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ORGANIZATOR PARAFII W WIDEŁCE – KS. ANTONI GRĘBSKI
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Widełce, położna
w dekanacie głogowskim, w odległości 21 km na północ od Rzeszowa, istnieje już blisko sto lat. Powstała bowiem w 1920 r. jako
swoiste wotum złożone Bogu za odzyskanie przez Polskę niepodległości. Z inicjatywą jej utworzenia w 1919 r. wyszli mieszkańcy dwóch wsi, dotychczas należących do parafii w Przewrotnem - Widełki i Kłapówki, jako argument podając dużą odległość do kościoła parafialnego. Do ich prośby przychylił
się przemyski ordynariusz bp Józef Sebastian Pelczar i w 1920 r. powołał do istnienia nową kościelną jednostkę administracyjną – wikariat eksponowany w Widełce. Pierwszym jego duszpasterzem został ks. Antoni Grębski.
Urodził się on 30 maja 1885 r. w Krzątce, wsi należącej do parafii w Majdanie [Królewskim]. W rodzinnym środowisku kształtował swój charakter, światopogląd oraz podstawy wiary. Pierwsze nauki pobierał zapewne w szkole ludowej
w rodzinnej parafii, a po jej ukończeniu w latach 1899 – 1907 kształcił się
w I Gimnazjum w Rzeszowie. Wraz z formacją intelektualną pogłębiał swoją wiarę. Owocem przemyśleń religijnych był dokonany przezeń wybór dalszej drogi
życiowej – służby Bogu i ludziom w kapłaństwie Chrystusowym.
Przygotowaniem do realizacji tego zadania była czteroletnia formacja
w Seminarium Duchownym w Przemyślu i studia teologiczne w połączonym z tą
placówką Instytucie Teologicznym. Zwieńczył je 29 czerwca 1911 r w kościele
katedralnym w Przemyślu, przyjmując z rąk bp. J. S. Pelczara sakrament kapłaństwa.
Dobre przygotowanie seminaryjne i przykład bp. Pelczara, wybitnego Pasterza diecezji, wywarły duży wpływ na pracę kapłańską ks. Antoniego. Rozpoczął ją od posługi wikariuszowskiej, czyli wypełnienia misji kapłańskiej pod kierunkiem kolejnych proboszczów. W tym charakterze pracował w Pysznicy (do
1916), Raniżowie (do 1918), Malawie (do 1920) i Jarosławiu (1920). Zapisał się
jako gorliwy i oddany Bożej sprawie duszpasterz. Za pracę w Pysznicy dostał nawet pochwałę od władz duchownych, zwłaszcza za jego posługę podczas inwazji
rosyjskiej w czasie I wojny światowej.
Z dniem 1 września 1920 r. powierzono mu samodzielne stanowisko wikariusza eksponowanego w Widełce. Była to nowoutworzona placówka duszpasterska. Z tego też względu ks. Antoni stanął przed niezwykle poważnym zadaniem –
prowadzenia zwyczajnego duszpasterstwa i organizowania od podstaw całej bazy
duszpasterskiej. Dodatkowym utrudnieniem była niekorzystna sytuacja ekonomiczna ludności spowodowana skutkami niedawno zakończonej wojny. Nie zniechęciło to ks. Antoniego, który z wielką energią przystąpił do realizacji swoich
nowych obowiązków. Owocem jego działań i ścisłej współpracy w wiernymi był
wybudowany dość szybko kościół parafialny (konsekrowany w 1935 r.), wzniesiona plebania wraz z zapleczem i założony cmentarz grzebalny. W 1928 r., doceniając stopnień prac organizacyjnych prowadzonych przez wspólnotę parafialną,
władze diecezji przemyskiej podniosły wikariat eksponowany do rangi samodzielnej parafii, a ks. Grębskiego zamianowały jej proboszczem.

Zwyczajna praca duszpasterska, budowa kościoła i tworzenie struktur parafialnych, choć niezwykle absorbujące, nie wyczerpywały całej aktywności
ks. Antoniego. Angażował się na wielu innych płaszczyznach, jak chociażby praca
katolicko - społeczna, m. in. z jego inicjatywy w parafii powstało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, czy odważna działalność podczas II wojny światowej, gdy
bronił parafian przed eksterminacją, wspierał podziemie niepodległościowe i organizował pomoc materialną.
Swoje aktywne, oddane Bogu i ludziom życie ks. Grębski zakończył
16 września 1947 r. w Rzeszowie. Doczesne szczątki spoczęły wśród tych, którym
przez ponad ćwierć wieku posługiwał, na cmentarzu parafialnym w Widełce. Pozostał w pamięci wiernych, jako pierwszy duszpasterz ich wspólnoty. Widelska
świątynia natomiast jest materialnym świadectwem jego życia i posługi.
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