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JednaÎ z tradycyjnych form duszpasterstwa zmierzajaÎcych do aktywizowania parafii byøy wizytacje biskupie przeprowadzane wedøug
programu i porzaÎdku ustalonego przez kurieÎ biskupiaÎ. W diecezji
przemyskiej biskupi przystaÎpili do przeprowadzenia wizytacji w parafiach po kilkuletniej, wojennej przerwie. Ta aktywnosÂcÂ biskupoÂw
wzbudziøa czujnosÂcÂ bezpieki i staøa sieÎ motywem kontrdziaøanÂ. Niniejszy artykuø ma ukazacÂ motywacje, ktoÂrymi kierowaøy sieÎ wøadze,
i metody, jakimi usiøowaøy zwalczacÂ wpøywy biskupoÂw na wiernych
w diecezji.
BazeÎ zÂroÂdøowaÎ stanowiaÎ gøoÂwnie materiaøy z archiwoÂw Instytutu
PamieÎci Narodowej Oddziaø w Rzeszowie. Zachowane materiaøy jednoznacznie wskazujaÎ na prowadzonaÎ przez bezpiekeÎ inwigilacjeÎ i daÎzÇenie do ograniczenia zakresu uroczystosÂci kosÂcielnych do zamknieÎtego terenu sÂwiaÎtyni i przylegøego cmentarza przykosÂcielnego. Starano sieÎ takzÇe ograniczycÂ zewneÎtrzny splendor uroczystosÂci. UkazujaÎ
tezÇ czeÎsÂciowaÎ tylko skutecznosÂcÂ dziaøanÂ policyjnych i administracyjnych decyzji wøadz.
*

W dniu 5 maja 1949 r. do powiatu brzozowskiego przyjechaø
biskup sufragan przemyski Wojciech Tomaka w celu przeprowadzenia wizytacji w dekanatach dynowskim i brzozowskim. Funkcjona-
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riusze bezpieki podjeÎli dziaøania, ktoÂre miaøy zminimalizowacÂ udziaø
wiernych w uroczystosÂciach wizytacyjnych. ¹Przed przyjazdem w parafii Domaradz wpøyneÎlisÂmy przez organizacje spoøeczne i møodziezÇowe, gdzie na dzienÂ przyjazdu biskupa zapowiedziano zebranie møodziezÇy oraz wycieczki w wyniku czego møodziezÇ szkolna i StrazÇ PozÇarna nie braøa udziaøu w powitaniu goº. Biskup Tomaka przeprowadziø w pierwszym dniu wizytacjeÎ w Domaradzu. Pochwaliø wiernych za przywiaÎzanie do KosÂcioøa i wiary. Wspomniaø, zÇe w czasach,
w ktoÂrych przyszøo im zÇycÂ, wierni i ksieÎzÇa majaÎ wielu wrogoÂw. Wezwaø zatem wiernych, by nie dawali posøuchu wrogom KosÂcioøa1.
6 maja 1949 r. podczas wizytacji w Domaradzu, jak wynika z meldunku PUBP w Brzozowie z tego samego dnia, biskup zacheÎcaø wiernych
do budowy kosÂcioøa i do walki z wrogami KosÂcioøa, ktoÂrych obecnie
jest wielu. ¹Wierni nie odsteÎpujcie od KosÂcioøa i nie søuchajcie roÂzÇnych ludzi, ktoÂrzy przesÂladujaÎ KosÂcioÂø, bo w dzisiejszych czasach jest
duzÇo takich i wysteÎpujaÎ w roÂzÇny sposoÂb przeciwko KosÂcioøowi, przewazÇnie rzucajaÎc oszczerstwa na naszego Ojca SÂwieÎtegoº2.
W parafii Humniska na przywitanie biskupa wyjechaøa banderia
w liczbie 60 konnych i okoøo 80 rowerzystoÂw. WsÂroÂd nich byøo
19 czøonkoÂw PZPR i 10 møodych z ZMP. Tutaj biskup wezwaø wiernych do modlitwy ¹za tych, ktoÂrzy zostali opeÎtani przez zøego duchaº3. Dnia 7 maja 1949 r., w jednej z kolejnych parafii w powiecie
brzozowskim, jak zanotowano w meldunku funkcjonariusza miejscowego PUBP, biskup Tomaka wygøosiø kazanie ¹o tresÂci wrogiej w stosunku do obecnej rzeczywistosÂciº4.

1

IPN w Rzeszowie (dalej: IPNR), Teczka ewidencji operacyjnej na biskupa.
Tomaka Wojciech, t. 2 (dalej: TEOB 2), Diecezja 3523/ES. IPN-Rz-053/196, t. 2,
WojewoÂdzki UrzaÎd BezpieczenÂstwa Publicznego w Rzeszowie do Dyrektora Departamentu V MBP. Raport specjalny [podpisaø szef WUBP w Rzeszowie], RzeszoÂw,
13 maja 1949 r., k. 36.
2
IPNR, Arkusz kronikarski [biskupa W. Tomaki], k. 81.
3
IPNR TEOB 2, Diecezja 3523/ES. IPN-Rz-053/196, t. 2, WojewoÂdzki UrzaÎd
BezpieczenÂstwa Publicznego w Rzeszowie do Dyrektora Departamentu V MBP. Raport specjalny [podpisaø szef WUBP w Rzeszowie], RzeszoÂw, 13 maja 1949 r., k. 36.
4
IPNR, Arkusz kronikarski [biskupa W. Tomaki], k. 82.

WIZYTACJE KANONICZNE W DIECEZJI PRZEMYSKIEJ 1949-1954

247

W dniach 14 i 15 maja biskup miaø przybycÂ do dekanatu rzeszowskiego. W powiecie roÂwniezÇ zmobilizowano søuzÇby bezpieczenÂstwa,
ktoÂre uaktywniøy swych tajnych wspoÂøpracownikoÂw i wywiadowcoÂw.
¹OtrzymalisÂmy sygnaøy, zÇe StrazÇ PozÇarna czyni przygotowania do
wzieÎcia udziaøu w przywitaniu biskupa w oddziaøach zwartych.
W zwiaÎzku z tym poczynilisÂmy kroki celem odizolowania møodziezÇy
zrzeszonej w ZMP oraz StrazÇy PozÇarnej od wzieÎcia udziaøu w uroczystosÂciachº5. Komunistom zalezÇaøo na tym, aby uniemozÇliwicÂ møodziezÇy udziaø w uroczystosÂciach kosÂcielnych podczas pobytu biskupa
w parafiach. Starali sieÎ zwøaszcza, aby zerwacÂ zwiaÎzek z KosÂcioøem
aktywu møodziezÇowego. WsÂroÂd starszego pokolenia starali sieÎ wykorzenicÂ tradycjeÎ religijnaÎ najpierw z szeregoÂw ludzi prowadzaÎcych
w lokalnych spoøecznosÂciach aktywny styl zÇycia i majaÎcych wpøyw
na pozostaøych wspoÂømieszkanÂcoÂw. W Zgøobniu 19 maja 1949 r. ±
jak wynika z meldunku PUBP w Rzeszowie z 19 maja 1949 r. ±
biskup Wojciech Tomaka moÂwiø o cieÎzÇkich czasach dla KosÂcioøa,
o materializmie, poganÂstwie i bezbozÇnictwie, ktoÂre wypowiadajaÎ walkeÎ KosÂcioøowi. PodkresÂlaø, zÇe atakujaÎcym KosÂcioÂø nalezÇy okazacÂ
przebaczenie w niektoÂrych wypadkach i usÂwiadamiacÂ ich, zÇe saÎ
ociemniali i nie wiedzaÎ, co czyniaÎ6.
Kolejnym powiatem, na terenie ktoÂrego biskup Tomaka przeprowadzaø wizytacjeÎ kanonicznaÎ, byø powiat niski. 20 maja 1949 r. biskup
przybyø do Rudnika i Kopek. Bezpieka odpowiednio przygotowaøa
sieÎ i wzmogøa czujnosÂcÂ. Funkcjonariusze UB ¹celem uniemozÇliwienia
wykorzystania tej okazji przez elementy reakcyjne do manifestacyjnych wystaÎpienÂ, charakteru politycznegoº podjeÎli szereg dziaøanÂ.
Wobec osoÂb, ktoÂre miaøy witacÂ biskupa, i aktywnych ¹dziaøaczy klerykalnychº zastosowano areszty prewencyjne i wezwania na przesøuchania do MO i starostwa powiatowego w upozorowanych sprawach.
Kierownictwo szkoÂø znajdujaÎcych sieÎ na terenie parafii wizytowanej
przez biskupa zostaøo zobowiaÎzane do zorganizowania na ten dzienÂ
5

IPNR TEOB 2, Diecezja 3523/ES. IPN-Rz-053/196, t. 2, WojewoÂdzki UrzaÎd
BezpieczenÂstwa Publicznego w Rzeszowie do Dyrektora Departamentu V MBP. Raport specjalny [podpisaø szef WUBP w Rzeszowie], RzeszoÂw, 13 maja 1949 r., k. 36.
6
IPNR, Arkusz kronikarski [biskupa W. Tomaki], k. 81.
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wycieczki w celu odizolowania dzieci i møodziezÇy od biskupa. Komendanci strazÇy pozÇarnych zarzaÎdzili na dzienÂ wizytacji proÂbne cÂwiczenia przeciwpozÇarowe7.
W zwiaÎzku z dziaøaniami podjeÎtymi przez lokalnaÎ bezpiekeÎ
w Rudniku biskupa witaøo tylko okoøo 500 osoÂb, przewazÇnie kobiety i dzieci do lat 15. Nie inaczej byøo w Kopkach, gdzie na
spotkanie z arcypasterzem przybyøo zaledwie 400 osoÂb. Biskup
Tomaka ± zapewne ze wzgleÎdu na niskaÎ frekwencjeÎ wiernych ±
podczas swych wystaÎpienÂ krytycznie odnioÂsø sieÎ do sytuacji w Polsce: ¹[...] dzisiaj tak dalece ludzie w Polsce zapomnieli o Bogu [w
meldunkach BoÂg pisano zawsze z maøej litery ± uwaga S. N.] i religii, zÇe miotajaÎ obelgami na papiezÇa i biskupoÂw, lecz oni nie zwycieÎzÇaÎ. A gdy sieÎ nie opamieÎtajaÎ i nie nawroÂcaÎ, to marnie zginaÎ.
W obecnym czasie zniewazÇajaÎ KosÂcioÂø roÂzÇnymi ksiaÎzÇkami i prasaÎ.
Takich w domu nie przyjmujcie, a wygonÂcie ich precz od swego
domu. Wy jestesÂcie zÇoønierzami Chrystusa i musicie stacÂ twardo na
strazÇy wiary, bo BoÂg potrzebuje odwazÇnych zÇoønierzy, a nie tchoÂrzy, bo gdy zajdzie potrzeba bronicÂ wiary Chrystusowej, to trzeba
jej bronicÂº8. Podczas wizytacji w Kopkach 25 maja 1949 r. biskup
w kazaniu moÂwiø krytycznie o obecnym ustroju i polityce rzaÎdu
wobec Watykanu9.
¹Po ustaleniu aktywnych dziaøaczy klerykalnychº w Rudniku
i Kopkach wezwano ich w upozorowanym celu do MO i Powiatowej
Komendy StrazÇy PozÇarnej w Nisku. W Nisku zorganizowano strzelanie proÂbne i cÂwiczenia strazÇakoÂw. Nie przeszkodziøo to jednak
w przeprowadzeniu wizytacji i udziale wielu wiernych w spotkaniu
ze swoim arcypasterzem. Gdy biskup przybyø do Racøawic, powitaø
go ks. Jan Bielecki. Proboszcz zapewniø biskupa o przywiaÎzaniu wiernych do KosÂcioøa nawet za ceneÎ sÂmierci i przelania krwi. W Nisku
natomiast ks. Wincenty Boczar zdaø sprawozdanie biskupowi, moÂwiaÎc: ¹ZobaczyøesÂ Ekscelencjo to przywiaÎzanie parafian do KosÂcioøa
7
IPNR, WUBP w Rzeszowie do Dyrektora Departamentu V MBP w Warszawie.
Meldunek specjalny [podpisaø naczelnik Wydziaøu V WUBP w Rzeszowie], RzeszoÂw,
27 maja 1949 r., k. 38.
8
TamzÇe.
9
IPNR, Arkusz kronikarski [biskupa W. Tomaki], k. 81.
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i wiary Chrystusowej. Przyjechali CieÎ witacÂ pracownicy z fabryki,
nawet nie ubrani przyzwoicie, bo nie mieli na to czasu. Nie patrzaÎc
na roÂzÇne przykrosÂci, na jakie mogaÎ sieÎ narazicÂ, lecz na to nie zwazÇali,
bo chcieli okazacÂ, zÇe w ich sercach nie wygasøa wiaraº. Biskup Tomaka odpowiedziaø na to søowami: ¹W dzisiejszych czasach trzeba
nam silnej wiary i ducha, bo toczy sieÎ straszna walka, gdzie zwalczajaÎ
sieÎ dwa przeciwstronne sobie obozy, oboÂz jasnosÂci i oboÂz ciemnosÂci.
Na czele obozu jasnosÂci stoi sam papiezÇ, zasÂ oboÂz ciemnosÂci walczy
z wiaraÎ i religiaÎ. Trzeba bycÂ wieÎc silnym i bronicÂ wiary, gdy zachodzi
tego potrzeba. NiektoÂrzy [saÎ] søabi na duchu i nie saÎ w mocy odeprzecÂ
wroga, gdy ktosÂ przychodzi i wysÂmiewa sieÎ z KosÂcioøa, trzeba wieÎc
umiecÂ przeciwstawicÂ sieÎ tym wrogom i umiejeÎtnie walczycÂ, chociazÇby
nawet przyszøo poniesÂcÂ sÂmiercÂ. SÂmiercÂ ta beÎdzie chwalebna dla takiego, ktoÂry za niaÎ umieraº10.
W zwiaÎzku z wizytacjaÎ biskupa Tomaki w Rudniku i Nisku z polecenia szefa WUBP przybyø do Niska starszy referent Wydziaøu V
Edward Grzejek oraz delegat Wydziaøu SÂledczego WKMO w Rzeszowie. Po uzgodnieniu z szefem PUBP w Nisku strategii dziaøania
wezwali aktywnych ± jak to okresÂlili ± dziaøaczy klerykalnych do
PKMO w Nisku w celu przesøuchania ich w zwiaÎzku z kradziezÇaÎ
w spoÂødzielni w Kopkach. Aby odizolowacÂ strazÇakoÂw od udziaøu
w uroczystosÂciach wizytacyjnych, komendant powiatowy OSP po uzgodnieniu z szefem PUBP zarzaÎdziø proÂbne cÂwiczenia przeciwpozÇarowe w dniu 20 maja 1949 r. W porozumieniu z inspektorem szkolnym uzgodniono, zÇe kierownictwo kilku szkoÂø w powiecie ± m.in.
w Kopkach ± urzaÎdzi tego dnia wycieczki dla møodziezÇy szkolnej.
MøodziezÇ zostaøa wywieziona nad San, gdzie zorganizowano pogadanki osÂwiatowe i cÂwiczenia sportowe11.
W czasie wizytacji w JezÇowem 27 maja 1949 r. i w innych parafiach powiatu niskiego biskup Tomaka ± zdaniem pracownikoÂw bezpieki ± wypowiadaø sieÎ przeciwko ustrojowi w Polsce Ludowej oraz
10

IPNR, WUBP w Rzeszowie do Naczelnika Wydziaøu V Departamentu V MBP
w Warszawie. Meldunek specjalny, RzeszoÂw, 2 czerwca 1949 r., k. 41.
11
WUBP w Rzeszowie do Naczelnika Wydziaøu V Departamentu V MBP, RzeszoÂw, 10 czerwca 1949 r. Meldunek specjalny, k. 42.
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pouczaø, zÇe ¹z kazÇdym wrogiem wysteÎpujaÎcym przeciwko religii nalezÇy posteÎpowacÂ czynnieº. Na kazaniu wygøoszonym w jednej z parafii w powiecie Nisko moÂwiø krytycznie o kierownictwie panÂstwa polskiego i twierdziø, zÇe ¹ze strony rzaÎdu istnieje walka z religiaÎº12.
Przebiegiem wizytacji w powiecie niskim i podjeÎtym przeciwdziaøaniem ze strony bezpieki interesowaøy sieÎ warszawskie wøadze resortu. 6 czerwca 1949 r. naczelnik Wydziaøu V Departamentu V mjr
Dziemidok zazÇaÎdaø od naczelnika Wydziaøu V w Rzeszowie przedstawienia szczegoÂøoÂw planoÂw operacyjnych i profilaktycznych dotyczaÎcych wizytacji biskupa Tomaki w Rudniku i Kopkach13.
Planem wizytacji kanonicznych w 1949 r. objeÎty zostaø roÂwniezÇ
dekanat rymanowski. WizytacjeÎ przeprowadzaø biskup W. Tomaka.
24 czerwca 1949 r. biskup przybyø do Miejsca Piastowego, gdzie powitaøa go orkiestra zakøadowa. PrzemawiajaÎc do zebranych tam wiernych, stwierdziø, zÇe przyjechaø nie dla rozrywki, ale ¹aby Was umocnicÂ w wiareÎ chrzesÂcijanÂskaÎ, abysÂcie sieÎ modlili za tych, co nie wierzaÎ
w Boga, a zwøaszcza w obecnym czasieº. Po bierzmowaniu pojechaø
do Iwonicza. Odprowadziøa go banderia z Miejsca Piastowego.
W Iwoniczu przed kosÂcioøem ustawiona zostaøa brama triumfalna.
W kosÂciele biskup dzieÎkowaø za liczny udziaø wiernych. MoÂwiø wiernym, ¹zÇe sÂwiat dzisiejszy jest bardzo popsuty, zÇe sÂwiadczy o tym
szkalowanie religii i kapøanoÂw, wyszydzanie wiaryº. Stwierdziø, zÇe
tych wrogoÂw jest niewielu i wierni powinni stacÂ na strazÇy i odpieracÂ
ich ataki, a odwagi wiernym winni dodawacÂ kapøani. W Rogach, dokaÎd biskup Tomaka udaø sieÎ po bierzmowaniu w Iwoniczu, przywitaøa go banderia konna i rowerowa. Wznoszono okrzyki ¹niech zÇyje
arcybiskupº. Kazanie w tresÂci podobne byøo do poprzednich14.
28 czerwca biskup Tomaka przybyø do GøeÎbokiego, jak odnotowano w meldunku UB, ¹taksoÂwkaÎº Oberca, wøasÂciciela jajczarni
w Rymanowie. Powitaø go ks. Stanisøaw Nosal. Powiedziaø on m.in.,
¹zÇe w GøeÎbokiem jest kilkunastu mieszkanÂcoÂw, nazywajaÎc ich szata12

IPNR, Meldunek PUBP w Nisku z 28 maja 1949 r., k. 83.
IPNR, Naczelnik Wydziaøu V Departamentu V mjr Dziemidok do Naczelnika
Wydziaøu V w Rzeszowie, Warszawa, 6 czerwca 1949 r., k. 39.
14
IPNR, WUBP w Rzeszowie do Naczelnika Wydziaøu V Departamentu V MBP
w Warszawie, 6 lipca 1949 r. Meldunek specjalny, k. 43-43.
13
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nami, ktoÂrzy podburzajaÎ ludzi przeciw KosÂcioøowiº. NawiaÎzujaÎc do
søoÂw proboszcza, biskup juzÇ w kosÂciele stwierdziø, zÇe ludzie siejaÎcy
wrogaÎ propagandeÎ przeciwko KosÂcioøowi saÎ szatanami, ktoÂrych trzeba poteÎpicÂ. NasteÎpnego dnia, 29 czerwca 1949 r., biskup pojechaø do
KroÂlika, w powiecie Sanok, w otoczeniu banderii konnej i rowerowej.
W KroÂliku zostaøa przygotowana ¹brama triumfalnaº. Organizatorem uroczystosÂci powitania biskupa byø ¹ob[ywatel] Rajchel b[yøy]
czø[onek] AK kuøak wiejskiº. TresÂcÂ kazania biskupa byøa podobna do
tego, co powiedziaø w GøeÎbokiem. Tego samego dnia biskup udaø sieÎ
do JasÂlisk. MieszkanÂcy JasÂlisk przygotowali brameÎ powitalnaÎ na drodze publicznej. Komendant miejscowego MO wezwaø jednego z organizatoroÂw i poleciø przeniesÂcÂ brameÎ obok kosÂcioøa, twierdzaÎc, zÇe
ustawiona na drodze publicznej tamowacÂ mozÇe ruch uliczny. ¹Osobnik ten osÂwiadczyø to ksieÎdzu RaÎpale, gdzie po kilku godzinach dowoÂdca placoÂwki WOP stacjonujaÎcy na terenie tamtejszym poleciø
kilku zÇoønierzom zbudowanie bramy na drodze publicznejº. Na kilka
dni przed wizytacjaÎ w KroÂliku i JasÂliskach zorganizowano koncentracjeÎ møodziezÇy zrzeszonej w SøuzÇbie Polsce i ZMP z kilku przylegøych miejscowosÂci. PoniewazÇ uczestniczyøo w niej okoøo 300 møodych
osoÂb, nie mogli wieÎc wziaÎcÂ udziaøu w uroczystosÂciach z biskupem15.
30 czerwca biskup Tomaka przybyø do Haczowa. Towarzyszyøa
mu banderia. W Haczowie powitaø go ks. Roman Hejnosz. Powiedziaø on, zÇe w jego parafii jest kilku ludzi, ktoÂrzy nie chodzaÎ do
kosÂcioøa i chcaÎ innych odciaÎgnaÎcÂ od Boga. Biskup, przemawiajaÎc
do wiernych, wspomniaø, zÇe objechaø juzÇ 30 parafii i wszeÎdzie spotykaø sieÎ z tymi problemami16.
W tym samym czasie wizytacjeÎ kanonicznaÎ przeprowadzaø w dekanacie jasielskim ordynariusz przemyski biskup Franciszek Barda.
Biskup Barda 25 czerwca 1949 r. wizytowaø Jasøo. W przemoÂwieniu
do zgromadzonych wiernych nawiaÎzaø do czwartego przykazania BozÇego. ZacheÎcaø do czci rodzicoÂw, ktoÂrzy wiodaÎ møodziezÇ do szczeÎsÂcia
i umacniajaÎ wiareÎ. MoÂwiaÎc o maøzÇenÂstwie, pouczaø, zÇe ¹zÇaden sÂlub
15
TamzÇe. W podanym cytacie autor notatki zapewne pomyliø sieÎ. DowoÂdca
placoÂwki WOP raczej poleciø zburzycÂ brameÎ powitalnaÎ na drodze publicznej.
16
TamzÇe, k. 43.
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nie jest wazÇny, jedynie tylko kosÂcielnyº. Udzieliø møodziezÇy bierzmowania i przypomniaø jej, zÇe przez ten sakrament stali sieÎ zÇoønierzami
Chrystusa i winni ¹stacÂ twardo w obronie wiary katolickiejº. W uroczystosÂci braøo udziaø okoøo 1000 osoÂb. 25 czerwca biskup Barda
przybyø do parafii Niegøowice. Na bramie przed kosÂcioøem widniaø
napis ¹Witaj nam arcypasterzuº. Przybyøego biskupa ordynariusza
powitaø JoÂzef DybasÂ, proszaÎc o bøogosøawienÂstwo dla caøej parafii.
W organizowaniu uroczystosÂci wizytacyjnych aktywny udziaø braø
kierownik miejscowej szkoøy Marcin Mastej, czøonek PZPR. NasteÎpnego dnia, 26 czerwca, biskup Barda wroÂciø do Jasøa i udzielaø møodziezÇy bierzmowania. Po poøudniu udaø sie do Trzcinicy. Tu go powitaø ks. Jan GøoÂd. PrzemawiajaÎc do parafian w Trzcinicy, biskup
Barda podkresÂlaø wazÇnosÂcÂ sakramentu maøzÇenÂstwa. W uroczystosÂci
braøo udziaø okoøo 1500 ludzi. Z Jasøa biskup ordynariusz udaø sieÎ do
kolejnych parafii. 27 czerwca byø juzÇ w SøaweÎcinie, gdzie powitaø go
ks. Jan Keller. W kazaniu moÂwiø biskup o zagrozÇeniach wiary. W BaÎczalu Dolnym, kolejnej parafii w dekanacie jasielskim, biskup Barda
zacheÎcaø wiernych do zbioÂrki pienieÎzÇnej na nowy kosÂcioÂø. Zaapelowaø do rodzicoÂw o wychowanie dzieci w duchu religijnym, poniewazÇ
saÎ za to odpowiedzialni przed Bogiem. W SÂwieÎcanach biskupa powitaø Piotr Kozioø z PSL. Barda, przemawiajaÎc do wiernych, akcentowaø spraweÎ wychowania chrzesÂcijanÂskiego. OdjezÇdzÇajaÎcego biskupa orkiestra pozÇegnaøa hymnem panÂstwowym a strazÇ wystrzeliøa trzy
razy z mozÂdzierza. IncydentoÂw, ktoÂrymi mogøaby zainteresowacÂ sieÎ
bezpieka, podczas dalszej wizytacji nie byøo17.
Wizytacja biskupa Tomaki w dniach od 7 do 10 maja 1952 r.
w Gniewczynie, TrynÂczy i Gorzycach w powiecie przeworskim przycÂmiøa obchody 1 maja. WoÂz biskupa jechaø w asysÂcie 50 koni, rowerzystoÂw i rowerzystek. Rowery byøy udekorowane kolorowo. Biskup
wyraziø wielkie zadowolenie z takiego przyjeÎcia i upomniaø zebranych, aby strzegli sieÎ wrogoÂw KosÂcioøa. Obserwatorzy UB i MO obserwowali pilnie caøy przebieg uroczystosÂci, nawet z dachoÂw18.
17

TamzÇe.
IPNR, Pøk Andrzejewski, dyrektor Departamentu III do Dyrektora Departamentu V MBP w/m, Warszawa, 9 czerwca 1952 r., k. 47.
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Biskupi diecezji przemyskiej i tarnowskiej przeprowadzili wizytacje kanoniczne w parafiach. 12 czerwca 1954 r. biskup Tomaka
przybyø do Rudnika. Przywitano go na terenie kosÂcioøa bez banderii,
dzieci przedszkolne sypaøy kwiaty. W kosÂciele byøy wywieszone flagi
z papieru, dwie watykanÂskie i cztery narodowe. NasteÎpnego dnia,
13 czerwca, byø w parafii Wrzawy. Biskupa powitano bardzo uroczysÂcie z procesjaÎ z udziaøem banderii konnej i rowerowej. W procesji
uczestniczyøa miejscowa orkiestra wiejska. Do Gorzyc biskup przybyø
14 czerwca. W powitaniu uczestniczyøa banderia przygotowana przez
komendanta miejscowej StrazÇy PozÇarnej. Byøo bardzo uroczysÂcie.
Zaleszany biskup Tomaka wizytowaø 15 czerwca. Tu roÂwniezÇ na powitanie przybyøa banderia. Banderia ta towarzyszyøa biskupowi przy
wyjezÂdzie z Zaleszan w drodze do Turbi. Tu tezÇ byli konni i rowerzysÂci. W odlegøosÂci 500 m od kosÂcioøa wzniesiono brameÎ powitalnaÎ.
16 czerwca w asysÂcie banderii biskup wjechaø do Rozwadowa, gdzie
pozostaø do 17 czerwca. Przy wejsÂciu do kosÂcioøa byøa powitalna
brama. Z Rozwadowa wyjechaø w towarzystwie 200 konnych. Na
terenie powiatu tarnobrzeskiego nie zanotowano wrogich, w odczuciu bezpieki, wystaÎpienÂ biskupa ani miejscowego kleru19.
Biskup Barda 20 czerwca 1954 r. zwizytowaø parafieÎ èanÂcut. Powitano go w bramie ustawionej 10 m od kosÂcioøa przy udziale 2000
wiernych. W tym samym czasie wizytacje przeprowadzano w saÎsiedniej diecezji tarnowskiej. 19 i 20 czerwca 1954 r. biskup tarnowski
dokonaø wizytacji w parafii GoÂra Ropczycka. PosÂwieÎciø nowo wybudowany kosÂcioÂø. Na powitanie wyjechaøa banderia konna. Przy bramie obok kosÂcioøa powitaø go ks. SÂwieÎs oraz Jan Marc z gromady
Gnojnice. WitajaÎc biskupa, zøozÇyø przyrzeczenie: ¹My zÇoønierze
Chrystusa Pana [søowa Chrystusa Pana napisano w notatce maøymi
literami!] beÎdziemy walczycÂ i przestrzegacÂ zasad religijnych do ostatniej kropli krwiº. W dalszej czeÎsÂci przemoÂwienia powiedziaø: ¹przyrzekamy Ci Arcypasterzu, zÇe CieÎ nie zawiedziemy, jestesÂmy dla ciebie i dla Boga i z nim beÎdziemy zÇycÂº. W uroczystosÂci wzieÎøo udziaø
okoøo 5000 ludzi. Innych wrogich sytuacji ± w ocenie bezpieki ± nie
19
IPNR, Do Naczelnika Wydziaøu I Departamentu XI MBP w Warszawie. Meldunek specjalny, RzeszoÂw, 23 czerwca 1954 r., k. 54.
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odnotowano. Wobec konnych uczestnikoÂw uroczystosÂci polecono
funkcjonariuszom PUBP wystaÎpicÂ z wnioskami o ukaranie administracyjne20.
*

DaÎzÇenia do pomniejszenia zakresu i rozmiaru uroczystosÂci zwiaÎzanych z prowadzonymi wizytacjami kosÂcielnymi miaøy na celu ograniczenie wpøywu biskupoÂw na wiernych. Mimo terroru czasoÂw stalinowskich komunistyczne wøadze panÂstwowe i ich agendy policyjne
skazane byøy na przegranaÎ w konfrontacji z KosÂcioøem. Nie byøy
w stanie nawet ostrymi represjami støumicÂ potrzeby religijne spoøeczenÂstwa, ktoÂre w swej zasadniczej masie gromadziøo sieÎ wokoÂø KosÂcioøa i biskupoÂw. Wierni dawali mandat i legitymizowali dziaøanie
swych pasterzy w rzeczywistosÂci ateistycznego panÂstwa i dzieÎki temu
poparciu biskupi i kapøani mogli wypeøniacÂ misjeÎ ewangelizacyjnaÎ.
20
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