działalność placówki zakonnej Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny 
w Sokołowie Małopolskim w latach 1944-2004, „Rocznik Sokołowski”, 10 (2013), s. 199.

16 APS, KOP 1996-1999, Ogłoszenia z 21 listopada 1999 r.; APS, KOP 1996-1999, Ogło-
szenia z 28 listopada 1999 r.

17 Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego była popularna w  Polsce od  lat 90.  XX 
wieku do pierwszych lat obecnego wieku. W latach 1992-2000 przeżywała ją diecezja 
płocka, w  roku 1994 tarnowska, w  latach 1996-2000 łowicka, w  latach 1998-1999 
szczecińsko-kamieńska i warszawska, w roku 2000 rzeszowska i pelplińska, w roku 
2001 kielecka, w latach 2001-2006 gdańska, w roku 2002 toruńska i kaliska, w latach 
2002-2003 częstochowska, w  latach 2003-2004 drohiczyńska, w  roku 2005 ełcka, 
w latach 2006-2007 elbląska, w roku 2007 gnieźnieńska i lubelska, a ponadto w roku 
2006 ordynariat polowy. Por. W. Pałęcki, kol. 284.
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diecezji rzeszowskiej peregrynację rozpoczął Obraz Miłosierdzia Boże-
go. Intronizacja Obrazu miała przybliżyć i unaocznić spotkanie każdego 
wiernego z Panem i Zbawicielem, który z miłości do ludzi przyoblókł się 
w człowiecze ciało i dał się przybić do krzyża.

Podkreślić tu należy, że w jubileuszowym roku 2000 fara soko-
łowska jako ośrodek kultu Matki Bożej zyskała rangę świątyni stacyjnej18. 
Tym samym zaliczona została do grona „sanktuariów i znaczniejszych 
kościołów”, a jej przodujące miejsce w dekanacie zostało potwierdzone19. 
Stało się to na mocy dekretu biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego 
L.dz. 1501/99 z dnia 10 listopada 1999 r.20 Dzięki temu kościół stał się 
świątynią uprzywilejowaną, której nawiedzenie było jednym z warunków 
do uzyskania odpustu jubileuszowego21.

Władza duchowa zaleciła, aby w czasie trwania roku jubileuszowego 
kościoły stacyjne były otwarte przez cały dzień. Formularz jednej z Mszy św. 
w dni powszednie w tych świątyniach – z zachowaniem rubryk – pochodził 
z rytuału przygotowanego na rok święty. Te tzw. „Msze św. jubileuszowe” 
były także celebrowane podczas witania pielgrzymek. Kościół sokołowski 
posiadał własny całoroczny program uroczystości, za który odpowiadał 
kustosz ks. Mieczysław Wajda. Składały się nań m.in. nabożeństwa stałe: 
„Godzina święta – modlitwa o powołania” w każdy pierwszy czwartek 
miesiąca, nabożeństwo przebłagalne w każdy pierwszy piątek miesiąca 
oraz nieustająca nowenna do Matki Bożej Sokołowskiej w każdą środę. 
Ponadto odbył się szereg nabożeństw okolicznościowych. W roku 1999 
należały doń m.in.: otwarcie Roku Jubileuszowego 25 grudnia i uroczysta 
Msza św. o północy 31 grudnia. W roku 2000 w plan działań duszpaster-
skich wpisały się: adoracja żłóbka przez dzieci 9 stycznia, nawiedzenie 
parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego 6 marca, Droga Krzyżowa ulicami 
miasta 17 marca, Dzień Świętości Życia 25 marca, wigilia Zesłania Ducha 
Świętego 10 czerwca, dziękczynienie za plony 15 sierpnia, nabożeństwo za 
osoby pomordowane przez NKWD w lasach turzańskich 17 września oraz 
jubileuszowa Msza św. w intencji Ojczyzny 11 listopada22.

18 B. Walicki, Fara sokołowska kościołem stacyjnym, AZS, 3 (2016), s. 31-32.
19 Tegoż, Dzieje obrazu i kultu Pani Sokołowskiej, w: Łaskami słynący obraz NMP Królowej 

Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim, red. S. Zych, Lublin-
-Rzeszów 2008, s. 112-113.

20 K. Górny, Dekret biskupa rzeszowskiego ustanawiający kościoły Roku Jubileuszowego 
w Diecezji Rzeszowskiej, w: Program duszpasterski Diecezji Rzeszowskiej na rok 2000, 
Rzeszów 2000, s. 33.

21 Por. Intronizacja obrazu Miłosierdzia Bożego w Diecezji Rzeszowskiej w roku Wielkiego 
Jubileuszu Narodzenia Chrystusa, Rzeszów 2000, s. 186.

22 Program duszpasterski Diecezji Rzeszowskiej na rok 2000, s. 31, 57-58.
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Peregrynacja obrazu Miłosierdzia Bożego w diecezji rzeszowskiej 
trwała od 5 lutego 2000 r. Początkiem była intronizacja obrazu w Wyższym 
Seminarium Duchownym. Miało tam miejsce okolicznościowe triduum, 
prowadzone przez ks. dr. Stanisława Mazura. W ostatni dzień, 5 lutego, 
przybył do kaplicy seminaryjnej biskup ordynariusz, który po uroczystej 
Mszy św. wyprowadził obraz. Następnie odbyło się przekazanie obrazu 
diecezji. Z seminarium obraz wyruszył w pielgrzymkę do kościołów. Pierw-
szą, która przyjęła Obraz, była rzeszowska parafia pw. Świętego Krzyża. 
Odtąd trasa peregrynacji biegła przez dekanaty: Rzeszów I, Rzeszów II, 
część dekanatu Rzeszów III, Sokołów Małopolski, Głogów Małopolski, 
Kolbuszowa, Sędziszów Małopolski, Rzeszów IV, Trzciana, Biecz, Gorlice, 
Jasło-Zachód, Żmigród, Brzostek, Jasło-Wschód, Frysztak, Ropczyce, 
Czudec, Strzyżów, część dekanatu Rzeszów III i Tyczyn. Zakończenie 
pielgrzymki obrazu nastąpiło w dniu 25 listopada 2000 r., w uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata, w katedrze rzeszowskiej. Po nawiedzeniu 
wszystkich parafii obraz umieszczony został na stałe w nowo budowanym 
kościele rzeszowskim23.

Dzień intronizacji obrazu Miłosierdzia Bożego stanowił ważne wy-
darzenie Roku Jubileuszowego. W Sokołowie zbiegł się on z Nabożeństwem 
Czterdziestogodzinnym trwającym od niedzieli 5 marca, a wprowadzają-
cym w Wielki Post. Nabożeństwo to zastąpiło specjalne triduum, które było 
zalecane jako przygotowanie do nawiedzenia obrazu. Poszczególne dni 
tego triduum miały być poświęcone: misjom, miłosierdziu oraz tematyce 
trzeźwości i uzależnień. Te trzydniowe rekolekcje, w połączeniu ze spowie-
dzią świętą, miały pomóc w głębokim i owocnym przeżyciu intronizacji24.

Do Sokołowa obraz został przywieziony w poniedziałek 6 marca 
2000 r. z Trzebosi25. Wcześniej były celebrowane Msze św. jak w niedzielę, 
o godz.: 7:00, 9:00 i 11:00. Po sumie odbyła się adoracja Najświętszego Sa-
kramentu, a o godz. 15:00 nieszpory. Przekazanie obrazu nastąpiło przed 
kościołem farnym o godz. 17:00. Słowa powitania wypowiedzieli kolejno: 
dzieci, młodzież, dorośli i proboszcz ks. Mieczysław Wajda. Uroczystej 
Eucharystii przewodniczył bp Edward Białogłowski. Kustoszem obrazu 
w dniu nawiedzenia parafii był proboszcz ks. Mieczysław Wajda. Po Mszy 
św. pontyfikalnej trwała dalsza adoracja aż do godz. 24:00. Prowadziły ją 
wyznaczone grupy i zespoły duszpasterskie. Ponadto o północy odprawiona 
została pasterka.

23 Intronizacja obrazu Miłosierdzia Bożego w Diecezji Rzeszowskiej, s. 5-13.
24 B. Walicki, Peregrynacja obrazu, KS, 9 (2000), nr 2, s. 1.
25 Tegoż, Dzieje obrazu i kultu Pani Sokołowskiej, s. 113.
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We wtorek 7 marca modlitwy rozpoczęły się Godzinkami o godz. 
6:30. Następnie sprawowane były Msze św.: o godz. 7:00, o godz. 9:00 za 
zmarłych i o godz. 11:00 za chorych. Po sumie ponownie zorganizowana zo-
stała adoracja Jezusa Eucharystycznego. W „godzinie miłosierdzia” odpra-
wiona została Najświętsza Ofiara na zakończenie intronizacji. Pożegnanie 
obrazu przebiegało na tle przemówień proboszcza i reprezentantów parafii. 
Po zakończeniu nawiedzenia obraz został przetransportowany do kościoła 
w Trzebusce. Dokonał tego parafianin sokołowski Marek Węglowski26.

Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego była ważnym elementem 
obchodów Wielkiego Jubileuszu. Przewodniczący Komitetu Jubileuszowego 
diecezji rzeszowskiej bp Edward Białogłowski wyraził gorące pragnienie, 
by intronizacja Obrazu nie pozostała jedynie pustym obrzędem: „Owocem 
tego nawiedzenia niech będzie rozmodlenie całej wspólnoty parafialnej, ale 
również konkretne postanowienie wpisane do «Złotej Księgi Parafialnej»: 
nowe róże różańcowe, zespół misyjny troszczący się o misjonarzy z naszej 
diecezji, powiększony zespół charytatywny w parafii, zawiązanie się grupy 
apostolatu trzeźwościowego, powstanie grupy biblijnej, powiększenie grupy 
lektorów, KSM albo jakichś innych grup apostolskich w parafii. Może ta 
uroczystość przyczyni się do zwiększenia czytelnictwa prasy katolickiej, 
powstania biblioteki parafialnej, ożywienia nabożeństwa do Miłosierdzia 
Bożego”27.

Jak zaznaczył z kolei w dniu 27 lutego 2000 r. ks. Mieczysław Wajda: 
„Jednym z ważnych wydarzeń Wielkiego Jubileuszu w naszej parafii będzie 
dzień Intronizacji Obrazu Miłosierdzia Bożego (...). Obraz Miłosierdzia 
Bożego rozpoczął swą wędrówkę po parafiach naszej rzeszowskiej diecezji 
od kościoła Św. Krzyża w Rzeszowie dnia 5 lutego br. Do naszego, soko-
łowskiego dekanatu przywędruje dnia 2 marca do parafii Stobierna i po 
nawiedzeniu wszystkich – 13 parafii dekanatu sokołowskiego dnia 15 marca 
z parafii Wólka Podleśna przejdzie do dekanatu głogowskiego do Jasionki. 
(...) Owocem Intronizacji niech będzie ożywienie kultu Miłosierdzia Bożego 
w parafii i rodzinach naszych”28.

Kontynuacją wydarzenia jubileuszowego było nawiedzenie rodzin 
dokonane przez cztery kopie obrazu Miłosierdzia Bożego. Peregrynowały 
one po domach w Sokołowie, Trzebusce-Lasku, Wólce Sokołowskiej i Rę-
kawie, a później również w pozostałych miejscowościach parafii. Feretrony 
dla owych wizerunków wykonał bezinteresownie wspomniany sokołowia-

26 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 27 lutego 2000 r.
27 E. Białogłowski, Wprowadzenie, w: Intronizacja obrazu Miłosierdzia Bożego w Diecezji 

Rzeszowskiej, s. 4.
28 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 27 lutego 2000 r.
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nin Marek Węglowski. Peregrynacja ta trwała od wtorku 7 marca 2000 r. 
Jak zaapelował do wiernych proboszcz ks. Mieczysław Wajda: „Rodziny 
przyjmujące Obraz Jezusa Miłosiernego powinny w tym dniu być w ko-
ściele na Mszy św., przyjąć Komunię św. oraz odebrać w zakrystii obrazek 
jako pamiątkę intronizacji Obrazu Miłosierdzia Bożego w rodzinie. Nadto 
członkowie rodziny podejmującej Obraz wpisują swoje imiona i nazwiska 
do Księgi Pamiątkowej Jubileuszu 2000-lecia”29.

Peregrynacja w roku 2000 pozostawiła po sobie materialne pomni-
ki. Stały się nimi dwie kapliczki Miłosierdzia Bożego wzniesione w Turzy 
Starej i Kątach Trzebuskich. Pierwsza z nich zbudowana została w roku 2002, 
a jej poświecenie odbyło się w niedzielę 7 lipca o godz. 16:00. Nastąpiło to 
po odprawieniu nieszporów w kościele parafialnym. Przed nowo wybudo-
waną kapliczkę przewieziono wówczas obraz Miłosierdzia Bożego – jeden 
z czterech wizerunków peregrynujących dwa lata wcześniej po parafii. Po 
przywiezieniu obraz umieszczono go na stoliku obok kapliczki. Później ze-
brani wierni odśpiewali Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po niej proboszcz 
ks. Mieczysław Wajda, w asyście wikariusza ks. Grzegorza Wójcika poświęcił 
kapliczkę. Następnie w jej wnętrzu, za szklaną szybą, umieszczono wize-
runek. Nad oprawą muzyczną wydarzenia czuwała organistka sokołowska 
s. Janina Hac oraz animatorzy Domowego Kościoła Wanda i Jacek Kotowie 
z Rzeszowa. Uroczystość zgromadziła niemal wszystkich mieszkańców 
wioski. Na podniosły charakter wydarzenia wpływała też obecność dzieci 
pierwszokomunijnych z Turzy ubranych w odświętne stroje. Warto też 
zaznaczyć, że budowa kapliczki była wyrazem wdzięczności mieszkańców 
wsi za dar nawiedzenia parafii rok wcześniej przez kopię cudownej ikony ja-
snogórskiej. Głównymi fundatorami obiektu byli Stanisław Kosak i Jan Dec. 
W dzieło to włączyli się również inny mieszkańcy Turzy, którzy pomagali 
przy wykonaniu prac budowlanych i dekoracyjnych przy nowej kapliczce30.

Druga kapliczka Miłosierdzia Bożego została wzniesiona w Kątach 
Trzebuskich. Jej poświęcenie miało miejsce w niedzielę 22 sierpnia 2004 r. 
o godz. 1500. W kapliczce zainstalowany został drugi z obrazów peregry-
nujących po parafii w Jubileuszowym Roku 2000. Poświęcenia dokonał 
proboszcz ks. Jan Prucnal. On również przewodniczył okolicznościowe-
mu nabożeństwu31. Wydarzenie zgromadziło nie tylko mieszkańców tej 
wioski. Obecni byli też przedstawiciele władz samorządowych: burmistrz 
sokołowski Andrzej Ożóg z zastępcą Bogusławem Kidą, radny powiatowy 

29 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 12 marca 2000 r.
30 B. Walicki, Kapliczka Miłosierdzia Bożego w Turzy, KS, 11 (2002), nr 8-9, s. 17.
31 Tegoż, Pod opieką św. Jana Chrzciciela. Z życia parafii sokołowskiej, KS, 13 (2004), 

nr 8-9, s. 16.
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z Trzebosi Tadeusz Chmiel oraz radni miejscy: Bronisława Szot z Turzy 
i Jerzy Kroczek z Kątów Trzebuskich. Jako miejsce pod kapliczkę wybrano 
teren obok krzyża postawionego w roku 1939 przez mężczyzn wracają-
cych z wojny. Plac pod obiekt przekazał Dariusz Osetek, mapkę wykonał 
społecznie Tadeusz Chmiel. Projektem kapliczki i prowadzeniem budowy 
zajął się Józef Rzeszutek, a dach wykonał Jan Rzepka z synem. Liczne było 
grono darczyńców. Wsparciem finansowym służył Tadeusz Chmiel. Ma-
ria i Józef Bandurowie zakupili kostkę brukową. Grzegorz Lisek wykonał 
stolik pod obraz, a Stanisław Marut metalowy krzyż. Franciszek Piwiński 
ofiarował drzewo dębowe na drzwi i okna. Henryk Płoszaj odnowił stary 
krzyż. Zbigniew Bandura i Andrzej Makarowski ułożyli kostkę brukową, 
Marian Drapała wykonał słupki ogrodzenia, a Stanisław Nowak zajął się 
pracami wykończeniowymi32.

Niemierzalnym i może niezbyt dostrzegalnym na zewnątrz pokło-
siem intronizacji był rozwój w parafii kultu Miłosierdzia Bożego. Uwagę 
na to zwrócił proboszcz sokołowski w niedzielę 30 kwietnia 2000 r.: „Dzi-
siejszą niedzielę przeżywamy jako święto Bożego Miłosierdzia. Współ-
czesnemu światu prawdę o Bożym Miłosierdziu trzeba przybliżyć, a może 
na nowo odkryć. Zawsze w trudnych i ciężkich czasach z ufnością chcemy 
zwracać się do Bożego Miłosierdzia o pomoc i opiekę. Kult Miłosierdzia 
Bożego coraz bardziej rozszerza się na całym świecie. Nie brakuje też 
apostołów, którzy swoim życiem i powołaniem świadczą, jak bardzo jest 
nam potrzebny w wymiarze codziennego życia... W sposób szczególny 
przywołujemy w dniu dzisiejszym na pamięć wielką apostołkę Miłosierdzia 
Bożego, polską zakonnicę, siostrę Faustynę Kowalską, którą dzisiaj Ojciec 
św. wyniesie na ołtarze. Kanonizacja s. Faustyny, dokonująca się dzisiaj – 
30 kwietnia 2000 r. – w święto Miłosierdzia Bożego, w Roku Wielkiego 
Jubileuszu – potwierdza niezmierzoność i potęgę Miłości Miłosiernej, 
okazywaną ludziom od zarania dziejów, przez wszystkie pokolenia, aż 
do czasów obecnych. Ojciec św. Jan Paweł II ogłosił wspaniałą encyklikę 
o Bożym Miłosierdziu. Miłosierne Serce Boże pozyskuje sobie nowe rzesze 
czcicieli i apostołów. Bądźmy nimi także i my. Niech nas pobudza do gor-
liwości w głoszeniu Bożego Miłosierdzia i realizowaniu go w codziennym 
życiu przykład świętej s. Faustyny”33.

32 A. Kraska, Nowa kapliczka, KS, 13 (2004), nr 10, s. 19.
33 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 30 kwietnia 2000 r.
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3. Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Zdecydowanie najważniejszą spośród omawianych peregrynacji 
były odwiedziny parafii sokołowskiej przez kopię cudownej ikony jasnogór-
skiej w roku 2002. Był to element trzeciej – w tym drugiej ogólnopolskiej 
– peregrynacji wizerunku Pani Częstochowskiej po ziemiach polskich34. 
Podczas ostatnich lat XX wieku obecność obrazu Czarnej Madonny wzy-
wała do przygotowania i godnego przeżywania Wielkiego Jubileuszu 
Chrześcijaństwa. W późniejszym okresie wzywała do wydania duchowych 
owoców przeżycia tego świętego czasu. Przybycie do parafii sokołowskiej 
kopii cudownej ikony jasnogórskiej w dużym stopniu przyczyniło się 
do ożywienia pobożności maryjnej wśród miejscowych wiernych35.

Nawiedzenie w diecezji rzeszowskiej rozpoczęło się w sobotę 
13 października 2001 r. Wtedy to obraz został przekazany z sąsiedniej die-
cezji tarnowskiej. Pierwszym miejscem odwiedzin Matki Bożej były Gorlice. 
Następnie ikona odwiedzała kolejno poszczególne placówki duszpasterskie. 
Zakończenie peregrynacji miało miejsce w dniu 24 sierpnia 2002 r. Ostat-
nią z nawiedzonych świątyń parafialnych była katedra rzeszowska. Później 
obraz przewieziono na teren archidiecezji przemyskiej36.

W czwartek po Wielkanocy 19 kwietnia 2001 r. wszyscy kapłani 
diecezji rzeszowskiej, w tym również duszpasterze sokołowscy, uczestniczyli 
w pielgrzymce na Jasną Górę. Tam to, w sanktuarium Czarnej Madonny, 
zaprosili Ją do nawiedzenia diecezji na progu trzeciego tysiąclecia37. Parafia-
nie sokołowscy od początku uczestniczyli modlitewnie w peregrynacji. Już 
w niedzielę 30 września 2001 r., podobnie jak w innych parafiach diecezji 
rzeszowskiej, kapłani odczytali list pasterski ordynariusza rzeszowskiego 
bpa Kazimierza Górnego wydany na okoliczność nawiedzenia. Tydzień 
później proboszcz ks. Mieczysław Wajda przekazywał sokołowianom: 
„W najbliższą sobotę – 13 października – na Rynku w Gorlicach przeżywać 
będziemy doniosłe, historyczne wydarzenie: o godz. 15:00 witać będziemy 
Jasnogórską Panią w Jej Obrazie Nawiedzenia. O tej godzinie we wszyst-
kich świątyniach naszej diecezji zabrzmią dzwony. Witając Maryję biciem 
dzwonów, będziemy w duchowej łączności z delegacjami z całej diecezji 
i wszystkimi wiernymi zgromadzonymi na gorlickim Rynku. (...) Naszą, 

34 Nawiedzenie to rozpoczęło się w roku 1985. Por. W. Pałęcki, kol. 284.
35 B. Walicki, Dzieje obrazu i kultu Pani Sokołowskiej, s. 108-109.
36 Terminarz nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, w: Peregrynacja Kopii 

Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w  Diecezji Rzeszowskiej, oprac. J.  Szczupak, 
J. Buczek, A. Cypryś, Rzeszów 2001, s. 13-19.

37 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 7 kwietnia 2002 r.
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sokołowską parafię nawiedzi Pani Jasnogórska w swym Obrazie, 21 czerwca 
2002 roku. Zanim to nastąpi, postarajmy się powitać naszą Panią i Królo-
wą na Rynku gorlickim i zaprosić co naszej parafii przez jak najliczniejszą 
delegację. Gorąco i serdecznie wszystkich zapraszamy38. Można udać się 
do Gorlic także własnym samochodem”39.

Bezpośrednim, duchowym przygotowaniem do nawiedzenia parafii 
były misje święte zorganizowane w dniach 13-19 czerwca 2002 r.40 Dalsze 
przygotowanie rozpoczęło się jednak już ponad dwa miesiące wcześniej, tuż 
po Wielkanocy. Dokładną informację na ten temat wierni usłyszeli w nie-
dzielę 7 kwietnia: „Według terminarza Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej dekanat sokołowski przejmie Obraz od dekanatu kolbu-
szowskiego 20 czerwca br. Dnia 21 czerwca br. Matka Boża Częstochowska 
w Kopii Cudownego Wizerunku nawiedzi naszą, sokołowską parafię. Na 
tę historyczną chwilę, na przyjęcie naszej Pani, Matki i królowej, musimy 
się należycie duchowo i materialnie przygotować, m.in. przez Misje święte, 
które trwać będą od 13 do 19 czerwca br. Misje w parafii to czas szczególny. 
Wśród dzisiejszych problemów i nadmiernej troski o dobra doczesne po-
trzeba nam wyciszenia i zastanowienia nad sobą, rodziną i przyszłością... 
Misje to czas Bożego Miłosierdzia dla wszystkich, a szczególnie dla tych, 
którzy żyją w grzechach i trudno im się z nich podźwignąć. Powodzenie 
misji w dużym stopniu zależy od naszej modlitwy o błogosławieństwo Boże 
i owocne ich przeżycie. Dlatego gorąco zachęcamy wszystkich do wspólnej 
i indywidualnej modlitwy w tej intencji. Od dzisiejszej Niedzieli Miłosier-
dzia Bożego rozpoczynamy nowennę modlitw o odnowę religijno-mo-
ralną całej naszej rodziny parafialnej, aby jak najgodniej przygotować się 
na spotkanie Matki Bożej w Kopii Cudownego Obrazu. Prosimy wszystkich 
parafian: dzieci, młodzież, dorosłych, a także ludzi chorych, cierpiących, 
o udział w tej krucjacie modlitw... wszystkie zespoły, grupy modlitewne, 

38 Parafia zorganizowała na tę uroczystość wyjazd autokarowy. Chętni do udziału w piel-
grzymce mogli zapisywać się na listę w zakrystii do czwartku 11 października. Koszt 
przejazdu wynosił 10 zł od osoby. Wyjazd miał miejsce w sobotę o godz. 11:00 sprzed 
sokołowskiej wikarówki.

39 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 7 października 2001 r.
40 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 9 czerwca 2002 r.: „We czwartek – 13 czerwca – roz-

poczynają się misje parafialne. Czas Bożego miłosierdzia dla wszystkich, a szczególnie 
dla tych, którzy żyją w grzechach i trudno im się z nich podźwignąć. Celem misji jest 
odnowa religijno-moralna parafii. (...) Obecne misje są bezpośrednim przygotowaniem 
wszystkich parafian na powitanie i spotkanie z Matką Bożą Częstochowską – Królo-
wą Polski, która nawiedza naszą parafię sokołowską w kopii Obrazu Jasnogórskiego 
w dniach 21-22 czerwca br.”.
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stowarzyszenia w naszej parafii... byśmy tej wielkiej szansy, jaką Bóg w swo-
im miłosierdziu nam daje, nie zmarnowali...”41.

Wspomniana nowenna przed nawiedzeniem zainicjowana została 
jednak tydzień późnej, 14 kwietnia 2002 r. i trwała przez dziewięć tygodni. 
Jak ujął to wówczas proboszcz sokołowski: „Od dzisiejszej niedzieli rozpo-
czynamy nowennę modlitw o odnowę religijno-moralną całej naszej rodziny 
parafialnej. Przez dziewięć niedziel poprzedzających to wielkie i bardzo 
ważne wydarzenie w życiu naszej parafii modlić się będziemy w różnych 
intencjach podczas każdej Mszy św., a w miejsce nieszporów niedzielnych 
odmawiać będziemy w bieżącym miesiącu cząstkę różańca”42.

Odtąd przez kolejne niedziele i tygodnie podejmowano różne 
intencje. Najpierw zwrócono uwagę na pojednanie osób skłóconych i wza-
jemną miłość chrześcijańską oraz właściwe przeżywanie dni świętych: 
„o pojednanie rodzin, sąsiadów, osób indywidualnych żyjących w gniewie 
i nieporozumieniu, aby miłość prawdziwie chrześcijańska, która jest zna-
kiem rozpoznawczym wyznawców Chrystusa, zespalała całą naszą rodzinę 
parafialną”, a także „aby wszyscy parafianie skrupulatnie zachowywani trze-
cie Boże przykazanie «Pamiętaj, abyś dzień święty święcił» oraz przykazanie 
kościelne «W niedziele i święta we Mszy św. z należytym nabożeństwem 
uczestniczyć»”43. W następnych tygodniach polecano w modlitwach: rodzi-
ców i dzieci oraz małżeństwa rozbite44, poszanowanie piątego przykazania 
Bożego45, pełnienie uczynków miłości chrześcijańskiej46, zachowywanie 

41 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 7 kwietnia 2002 r.
42 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 14 kwietnia 2002 r.
43 Tamże.
44 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 21 kwietnia 2002 r.: „W bieżącym tygodniu, drugim 

tygodniu nowenny, modlić się będziemy w intencji rodziców, ojców i matek naszych 
rodzin, aby świadomi wielkiej odpowiedzialności przed Bogiem i narodem za religijne 
wychowanie swoich dzieci, przez świętość własnego życia, dawali dzieciom przykład 
doskonałości chrześcijańskiej i wychowali je na szlachetnych i pożytecznych synów 
Kościoła i Ojczyzny. Módlmy się również w intencji naszych dzieci i młodzieży, aby 
łaski misji świętych ugruntowały w ich sercach wiarę, nadzieję i miłość. Modląc się 
w intencji rodzin, polecamy gorąco Bogu za przyczyną Matki Najświętszej małżeństwa 
rozbite, aby połączyły się, a te, które żyją bez ślubu kościelnego, a nie mają żadnych 
przeszkód kanonicznych – przyjęły jeszcze przed misjami sakrament małżeństwa”.

45 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 28 kwietnia 2002 r.: „W bieżącym tygodniu modlić 
się będziemy, aby piąte przykazanie Boże: «Nie zabijaj», które stoi na straży zdrowia 
i życia fizycznego i duchowego każdego człowieka było zawsze i wszędzie – zwłaszcza 
w rodzinach naszych – wiernie zachowywane”.

46 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 5 maja 2002 r.: „W bieżącym tygodniu modlić 
się będziemy, aby nasza parafia stała się jedną wielką rodziną miłujących się dzieci 
Bożych, abyśmy dobrze zrozumieli, że przynależność do Chrystusa i Kościoła nakłada 
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przykazań szóstego i dziewiątego47, światło Ducha Świętego i nawrócenie48, 
dobrą spowiedź misyjną49, łaskę nawrócenia i pojednania się z Bogiem50, 
a także owocne przeżycie misji51.

Do modlitwy za przyszłe misje i peregrynację zaproszone zostały 
również osoby chorujące i starsze, które mogły wesprzeć je duchowo swo-
imi cierpieniami i potrzebami. Przywołać tu można prośbę duszpasterzy: 
„Ponawiamy szczególnie gorącą prośbę do ludzi cierpiących: chorych, 
staruszków, samotnych, opuszczonych..., aby swoje dolegliwości i cierpie-
nia ofiarowali w intencji misji. Was, obecnych w kościele prosimy, abyście 
przekazali krewnym i znajomym tę prośbę. Niech przez modlitwę cierpie-
nia włączą się w tę nowennę modlitw o błogosławieństwo Boże w misjach 
parafialnych”52. Pogłębionej refleksji maryjnej miały też służyć czytanki 

na nas obowiązek ofiarnej miłości bliźniego, przejawiającej się we wrażliwości na jego 
duchowe i materialne potrzeby. Sądzeni będziemy z uczynków miłości...”.

47 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 12 maja 2002 r.: „W bieżącym tygodniu modlić 
się będziemy, aby szóste i dziewiąte przykazania Boże, które stoją na straży wielkich 
duchowych i fizycznych dóbr jednostki i społeczeństwa, zwłaszcza rodziny, były zawsze 
zachowywane”.

48 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 19 maja 2002 r.: „W bieżącym tygodniu modlić się 
będziemy, aby Duch Święty sprawił, by cała parafia przez Misje św. przeżyła wielki czas 
odnowy ducha i rzeczywistego nawrócenia ku drogom sprawiedliwości i świętości”.

49 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 26 maja 2002 r.: „W bieżącym tygodniu modlić 
się będziemy o  dobrą spowiedź misyjną dla nas wszystkich, a  zwłaszcza dla tych, 
którzy już długie lata nie spowiadali się. Gorąco prośmy Pana Boga, aby dał im łaskę 
pojednania się z Nim w sakramencie pokuty, by przeżyli tę wielką radość obecności 
Boga w ich duszy”.

50 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 2 czerwca 2002 r.: „W bieżącym tygodniu mo-
dlić się będziemy, aby Chrystus za przyczyną Matki Najśw. Sokołowskiej łaską Swą 
podźwignął upadłych, nawrócił błądzących, wsparł słabych, oświecił wątpiących, dał 
łaskę pojednania się z Bogiem największemu grzesznikowi w parafii”.

51 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 9 czerwca 2002 r.: „Prosimy bardzo dzieci, mło-
dzież, dorosłych, staruszków, szczególnie ludzi chorych, cierpiących o spotęgowanie 
krucjaty modlitw w  tych ostatnich dniach, przed rozpoczęciem [misji], aby przy-
niosły pożądane owoce całej naszej rodzinie parafialnej. Módlmy się indywidualnie 
i wspólnie w domach – rodzinach naszych, a szczególnie liczniejszy udział bierzmy 
we Mszy św. w dniach bieżącego tygodnia, w popołudniowym nabożeństwie do Serca 
Jezusowego. Intencją naszych modlitw bieżącego tygodnia niech będzie gorąca prośba, 
aby Matka Boża Sokołowska, czczona w łaskami słynącym obrazie w naszym kościele, 
swoim wstawiennictwem u Boga wyprosiła nam potrzebne łaski i błogosławieństwo, 
by każdy z nas radośnie otworzył swój umysł i serce na przyjęcie ziarna słowa Bo-
żego i by ono wydało w życiu naszym plon stokrotny. Prosimy usilnie, aby wszyscy 
skorzystali z Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty i przeżyli radość obecności 
Boga w swojej duszy. Oby dobry Bóg nie dozwolił, by choć jedna dusza z naszej parafii 
miała zaginąć”.

52 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 28 kwietnia 2002 r.
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na nabożeństwach majowych od niedzieli 19 maja oraz na nabożeństwach 
czerwcowych. Wówczas to przekazywano informacje o dziejach obrazu 
jasnogórskiego, genezie peregrynacji i roli Matki Najświętszej w dziele 
zbawienia53.

Poprzedzające peregrynację tygodniowe misje były prowadzone 
w dniach 13-19 czerwca przez ks. Bolesława Pilka, ks. Franciszka Urbana, 
ks. Jana Butryna i ks. Wiesława Grzegorczyka. Ćwiczenia duchowe zostały 
zorganizowane równolegle w świątyni parafialnej i kościele dojazdowym 
w Wólce Sokołowskiej54. Uroczyste wprowadzenie misjonarzy do kościoła 
parafialnego oraz ich powitanie miało miejsce w czwartek 13 czerwca 
o godz. 17:30. Następnie odprawiona została Msza św. z pierwszym kaza-
niem misyjnym. Bezpośrednio po niej odmówiony został różaniec fatimski 
połączony z procesją wokół kościoła55.

Kolejne dni przyniosły dalsze nabożeństwa. W piątek 14 czerwca 
spotkania misyjne rozpoczęły się modlitwą o godz. 7:30 i Mszą św. z nauką 
ogólną. O godz. 14:00 odprawiono nabożeństwo pokutne dla dzieci, a pół-
torej godziny później nabożeństwo przebłagalne dla młodzieży. Wieczorna 
modlitwa misyjna rozpoczęła się o godz. 17:30. Po niej miało miejsce na-
bożeństwo przebłagalne dla parafii. W sobotę modlitwa poranna również 
rozpoczęła się o godz. 7:30. Po niej odprawiona została Msza św. z nauką 
ogólną dla dorosłych. Nauka misyjna dla dzieci została wygłoszona o godz. 
15:00, a dla młodzieży półtorej godziny później. Wieczorna modlitwa 
rozpoczęła się o godz. 17:30; poprzedzała ona Eucharystię z nauką ogólną. 
W niedzielę Msze św. celebrowane były o godz.: 7:00, 9:00, 11:00 i 15:00. 
Głoszono na nich nauki kolejno: dla młodzieży, dwa razy dla rodzin i dla 
dzieci. O godz. 18:00 miało miejsce szczególne nabożeństwo misyjne, 
na które składały się: różaniec za zmarłych, Msza św. za zmarłych rodziców 
i współmałżonków oraz procesja na cmentarz.

Poniedziałek był dniem pokuty. O godz. 7:30 miała miejsce Droga 
Krzyżowa z rachunkiem sumienia oraz przygotowaniem do spowiedzi. 
Dorośli korzystali z posługi sakramentalnej w konfesjonałach w godz.: 
9:00-12:00. O godz. 13:30 odbyło się przygotowanie do spowiedzi dzieci 
i młodzieży. Msza św. z komunią misyjną została odprawiona w godzinie 
miłosierdzia. Po niej zorganizowano spowiedź dla młodzieży. Wieczorem 
sprawowana była jeszcze Msza św. z przyjęciem Chrystusa jako Pana 
i Zbawiciela. Wtorek był dniem chorych. Modlitwa misyjna rozpoczęła 
się o godz. 7:30, a później celebrowana była Msza św. z nauką dla chorych, 
53 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 19 maja 2002 r.
54 Por. G. Wójcik, Misje w Sokołowie, KS, 11 (2002), nr 6-7, s. 6.
55 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 9 czerwca 2002 r.
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samotnych i opuszczonych. Wtedy też udzielony został sakrament chorych 
oraz błogosławieństwo lourdzkie. Następnie chorzy byli odwiedzani w do-
mach. Komunia św. rodzin miała miejsce o godz. 17:00 i 19:00. Każdy dzień 
misji kończony był Apelem Jasnogórskim o godz. 21:00. Zamknięcie misji 
odbyło się w środę 19 czerwca. Modlitwa misyjna w tym dniu rozpoczęła się 
tradycyjnie o godz. 7:30. Kolejno odprawiona została Msza św., wygłoszona 
nauka dla matek w stanie błogosławionym i udzielono błogosławieństwa 
małym dzieciom. O godz. 17:00 zorganizowana została Droga Krzyżowa. 
Później poświęcono krzyż misyjny na placu kościelnym. Odprawiona na-
stępnie Msza św. stanowiła zakończenie misji świętych56.

Samo nawiedzenie parafii sokołowskiej miało miejsce w dniach 
21-22 czerwca 2002 r.57 Było to zarazem jedno z największych duchowych 
wydarzeń w życiu wspólnoty parafialnej na przełomie wieków i tysiącle-
ci. Dla podkreślenia wyjątkowego charakteru uroczystości cała parafia, 
a zwłaszcza trasa przejazdu obrazu, została udekorowana. Na krańcach 
parafii umieszczono natomiast transparenty witające Maryję i wyrażające 
uczucia miejscowych wiernych. Również w oknach domów pojawiły się 
wizerunki maryjne, a ściany i ogrodzenia ustrojono kwiatami, kokardami 
oraz flagami narodowymi i maryjnymi.

Obraz przywieziony został z parafii w Mazurach58. Obrzęd powita-
nia Matki Bożej zgromadził wielką liczbę parafian na sokołowskim Rynku. 
Modlitewnemu przygotowaniu przewodniczył wikariusz ks. Mieczysław 
Kędzior. On także w sposób szczególny był odpowiedzialny za organizację 
peregrynacji w Sokołowie. Podczas oczekiwania przemawiał jeden z misjo-
narzy. Śpiew animowała nauczycielka religii Beata Głowala, a także schola 
dziewczęca pod jej kierownictwem.

Przed przywiezieniem obrazu na Rynek przybyła procesja z kościo-
ła farnego. Szli w niej kandydaci do bierzmowania, ministranci, pozostali 
kapłani sokołowscy oraz kondekanalni, jak również przybyli specjalnie z tej 
okazji bp Kazimierz Górny i wikariusz biskupi ds. formacji stałej kapłanów 
ks. Wiesław Szurek. Przybycie ikony nastąpiło tuż przed 17:00. Samochód-
-kaplicę, który nadjechał z Mazurów ulicą Podstawskiego, eskortował wóz 
policyjny.

56 Zbiory autora [dalej: AAW], Zaproszenie na Misje 13-19 czerwca 2002 i na Uroczystość 
Nawiedzenia Matki Bożej w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego 21-22 czerwca 
2002 w parafii Sokołów Małopolski.

57 Por. APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 16 czerwca 2002 r.
58 AAW, Zaproszenie. Misje święte 12-18.06.2002 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej 

Jasnogórskiej w parafii Mazury 20-21.06.2002 r.
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Po przywitaniu Obrazu przez proboszcza sokołowskiego ks. Mie-
czysława Wajdę procesja ruszyła z powrotem do kościoła farnego. Ikonę 
nieśli odświętnie ubrani strażacy sokołowscy. W świątyni parafialnej miejsce 
miała intronizacja Obrazu. Wizerunek umieszczono na specjalnym tronie 
w pobliżu prezbiterium. Za tło posłużyło efektowne serce, wykonane z zie-
lonych gałązek, pomiędzy które wpleciono 500 białych i czerwonych róż. 
Dekorację tę przygotowała służebniczka s. Elżbieta.

Początek liturgii w kościele stanowiło okadzenie Obrazu przy 
śpiewie pieśni 0, Maryjo, witam Cię wykonanej przez parafian. Potem od-
czytano perykopę ewangeliczną o nawiedzeniu św. Elżbiety przez Matkę 
Najświętszą. W połowie Ewangelii zaśpiewano kantyk Magnificat. Po od-
czytaniu Ewangelii ks. Wiesław Szurek odczytał telegram Ojca Świętego, 
wystosowany do wszystkich parafii diecezji rzeszowskiej z okazji peregry-
nacji Matki Bożej. Potem proboszcz parafii Mazury wraz z delegacją złożył 
w ciszy kwiaty przed ikoną. Następnie miejsce miało przywitanie obrazu 
przez delegacje dzieci, młodzieży, małżeństw oraz przez proboszcza soko-
łowskiego. Poszczególne wypowiedzi przeplatane były krótkimi śpiewami.

Po przywitaniu Maryi odprawiona została Msza św. na rozpoczęcie 
nawiedzenia. Przewodniczył jej bp Kazimierz Górny, koncelebrowało zaś 
15 kapłanów: dziekan sokołowski ks. Mieczysław Wajda, wicedziekan ks. 
Mieczysław Zarych z Nienadówki, kapłani z dekanatu oraz kapłani roda-
cy. Podczas Eucharystii nastąpiło udzielenie przez biskupa sakramentu 
bierzmowania, do którego przystąpiło ponad sto osób. Psalm wykonała 
schola dziewczęca, w śpiewy włączał się również chór parafialny pod 
batutą organistki s. Janiny. W procesji z darami złożono dary duchowe 
i postanowienia parafian.

Kazanie wygłosił kapłan z Sandomierza, jeden z misjonarzy. Zwró-
cił on m.in. uwagę na potrzebę czytelnictwa czasopism i książek religij-
nych, częstego i pobożnego uczestnictwa w Mszy św. oraz zaakcentował 
konieczność spełniania uczynków miłosiernych, które weryfikują wiarę. 
Na zakończenie Najświętszej Ofiary przemówił także biskup. Wyjątkowo 
serdecznie pochwalił on zaangażowanie parafian w przyjęcie obrazu. 
Podziękował przy okazji za budowę kościołów filialnych i troskę o ko-
ścioły sokołowskie, wyrażającą się w ich remontach, przyozdabianiu ich 
i wyposażaniu w potrzebne sprzęty. Bardzo pozytywnie wypowiedział się 
o tutejszych wiernych, nazywając ziemię sokołowską najbardziej pobożną 
częścią dekanatu.

Po Mszy św. nastąpiło czuwanie parafian przy obrazie. Mimo go-
rąca i ścisku uczestniczyły w nim tłumy sokołowian. O godz. 21:00 kustosz 
obrazu, paulin o. Melchior poprowadził Apel Jasnogórski. Przybrał on 
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wyjątkową formę. Po odśpiewaniu pieśni Maryjo, Królowo Polski zakonnik 
nie poprowadził tradycyjnego rozważania modlitewnego. Miało miejsce 
natomiast ponad godzinne wyświetlanie przeźroczy ukazujących ludzi, 
którzy w szczególny sposób doświadczyli łaskawości Matki Najświętszej. 
Przeźrocza przedstawiały osoby uzdrowione na Jasnej Górze, po modlitwie 
wstawienniczej innych osób przed cudownym obrazem oraz po Mszy św., 
celebrowanej w klasztorze częstochowskim. Apel Jasnogórski zakończyło 
odśpiewanie pieśni Ze wzgórz Częstochowy.

O północy z piątku na sobotę celebrowana była Eucharystia w in-
tencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Przyjechali na nią 
niektórzy z księży rodaków oraz kapłanów, którzy pracowali wcześniej 
w Sokołowie jako wikariusze. Mszy św. przewodniczył ks. Franciszek Naja, 
senior sokołowskich rodaków. Prócz niego koncelebrowali rodacy: ks. Jan 
Chmiel, ks. Marian Darocha, ks. Władysław Zdeb, ks. Krzysztof Piękoś, 
ks. Krzysztof Wielgosz oraz neoprezbiter ks. Zbigniew Kraska. Mszę św. 
sprawowali także ks. Józef Kłosowski i ks. Stanisław Grzyb. Mszę św. od-
prawiono z formularza o Maryi Matce Kościoła. Kazanie wygłoszone przez 
ks. Franciszka Naję poruszało temat powołania. Kapłan podjął w nim też 
tematy społeczne, m.in. kwestię odpowiedzialności katolików za naród 
i państwo polskie.

Czuwanie przy obrazie trwało do rana. Przewodniczyli mu kolejno 
członkowie żeńskich i męskich róż różańcowych oraz Domowego Kościoła, 
Akcji Katolickiej, Koła Przyjaciół Radia Maryja, Caritasu i chórów para-
fialnych. Podkreślić trzeba jednak, że poza nimi w czuwaniu uczestniczyło 
wielu innych parafian, którzy indywidualnie włączali się w prowadzone 
modlitwy.

O godz. 5:30 odśpiewano Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Naj-
świętszej Maryi Panny. Bezpośrednio po nich odprawiona została pierwsza 
Msza św. Druga Msza św., na którą zaproszone zostały szczególnie osoby 
starsze, samotne, chore i cierpiące, sprawowana była o 9:00. Po tej Euchary-
stii obraz przewieziono do kościoła filialnego w Wólce Sokołowskiej. Tam 
o 11:00 nastąpiło przywitanie ikony przez dzieci, młodzież, małżeństwa 
oraz przez seniorów. Przemówił również proboszcz sokołowski. Po Mszy 
św. nastąpił hołd złożony Matce Bożej przez mieszkańców Wólki, a póź-
niej ikonę ponownie przewieziono do kościoła farnego. Przez całą drogę 
samochód-kaplicę pilotował radiowóz policyjny

O godz. 13:00 nastąpiła kolejna Msza św. dla dzieci i młodzieży. 
Po niej parafianie mieli jeszcze możliwość indywidualnej modlitwy przed 
obrazem. O godz. 15:00 nastąpiła liturgia pożegnania wizerunku. Poprze-
dziła ją Koronka do Miłosierdzia Bożego. Po zakończeniu następującej po 
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niej Najświętszej Ofiary przeniesiono wizerunek do samochodu-kaplicy. 
Uczynili to strażacy pełniący przez cały czas nawiedzenia wartę honorową 
przed ikoną. Przed kościołem nastąpiło uroczyste pożegnanie Matki Bożej 
przez wszystkich parafian sokołowskich. Obraz przewieziono do Kamienia, 
skąd na drugi dzień wyruszył do następnych parafii dekanatu: Krzywej Wsi, 
Łowiska, Górna, Wólki Niedźwiedzkiej, Trzebosi, Medyni Głogowskiej, 
Wólki Podleśnej, Trzebuski, Nienadówki i Stobiernej59. Już po pożegnaniu 
obrazu o trwaniu peregrynacji w dekanacie sokołowskim przypominała 
świeca nawiedzenia płonąca w trakcie wszystkich nabożeństw przed tro-
nem obrazu60.

Doniosłe wydarzenie, jakim była peregrynacja, na długo pozostało 
w pamięci sokołowian. Słów wdzięczności wszystkim, którzy zaangażowali 
się w przygotowania oraz pomoc organizacyjną związaną z nawiedzeniem, 
nie szczędzili duszpasterze. W ich intencji sprawowana była Msza św. 
w niedzielę 30 czerwca 2002 r. Wcześniej proboszcz przekazywał: „Minęła 
niezapomniana Uroczystość Nawiedzenia Matki Bożej naszej parafii w kopii 
Obrazu Jasnogórskiego, do której przygotowywaliśmy się przez Misje św. 
Sprawny i owocny przebieg tej Uroczystości wymagał zaangażowania bardzo 
wielu ludzi, wielkiego ich wysiłku. Dlatego wszystkim, którzy bezpośrednio 
czy pośrednio brali jakikolwiek udział w przygotowaniu i przeprowadze-
niu tej Uroczystości, pragnę dzisiaj jak najserdeczniej podziękować – Bóg 
zapłać! (...)”61.

Wspomnienie nawiedzenia powróciło jeszcze niejeden raz w So-
kołowie w głoszonych kazaniach, prowadzonych katechezach, dyskusjach 
podczas spotkań grup duszpasterskich oraz przekazywanych ogłoszeniach 
parafialnych. Szczególny wydźwięk miały informacje z połowy sierpnia 2002 
roku dotyczące zakończenia peregrynacji w diecezji rzeszowskiej i udziału 
w nim parafian sokołowskich. Wydarzenie to połączono z jubileuszem 
dziesięciolecia diecezji rzeszowskiej, diecezjalnym dziękczynieniem za re-
kolekcje wakacyjne członków grup i stowarzyszeń religijnych oraz Dniem 
Świętości Życia Kapłańskiego. Przy tej okazji ks. Mieczysław Wajda zachęcił 
wszystkich, by uczestniczyli w pożegnaniu obrazu Czarnej Madonny przy 
rzeszowskiej katedrze62.

59 Por. M. Kędzior, „Oto Matka twoja”, „Źródło Diecezji Rzeszowskiej” [dalej: ŹDR], 
2002, nr 30, s. III.

60 AAW, Zaproszenie na Misje 13-19 czerwca 2002 i na Uroczystość Nawiedzenia Matki 
Bożej; B. Walicki, Matka naszego Pana przychodzi do nas, KS, 11 (2002), nr 6-7, s. 1-3.

61 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 23 czerwca 2002 r.
62 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 18 sierpnia 2002 r.: „Zbliża się 24 sierpnia br. – 

najbliższa sobota. W naszej rzeszowskiej diecezji ta sobota ma charakter szczególny. 
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Odwiedziny parafii sokołowskiej przez kopię obrazu Królowej 
Polski przywołane też zostały w niedzielę 13 października 2002 r. W tym 
dniu przypadała pierwsza rocznica rozpoczęcia peregrynacji w diecezji 
rzeszowskiej. Z tej okazji nowy proboszcz sokołowski ks. Jan Prucnal za-
chęcił wiernych do przybycia na popołudniowe nabożeństwo różańcowe. 
Modlitwa ta stanowiła szczególne dziękczynienie wspólnotowe za łaski 
otrzymane w czasie nawiedzenia63.

Warto tu wspomnieć, że w sobotę 21 czerwca 2003 r. przypadała 
rocznica nawiedzenia parafii sokołowskiej przez Matkę Bożą w kopii 
Obrazu Jasnogórskiego. Po procesji eucharystycznej odbyła się adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godz. 20:30. Później odmówiono Różaniec 
i odśpiewano Te Deum laudamus. Nabożeństwo zakończono o godz. 21:00 
Apelem Jasnogórskim64.

Pewnym przedłużeniem i dopełnieniem nawiedzenia była renowa-
cja misji, jaka odbyła się w parafii sokołowskiej w dniach 1-5 października 
2003 r. Miała ona szczególny charakter, gdyż stanowiła przygotowanie 
do uroczystego odpustu z okazji święta Matki Bożej Różańcowej oraz była 
połączona z Dekanalnym Kongresem Różańcowym.

Przeżywać będziemy zakończenie Nawiedzenia, które rozpoczęło się 13 października 
2001 roku w Gorlicach i Matka Boża w znaku Jasnogórskiego Obrazu odwiedziła 
wszystkie parafie w diecezji (w naszej parafii gościła 21-22 czerwca). Zakończenie 
w Katedrze Rzeszowskiej. W tej uroczystości wezmą udział wszyscy kapłani naszej 
parafii, a także jak najliczniejsza delegacja, w skład której wchodzą ministranci, lek-
torzy w strojach liturgicznych, schola, oaza, KSM, Akcja Katolicka, Parafialny Zespół 
Caritas, róże różańcowe, członkowie Rady Duszpasterskiej, Oazy Rodzin – Kościół 
Domowy oraz wszystkie inne grupy i stowarzyszenia kościelne. Liczymy, że z naszej 
parafii delegatów będzie wielu, na kilka autokarów. Dlatego prosimy, aby do środy 
włącznie zgłaszać chęć wyjazdu do Rzeszowa-Katedry. Wyjazd w sobotę o godz. 9:00 
sprzed wikarówki. Można również przyjechać samochodami osobowymi, parkingi 
będą przy katedrze. Udział w tej uroczystości weźmie, podobnie jak na rozpoczęciu 
peregrynacji, Episkopat Polski pod przewodnictwem Księdza Prymasa. Przewidziana 
jest koncelebra około czterystu kapłanów. W czasie Mszy św. będziemy dziękować za 
czas Nawiedzenia, za dziesięciolecie diecezji, za pielgrzymkę Ojca Św. do Ojczyzny, za 
kapłanów z racji Dnia Świętości Kapłańskiej oraz za rekolekcje wakacyjne, które były 
prowadzone w ramach formacji członków ruchów i stowarzyszeń kościelnych. Jesteśmy 
wdzięczni Panu Bogu za wspaniałe przeżycia w każdej parafii podczas Nawiedzenia, 
więc tym bardziej bądźmy zobowiązani do udziału w uroczystym zakończeniu peregry-
nacji i w pożegnaniu Jasnogórskiej Matki i Królowej. Po Mszy św. nastąpi zawierzenie 
diecezji Matce Bożej i Obraz zostanie przekazany do Archidiecezji Przemyskiej”.

63 APS, KOP 2000-2002, Ogłoszenia z 13 października 2002 r.
64 APS, Księga ogłoszeń parafialnych 2003-2006 [dalej: KOP 2003-2006], Ogłoszenia 

z 15 czerwca 2003 r.; B. Walicki, Pod opieką św. Jana Chrzciciela. Z życia parafii soko-
łowskiej, KS, 12 (2003), nr 6-7, s. 16.
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Renowacja misji św. była odnowieniem ćwiczeń duchowych, które 
były prowadzone rok wcześniej. Nabożeństwa i spotkania prowadzili dwaj 
doświadczeni kapłani: proboszcz z Krzemienicy ks. Bolesław Pilk oraz 
proboszcz z Wesołej ks. Franciszek Urban. Z tego powodu, podobnie jak 
przed rokiem, nauki głoszone były jednocześnie w kościele parafialnym (ks. 
Bolesław Pilk) oraz dojazdowym na Wólce Sokołowskiej (ks. Franciszek 
Urban). Ułatwiało to znacznie mieszkańcom Wólki uczestnictwo w cele-
browanych nabożeństwach.

Rozpoczęcie nastąpiło w środę 1 października uroczystym na-
bożeństwem różańcowym o godz. 17:00. Po nim celebrowana była Msza 
św. z nauką ogólną dla wszystkich, a po niej – nauka stanowa dla kobiet. 
Obrzędy pierwszego dnia renowacji misji św. zakończyły się Apelem 
Jasnogórskim. W dniach 2-4 października program ćwiczeń duchowych 
był taki sam. O godz. 8:00 sprawowane było nabożeństwo różańca św., 
a po nim odprawiana była Eucharystia. Kolejne punkty programu miały 
miejsce dopiero wieczorem. O godz. 17:00 przy wystawionym do adoracji 
Najświętszym Sakramencie ponownie odmawiano różaniec św., a po nim 
wierni uczestniczyli we Mszy św. o godz. 18:00 z nauką ogólną przeznaczoną 
dla wszystkich. Dzień zamykał codziennie Apel Jasnogórski. Istniały jednak 
pewne różnice – w czwartek po Mszy św. wieczornej misjonarze głosili 
nauki stanowe dla mężczyzn, zaś w piątek – dla młodzieży.

W sobotę nie było natomiast Mszy św. o godz. 8:30, a jedynie nauka 
ogólna. O godz. 9:00 rozpoczęła się spowiedź, w której posługą sakramen-
talną służyli kapłani kondekanalni. O godz. 11:00 odprawiono nabożeństwo 
różańcowe dla dzieci z dekanatu sokołowskiego, a po niej celebrowana była 
przez wszystkich księży z dekanatu Msza św. Po południu spowiedź św. 
trwała w godz. 14:30-18:00, z krótką półgodzinną przerwą65.

Najbardziej uroczysty charakter posiadała niedziela 5 paździer-
nika – dzień odpustu parafialnego. Kazania w tym dniu głosił ks. Franci-
szek Urban. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się oczywiście suma 
odpustowa celebrowana o godz. 1100. Przybyły na nią piesze i autobusowe 
pielgrzymki z wszystkich parafii Dekanatu Sokołowskiego. Liczyły one 
od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Wszystkie miały swoje krzyże piel-
grzymkowe, niektóre również lizaki z nazwą parafii. W większości z nich 
szli ich duszpasterze, jak przykładowo wikariusz z Nienadówki ks. Grzegorz 
Czeluśniak, wikariusz z Górna ks. Krzysztof Kołodziejczyk czy wikariusz 
ze Stobiernej ks. Krzysztof Rusznica. Grupy pątnicze modliły się przede 

65 APS, KOP 2003-2006, Ogłoszenia z 28 września 2003 r.; APS, KOP 2003-2006, Ogło-
szenia z 5 października 2003 r.
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wszystkim o opiekę i Boże błogosławieństwo dla swoich parafii oraz dla 
Papieża Jana Pawła II. Pielgrzymów z poszczególnych parafii witali księża 
misjonarze. Oni także odczytywali ich intencje.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Bolesław Pilk. On także 
wygłosił kazanie. Prócz niego Eucharystię koncelebrowało siedmiu ka-
płanów. Uczestniczyli w niej pielgrzymi z całego dekanatu sokołowskiego 
oraz członkowie miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Na zakończenie 
Mszy św. zorganizowano procesję z Najświętszym Sakramentem wokół 
kościoła. Procesja wędrowała do pięciu ołtarzy upamiętniających pięć ta-
jemnic różańcowych. Poszczególne ołtarze wznieśli mieszkańcy: Sokołowa, 
Kątów Trzebuskich, sokołowskiego osiedla przy ul. Pileckich, Turzy i Wólki 
Sokołowskiej. Przy każdym ołtarzu zebrani odmawiali jedną z tajemnic 
radosnych różańca. Rozważania prowadzili księża misjonarze, zaś modlitwy 
– delegaci parafii. Ostatni dziesiątek różańcowy odmówili kapłani konde-
kanalni. Niestety, nie dopisała pogoda, wskutek czego ostatnią tajemnicę 
rozważano już we wnętrzu świątyni. Po procesji odśpiewano hymn Ciebie, 
Boga wysławiamy. Miało wówczas także miejsce uroczyste błogosławień-
stwo Najświętszym Sakramentem. Celebrowane obrzędy zakończyła pieśń 
Boże, coś Polskę66.

4. Peregrynacje różańcowe w latach 2003-2004

W latach 2003-2004 parafia sokołowska przeżyła dwie peregrynacje 
różańcowe. Wydarzenie to zostało głęboko przeżyte przez mieszkańców, 
ponieważ w Sokołowie Małopolskim pobożność różańcowa ma bogatą 
tradycję. Jej początek odnotowano już w połowie XVIII wieku w Bractwie 
Różańca Świętego. W późniejszym czasie popularność zdobyło w parafii 
Stowarzyszenie Żywego Różańca. Z biegiem czasu pobożność różańcowa 
coraz mocniej gruntowała się w środowisku sokołowskim. W okresie 
powojennym nabożeństwo różańcowe połączone zostało w Sokołowie 
z kultem Matki Bożej Królowej Świata, czczonej tu w łaskami słynącym 
wizerunku Pani Sokołowskiej. Szczególnym propagatorem modlitwy 
różańcowej był były proboszcz tutejszej parafii, ks. Mieczysław Wajda. 
W święto Matki Bożej Różańcowej organizowane są w Sokołowie uroczyste 
odpusty, niekiedy poprzedzone rekolekcjami bądź misjami. W tym dniu 
do miejscowego kościoła farnego przychodzą piesze pielgrzymki z innych 

66 B. Walicki, Pod opieką św. Jana Chrzciciela. Z życia parafii sokołowskiej, KS, 12 (2003), 
nr 10, s. 19.
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parafii dekanatu. Uczestniczy w nich wiele osób, które przynoszą Maryi 
swoje troski i radości67.

W maju 2003 roku nawiedzenie różańcowe przeżyła sokołowska 
wspólnota Sióstr Służebniczek. Wówczas to do domu zakonnego i ochron-
ki przybył Różaniec Wędrujący, który wcześniej został poświęcony przez 
Ojca Świętego. Przy tej okazji urządzono osobne nabożeństwo różańcowe 
razem z dziećmi przedszkolnymi. Modlitwę prowadziła s. Krystyna Woj-
tas, a każde z dzieci chodzących do ochronki trzymało w ręku różaniec 
w trakcie odmawiania jednego „Zdrowaś Maryjo”. Jak zapisały w swojej 
kronice zakonnice, zarówno dla dzieci, jak i dla sióstr było to niezapomniane 
przeżycie duchowe68.

Rok później peregrynację różańca w rodzinach zorganizował pro-
boszcz sokołowski ks. Jan Prucnal. Nawiedzenie rozpoczęło się w czwartek 
25 marca 2004 r., w Dzień Świętości Życia, a okazją do niej był zakończony 
Rok Różańca Świętego. Po Mszy św. wieczornej przedstawiciele 24 rodzin 
z parafii odebrali różańce, książeczki do modlitwy oraz list Ojca Świętego 
Rosarium Virginis Mariae. Osiem różańców peregrynowało w Sokołowie, 
a po cztery w wioskach: Kąty Trzebuskie, Trzebuska-Dworzysko, Turza 
i Wólka Sokołowska69. Od tej pory w sześciu miejscach parafii odmawiane 
były wszystkie tajemnice różańcowe, które łączyły parafię w jedną wielką 
rodzinę, spojoną wołaniem do Maryi70.

Inicjatywie ks. Jana Prucnala przyświecały myśli Jana Pawła II: 
„Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec 
święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzy-
ja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej 

67 Tegoż, Peregrynacja Różańca Świętego w rodzinach parafii sokołowskiej, ŹDR, 2004, 
nr 15, s. III.

68 Por. S. Woś, s. 199.
69 O szczegółach peregrynacji informował proboszcz w niedzielę 21 marca 2004 r.: „Wy-

ruszą 24 różańce w sześciu miejscach parafii. W związku z tym prosimy, aby na Mszę 
św. o godz. 18:00 przyszli przedstawiciele rodzin: z bloku nr 1 przy ulicy Pileckich 
mieszkanie: 1, 2, 3 i 4, z ulicy Rzeszowskiej od strony Rzeszowa cztery kolejne domy, 
przedstawiciele pierwszych czterech domów z Turzy, z Wólki Sokołowskiej, z Kątów 
Trzebuskich i z Trzebuski-Dworzyska. Zabiorą oni do swoich domów różańce z ko-
ścioła, książeczki do rozważań tajemnic, List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II 
o różańcu i książkę wpisów rodzin uczestniczących w Krucjacie Różańcowej. Każda 
rodzina będzie rozważać kolejną przydzieloną część różańca. W ten sposób w sześciu 
miejscach naszej parafii będzie codziennie odmawiany cały różaniec – wszystkie cztery 
części. W czasie modlitwy różańcowej palimy gromnicę. Światło gromnicy symbolizuje 
Nawiedzenie Matki Najświętszej. W dniu następnym przekazujemy różaniec czterem 
kolejnym rodzinom”. APS, KOP 2003-2006, Ogłoszenia z 21 marca 2004 r.

70 B. Walicki, Dzieje obrazu i kultu Pani Sokołowskiej, s. 109.
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członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, 
by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, 
by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego”71. 

Przywołać tu trzeba słowa proboszcza sokołowskiego: „Ojciec 
Święty Jan Paweł II w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae za-
prosił Kościół do pogłębienia modlitwy różańcowej. Odpowiadamy więc 
na apel Ojca Świętego i spełniamy prośbę Matki Najświętszej. W czasie, 
kiedy zagrożony jest pokój na świecie, zagrożona jest rodzina oraz życie 
ludzkie, wołajmy do Matki Bożej, aby przyszła nam z pomocą i prośmy ją 
o to poprzez różaniec, który sama wskazała jako jedyny ratunek dla świata. 
Różaniec, który nawiedzi rodziny, będzie łączył mieszkańców naszej parafii 
w jedno wielkie wołanie do Matki Najświętszej”72. 

5. Nawiedzenie parafii przez relikwie 
bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Kolejne nawiedzenie odbyło się dwa lata później. Związane ono 
było z 61. rocznicą śmierci podharcmistrza bł. Stefana Wincentego Freli-
chowskiego – patrona harcerzy, jaka przypadała w dniu 23 lutego 2006 r.73 
Z tej okazji biskup polowy oraz naczelni kapelani ZHP i ZHR zaapelowali 
do organizacji harcerskich o przyjęcie relikwii. Intencje nawiedzenia obej-
mowały szybką beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II oraz kanonizację 
i wzrost kultu Błogosławionego. Celem było również pogłębienie życia 
religijnego środowisk harcerskich, przybliżenie młodzieży postaci Patrona 
harcerzy jako wzoru życia chrześcijańskiego i orędownika przed Bogiem 
oraz wspólna modlitwa harcerzy zrzeszonych w różnych organizacjach.

Peregrynacja rozpoczęła się w Pelplinie – miejscu, w którym bł. 
Stefan Wincenty Frelichowski przygotowywał się do kapłaństwa i praco-
wał przez rok. W dniach 6-8 czerwca 2006 r. relikwie nawiedziły diecezję 
rzeszowską. Parafię sokołowską spotkał ten zaszczyt, że była jedną z trzech 
– obok farnej w Jaśle i farnej w Rzeszowie – które je gościły. Zorganizowanie 
nawiedzenia relikwii w parafii sokołowskiej było dziełem harcerzy zrzeszo-
nych w Miejsko-Gminnym Związku Drużyn Harcerskich „Sokół” w So-
kołowie Małopolskim. Opiekę nad uroczystością sprawował komendant 
harcmistrz Jerzy Mełech. Wspomagali go w tym drużynowi: podharcmistrz 
Bożena Mełech, przewodnik Barbara Skóra-Czachor i Magdalena Kucia.

71 Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae, 41.
72 APS, KOP 2003-2006, Ogłoszenia z 21 marca 2004 r.
73 Peregrynację tę od roku 2006 przeżywały szczególnie środowiska harcerskie i garnizony 

Wojska Polskiego. Por. W. Pałęcki, kol. 285.
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Relikwie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego przybyły do pa-
rafii sokołowskiej w dniu 8 czerwca 2006 r. o godz. 10:00. Przywiozła je de-
legacja harcerzy z Rzeszowa razem z diecezjalnym duszpasterzem harcerzy 
ks. Czesławem Gorajem. Witali je harcerze z Górna, Nienadówki i Sokołowa 
razem z opiekunami oraz kapłanami: proboszczem sokołowskim ks. Janem 
Prucnalem, seniorem ks. prał. Mieczysławem Wajdą, wikarym sokołow-
skim ks. Zbigniewem Kraską oraz wikarym nienadowskim ks. Jarosławem 
Stefańskim. Obecni też byli reprezentanci miejscowych parafian74.

Wyrazy czci relikwiom przez ucałowanie oddali kapłani i przed-
stawiciel harcerzy. Później nastąpiło wprowadzenie relikwii do kościoła. 
Słowa powitania wygłosił ks. Jan Prucnal: „Jan Paweł II podczas beatyfikacji 
Księdza Frelichowskiego 7 czerwca 1999 r. w Toruniu zachęcił harcerzy, 
aby stał się on dla nich orędownikiem pokoju i pojednania. Podejmujemy 
zatem gorącą modlitwę o pojednanie. W pierwszym rzędzie o pojednanie 
wśród wspólnoty harcerskiej, a następnie w całej Polsce. Modlimy się, aby 
wszyscy Polacy troszczyli się o wspólne dobro, jakim jest nasza Ojczyzna. 
(...) Patron harcerzy żył niedługo, bo tylko 32 lata. Harcerze i harcerki to 
w większości ludzie młodzi. Drodzy młodzi przyjaciele, przed wami do-
skonały wzór, który możecie naśladować. Bł. Stefan Wincenty Frelichowski 
był człowiekiem radosnym. Dziś potrzeba właśnie takiej postawy. Bądźcie 
ludźmi radosnymi, przeciwstawiajcie się pesymizmowi. Ukazujcie światu 
radosne oblicze chrześcijanina, radosne oblicze wiary”.

Po powitaniu relikwie zostały wystawione do adoracji. W pierwszej 
części modlitwy i rozważania prowadzili ks. Jarosław Stefański i harcerze. 
Następnie był czas na osobistą, cichą adorację. O godz. 14:00 miał miejsce 
okolicznościowy program artystyczny wykonany przez harcerzy z 22. i 26. 
Drużyny z Sokołowa Małopolskiego. Chętni mogli też zwiedzać wystawę 
poświęconą Błogosławionemu, ustawioną w nawie bocznej kościoła.

Po zakończeniu programu, o godz. 15:00 celebrowana była Msza 
św. Przewodniczył jej kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie ks. Jan 
Szczupak, a w koncelebrę włączyli się: ks. Jan Prucnal, ks. Czesław Goraj, 
ks. Jarosław Stefański, ks. Mariusz Wawrzynek i ks. Zbigniew Kraska. 
Modlitewną obecnością służyli też ks. prał. Mieczysław Wajda i ks. prał. 
Mieczysław Zarych z Nienadówki. W Mszy św. uczestniczyli m.in.: za-
stępca burmistrza Bogusław Kida, radni Rady Miejskiej: Stanisław Kula, 
Mieczysław Kobiernik i Leszek Walicki oraz dyrektorzy Zespołów Szkół: 
Grażyna Majka z Sokołowa i Andrzej Sztorc z Nienadówki. Środowisko 
harcerskie reprezentowały: komendantka Podkarpackiej Chorągwi ZHP 

74 APS, KOP 2003-2006, Ogłoszenia z 4 czerwca 2006 r.
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harcmistrz Władysława Domagała i komendantka Hufca Ziemi Rzeszow-
skiej harcmistrz Janina Koryl. Obecne też były: harcmistrz Genowefa Mazur 
i harcmistrz Aniela Sroczyk75.

W sprawowaną liturgię aktywnie włączyli się harcerze. Zajęli się 
m.in. ministranturą, odczytaniem lekcji i podaniem wezwań Modlitwy 
Wiernych. Przynieśli też w uroczystej procesji kwiaty i dary ołtarza. W ubo-
gacenie zewnętrznego wymiaru liturgii włączyła się harcerska schola z 24. 
Drużyny z Górna pod kierunkiem Dariusza Kosaka.

Okolicznościową homilię wygłosił ks. Czesław Goraj. Zaznaczył 
w niej: „Jedność wynika z miłości. Bóg zna człowieka i wie, co może zaspo-
koić potrzeby jego serca. Postać naszego patrona ukazuje, że w swoim życiu 
zrealizował on miłość. Uznał, że droga kapłańska, droga miłości Pana Boga 
będzie najlepsza. Później jego losy potwierdziły wierność temu wyborowi. 
Do zrealizowania miłości bliźniego przygotowywał się od najmłodszych lat. 
Od dziecka chciał służyć społeczeństwu. Nie był tylko obserwatorem życia, 
lecz na każdym kroku świadczył miłość. (...) W hipermarkecie współczesne-
go świata jest wiele stoisk. Wśród nich jest jedno, być może nie najbardziej 
oblegane, nieoświetlone. To propozycja wyboru życia harcerskiego. Droga 
harcerza to droga wierności Panu Bogu i Ojczyźnie. Bądźmy dumni, że 
na naszej piersi zawisł harcerski krzyż. To droga dana nam, byśmy nią idąc, 
nie pogubili się w życiu”.

Pod koniec Mszy św. nawiedzenia proboszcz sokołowski ks. Jan 
Prucnal dokonał poświęcenia nowego sztandaru Związku Drużyn Harcer-
skich „Sokół”. Po zakończeniu Eucharystii wierni mieli natomiast możliwość 
ucałowania relikwii. Później opuściły one diecezję rzeszowską i zostały 
przewiezione do Przemyśla76.

6. Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózki

W roku 2007 lokalny Kościół rzeszowski żył wielkim wydarzeniem, 
jakim była peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózki, dziewicy i męczennicy, 
patronki diecezji rzeszowskiej. Inicjatywa ta podjęta została z okazji 15-lecia 
istnienia Diecezji Rzeszowskiej oraz 20. rocznicy beatyfikacji bł. Karoliny77. 
Warto tu zacytować kilka słów z Listu Pasterskiego Biskupa Rzeszowskiego 

75 B. Walicki, Nawiedzenie parafii przez relikwie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, 
KS, 15 (2006), nr 6-7, s. 33.

76 Tegoż, Peregrynacje w sokołowskim kościele na początku XXI wieku, s. 29; tegoż, Na-
wiedzenie parafii sokołowskiej przez relikwie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, 
ŹDR, 2006, nr 26, s. I.

77 Peregrynacja taka trwała w latach 2004-2005 w diecezji tarnowskiej, w latach 2006-
2007 w archidiecezji poznańskiej oraz od roku 2007 we wszystkich środowiskach, gdzie 
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Kazimierza Górnego wydanego z okazji peregrynacji: „Popieramy z rado-
ścią tę piękną inicjatywę i będziemy się modlić, aby postać Błogosławionej, 
jej życie i świadectwo miłości Chrystusa oraz dobroci ludzi przyczyniły się 
do pogłębienia i większego umiłowania naszego chrześcijańskiego powo-
łania, wszak wszyscy jesteśmy powołani do świętości, od chrztu świętego 
staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi”78.

Nadrzędnym celem peregrynacji było odnowienie i pogłębienie 
życia duchowego wiernych. Nawiedzenie relikwii miało zwracać uwagę 
na zainteresowanie się młodzieżą, rangę wychowania dzieci i młodzieży, 
odpowiedzialność za wspólnoty, stowarzyszenia i ruchy katolickie oraz 
wychowywanie do czystości. Nie bez znaczenia pozostawały starania 
o ponowne odkrycie doniosłości zaangażowania rodziców w wychowanie 
dzieci i młodzieży, jak również odpowiedzialności kapłanów, rodziców, osób 
dorosłych i grup młodzieżowych za dzieło ewangelizacji. Ostatnim zada-
niem, jakie postawiono przed peregrynacją, było przygotowanie do ogól-
nopolskiej pielgrzymki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży do grobu 
Błogosławionej w Zabawie, jaka miała miejsce w dniu 14 czerwca 2008 r.

Nawiedzenie regionu rzeszowskiego było możliwe dzięki pozy-
tywnej odpowiedzi biskupa tarnowskiego, który zgodził się na przekazanie 
relikwii bł. Karoliny z sanktuarium w Zabawie. Do diecezji rzeszowskiej 
przywiozła je w dniu 9 czerwca delegacja Zarządu Diecezjalnego KSM, 
która brała tam udział w Krajowej Radzie KSM. Peregrynacja rozpoczęła 
się w wigilię męczeńskiej śmierci Błogosławionej – w dniu 17 listopada 
2007 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Następnie reli-
kwie zaczęły swoją wędrówkę po kolejnych parafiach diecezji rzeszowskiej. 
Do dekanatu sokołowskiego znak Błogosławionej zawitał dopiero w dniu 
7 czerwca 2008 r. Nawiedzenie przeżyły kolejno: Nienadówka, Trzeboś, 
Medynia Głogowska, Wólka Niedźwiedzka, Górno, Łowisko, Kamień, 
Krzywa Wieś – Podlesie, Trzebuska, Mazury i Sokołów Małopolski79.

Do parafii sokołowskiej relikwie bł. Karoliny przybyły we wtorek 
17 czerwca. Nawiedzenie rozpoczęło się o godz. 17:00. Wówczas to relikwie 
zostały przywiezione z parafii Mazury80. Na powitanie relikwii proboszcz ks. 

istniały oddziały Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce. Por. W. Pałęcki, 
kol. 285.

78 Modlitewnik. Błogosławiona Karolina Dziewica Męczennica. Peregrynacja relikwii 
bł. Karoliny Kózkówny, Patronki Diecezji Rzeszowskiej i Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży w 15 roku istnienia Diecezji Rzeszowskiej w 20 roku beatyfikacji bł. Karoliny, 
oprac. P. Tomoń, W. Szurek, Rzeszów, 2007.

79 B. Walicki, Peregrynacje w sokołowskim kościele na początku XXI wieku, s. 29-31.
80 APS, Księga ogłoszeń parafialnych 2007-2010 [dalej: KOP 2007-2010], Ogłoszenia 

z 15 czerwca 2008 r.
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Jan Prucnal zaprosił wszystkich parafian, którzy mogli przybyć, a zwłasz-
cza dzieci i młodzież. Relikwie przyniósł tamtejszy proboszcz ks. Wiesław 
Dopart. Towarzysząca mu młodzież ubrana w stroje ludowe niosła kosz 
kwiatów oraz dwa obrazy przedstawiające Błogosławioną. Na dziedzińcu 
kościelnym relikwiarz przejął ks. Jan Prucnal, który z kolei przekazał go 
prezesowi sokołowskiego oddziału KSM Sebastianowi Lesiczce.

W kościele relikwie spoczęły na małym ołtarzyku ustawionym przy 
filarze w pobliżu balasek. Wszyscy obecni oddali im cześć przez uklęknię-
cie. Słowa modlitwy i powitania wygłosił proboszcz sokołowski: „Witam 
Cię, bł. Karolino, w imieniu całej wspólnoty parafialnej. W imieniu dzieci 
i młodzieży, dorosłych i osób starszych. Witam także w imieniu tych, którzy 
nie mogli tu przybyć. Bądź nam przykładem na ten czas pobytu w naszej 
parafii. Bądź przykładem na dalsze miesiące i lata. Pozwól, byśmy wpatrując 
się, jak Ty, w Jezusa Chrystusa, trwali przy Bogu do końca”. Rządca parafii 
wyraził też podziękowanie przedstawicielom parafii Mazury, którzy przy-
wieźli relikwie do Sokołowa. Życzył im również, aby owoce nawiedzenia 
przez relikwie umocniły ich wszystkich w całym życiu.

Po powitaniu młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
poprowadziła czuwanie modlitewne. Podczas modlitwy wystąpił m.in. 
młodzieżowy chór parafialny. Następnie o godz. 18:00 była celebrowana 
Msza św. ku czci bł. Karoliny. Przewodniczył jej ks. Jan Prucnal, zaś do kon-
celebry włączyli się: ks. Paweł Ciba, ks. Zbigniew Kraska oraz sokołowski 
dominikanin o. Łukasz Woś. Na wstępie proboszcz przypomniał: „Nikt nie 
ma większej miłości, gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół. Te słowa są istotą 
miłości. Taki przykład dał nam Zbawiciel. Pan Jezus wzywa nas do naśla-
dowania siebie. Mijają wieki i pokolenia, a słowa Chrystusa są cały czas 
aktualne i ważne. Były ważne również dla bł. Karoliny, która przybywa dziś 
w znaku relikwii do naszej parafii. Ona sama już za życia była znakiem dla 
tych, z którymi się spotykała i pozostaje znakiem do dzisiaj. Wpatrując się 
w bł. Karolinę, będziemy modlić się w tej Eucharystii o to, co jest ważne 
dla nas, o łaski potrzebne dla całej parafii”.

Ks. Jan Prucnal wygłosił również słowo Boże. „Dziś bł. Karolina 
przemawia do każdego z nas” – mówił kaznodzieja. – „Przypomina o tym, 
co jest ważne w życiu każdego człowieka: kiedy jest dzieckiem, kiedy jest 
młody i kiedy dobiega swego kresu. Bł. Karolina mówi o wielkiej godności 
kobiety, o godności ludzkiej osoby, o godności ciała ludzkiego, które często 
jest spodlone, ale zawsze nosi w sobie zamysł nieśmiertelności. Nasuwa się 
pytanie: czy dziś człowiek, który żyje w supermarkecie świata, będzie chciał 
przyjąć przesłanie bł. Karoliny. A Ona mówi o wartości rodziny i domu. 
Uczy nas troski o życie rodzinne. Napomina, że życie jest cenne i wielkie, 
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bo przez życie doczesne osiągamy życie wieczne. Warto o tym pamiętać, 
gdyż dziś życie człowieka jest często deprecjonowane, odzierane z godności”.

Po Eucharystii nastąpiła dalsza część modlitewnego czuwania. 
Przygotowali je tym razem członkowie Ruchu „Światło-Życie”. O godz. 20:00 
odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej prowadzone przez młodzież. Po 
nim, o godz. 21:00, zebrani w kościele wierni nawiązali modlitewną łączność 
z sanktuarium Czarnej Madonny i wspólnie odśpiewali Apel Jasnogórski. 
Dodać tu należy, że po nabożeństwie każdy z obecnych miał możliwość od-
dania czci relikwiom przez ich ucałowanie przy balaskach. Wśród wiernych 
rozdane też zostały obrazki z bł. Karoliną będące pamiątką uroczystości.

W czwartek 18 czerwca, w drugim dniu peregrynacji, modlitwy 
rozpoczęły się o godz. 8:00 rozważaniem tajemnic różańcowych z bł. Ka-
roliną. Do włączenia się w tę modlitwę zostały zaproszone kobiece róże 
różańcowe. Później na spotkanie z Błogosławioną w znaku relikwii przyszły 
dzieci i młodzież szkolna. Byli to kolejno uczniowie: młodszych klas szkoły 
podstawowej, szkół ponadgimnazjalnych, starszych klas szkoły podstawo-
wej oraz gimnazjum.

Po nawiedzeniu relikwii przez młodzież do kościoła przybyli człon-
kowie męskich róż różańcowych. O godz. 14:00 została zorganizowana 
Droga Krzyżowa „Na szlaku męczeństwa bł. Karoliny” w oparciu o Psalm 
15 z Mszy św. beatyfikacyjnej. Do uczestnictwa w tym nabożeństwie zostali 
zachęceni wszyscy, którzy dysponowali wówczas wolnym czasem. Później, 
w Godzinie Miłosierdzia, odprawiona została Eucharystia na zakończenie 
peregrynacji. Potem relikwie zostały przewiezione do Rzeszowa-Przy-
byszówki81. Pamiątką nawiedzenia zostały obrazki bł. Karoliny wydane 
na okoliczność peregrynacji, które były rozprowadzane przez ministrantów 
w niedzielę 15 czerwca 2008 r.82

7. Nawiedzenie Sokołowa przez symbole  
Światowych Dni Młodzieży

Ostatnią z omawianych peregrynacji było przybycie do parafii 
sokołowskiej symboli Światowych Dni Młodzieży – krzyża i ikony Matki 
Bożej „Salus Populi Romani”83. Warto tu zaznaczyć, że zaszczyt ten spotkał 

81 B. Walicki, Nawiedzenie Sokołowa przez relikwie bł. Karoliny Kózki, KS, 17 (2008), 
nr 7-8, s. 16-17.

82 APS, KOP 2007-2010, Ogłoszenia z 15 czerwca 2008 r.
83 Trwająca od roku 1984 peregrynacja krzyża Światowych Dni Młodzieży ma zasięg 

ogólnoświatowy. Wcześniej w Polsce odbyła się ona w latach 1991 i 2003, obejmując 
archidiecezje: katowicką, lubelską, łódzką i  poznańską oraz diecezje: tarnowską, 
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jedynie wybrane ośrodki duszpasterskie. W całej diecezji peregrynacja 
trwała tylko pierwszych jedenaście dni czerwca 2015 roku. Przebiegała 
ona pod hasłem „Dotknij miłosierdzia”. Wizyta w diecezji rzeszowskiej 
rozpoczęła się powitaniem na placu farnym w Rzeszowie w poniedziałek 
1 czerwca o godz. 10:00.

Po kilkudniowym nawiedzaniu rozmaitych ośrodków duszpaster-
skich i placówek leczniczych w niedzielę 7 czerwca rozpoczęła się peregry-
nacja po diecezji. Symbole Światowych Dni Młodzieży przewiezione zostały 
kolejno do: Sokołowa Małopolskiego, Kolbuszowej, Strzyżowa, Sędziszowa 
Małopolskiego, Ropczyc, Jasła, Dębowca, Gorlic i Glinika. W czwartek 
11 czerwca wróciły one do Rzeszowa, gdzie o godz. 17:00 nastąpiło ich 
pożegnanie w kościele katedralnym84.

Nawiedzenie parafii sokołowskiej proboszcz zapowiedział wiernym 
dwa miesiące wcześniej, podczas informacji duszpasterskich w niedzielę 
12 kwietnia 2015 r.85 Samo wydarzenie rozpoczęło się 7 czerwca o godz. 
8:00 powitaniem na ulicy Jakuba Darochy, naprzeciwko kościoła pw. Ducha 
Świętego. Uczestniczyła w nim młodzież z terenu całego dekanatu soko-
łowskiego. Uczniowie III klas gimnazjalnych przynieśli na tę uroczystość 
własne krzyże, które otrzymali niewiele wcześniej z okazji przyjęcia sakra-
mentu bierzmowania. Później symbole zostały procesyjnie przeniesione 
do kościoła parafialnego. Tam o godz. 9:00 miała miejsce Msza św., której 
przewodniczył bp Kazimierz Górny. Po Eucharystii do godz. 10:45 trwała 
adoracja krzyża. Następnie symbole Światowych Dni Młodzieży zostały 
przewiezione do Kolbuszowej86.

Znamienne, że nawiedzenie parafii przez krzyż i ikonę Matki Bożej 
zbiegło się czasowo z drugą rocznicą koronacji obrazu Pani Sokołowskiej 
– Opiekunki Ludzkich Dróg przeżywaną 8 czerwca. Tego to dnia o godz. 
1100 w świątyni parafialnej odprawiona została koncelebrowana Msza św. 
Przewodniczył jej ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej bp Marian 
Rojek. Do koncelebry przyłączyli się kapłani goście – koledzy kursowi 
proboszcza sokołowskiego ks. Jana Prucnala. Okazją do tego była 34. 
rocznica przyjęcia przez nich święceń kapłańskich w katedrze przemyskiej. 

siedlecką, opolską i gliwicką, a organizowano ją w odniesieniu do Światowych Dni 
Młodzieży w Częstochowie. Por. W. Pałęcki, kol. 284.

84 Dotknij miłosierdzia – peregrynacja symboli ŚDM w Diecezji Rzeszowskiej, „Zwiasto-
wanie”, 24 (2015), nr 2, s. 113-115; Komunikaty Kurii Diecezjalnej, „Zwiastowanie”, 24 
(2015), nr 2, s. 88-90.

85 APS, Księga ogłoszeń parafialnych 2011-2015 [dalej: KOP 2011-2015], Ogłoszenia 
z 12 kwietnia 2015 r.

86 APS, KOP 2011-2015, Ogłoszenia z 31 maja 2015 r.; B. Walicki, Peregrynacje w soko-
łowskim kościele na początku XXI wieku, s. 31.
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Na Eucharystię tę zaproszeni zostali wszyscy wierni, którzy dysponowali 
wolnym czasem. Jednocześnie kustosz sokołowskiego sanktuarium zaape-
lował: „Przeżywana rocznica koronacji niech ożywi w nas miłość do Matki 
Najświętszej. Niech nas zmobilizuje do częstszego udziału w modlitwie 
różańcowej w kaplicy Matki Bożej Sokołowskiej”87.

Duchowym dopełnieniem nawiedzenia parafii przez symbole 
Światowych Dni Młodzieży było włączenie się miejscowej wspólnoty 
wiernych w Światowe Dni Młodzieży organizowane w roku 2016 w Kra-
kowie. Podobnie jak miało to miejsce w całej Polsce, również i parafianie 
sokołowscy zaproszeni zostali do aktywnego włączenia się w organizację 
Światowych Dni Młodzieży. W niedzielę 1 marca 2015 r. ministranci roz-
dawali w przedsionku kościoła formularze, w których można było wyrazić 
gotowość przyjęcia młodzieży uczestniczącej w spotkaniach w Krakowie. 
Przyszłe wydarzenie otoczono także modlitwą. Wielokrotnie organizowane 
były czuwania modlitewne przed Światowymi Dniami Młodzieży w kościele 
pw. Ducha Świętego. Ostatecznie parafia sokołowska gościła 11 uczestni-
ków Światowych Młodzieży. Była to młodzież, która przybyła do Polski 
z Brazylii. Znaleźli oni nocleg w domach parafian w ramach Diecezjalnych 
Dni Młodzieży. Goście zjawili się w Sokołowie w godzinach wieczornych 
w środę 20 lipca 2016 r. W niedzielę 24 lipca włączyli się oni w Eucharystię 
m.in. poprzez śpiew pieśni w swoim języku. Później odbyło się ich spotkanie 
z młodzieżą sokołowską. Warto zaznaczyć, że przedstawiciele parafii soko-
łowskiej również wzięli udział w obchodach w Krakowie oraz spotkaniach 
z Ojcem Świętym Franciszkiem w dniach 30-31 lipca tegoż roku88.
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Summary

Peregrinations in the parish of Sokołów at the turn of the 20th 
and 21st centuries 

A peregrination is an extraordinary pastoral event shaping religio-
us and socio-cultural life of the believers. This is a ceremonial visitation 
of the diocese, parish or various institutions and private homes by the 
images and symbols of Christ, Mary and the saints or relics of saints. At 
the turn of the twentieth and twenty-first centuries, there were several pe-
regrinations in the parish of Sokołów Małopolski. The statue of Our Lady 
of Fatima arrived at the church in 1999 and the image of the Divine Mercy 
in 2000. The next four peregrinations took place on the threshold of the new 
century and millennium. The first one, in 2002, when the church was visited 
by the image of Our Lady of Częstochowa, which travelled through all the 
parishes of the Diocese of Rzeszów. In 2006, the parish church of Sokołów 
was visited by the relics of Blessed Stefan Wincenty Frelichowski, and 
a year later by the relics of the diocese patron-Blessed Karolina Kózka. In 
2015, the community of Sokołów welcomed the symbols of World Youth 
Days. The aim of these peregrinations was to carry out evangelization and 
renewal of Christian life. 

Keywords: Sokołów Małopolski, peregrination, chaplaincy
Słowa kluczowe: Sokołów Małopolski, peregrynacja, duszpasterstwo


