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Pierwotna nazwa osady
brzmia�a
Jakimowice/Jakimowicze lub Jachimowicze i by�a utworzona od imienia
pierwszego w�a�ciciela.
Przypuszczalnie jego córk� by�a Anna dziedziczka
Jakimowicz, któr� po�lubi� Stanis�aw z Kossowa h.
Cio�ek (1473-1488) - syn
Andrzeja Kossowskiego, s�ziego drohickiego (1450-1483). Wnukowie
wspomnianego Stanis�awa - dwaj bracia Rafa� i Feliks Kossowscy ok. 1530 roku
sprzedali Jakimowicze
wojewodzinie podlaskiej Marynie W�rowskiej (zm. ok.
1536), córce Wawrzy�a (zm. po 1479). Po 1545 roku,
kiedy Jakimowicze
przesz�y w r�e rodu Kiszków h. D�browa, po �lubie Anny Radziwi�� (zm. 1600)
ze
Stanis�awem Kiszk� (zm. 01.11.1554), wojewod� witebskim (1544-1554),
osad�zacz�o nazywa�Stara Wie�.
Natomiast w okresie pobytu tutaj rodziny
Krasi�kich (1664-1762) Stara Wie� bywa�a nazywana - Krasny
Dwór.</font><img src="images/stories/stw1.jpg" alt="Ko�ció� w starejwsi" width="325" height="339" align="right"
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Pierwszy drewniany
ko�ció� pw.
�w. Micha�a Archanio�a zosta� ufundowany i uposa�ony przez Stanis�awa z
Kossowa w
1473 roku. W ramach nadania znajdowa�o si� trzydzie�ci w�ók gaju
"P�ugowe Pole" (dzisiaj: Ka��zyn), pola
zwane: za Olszyn� lub Nowa, Ot�oki,
Zwierzyniec, przy drodze papli�kiej, ��ka (Sielczna), karczma, prawo
wolnego mlewu, �owienia ryb w Liwcu i dziesi�iny, a pó�niej pola: K�ty i
Nowodzielsz. Erekcj�parafii
zatwierdzi� ks. Marcin Krzeczowicz/Krzeszowski
(zm. przed 1483), ówczesny biskup �ucki (1468-przed 1483). W
1477 roku
funkcj�plebana starowiejskiego pe�ni� ks. Miko�aj, a w 1485 roku ks.
Andrzej. Przypuszczalnie
ok. 1530 roku ko�ció� starowiejski zosta�
afiliowany do parafii w�rowskiej (taki stan trwa� do pocz�tku XX
wieku).
Kopia dokumentu erekcyjnego zosta�a wystawiona dnia 24 marca 1637 roku z akt
Konsystorza
Janowskiego przez ks. Bogus�awa Boks�Radoszewskiego (ok.
1577-1638), biskupa �uckiego (1633-1638). W
dniu 25 pa�dziernika 1641 roku
ówczesny dziedzic starowiejski ksi���Bogus�aw Radziwi�� (1620-1669),
chor��y litewski (1638-1646), potwierdzi� ko�cio�owi wszystkie wcze�niejsze
przywileje.</font></p> <p
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W sobot� po niedzieli Cantatae, czyli
17 maja 1664 roku dobra starowiejskie zakupi�
Jan Kazimierz de Krasne hr Krasi�ki (1607-1669), wojewoda
p�ocki (od 1650)
i podskarbi wielki koronny (1658-1668). Kolejny w�a�ciciel w dniu 21
kwietnia 1666 roku
potwierdzi� wszystkie poprzednie przywileje dane
ko�cio�owi w Starej Wsi. Po powo�aniu w W�rowie
mansjonarii i prepozytury
ks. Aleksander Benedykt z Wyhowa Wyhowski (1649-1714), biskup �ucki
(1703-1714), w dniu 14 pa�dziernika 1711 roku potwierdzi� wcze�niejsz�
afiliacj�ko�cio�a starowiejskiego
do parafii w�rowskiej. Od tej chwili
pos�ug�duszpastersk� w Starej Wsi pe�nili dwaj mansjonarze z
W�rowa.<br /> Kolatorami starowiejskiej �wi�tyni w latach 1762-1803 byli kolejni w�a�ciciele wsi - hrabiowie
�widzi�cy h. Pó�kozic, a nast�nie w latach
1803-1839 hrabiowie Ossoli�cy h. Topór. W tym miejscu
szczególnie nale�y
wymieni�Jana Nepomucena h. �widzi�kiego (zm. 1803), kasztelana
radomskiego, który
nie tylko potwierdzi� nadania (17.10.1767), ale jeszcze
je powi�szy� (25.08.1777). W 1791 roku ufundowa�
d�owe stalle na
prezbiterium, a w 1803 roku wzniós� w pobli�u ko�cio�a murowany szpital (xenodochium)
dla sze�ciu ubogich. Ostatnie uposa�enia potwierdzi� w dniu 12 lipca 1804
roku kolejny dziedzic starowiejski Jan Onufry z T�zyna hr Ossoli�ki
(1760-1812), starosta drohicki (1774-1795)</font></p><p
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Z nieznanych przyczyn w dniu 6 maja 1866
roku stary, drewniany ko�ció� w
Starej Wsi w uleg� doszcz�nie po�arowi. Do czasu zbudowania nowej
�wi�tyni nabo�e�twa odprawiano w tymczasowej kaplicy, któr� pob�ogos�awi� ks. kan. Wiktoryn Ignacy
Joachim Jemielitty (1802-1879), proboszcz w�rowski i starowiejski (1856-1879), na mocy pozwolenia w�adzy
diecezjalnej z dnia 8 maja tego� roku. W tym samym roku dnia 21 listopada 1866 roku - w ramach
represji
popowstaniowych - rz�d carski skonfiskowa� beneficjum starowiejskie.
Obecny murowany ko�ció� zosta�
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zbudowany w latach 1866-1869 kosztem
kolejnych dziedziców starowiejskich (1839-1878) ksi�ia Sergiusza
Golicyna
h. Golicyn (1803-1868) i jego �ony Marii z hr Jezierskich (1819-1882),
staraniem ks. Franciszka
Konstantego Jab�o�kiego (1800-1876),
administratora starowiejskiego (1846-1876). Po�wi�enia kamienia
w�ielnego
dokona� w niedziel�ró�a�ow� 7 pa�dziernika 1866 roku wspomniany ks. kan.
Wiktoryn Ignacy
Joachim Jemielitty. Projektantem nowej neogotyckiej �wi�tyni
by� architekt warszawski Boles�aw Pawe�
Podczaszy�ki (1822-1876).
Konsekrowa� j� w czasie wizytacji kanonicznej w dniu 19 sierpnia 1884 r. ks.
Kazimierz Józef Wnorowski (1818-1885), biskup lubelski i administrator
apostolski diecezji podlaskiej
(1883-1885). Projektantem i dekoratorem
wn�rza ko�cio�a po �mierci Boles�awa P. Podczaszy�kiego (1876)
by� Ludwik
Franciszek Martini (1818-1895) z Warszawy.</font></p> <p class="MsoPlainText"
align="justify"><font face="Verdana" size="2">
Na
pocz�tku I wojny �wiatowej (06.08.1915 r.) wojska
rosyjskie skonfiskowa�y
trzy dzwony, a 18 maja 1917 roku wojska pruskie zarekwirowa�y wszystkie
piszcza�ki organowe, polecaj�c zast�pi�je drewnianymi. Na pocz�tku II wojny
�wiatowej w czasie
bombardowania wsi w dniu 10 wrze�nia 1939 roku ko�ció�
dozna� wielu zniszcze� Po wej�ciu wojsk
niemieckich zosta� on zamieniony na
tymczasowy szpital wojskowy (12-25.09.1939 r.) i ograbiony z niektórych
paramentów liturgicznych. W latach 1966-1970 ks. Józef Bloch (1895-1977),
proboszcz starowiejski (1931-1970),
wstawi� figuralne witra�e w nawie
poprzecznej.<br />
W 1984 roku w prezbiterium ko�cio�a zosta�a
wykonana polichromia, której
autorem by� Zbigniew Majchrowicz z Raszyna k. Warszawy. W latach 1998-1999
roku, staraniem ks. kan. Kazimierza Siekierko, proboszcza starowiejskiego
(1998-2002), zosta�a po�o�ona
marmurowa posadzka.<br /> Na placu ko�cielnym stoi murowany "przytu�ek - szpital". Naprzeciwko plebani
znajduje si�drewniana organistówka (dawniej wikariatka), zbudowana pod
koniec XIX wieku. Duszpasterze
starowiejscy mieszkaj� w nowej, murowanej plebani, która
zosta�a wzniesiona w latach 1984-1986 przez ks. kan.
Kazimierza Potiop� (prob. 1981-1997).<br /> <br /> <strong>
Opr. Ks. Z. Rostkowski</strong></font></p></td></tr></table><p>
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