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 Rozpoczynając Kronikę parafii Milanów nie przypuszczałem, że tak 

dużo będę pisał, bo to już dziesiąty rok. Sam wprost nie mogę pojąć, jak 

zapisałem już dwie takie  książki i przystępuję do pisania w trzeciej. To 

zapewne dlatego, że umieszczam dużo fotografii, ale uważam, że one to właśnie 

stanowią najlepsze świadectwo przeszłości. 

 Nowy, trzeci tom rozpoczynam od sprawozdania z katechizacji, co jest 

jedną z głównych treści niniejszej kroniki. Dalej zaś będzie  wszystko co 

przyniesie przyszłość.  

 Omnia od maiorem  Dei glorian. 

 

 Dnia 8 lipca 1985r. 

 

        podpis Ks. St. Byczyński 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zakończenie Roku  katechetycznego 1985. Pierwsi zawsze kończą 

najstarsi maturzyści. Aż trudno uwierzyć, że to już ci, którzy gdy przyszedłem 

do Milanowa byli małymi dziećmi.  

Klasa ,,A” było 34 osoby. Na katechizację  przychodzili wszyscy, tylko  4 

dziewczyny jako od kl. III powtarzające bardzo  nieregularnie, w koncu już 

porzuciły i dyplomu nie otrzymały.  

Klasa ,,B” zawsze znacznie gorsza. W katechizacji uczestniczyło  tylko 15 

osób, około  zaś 10 w ogóle nie widziałem. Z chłopców chodził  jeden.  

W niedzielę 12 maja Msza Św.  o 17
00

. W kazaniu tradycyjnie                             

o egzaminie życiowym i rozdanie dyplomów. Tabloo zrobiłem dopiero później. 

Motyw zaczerpnąłem z uroczystości w Garwolinie w rocznicę ,,Zwycięstwa 

Krzyża.  

 

 



 

 

 
 

 

Z kolei kończyła uroczyście kl. VIII. W piątek 15 czerwca po 

zakończeniu w szkole o godz. 11
00

 Msza Św. i również dyplomy i tabloo                       

o takich samych motywach. Dyplomy z fotografiami. Kilkoro z nich pozostanie 

na miejscu w liceum. 



 

 

 
 

Następnie przedszkolacy otrzymali swoje dyplomiki barwne z obrazkiem 

P. Jezusa w otoczeniu dzieci. Było ich 19, bardzo zapalonych do nauki, byle by 

tak na dalsze lata. 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 Dla młodzieży licealnej zakończenie było także  razem ze szkołą,                       

w piątek 28 czerwca o godz. 15
00

. Przedstawiłem im sprawozdanie, jak 

następuje:  

 

kl. uczniowie wzorowa bardzo dobry dobry  dostateczny  

IV a  34  15  15    -   4 

IV b  15  3  7    2   3 

III a  22  7  15    -   - 

III b  34  3  23    2   6 

II a  27  2  24    1   - 

II b  23  7  10    4   2 

I a  33  8  22    1   2 

I b  26  5  15    5   4 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  214    50 – 23%     128 – 60%        15 – 7%       21 – 10% 

 

` Wzorowo – nie opuścił jednej lekcji – trzeba szczęścia, dostateczny – 

opuścił 6 lekcji i więcej nieusprawiedliwionych. Lekcji wyszło 33. Program kl. 



 

 

III – dogmatyka. Szczególnie  dużo było  z rzeczach ostatecznych. 

Zainteresowanie i wyniki znacznie lepsze od zeszłorocznych. Jedna lekcja na 

temat postawy Ks. Popiełuszki wg karteczki  obok – postanowienia.  

 

 
 

 



 

 

      
 

 

 

 



 

 

 

 Szkoła Podstawowa miała zakończenie w sobotę 29 czerwca, więc też 

tego dnia na Sumie  było zakończenie katechizacji. Oto sprawozdanie: 

 

kl. uczniowie wzorowa wzorowo b. dobry dobry          dostateczny 

VIII  34  36  3    28     3        -  

VII  24  33  -    19     5        -  

VI     31  33  6    20     3        2 

V  24  34  2    16     3        3 

IV  19  36  -    12     5        2 

III  14  33  3    8     1        2 

II  16  38  3    6     5        2 

I  20  36  10    10     -        3 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  182  279    27-15%   116-64% 25-14%    14-8% 

 

 Oprócz tego 28 uczniów otrzymało dodatkowo  wyróżnienie za bardziej 

aktywne życie religijne, jak ministranci, chórzystki, często przystępujący do 

sakramentów, nabożeństwa poza obowiązkowe … 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 Wyniki katechizacji widocznie są lepsze, niż w roku ubiegłym, więc 

zapowiedź rezygnacji stała się nieadekwatna. W tym roku  zapowiedziałem, aby 

nie kupować kwiatów, ale pieniądze na nie przeznaczone złożyć na tacę. Zebrała 

się poważna kwota i za to zakupiony został czerwony ornat bogato haftowany. 

 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 Pierwsza Komunia Św. 8 czerwca 1985. Klasa II liczyła 16 uczniów, 

doszło 2 chłopców z Cichostowa oraz jeden z Kostrów, a także  jedna 

dziewczynka z ubiegłego roku. Razem więc 20 osób.  

 Obecnie w szkole nawet najmniejsze klasy mają tak przeładowany 

program, że także z klasy II mogłem wziąć po jednej lekcji religii tygodniu, 

więc od Wielkanocy prowadziłem lekcje dodatkowe po południu. Egzamin 

odbył się  w przeddzień Zielonych Świąt 25 maja. Nie wypadł najlepiej, ale 

wszyscy zdali. Byli i bardzo dobrzy uczniowie: Sylwia Łukaszewicz, Agnieszka 

Kalinowska, Adam Klej, Edyta Żebrowska, Irek Witkowski. 

 Obrazki sprowadziłem  z Krościenka od p. Newelicz, w kształcie tarczy 

ryngrafu.  

 W piątek 7 czerwca przyjechał na spowiedź Ks. Michał Oleszczuk, 

wikariusz z Parczewa. Napracował się, bo to zarazem i pierwszy piątek, więc 

ludzi było dwukrotnie więcej niż należało się spodziewać. 

 W sobotę  bezpośrednio po święceniach przyjechał Ks. Romuald 

Pawluczuk. Uroczystość pierwszo komunijna zaczęła się  o 17. Miał jeszcze 

dużo spowiedzi. Pomocą służyli również alumni: Marek Kot i Andrzej 

Duklewski. Kazanie sam wygłosiłem. 

 Program uroczystości  wg Książki Ks. Perza: ,,Chrystus w naszej 

rodzinie”. Było więc i błogosławieństwo rodziców i modlitwa powszechna                 

w wykonaniu dzieci i rodziców, podawanie darów przez dzieci … Bardzo ładnie 

przemówiła do rodziców Sylwia. Jako w oktawie Bożego Ciała dzieci wzięły 

udział w procesji niosąc figurki dzieciątka Jezus i Matki Bożej. 

 Wspólnego posiłku nie było, wszystko zakończyło się fotografią wspólną, 

którą robił młody Nowicki z Parczewa. Podczas ,,białego tygodnia” były akty 

ofiarowania, poświęcenie pamiątek i różańców, jakie ofiarowała p. Magister – 

drewniane paciorki na nylonowej żyłce i drewniany krzyżyk. 

 



 

 

 
 

W oczekiwaniu na Jezusa Eucharystycznego 

 

    
 

,,Ciało Chrystusa”.  



 

 

Te dzieci już ja chrzciłem i świece miały własne od chrztu. 

 

,,Przygotuję Ci serce, o Chryste 

Przygotuję Ci serce niewinne 

Takie jasne, radosne i czyste 

Przygotuję Ci serce, o Chryste”. 

 

Głębokie skupienie duchowe dzieci trwa nadal. Fotografia będzie im to 

przypominała w drodze życia 

 

 
 

 Pielgrzymka do Niepokalanowa doszła do skutku we wtorek 16 lipca. 

Porządek był ten sam, co zawsze: wyjazd bardzo punktualnie o 7
00

, pierwszy 

odpoczynek pod Kałuszynem, trochę pobłądziliśmy w warszawie, ale  

kilkanaście minut po 10 już w Niepokalanowie. o 11
00

 Msza Św. w koncelebrze, 

muzeum Św. Maksymiliana, Panorama, Misterium i o 15
00

 odjazd. 

 



 

 

 
 

W trasie pod Kałuszynem 

 

 
 

 W drodze powrotnej wstąpiliśmy do grobu Ks. Popiełuszki. już 

marmurowa płyta, ale pokryta całkowicie kwiatami. 



 

 

 Grupa otoczyła grobowiec i zmówiliśmy krótką modlitwę w intencji 

Ojczyzny za przyczyną jej Orędownika Ks. Jerzego . Wstąpiliśmy także do 

katedry w Siedlcach i już na 20
00

 byliśmy w domu. 

 

 
 

 

 

 Ks. Romuald Pawluczuk. Święcenia kapłańskie otrzymał a katedrze                  

z rak Bpa Ordynariusza Jana Mazura w sobotę po Bożym Ciele 8 czerwca. 

Święconych było 14 diakonów i 18 neoprwzbiterów. Obecnych było blisko 200 

kapłanów z diecezji. 

Bezpośrednio po święceniach zabrałem Ks. Romualda do Milanowa wraz                       

z alumnami Markiem i Andrzejem. Wzięli oni udział w uroczystości 

pierwszokomunijnej, a następnego dnia, w niedzielę  o 9
00

 neoprezbiter odprawił 

swoją prymicję.  

 S. Stasia udekorowała kościół. Frekwencja ludzi  była niezwykle duża. 

Może który z ministrantów pójdzie w te ślady, odpowiadając pozytywnie na 

wezwanie Chrystusa. 

 Słowo wstępne sam prymicjant. Kazanie wygłosił proboszcz na temat 

posługi kapłańskiej w całym życiu chrześcijanina. 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

- Módlmy się … 

,,Kapłan z ludzi brany, dla ludzi ustanowiony” … 

 

 
 

… ,,aby składał dary i ofiary … jak za lud, tak i za samego siebie” … 

 

 

 

 



 

 

 
 

 - Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, 

które przynieśliśmy Tobie na ofiarę, aby stały się Ciałem i Krwią Syna 

Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to 

misterium.  

 



 

 

    
 

 - To jest bowiem Ciało moje.       - To jest bowiem kielich Krwi mojej. 

 

 
 

- Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. 

- Ciało Chrystusa. 

  



 

 

 Panie, daj nam czystą duszą przyjąć Sakrament, który przyjęliśmy ustami, 

i doczesny niech się stanie dla nas lekarstwem na wieczność. 

 

 
 

- W tej Hostii jest Bóg żywy … 

Z Chrystusem Eucharystycznym w naszej wędrówce do                                   

Królestwa Bożego  w niebie. 

 

    Błogosławieństwo prymicyjne i obrazki  

 



 

 

 

 
 

 W następną niedzielę 16 czerwca odbyła się prymicja w jego rodzinnej 

parafii w Pratulinie. Jako proboszcz pojechałem, a także S. Stasia i p. Magister.  

 

 

 W Lublinie. 25 lipca 1985. P. inż. Jerzy Mench wielokrotnie proponował 

pielgrzymkę do Lublina celem zwiedzenia jego zabytków szczególnie                       

w kościołach. Sam posiada prawa przewodnika i może służyć.  

 Ogłosiłem projekt, ale chętnych nie było, aby wynająć autokar. Zebrało 

się zaledwie 10 osób. Wielu ministrantów było na obozach, więc nie mogli 

pojechać. W końcu pojechali: Marek Jaszczuk, Marek Wodowski, Przemek 

Ilczuk, Piotrek Szuciak, Adam Siuciak, Marcin Pogorzelec i Piotrek Reniszak               

z ojcem, oraz Stanisław Danilkiewicz. Ponadto wziąłem ze sobą  Wojtka Szotta 

z Bydgoszczy i przyłączył się alumn Marek Kot. 

Wyjazd pociągiem o 5
05

 i o 7
10

 już czekał na nas na dworcu w Lublinie                        

p. Inżynier. Po powitaniu i pewnych instrukcjach trolejbusem pojechaliśmy pod 



 

 

katedrę i powoli przy objaśnieniach co kilka kroków przeszliśmy przez Bramę  

Trynitarską, na Stare Miasto do kościoła Dominikanów, gdzie była Msza Św.               

w koncelebrze o 8
00

 w kaplicy Św. Krzyża. Przeor krótko przemówił i na 

zakończenie błogosławieństwo było udzielone relikwiami Drzewa Św. Krzyża            

z ucałowaniem. Po zwiedzeniu kościoła otrzymaliśmy herbatę i zjedliśmy 

śniadanie.  

 Dalsze zwiedzanie przez Rynek do Trybunału do Katedry. Krótka 

modlitwa przed obrazem M. B. Częstochowskiej przed laty płaczącym. Duże 

zainteresowanie wzbudziła kaplica  akustyczna, gdzie chłopcy rozmawiali                     

z kąta w kąt przeciwległym szeptem. Urządzono tu wystawę sprzętu 

liturgicznego. Byliśmy także w skarbcu. 

 Z kolei udaliśmy się do Bramy Krakowskiej, gdzie w wierzy 

zwiedzaliśmy muzeum miasta Lublina. I znowu przez uliczki staromiejskie koło 

Trybunału z  innej strony do Zamku. Dużo objaśnień na dziedzińcu, potem całe 

muzeum: najbardziej interesujące: stół z wypaloną ,,łapą diabelską” obraz 

Matejki ,,Unia Lubelska”, eksponaty broni ... 

 

 
 

fotografia na tle Zamku  

 



 

 

 
 Około  godziny 12 trolejbusem z ulicy Lubartowskiej pojechaliśmy na 

Majdanek.. Stanęliśmy przed gigantycznym pomnikiem – bez objaśnienia nie 

sposób pojąć jego treść, że w betonowej ścianie widoczne otwory stanowią 

pustkę po ciałach wymordowanych żywcem ludzi. 

 Przed oczami olbrzymia przestrzeń pola. W dali druty kolczaste i długie 

szeregi zachowanych baraków. Wyruszyliśmy w tamtą stronę po kamienistej 

drodze. 

 Tutaj na prawo projektowanej świątyni międzywyznaniowej jako 

pomnika męczeństwa ludzi różnej narodowości i religii.  

 

 



 

 

Długi szereg drewnianych baraków, służący niegdyś administracji                        

i gospodarce obozowej, zachowanych jako muzeum. Na wstępie łaźnia, w której 

więźniowie przechodzili niby odkażanie, ale  też często byli gazowani. 

Wrażenie makabryczne. W dalszych barakach wystawa fotograficzna dziejów 

wojny oraz pozostałości po  pomordowanych, olbrzymie składy obuwia, czapek 

i innych przedmiotów użytkowych. 

 

 
 

 Dalsze baraki już tylko w części zachowane ukazywały warunki 

bytowania więźniów. Przestrzeń między rzędami baraków to słynne place 

apelowe. 

 Na samym końcu pola obozowego, na najwyższym punkcie widnieje 

rotunda kopuły później zbudowanego mauzoleum, gdzie umieszczano możliwe 

do zebrania prochy z zachowanego obok krematorium Po modlitwie za 

zmarłych ruszyliśmy w drogę powrotną.  

 Przy szosie lubelskiej budynek obecnej administracji z bufetem i kioskiem 

z pamiątkami, w jakie wszyscy zaopatrzyliśmy się. Wpisaliśmy się także do 

Księgi pamiątkowej, którą też przejrzeliśmy, znajdują się wpisy różnym 

alfabetem i w różnych językach świata. 

 Po krótkim odpoczynku autobusem udaliśmy się prosto na dworzec 

kolejowy. P. Inżynier pożegnał nas jadąc dalej do domu. Śpieszyłem                          

z powrotem, bo miałem jeszcze Mszę Św. poświęceniem pojazdów. Był to 

bowiem dzień Św. Krzysztofa 25 lipca. 

 

 



 

 

 Odpust M. B. Anielskiej 4 sierpnia. Porcjunkula w tym roku wypadła                  

w piątek, ale w tym dniu była tylko Msza Św. o 18
00

 za zmarłych                                      

z wypominków, sam odpust zaś był odłożony na niedzielę z powodu postu, aby 

ludzie nie łamali. Przez to mało było kapłanów, bo tylko z Gęsi i z Wohynia 

oraz z Kodeńca. Było też trzech kleryków; Marek i dwóch z Wohynia, którzy 

poszli z tacą, więc spowiedź trwała bez przerwy. Z celebra został zaproszony 

Ks. Jan Liwak z Radcza.  

Miesiąc wcześniej Ks. Mieczysław Szuciak zaproponował przyjazd                     

z zespołem  śpiewaczym z Hołubli. Przyjechał w przeddzień z aparaturą  

głośnikową. Młodzież przyjechała rano pociągiem. Śniadanie otrzymała                  

u Szuciaków. 

Mszę Św. o 9
00

 odprawił sam Ks. Mieczysław już przy ołtarzu przy 

grocie, a młodzież śpiewała. Dzięki mocnym głośnikom pogłos niósł się  daleko 

i to  ściągało ludzi, dlatego frekwencja była nadzwyczaj duża. Podczas 

odpustowej Sumy kierował zespołem, wygłosił kazanie, a z braku 

spowiedników zasiadł też do konfesjonału. To  był wyjątkowy odpust, długo 

będzie  wspominany. 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

Jak dobrze teraz podczas uroczystości stanąć przed ołtarzem w głębokim cieniu 

starych lip. 

 

 



 

 

Komunię Św. przyjmowano licznie, bo rozdanych  było około 500.  

Spowiednicy działali sprawnie 

 

 
 

 
 

Komunikował celebrans i diakon, pomagał jak nadzwyczajny szafran                           

wg nowego prawa jako akolita Marek. 



 

 

 
 

 Pośpiech był wskazany, gdyż pogodne od rana niebo mętniało coraz 

bardziej grożąc burzą.  

 Po ogłoszeniach podziękowałem kapłanom oraz młodzieży za trud 

przyjazdu. Odpowiedziała podziękowaniem  za zaproszenie jedna z dziewcząt. 

 Jeszcze procesja Eucharystyczna i przyspieszony powrót do kościoła na 

zakończenie. Ludzie  pośpiesznie uciekali. Wystarczyło zaledwie trochę czasu 

aby cokolwiek uprzątnąć, a już lunął rzęsisty deszcz. Po raz drugi zdążyliśmy 

zakończyć bez zmoknięcia.  

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 Obiad dla duchownych odbył się w stołowym, dla młodzieży w Sali 

katechetycznej – 17 osób. Był jednakowo przygotowany, za co trochę 

zaskoczona młodzież wyraziła wdzięczność.  



 

 

 Ks. Szuciak  powiózł dwie śpiewaczki do Dęblinana pielgrzymkę. Zabrał 

się z nimi i Diakon. Pozostali wraz z klerykami z Wohynia pełni radości 

wyśpiewywali w Sali Az do odejścia na pociąg o 17
26

. Szli przez Nową Wieś            

z gitarą i śpiewem. 

 Jako rewanż wybieram się do Hołubli na odpust Narodzenia N. M. P. – 

M. B. Siewnej, 8 września, jako celebrans na odpustowa Sumę. Może i klerycy 

pojadą.  

 

 
 

 



 

 

 
   

Wpis Ks. Mieczysława Marczuka z pieczęcią w oryginalnej kronice 

 
 

 

 

 

 Tak 8 września w niedziele była Msza Św.  o  7
00

 i  9
00

. Ta druga                      

z obecnością straży oraz kombatantów, ze sztandarami. Sztandar kombatantów 

był nowy, więc został poświęcony. Zrobiłem tez fotografię, ale było pochmurno, 

siąpił deszcz, więc zbyt ciemno, aby dobrze wyszło. 

 po godz. 10
00

 wyjechaliśmy z Trójniakiem, z Diakonem. razem  pojechała 

S. Stasia i Władysław Szuciak. Ołtarz ubrany na dworze na platformie 

przyczepy. Wiał silny i zimny wiatr, trochę nadal siąpił deszcz, ale uroczystą 

Sumę odprawiłem, kazanie wygłosił Ks. Marian Bednarczyk z Łukowa. Klerycy 



 

 

z Wohynia przyjechali własnym samochodem. Zespół także  występował, ale 

fotografie źle wyszły. Już to pod tym względem dzień był pechowy. Zawsze 

dałem zbyt dużą przysłonę. Umieszczam przeto w tym miejscu fotografie 

kolorowe z naszego dopustu. 

 

 
 

 

 



 

 

 Dziesięciolecie. Tak, 1 września upłynęło 10 lat probostwa w Milanowie. 

A że to akurat niedziela , więc w kazaniu podsumowałem dorobek parafii pod 

moim przewodnictwem. 

 Kilka dni wcześniej wraz z Diakonem zrobiłem spis materialnych 

inwestycji i nabytków, uzupełniając równocześnie Księgę Inwentarza. Spis objął 

wszystkie nabytki od ostatnich wpisów, dokumentowanych przez Ks. Pieniaka 

w 1949r., ale  nabytki ostatniego 10 – lecia zostały wyszczególnione z datą 

nabycia lub wykonania oraz przez kogo i czyim kosztem. W ten sposób 

naliczyłem ponad 50 pozycji. Aż dziw bierze, jak się to stało! Kto ciekawy 

szczegółów, może zobaczyć w Księdze Inwentarza. 

 

          
 

 Tu zamieszczam fotografie kolorowe 3 ornatów wykonanych przez                  

SS. Benedyktynki w Otwocku. Zielony ufundowała Julianna Matysiak                        

z Kostrów. Na fioletowy złożyły ofiarę kobiety z Milanowa. Za Czerwony                    

w połowie  wpłaciłem z ofiar dzieci i młodzieży zamiast kwiatów na 

zakończenie roku katechetycznego; w drugiej zaś połowie z pozostałości na 

wycieczkach i pielgrzymkach. 

 Ponadto wykonane zostały 4 stuły bogato haftowane, na które znaleźli się 

indywidualni ofiarodawcy: biała – Władysław Szuciak, zielona – Franciszek 

Żydek, czerwona – Władysław i Kazimiera Kalinowscy, fioletowa – Jadwiga 

Sadłowska.  

 

 

 



 

 

 
 

 Fotografie barwne będą zrobione w przyszłym roku.  

Obok tego zrobiłem podliczenie wkładu pracy i posługi duszpasterskiej.              

I tak: 

327 dzieci ochrzczonych 

246 przygotowanych do pierwszej Komunii Św. 

342 przygotowanych do bierzmowania 

152 pary związane w sakramencie  małżeństwa 

205 odprowadzonych na miejsce  wiecznego spoczynku 

 

Następnie:  około 500 Mszy Św. rocznie – 5000 przez 10 lat 

  w tym 60 za parafian – przeto 600 przez te lata; 

  ok. 250 kazań rocznie – przez 10 lat 2500 

  ok. 550 – 600 lekcji religii – w sumie 6000. 

 Oczywiście wyniki i owoce tego wkładu podliczyć się nie da, bo też one 

należą nie do kapłana, ale do Chrystusa któremu służymy. 

Ile jeszcze czasu i wkładu mojego w Milanowie – tego przewiedzieć się 

nie da. Nie będę prosił o pozostanie Anie przeniesienia, niech się spełni wola 

Boża. 

 

 

 



 

 

Nauka religii. w Poniedziałek  2 września o godz. 15
00

 Msza Św. na 

rozpoczęcie roku  katechetycznego. Frekwencja dość duża. 

 

 
 

 Pierwszoklasiści z tornistrami wyładowanymi wszelkimi przyborami 

szkolnymi po błogosławieństwo na szkolną przyszłość. Przystępują do nauki               

z wielkim zapałem; oby się utrzymał, ale trudności w wielu ten zapał wygasi. 

 Nauka religii od pierwszego dnia. Lekcje wstępne prowadzę sam                       

w obecności Diakona; w następnym tygodniu Diakon  w całości sam według 

przygotowanego schematu. 

 W dalszym ciągu katechizacja układa się dobrze. W szkole podstawowej 

tylko klasa VII podwójna, gdyż przybyło 12 dzieci z Kostrów, więc złączono 

Czeberaki i  powstała oddzielna klasa. Program wg Katechizmu 4 – tomowego 

bardzo trudny, gdyż pewne problemy zbyt rozprowadzone, a inne bardzo 

praktyczne nawet nie  wspomniane. Sposób ujęcia także nieprzystępny. 

 W liceum nowe klasy po 24 osoby, z klasy ,,B” 4 osoby się nie zgłosiły, 

Chłopców razem 6. 

 Program z klasy IV – etyka, chyba najlepszy bo najbardziej praktyczny, 

szczególnie w części szczegółowej. Zapowiada się więc bardzo ciekawa praca. 

 Ale zapowiadają się  też trudności. Najpierw w czasie programowym, 

gdyż znowu zwiększona liczba godzin zajęć szkolnych, poza lekcjami liczne 

koła i kółka obowiązujące uczniów. Następnie sporo lekcji będzie opuszczonych 

przez zajęcia związane z Nawiedzeniem Obrazu M. B. Częstochowskiej. Ale 

będzie co będzie.  

 



 

 

 
 

Tutaj umieszczam barwne  fotografie  z pielgrzymki do Niepokalanowa, gdyż 

dopiero teraz zostały wykonane. 

 

 
 

Niech służą na pamiątkę 

 



 

 

 Diakon – Mirosław Gorzała. W tym roku został skierowany na praktykę 

do Milanowa dk Mirosław Gorzała, ceremoniarz seminaryjny, pochodzący ze 

Stoczka Łukowskiego, parafii Pruszyn. 

 Średniego wzrostu, budowy krępej, poważny mało się śmiejący, mól 

książkowy. Zachowanie jest najbardziej poprawne, posłusznie spełniający 

polecenia i propozycje, ale bez inicjatywy ze swej strony. Lekcje prowadził 

poprawnie, dobrze przygotowany, ale raczej suchy, nie szukający kontaktu                    

z dziećmi czy z młodzieżą. Także w wypowiedział się, że  ,,spoufalanie się”                       

z młodzieżą obniża autorytet prefekta, że lepsza metoda trzymać  się na dystans. 

Według moich przewidywań  ,,młodzieżowcem” nie będzie, raczej naukowcem. 

 Diakon przyjechał już na odpust M. B. Anielskiej, potem udał się na 

pieszą pielgrzymkę, powrócił 19 sierpnia i odjechał 15 września. 

 Oczywiście postarałem się być na jego prymicji, jak też odprawił                        

w Milanowie. 

 Ciekawej fotografii Diakona nie zrobiłem. 

 

 

 Dożynki. W tym roku trudno mówić o dożynkach, bo choć to 15 

września, jeszcze nie wszystko skoszone. Z jakiej przyczyny? Najpierw                        

z powodu pogody, a raczej niepogody, gdyż rzadki był dzień, żeby nie padało. 

Ponadto winni sami rolnicy, bo wszyscy czekają na kombajn, a tych za mało                 

i trzeba  suchego zboża, żeby dało się od razu młócić  i ziarno nadawało  się do 

przechowania.  

 Nasze dożynki  były skromne. Przyniesiono 3 wieńce: z Milanowa,                      

z Mogiłek i z Zieleńca; dzieci z koszyczkami były rozproszone. Powitanie przed 

kościołem, bez procesji, poświęcenie i złożenie na ołtarzu z darami. 

 

 

Odnowienie Kościoła. W ubiegłym roku podjęto naprawę rynien 

ściekowych, aby zabezpieczyć kościół przed zaciekami. Powstał wtedy problem 

budowy rusztowania, którego koszy budowy przewyższały koszt robót 

blacharskich. I wtedy zapadła decyzja by za jednym zamachem odnowić  i całą 

elewację. Ks. Biskup Ordynariusz wyraził zgodę, jak i architekt wojewódzki  

przez Urząd Gminy. 

Projektowany tynk szlachetny z białego cementu, nie doszedł do skutku                 

z braku materiału, więc pozostał terrazyt. Kolor biały, wszelkie gzymsy                           

i półfilary architektonicznie na ciemny krem. 

Kto wykona? Ogłosiłem zebranie parafialne, zapraszając miejscowych 

fachowców do przedstawienia  swoich usług. Zgłosił się tylko jeden: Józef 

Piekarz, podejmując się zrobić i rusztowanie i roboty murarskie. On tez został 

zatrudniony. 



 

 

Już wczesną wiosna zajął się zbieraniem  materiału na rusztowanie. 

Leśnictwo ułatwiło zakup żerdzi i stempli. Zwiezione przeschły przez kilka 

miesięcy. W czerwcu zwleczono je pod kościół.  

Z kolei szukaliśmy desek, a trzeba było dużo, przynajmniej na  połowę 

kościoła – na wieżę i fronton, bo tyle do wykonania przywidziano na jeden rok. 

Deski częściowo zostały ofiarowane, częściowo zakupione, ale wreszcie 

zgromadzono dostateczną ilość. 

 

 
 

 Budowę pierwszego rusztowania  prowadził niby Piekarz z Laszewskim 

Janem, ale  całą inicjatywę  podjęli inni także majstry, jak: Stefan Reniszak, 

Stanisław Bożym, Roman Smoliński. Właściwie postawiono je czynem 

ochotniczym. Wielce pomogli Roman Wedyniuk, Włodek Wertejuk, Feliks 

Panasiuk pracował 3 dni, Łącznie wzięło udział w czynie 65 pracowników. Ile 

by to kosztowało i skąd wziąć? 

 Najcięższa i najtrudniejsza praca była  przy wieży, bo stemple były 

bardzo ciężkie, duża zaś wysokość napełniała strachem, co krepowało ruchy                   

i bardziej stawało się niebezpieczne.. Ale odbyło się bez wypadku. dzięki Bogu!  

Tynk w dużej części  został obity, ale gdzie trzymał się mocno, był 

dokładnie czyszczony drucianymi szczotkami, co zabrało więcej czasu, niż 

nakrapianie. 

Bardzo dużo trudności nasuwa dwubarwność, bo kolejno trzeba było 

przysłaniać poszczególne elementy, co zmuszało do działania najmniej we 

dwóch i praca trwała bardzo długo, że wielu traciło cierpliwość, że stawiano 

zarzuty, że tak wolno się robi i efektów nie widać.  



 

 

    
 

Za to po wykonaniu ukazały się w pełni elementy architektoniczne, co 

podobało się wszystkim.  

Praca szła powoli także  z powodu złej pogody, gdy trzeba było czekać na 

wyschnięcie. A także nie spieszono z robota, bo na tym miał być koniec, drugą 

połowę pozostawiając na przyszły rok. Trudności wynikły również                                

z niesłowności blacharza Andrzeja Mazurkiewicza, który wbrew obietnicom 

tygodniami nie przychodził  do pracy lub pracował po 2 – 3 godziny i czym 

prędzej uciekał.  

W sierpniu było dokończone. A co dalej? Jest materiał gotowy, terrazyt 

się psuje, drzewo też osłabnie. A do tego na nawiedzenie Obrazu M. B. 

Częstochowskiej pozostanie przy kościele bałagan. 

Podjęto więc decyzję robić ciągłowo, a na wypłatę majster poczeka do 

następnej kolędy. mimo złej pogody we wrześniu praca poszła  szybko. 

Uratowała pogoda ,,złotej jesieni”, że do połowy października ukończono. Lech 

Trochunowicz pomalował okna i drzwi, blacharz także ostatecznie wykończył. 

 



 

 

           
 

A oto efekt największej inwestycji 10 – lecia. Ciekawe tylko, jak się to wypłaci                

i jak będzie trwałe? 

 

          



 

 

 Korzystając z rusztowania, zostały zrobione fotografie we wszystkie 

strony, jak tylko pozwalały drzewa otaczające kościół. W kolorach powstały 

ładne widoki.  

 

 
 

Bardziej na prawo widok na pola: szachownica zbóż i innych upraw 

 

 
 

Widok w stronę południową: droga w kierunku cmentarza. 



 

 

 
 

 

Jeszcze bardziej w prawo: widok na pola aż do lasu pod Cichostowem 

 

 

 
 

Widok na zachód: Nowa Wieś 

 

 



 

 

 
 

Widok na Starą Wieś. Dużo zasłaniają drzewa. 

 

 

 
 

Widok na południowy – wschód, Na Kolonię i Kostry. 

 

 



 

 

 Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim Obrazie wędrującym odbył 

się  6 – 7 listopada 1985r. Szczegółowa Kronika Nawiedzenia w oddzielnym 

opisie. 

 

 

Rekolekcje Adwentowe. 6 – 8.XII. 1985r. Już podczas Misji 

Nawiedzenia omawialiśmy także  dalsze problemy duszpasterskie. miedzy 

innymi powstało pytanie, jak robić z rekolekcjami adwentowymi? Czy 

przeprowadzić w pełni? Czy inaczej? 

Od kilku lat prowadzone są rekolekcje powołaniowe, w które włączają się 

i siostry zakonne. W Milanowie takich jeszcze nie było, więc czas najwyższy na 

nie.  

W Sosnowicy, w Parczewie, błoniu były dwie siostry Nazaretanki. 

Porozumiałem się z nimi i oto przyjechała S. Bogumiła baran: szczuplutka, 

delikatna, że w Parczewie Ks. Marczuk nazwał ją ,,siostrą Kardynała 

Macharskiego”, jako że podobna.  

Przyjechała już w środę i prowadziła konferencje zamiast lekcji religii, 

pokazując przezrocza z życia i działalności swego Zgromadzenia. W piątek zaś 

rozpoczęły się dni adoracji i S. Bogumiła wystąpiła w kościele z konferencjami 

jako misjonarz, przedstawiając potrzebę i problemy życia w jedności z Bogiem.  

Ludzie po zapowiedzi, ze tym razem jako misjonarz wystąpi zakonnica, 

mieli i wyrazili sporo zastrzeżeń, ale gdy zaczęła mówić, uznali, nie gorzej, ale 

nawet lepiej od niejednego misjonarza.  Jedynie głos miała zbyt delikatny, że 

trzeba było dobrze się wsłuchiwać.  

Spowiedzi nie było zbyt dużo, gdyż dla większości dorosłych byłoby to 

zbyt często. Ale dzieci i młodzież należycie dopisali. 

Wobec tego S. Bogumiła w przyszłym roku powtórzy te rekolekcje                     

z pomocą towarzyszki S. Benity Skrzyp.  

 

 

 

Boże Narodzenie. Św. Barbara po wodzie, spodziewano się więc że  

Boże Narodzenie będzie po lodzie. I było, ale mróz zaledwie kilka stopni, trochę 

przyprószył śnieg, a księżyc ze dwa dni po pełni, więc noc była cudna. To też 

frekwencja na pasterce niebywała, ze prawie tyle ludzi pozostało na dworze, co 

zmieściło się w kościele  

Szopkę w kościele  zrobiła, jak zwykle  S. Stasia: dach słomiany wsparty 

na słupkach. Tym razem zamiast świerków do dekoracji użyto sosny i moim 

zdaniem wygląda to nie  gorzej, choć starsze kobiety uważają, ze wszystkie 

nowości są nieodpowiednie. 

 



 

 

     
 

W Parczewie w Veritasie ukazały się obficie nowe figury do szopek 

różnych wymiarów, od 20 cm do 80. Zakupiłem wiec komplet najmniejszych  za 

6700 zł. Sam zrobiłem szopkę z krzywych brzozowych petów pokryłem 

strzechą i wypadło bardzo ładnie. Tak w Sali katechetycznej obok choinki 

stanęła szopka. 

 



 

 

 
 

To dopiero uciecha dla dzieci. Na drugi dzień  Świąt po Sumie zaprosiłem 

na choinkę i opłatek wszystkie dzieci przedszkolne. 

Pogoda ciepła to też przyprowadzono bardzo licznie – 75 dzieci. Zrobił 

się więc ścisk i gorąco. 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 Zakupiłem w Kurii i w Niepokalanowie karty świąteczne, więc mogłem 

obdarzyć na pamiątkę. W darach przysłano jakby prasowane ziarno kukurydzy 

w czekoladzie i cynamonie, więc dzieci otrzymały coś słodkiego. 

 

 
 



 

 

 
 

 

Na Św. Jana po Mszy Św. wieczorowej odbyła się  choinka z opłatkiem dla 

bielanek z procesji oraz dla ministrantów. 

 

 

 



 

 

 
 

 Na Nowy Rok po Mszy Św. wieczorowej zaprosiłem na spotkanie  przy 

choince byłych uczniów, a obecnych studentów. Przyszło niewielu: Bożena 

Końko, - biologia, Mariola Panasiuk – studium nauczania początkowego, Joanna 

Łućko – Akademia Rolnicza, Tomasz Bokiniec – stomatologia i Katarzyna 

Panasiuk AWF. 

 Pogawędziliśmy ze dwie godziny przy herbatce. Miły wieczorek.  

 

 

 

 Rok 1986.  Następny Nowy rok – co przyniesie? 

 Najwięcej obaw budzi ,,zagrożenie atomowe”, to tez ONZ ogłasza ten rok 

,,Rokiem Pokoju”. W zawiasku z tym Papież Jan Paweł II wydał orędzie 

czytane w Nowy Rok. Tymczasem rozchodzą się wieści z Oławy, że 

wizjonerka, przez którą niby przemawia Matka Boska, zapowiedziała wojnę na 

jesień.  Czy wierzyć? Ja nie wierzę. Wkrótce potem Arcybiskup wrocławski 

ogłosił wydarzenia oławskie za mocno podejrzane i zakazał uczestniczyć                      

i mówić o nich. 

 

 



 

 

 Kolęda. Ks. Biskup wydał instrukcję, aby przez kolędę nie opuszczać 

katechizacji – od dawna tak robię i w Milanowie odwiedzam wieczorami, 

Kolonie zaś i dalsze wioski w wolne soboty i podczas ferii. Płynie z tego 

podwójna korzyść, nie opuszcza się katechizacji i wszyscy są w domu. 

 W pierwszą niedzielę było sprawozdanie z finansów parafialnych                     

w ubiegłym roku. Odnowienie kościoła  wykonane, ale pozostaje do spłacenia 

dług. Jeśli ofiary na ten cel wyniosą przeciętnie 1200 z rodziny – będzie 

spłacone. I nie zawiodłem się, ofiary wpłynęły.  

 Pogoda na kolędę sprzyjała, ale w końcu stycznia nastąpiły zawieje, że 

Kolonia Milanów za kanałem oraz Cichóstw – Pieńki  okazały się niedostępne                 

i tak już  pozostało. A mimo to połowa rodzin z Kolonii przyniosła  ofiary na 

spłacenie długu.  

 Dokładne podliczenie  wykazało, że parafia liczy 1446 osób, w  ok. 400 

rodzinach. Niezmiernie dużo ludzi starych, ale ostatnio i dużo urodzin i to często 

w rodzinach, w których starsze dzieci są już wyrośnięte. Jednak  nauka Kościoła 

przynosi plon. Jako pamiątka każda rodzina otrzymała fotografię kościoła                 

w nowej szacie. 

 

 

 Ś. P. Ks. Józef Chmielewski. Przez 16 lat był proboszczem w Milanowie 

w okresie najtrudniejszym: organizowanie parafii i czas wojny. Potem był 

proboszczem w Dęblinie i w koncu w Okrzei przez 20 lat. Przed trzema laty po 

Jubileuszu złotym odszedł na spoczynek i zamieszkał we własnym domu 

rodzinnym w rodzinnej parafii w Krzesku.  

 

 



 

 

 Zapraszany do Milanowa na odpust gotowy był przyjechać, ale w czerwcu 

1984r. dostał wylewu i uległ paraliżowi. Zmarł w niedziele  26 stycznia. 

Wiadomość dotarła następnego dnia wieczorem, we wtorek zaś pogrzeb, więc 

nie sposób w tak krótkim czasie  załatwić wynajęcie autokaru. 

 

 
 

 Pojechaliśmy taksówką: proboszcz oraz delegacja z wieńcem.  

Pogrzeb prowadził J. E. Ks. Bp. Ordynariusz Jan Mazur. w koncelebrze 

uczestniczyło 20 kapłanów a wśród nich siostrzeniec Zmarłego Ks. Marian 

Zbieć, proboszcz w Sadownem; Ks. Wacław Drużba; dziekan siedlecki                      

Ks. Mieczysław Łuszczyński. 

 



 

 

 
 

 
 

Delegacja z Milanowa Maria Daniluk, Mieczysław Wysocki, Zofia Smolińska 



 

 

 
 

 Zgromadzenie parafian liczne, szczególnie zwraca uwagę straż pożarna, 

pełniąca przy trumnie warte  honorową, niosąc trumnę do wozu strażackiego                    

i odprowadzając Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu. 

 Dzień słoneczny, ale mróz szczypał w uszy i ostry wiatr ziębił. Przy 

zachodzącym słońcu udało się jeszcze zrobić fotografię. 

 Następnego dnia w Krzesku miało być Nawiedzenie Obrazu M. B. stąd 

pospiech z pogrzebem, że nie wszędzie dotarło powiadomienie i było tylko 

około 30 księży. 

 W Milanowie nabożeństwo żałobne za ś p. byłego Proboszcza było 

odprawione we czwartek 6 lutego, podczas konferencji dekanalnej, więc                       

w koncelebrze: Ks.  Mieczysław Marczuk – dziekan, Ks. Stanisław Byczyński – 

proboszcz, Ks. Stanisław Stachyra z Siemienia, Ks. Stefan Karwowski, Ks. 

Andrzej Maciąg, Ks. Jan Grzeszczak. Frekwencja parafian była bardzo duża. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 Śp. Antoni Kwiatek. W styczniu bardzo licznie śmierć zagościła                    

w Milanowie. W śród kilku innych  27 stycznia zmarł jeden z najbardziej  

oddanych kościołowi parafian, członek Rady Parafialnej  - Antoni Kwiatek. 

Zawsze bardzo czynny, zajmował się budowaniem szopki i grobu, gotowy do 

każdej posługi. Ukochał kościółek. 

 

 
 



 

 

 
 

 Pogrzeb odbył się w środę  29 stycznia. Zgromadził licznie mieszkańców 

Milanowa. Szczególnie Staż Pożarna żegnała swego członka. Przyjechał także 

Ks. Jan Milanowski, związany z Antonim więzami przyjaźni. Msza Św. 

pogrzebowa była więc koncelebrowana. W egzorcie proboszcz wbrew zasadom 

podkreślił zasługi Zmarłego dla parafii, dziękując za wkład i wyrażając żal ze 

straty takiego współpracownika.  

 



 

 

 
 

 

 Konferencja dekanalna tym razem odbyła się w Milanowie, w ,,tłusty 

czwartek” 6 lutego. Byli obecni wszyscy księża  kondekanalni. 

 

 Rekolekcje wielkopostne odbyły się w dniach 14 – 16  marca: piątek – 

niedziela W. W P. Prowadził je Ks. Roman Sawczuk, proboszcz z Brzostówki. 

Konferencje pełne werwy, o nastawieniu praktycznym do zycia w wierze, 

szczególnie w rodzinie. 

 Przywiózł magnetowid i wyświetlił dwa filmy o tematyce na czasie: 

,,Dzień w którym umarł Chrystus” i  ,,Barabasz”. 

 

 

 

Palmowa Niedziela – 23 marca 1986r. Pogoda ładna chociaż chłodno, 

bo to wczesna wiosna. 

Frekwencja bardzo duża. Poświęcenie palm pod krzyżem. Dzieci                      

z palmami ustawiają się czwórkami. Są maluchy nawet trzyletnie. Fotografie 

robił organista. Żeby tak wyszły kolorowe, to się później wymieni. 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

Starszych było bardzo dużo. To już bardzo stara  polska tradycja.  

 

Śpiew: 

 ,,Chrystus Wodzem” 

 i ,,Króluj nam Chryste”. 

 

 



 

 

 
 

  

 

 
 

Wspólna fotografia  dzieci pod grotą stała się już tradycją. 

 

 

 



 

 

 Święcone także gromadki dzieci bardzo licznie. Fotografii jest więcej, ale 

w kronice niech pozostanie ta jedyna. 

 

 
 

 
 

 Grób Pański, jak zwykle pomysł i wykonanie S. Stasi. Dobrze iż                       

w każdym roku inny. Skromnie, ale zawsze nowość.  



 

 

Nabożeństwo Świętego Triduum niezbyt liczne. Już  więcej w Wielki 

Piątek na adoracji Krzyża. 

W nabożeństwie wielkosobotnim najwięcej, ale jest też 7 dzieci do chrztu. 

 

Strażacy ofiarnie pełnili warte honorową przez całą noc. Zasłużyli na 

fotografię. W rezurekcji uczestniczyli ze sztandarem. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Katechizacja. Pierwsi kończyli maturzyści. Msza Św. w przeddzień                  

w niedzielę 11 maja o godz. 17
00

. W katechizacji uczestniczyło 50 osób, 6 nie. 

Nie zdało matury 11 osób. 

 Na tabloo nie ma wszystkich, bo nie przyszli do fotografii. 

 

 
 



 

 

 Pierwsza Komunia Św. odbyła się  w sobotę 23 maja, przed niedzielą 

Trójcy Świętej. Na spowiedź przyjechał Ks. Jóźwik wikariusz z Wohynia. Było 

23 dzieci. Program uroczystości wg scenariusza Ks. Perza z książki: ,,Chrystus 

w naszej rodzinie”. Przed kościołem powitanie dzieci i aspersja, potem 

błogosławieństwo rodziców o które prosili Agnieszka Adamowska i Artur 

Jaszczuk.  W modlitwie wiernych prośby wypowiadali:  ojciec – Franciszek 

Sadłowski, matka – Jaszczurowa, dzieci – Jacek Trochunowicz i Agnieszka 

Adamowska. 

 

 
 

 Dary podali: 

  kielich     - Jacek Trochunowicz 

  patenę z hostią    - Kamila Klej  

  puszkę     -  Renata Milanowska 

  ampułki      - Radek Leszcz 

  przeczenia abstynencji rodziców -  Tomek Ściuba 

 

Akty przed Komunią czytał Jacek Trochunowicz;  

 po Komunii Ania Sadłowska 

 wiersz deklamowała Milanowska 

 do rodziców przemówiła Kamila Klej 

 



 

 

 
 

 Ładne były obrazki w formie tryptyku, co widać na fotografii. 

 Podczas ,,białego tygodnia” dalszy ciąg uroczystości. Poniedziałek 

poświęcony był odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych. czytał Radek Leszcz. 

Wtorek był dniem wdzięczności rodzicom i chrzestnym za dar wiary                            

i wychowania, z poświeceniem pamiątek otrzymanych w prezentach. W środę  

dzień oddania się matce Bożej. Akt oddania czytała Adamowska. Piątek jako 

dzień misyjny, na ten cel zostały złożone ofiary w specjalnych kopertach. 

 

 



 

 

 
 

 

 Jubileusz 75 – lecia harcerstwa – 24.V   22 maja 1911r. został wydany 

pierwszy rozkaz harcerski. Andrzej i Olga Młkowscy utworzyli we Lwowie 

pierwsze drużyny skautów. Jakże wysoko stała ideologia harcerska związana               

z Ojczyzną i Bogiem. Jakże teraz została wypaczona. Dlatego wykorzystując 

jubileusz, chcieliśmy zwrócić na to uwagę, co uczyniłem w kazaniu. 

Przypomniałem hymn harcerski: ,,O Panie Boże, Ojcze nasz”, oraz capstrzyk 

wieczorny obozowy: 

 ,,Idzie noc, słońce już zeszło, z pól, zeszło z gór, 

 zeszło z mórz; w cieniu śnie spocznij już,  

 Bóg jest tuż, Bóg jest tuż”. 

 

 Na dzień jubileuszu zaleciłem wszystkim dzieciom i młodzieży, aby 

przyszli do kościoła w mundurkach, ale przed ołtarzem stanęło tylko kilkanaście 

osób. Dlaczego? Tłumaczyli się, że powyrastali przez zimę i nie mogli założyć.  

 Zrobiłem tez fotografię, by służyła do Kroniki. 

 w kwietniu na Św. Jerzego Patrona harcerstwa, ogłoszono ogólno 

diecezjalny zlot harcerzy w Komarówce, ale właśnie na ten dzień zrobiono 

obowiązkowe zajęcia w szkołach i do zlotu nie doszło. Ale powstało oficjalne 

duszpasterstwo  harcerstwa, więc w przyszłości zapewne będzie  więcej 

zainteresowania ta tak powszechną organizacją, którą  usiłuje się sprowadzić na 

drogę marksistowsko – materialistyczną i ateistyczną. 



 

 

 
 

 

 Boże Ciało 29.V  Dzień pogodny ale chłodny. Msza Św. o 7
00

, o 10
00

 

Suma z procesją Eucharystyczną, by uprzedzić za zwyczaj padający w tym dniu 

deszcz. Rzeczywiście i tym razem padał, ale dopiero po południu. 

 Nie mogło zabraknąć fotografii. Podczas procesji Renek Żebrowski robił 

slajdy. Na zakończenie fotografie grup. Na pierwszym miejscu dzieci. 

 

 



 

 

Pierwszo komunijne niosące  figurki. 

 Ponieważ było ich mało połączone  z zeszłorocznymi 

 

 
 

 

Szpaczki kwiatów były w dużej grupie. Kierowała nimi jak zwykle S. Stasia  

 

 

 
 



 

 

Ministranci w małej grupie, gdyż kilku wystąpiło w stroju ludowym i figuruje 

na innej fotografii 

 

 
 

Poduszeczki noszą dziewczynki z klas starszych 

 

         
 



 

 

         
 

Najładniejsza fotografia w strojach ludowych. dziewczynki z klasy VI i VII, 

chłopaki z V 

 

 
 

Mariola Szuciak, Maria Mazurkiewicz, Agnieszka Korczyk, Ewa Sadłowska, 

Iwona Antoniuk, Ewa Żero, Małgorzata Ognik, Dorota Romaniuk, Magdalena 

Grelik, Grzegorz Bożym, Piotr Szuciak, Adam Siuciak, Stanisław Ziółkowski, 

Marek Wodowski, Agnieszka Daniluk, Jadwiga Ściuba, Tomasz Jasiński, 

Jolanta Polanowska, Danuta Zach, Renata Laszewska, Mariola Końko 



 

 

 Zjazd absolwentów L O 7 – 8.VI. Liceum miejscowe obchodzi w tym 

roku 40 – lecie powstania i urządziło zjazd absolwentów do roku 1976, czyli 30 

roczników. Zgromadzenie było dość liczne, ponad 300 osób. 

 Wśród absolwentów są i księża. I oni byli powiadomieni i ze strony 

szkoły i przeze mnie. Ale to nie działa, dzień pracy, więc żaden nie przyjechał. 

A szkoda, bo  organizatorzy szczerze liczyli na ich obecność.  

 W programie zjazdu oficjalnie pozostawiono w niedzielę  do godziny 11
00

 

czas wolny, by nieoficjalnie przeznaczyć na Mszę Św. za zmarłych profesorów  

i kolegów, a także jako dziękczynna  za łaski dotychczasowego życia. Msza Św. 

była o 10
00

 i wzięli w niej udział prawie wszyscy goście. 

 Stanąłem wobec trudnego zadania, jak do nich przemówić? Do swoich 

uczniów nie miałbym kłopotu, ale do tak dostojnego grona, wielu z siwymi 

włosami, bo nawet w moim wieku. Przemówienie wypadło więc  niezbyt 

imponująco, na temat wartości i zasług życia, tak we własnych osiągnięciach, 

jak też wobec społeczeństwa i przed Bogiem.  Posłużyłem się też wierszem               

pt. ,,Maturzyści” w nadziejach wychowawców, planach i marzeniach 

młodzieńczych, sugerując teraz podsumowanie realizacji. 

 

 

Zakończenie katechizacji.  Lekcje religii prowadzone były do samego 

końca. Ostatnia lekcja w klasach młodszych była opowiadaniem ciekawych 

historii, od klasy VI na pytania. 

Świadectwa otrzymali wszyscy, ale stopnie były różne. Niżej podam 

zestawienie. Świadectwa były bezpłatne, ale ofiary na tacę przeznaczone na 

pamiątkowy dar do kościoła. Będą to nowe,  duże figury do szopki. 

Klasa  VIII miała Mszę Św.  w sobotę  14.VI o godz. 16
00

.                               

W przemówieniu bardzo krótkim złożyłem im życzenia na dalszą drogę życia. 

Zamiast tabloo otrzymali  fotografię w dużym formacie. Klasa liczyła  25 

osób, ale 3 nie ma na fotografii, Sami się  podpisywali na odwrocie. 

 

Mariusz Godlewski   Agnieszka Piwowarczuk 

Tomasz Dobosz `  Urszula Antol 

Zbigniew Czuryło   Magdalena Szpil 

Gidlewski Adam   Agnieszka Piasecka 

Piotr Reniszak   Iwona Bancerz 

Jerzy Kowalik   Alicja Ślepecka 

Marek Czarnecki   Marta Adamczyk 

Andrzej Kalinowski  Marta Matysiak 

Jarosław Szwaj   Jolanta Polanowska 

Paweł Wójcik 

Mirosław Misiarz 

Robert Antoniuk 

Adam Pawlak 



 

 

 
 

 Młodzież licealna  miała na zakończenie Mszę Św.  we czwartek 26 

czerwca  o godz. 15
00

. 

 Jako program brana była etyka. Szeroko praktykowałem zasady ogólne, 

żeby dać podstawy. Po półroczu w etyce szczegółowej starałem się jak 

najszerzej omówić problemy życia z podkreśleniem obowiązków wobec samego 

siebie, bliźniego , społeczeństwa i ojczyzny. Dużo uwagi poświęciłem trosce 

zbawienie duszy, o zdrowie i życie. 

 

  Bardzo szeroko  potraktowałem problemy stosunków między Kościołem 

a państwem, przedstawiając historyczny rozwój współistnienia i współdziałania 

lub konfliktów, a następnie w systemie socjalistycznym, gdzie państwo oskarża 

Kościół  o tworzenie konfliktów, a tymczasem w planowy sposób w ogóle 

zwalcza religię, a Kościół usiłuje zepchnąć z udziału w życiu społecznym.  

 Ogółem miałem po 28 lekcji. Uczęszczali bardzo licznie, z wyjątkiem                   

8 czy 10 osób. Oceny wg. uczęszczania i zainteresowania. Oto zestawienie: 

 

 

 



 

 

klasa  uczniowie  bardzo dobry dobry  dostateczny 

  uczęszczający  

IV a   22  21 – 95%  1 – 5%  -  

IV b   28  18 – 64%  10 – 36%  -  

III a   28  24 – 86%  4 – 36%  - 

III b   27  17 – 63%  7 – 26%  3 – 11% 

II a   24  20 – 84%  2 – 8%  2 – 8% 

II b   28  9 – 32%  8 – 28%  11 – 40% 

I a    26  23 – 89%  3 – 11%  - 

I b   18  13 – 72%  3 – 16%  2 – 12%  

 

 

 Dziwne zjawisko, niczym nie uzasadnione, ale od samego początku klasy 

,,b” są zawsze gorsze. Fotografii klas nie robiłem, bo też nigdy żadna                           

w komplecie się nie zebrała. Tylko grupa dziewcząt z kl. III wzorowo 

uczęszczających. 

 

 

 
 

 Szkoła podstawowa miała zakończenie  w niedzielę  29 czerwca o godz. 

9
00

. Do półrocza rozkład zajęć szkolnych był bardzo dogodny, ze mogłem brać 

po dwie lekcje w klasach II, III i IV. Po półroczu często klasy musiałem łączyć.  

 W zasadzie trzymałem się  programu zawartego w podręcznikach, ale 

niezbyt ściśle, więcej starałem się zaktualizować i bardziej życiowo                             

i praktycznie. 



 

 

 Zrobiłem fotografię wszystkim klasom. Oto lekcja o chrzcie                         

z dziewczynkami: przyniosły 5 dzieci – lalek i obok wyjaśnień przeprowadzone 

były wszystkie ceremonie. 

 

 
 

 
 

Klasy VII a i b. Dziewczynki zbyt wybujałe i dumne. Już nie najlepsza. 

 



 

 

 
 

Klasa VI Bardzo szybko goni starszą brać, szczególnie dziewczynki.  

Aż dziw bierze jak to się zmienia. 

 

 
 

Klasa V. Najbardziej żywa i rozgadana, ale uczy się nie najlepiej 



 

 

 
 

Klasa IV. Najbardziej cicha, pogrążona w marazmie, trudno ją zaciekawić.  

Stała najsłabiej z odpowiedzi i z pacierza, choć program  

bardzo łatwy – życie P. Jezusa.  

 

 
 

Klasa III. Bardzo żywa, ale w nauce niezbyt biegła, z wyjątkiem kilkoro, które 

znają Stary Testament z Biblii posiadanej w domu. 



 

 

 
 

Klasa I. Surowy materiał, który zaczyna się formować 

 

Klasa II na fotografii pierwszo komunijnej 

 

 
 

Klasa ,,)” Wielkie zuchy bo czują się jako najstarsze w przedszkolu,                               

a traktowane ,, z przymrużeniem oka” jako najmłodsze na katechizacji i to od 

półrocza.  



 

 

 Klasyfikację zastosowałem dość surową, szczególnie co do pacierza.                 

A niestety widocznie jest nie odmawiany, bo bardzo dużo dzieci w ogóle nie 

umie, lub przeskakuje i przekręca. Dlatego sporo było dwójek, nawet do końca 

nie poprawionych. A oto tabele zestawienia: 

 

klasa Uczniowie Lekcje b. dobry Dobry Dostat. Dwójka z 

Pacierza 

I 19 31 11-58% 6 2 - 

II 20 58 10-50% 4 6 - 

III 17 48 7-41% 7 3 1 

IV 20 43 8-40% 8 4 4 

V 20 31 11-61% 7 2 2 

VI 24 31 16-66% 5 3 - 

VII a 23 31 17-72% 5 1 - 

VII b 20 31 16-80% 2 2 - 

VIII 25 29 20-80% 5 -  

 ------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

 188 343 116-62% 49 23 9 

  

 

 Życzyłem miłych i pożytecznych wakacji w zdrowiu i łasce Bożej, aby po 

dwóch miesiącach znowu spotkać się w lekcji religii. 

 

 
 

Już licealiści: Kasia Jaszczuk, Elżbieta Siuciak, Andrzej Jaszczuk, Anka 

Zielińska, Elżbieta Końko  



 

 

Młodzież pozaszkolna miała od listopada cykl nauk przygotowania do 

małżeństwa – 13 wykładów konferencji i zakończyła w marcu. 

 

 

Prymicja. Diakon z praktyk Mirosław Gorzała otrzymał 7 czerwca 

święcenia kapłańskie. Następnego dnia odprawił w Pruszynie pierwszą Mszę 

Św. w rodzinnym kościele w Pruszynie. Do Milanowa  przyjechał 22 czerwca               

i odprawił prymicję o godz. 9
00

.  

Na wstępie ministrant Grzegorz Bożym powitał Prymicjanta deklamacją 

wiersza: ,,Nareszcie nadeszła upragniona chwila”. 

 

 
 

 Kazanie prymicyjne wygłosiłem sam, na temat posługi kapłańskiej, która 

jest posługą samego Chrystusa trwającą przez wszystkie wieki aż do skończenia 

świata. Nakłada to jarzmo na barki kapłana aby był godny swojego Mistrza                    

i służył Jemu i zbawieniu dusz, a nie sobie. Nakłada też obowiązek słuchania                

i przyjmowania słowa Bożego i Sakramentów bo tylko ta jest droga do 

zbawienia, wg słów samego Chrystusa, bo tylko On jest Drogą, Prawdą                       

i Życiem. Zakończyłem wezwaniem do modlitwy, aby przy tym ołtarzu stanął 

rodak, a wtedy frekwencja  Ludu Bożego będzie jeszcze  większa, zaś radość 

niepojęta. 

  



 

 

 
 

 

 



 

 

 Najwięcej dzieci, jako najciekawsze i oczekujące obrazków. Mam 

nadzieję że spośród nich będzie niejeden kapłan, tylko ja tego nie doczekam. 

 

 
 

Pokłosie musi wydać plon, jak to było w innych parafiach 

 

 
 



 

 

Tymczasem są już diakoni tutejsi licealiści: Andrzej Dulkewski i Marek 

Kot, dziś asystujący.  

 

 
 

 Diakon pomagał w udzielaniu Komunii Św. Zawsze  są chętni do 

przyjmowania Chrystusa Eucharystycznego, nie może zabraknąć tych, tych 

którzy rozdają Chleb Boży. 

 

 



 

 

 Na zakończenie błogosławieństwo prymicyjne, diakoni zaś rozdają 

obrazki. 

 

 
 

 

 

 
 

Z poświęcenia pól – Milanów Kolonia  



 

 

 Pielgrzymki. Do Kodnia  2 lipca 1986r. Po raz pierwszy na ,,odpust 

chorych”. Inicjatywa wyszła z Cichostowa podczas poświęcenia pól. Dwa 

autokary załatwiła Zosia Dymicka pracująca w PTTK. 

 

 
 



 

 

 
 

 Zebrało się 102 osoby, prawie wyłącznie starsi, wiek ułomnych i chorych. 

Na fotografii nie ma wszystkich. 

 Odprawiał Mszę Św., wygłosił kazanie o sensie cierpienia J. E. Ks. Bp. 

Jan Mazur. Udzielił też chorym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.  

 W powrotnej drodze wstąpiliśmy w Jabłecznej do monastyru 

prawosławnego. Przyjęto nas mile, otwarto cerkiew i duchowny objaśniał. 

Podziwiano bogactwo wnętrza, szczególnie ikonostasów.  

 



 

 

 
 

 



 

 

 Do Niepokalanowa pojechaliśmy w tydzień później, w środę 9 lipca. 18 

dzieci komunijnych z Milanowa, oraz Anetka Trójniak z Parczewa z bratem                  

i ojcem. Dopełnili starsi – razem 51 osób. Wszystko odbyło się wg ustalonego 

programu. Msza Św. o 11
00

 Panorama i Misterium, Muzeum Św. Maksymiliana. 

 W powrotnej drodze wstąpiliśmy w Warszawie do grobu Kardynała 

Wyszyńskiego i  do Katedry w Siedlcach. 

 Fotografie tylko jedna , wszystkie inne można było nabyć jako 

widokówki. 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 Odpust M. B. Anielskiej. 2.VIII.1986r. Odpust odbył się tradycyjnie                  

w sam dzień, tj. w sobotę. Chmurno, ale nie pada, więc Suma była przy ołtarzu 

polowym. Już przed 9 przyjechał Ks. Stanisław Bieńko, nowy proboszcz                      

w Jabłoniu i wygłosił kazanie. Ks. Błędziński już usiadł do konfesjonału. Sumę 

celebrował Ks. Henryk Utykański, misjonarz w Brazylii, będący w Polsce na 

urlopie. Kazanie wygłosił Ks. Jan Grzesiak, proboszcz w Tyśmienicy. 

 Misjonarz opowiadał o pracy misyjnej po Mszy Św. 

  

Procesja odbyła się w pełnej gali. 



 

 

 
 

Czoło procesji na tle groty. Mało dziewczynek do różańca. 

 

 
 

Feretron M. B. Kodeńskiej  

 

 

 



 

 

 
 

Chorągwie nie wszystkie wyszły 

 

 
 

Tylko dziewczynki z Kostrów zawsze niezawodne 

 



 

 

 
 

Zawsze również stają mężczyźni do baldachimu  

 

 
 

Obecnych 14 księży, 2 kleryków. 

Ks. Stanisław Bieńko – Jabłołoń Ks. Jan Grzesiak – Tyśmienica 

Ks. Czesław Andrzejuk – Wohyń Ks. Ryszard Iwaniuk – Rozkopaczew 

Ks. Roman Sawczuk – Brzostówka Ks. Janusz Strzałkowski – Kodeniec 



 

 

Ks. Stanisław Madej – Suchowola Ks. Michał Stańczuk – Rudno 

Alumn Grzywaczewski – Wohyń Ks. Jan Mazur – Gęś 

dk. Marek Kot – Ostrów Lubelski Ks. Jan Błędziński  - Parczew 

Ks. Stanisław Stachyra – Siemień Ks. Henryk Utykański – misjonarz 

Ks. Stanisław Maksymowicz - Ostrów Lubelski 

Ks. Andrzej Tomczak – Parczew 

 

 

  

Nowy Rok Katechetyczny. Msza Św. w poniedziałek  1 września o godz. 

11
00

. Dzieci i ze szkoły Podstawowej  prawie wszystkie. Młodzież licealna 

nieliczna. 

Już w pierwszym tygodniu lekcje informacyjne. Zgłosili niemal                         

w komplecie. 

Ale widoki nie są wesołe z powodu przeładowania programu szkolnego,   

a przez to dużo lekcji szkolnych. Już pierwszaki mają nawet po 5 lekcji. Potem 

niemal wszyscy na raz wychodzą ze szkoły i jak  teraz rozplanować lekcje 

religii? 

Także inne zajęcia parafialne od czasu do czasu odrywają od katechizacji: 

wyjazd na dożynki, na konferencję, z pomocą sąsiedzką … Tu i choroba zmoże 

katechetę.  

Nadzieja przede wszystkim w Łasce Bożej, która dotąd nie zawiodła i nie 

zawiedzie.  

 

Święto strażaków w niedzielę 7 września Msza Św. o godz. 9
00 

 

 
 



 

 

 Dożynki Diecezjalne. Parafia Milanów w tym roku reprezentowała 

dekanat parczewski na dożynkach diecezjalnych w Woli Gułowskiej 8 września. 

Zapowiedziano już na poświęcenie  pól.  Wieniec zamówiony i wykonany w 

Jamach k/Ostrowa. Z wybielanych kłosów jęczmienia, koło – symbol okręgu 

ziemi. W środku  Biały Orzeł z pszenicy – Polska, słońce łask Bożych niech 

świeci całemu światu, naszej Ojczyźnie w pokoju, a rolnikom w pracy.  

 Autokar z Białej Podlaskiej 47 miejsc. Wyjazd w poniedziałek o godz. 8
00 

 

 
  

 W Woli Gułowskiej 0 9
15

  

 Było dużo czasu na spowiedź i modlitwę indywidualną. 

 Wieniec zwracał uwagę wybieleniem, ze wielu przyglądało się                            

z zainteresowaniem. 

 Wieniec nieśli: Zbigniew Smoliński, Roman Klej, Tomasz Nazaruk, Józef 

Dobosz, Grażyna Smolińska, Zdzisława Czarnecka, Jadwiga Zmorzyńska, Ewa 

Korneszczuk, Jadwiga Szczurowska, Halina Dokudowiec z Kostrów. 

 Wieńców było ponad 20, bardzo precyzyjne, bogate, w różnej formie                   

i kształcie: korony, kielichy, monstrancje – tylko Orzeł był jeden. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 J E Ks. Biskup Jan Mazur  w tym roku obchodził 25 lecie biskupstwa. 

Rolnicy składają życzenia.  

 

 

 
 



 

 

 Wieńce wybrane na podium przy ołtarzu. Obok naszego kielich z parafii 

Serokomla. trzecim była monstrancja  z Janowa Podlaskiego. 

 

 
 

Po procesji nasz wieniec przed ołtarzem na poświęcenie. Wszyscy 

zadowoleni. Szkoda że nie tak było w naszym kościele. 

 

 
 



 

 

Odpust Św. Stanisława Kostki. Następną uroczystością po dożynkach 

był odpust Św. Stanisława Kostki. Poprzedziło ją zapowiedziane triduum dla 

dzieci i młodzieży. Frekwencja bardzo mała. dzieci kilkanaścioro, młodzieży 

prawie wcale. Smutne to. Dopiero trzeciego dnia przyszło więcej, aby po 

nabożeństwie złożyć życzenia  imieninowe i tu bardzo licznie. Ale 

powiedziałem, że to najsmutniejsze imieniny, bo gdyby nawet nikt nie przyszedł 

z życzeniami, nie miał bym żalu. Ale wielki żal mam o to, że w kościele tak 

mało. Wolałbym tam was widzieć, niźli tu. To też fotografii nie zrobiłem. 

 

 

 
 

 Suma z procesją o 11
00

 clebrans – Ks. Czesław Andrzejuk proboszcz                 

z Wohynia. 

 Kaznodzieja – Ks. Stanisław Dzyr proboszcz z Łubieńca 

 Spowiednicy: 

  Ks. Mieczysław Marczuk – dziekan w Parczewie 

  Ks. Stanisław Maksymowicz – proboszcz w Ostrowie 

  Ks. Stanisław Bieńko – proboszcz w Jabłoniu 

  Ks. Jan Mazur – proboszcz w Gęsi 

  Ks. Kazimierz Wolski – proboszcz w Rudnie 

  Ks. Janusz Strzałkowski – proboszcz w Kodeńcu 

  Ks. Adam Burzec – proboszcz w Uścimowie 

  Ks. Wikariusz z Suchowoli. 



 

 

 
 

 
 

 

 Dla dzieci i młodzieży Msza Św. o 15
00

 Kaznodzieja Ks. Wikariusz                    

z Suchowoli 



 

 

 
 

Celebrans Ks. Stanisław Bieńko 

 

 
 

Frekwencja dzieci , młodzieży nie widać, gdyż stoi dalej.   

 



 

 

 
 

 

 

 

Październikowe dni. Październik miesiąc różańcowy. w pierwszą 

niedzielę, 5.X w Święto Królowej Różańca Świętego, procesja różańcowa. 

Pogoda słoneczna choć wietrzna. 

 

Tydzień Miłosierdzia – ogłoszone składanie paczek, zbędnych ubrań, 

obuwia. Przyniesiono 3 paczki i 5 par obuwia. Nie ma chętnych do brania, 

wywiezie się do Siedlec. 

 

W drugą niedzielę  przyjechał alumn Sławomir Kapitan z V kursu zebrać 

na tacę na budowę i utrzymanie Seminarium. Ofiary popłynęły hojne, ale nie 

liczone na miejscu. 

 

Niedziela Misyjna – taca na misje. W kazaniu o misjach zewnątrz 

Kościoła w krajach niechrześcijańskich, ale i o misjach wewnętrznych we 

własnym środowisku, głównie przez modlitwę. 

 

Ostatnia niedziela – Święto Konsekracji kościołów – komunikat Biskupa 

o budowie nowych kościołów i modlitwa w tej intencji. 

 

 

 



 

 

Święto Umarłych. Kieruje uwagę przede wszystkim na cmentarz 

grzebalny, a dopiero przez tę ,,sypialnię parafialną” myśli wznoszą się dalej. 

Cmentarz – zawsze problem z utrzymaniem na nim porządku. 

Zaśmiecenie innych grobów, alejek, choć jest miejsce wyznaczone na 

wysypisko śmieci poza obrębem cmentarza i o tym często się mówi. 

W niedziele poprzedzająca udzieliłem parafianom surowej nagany. Piękne 

pomniki stawiają swoim ojcom i słusznie, ale sobie wystawili pomnik swojej 

tępoty i bezmyślności. Sanepid grozi mandatem. Wywóz śmieci dużo kosztuje                 

i nie ma komu to zrobić. Dobrze  byłoby sfotografować i wywiesić w gablotce                           

z podpisem ,,pomnik kultury milanowskiej”. A może znajdzie się jakiś  reporter 

i zamieści fotografię w gazecie. Jeśli się na mnie oburzą, że ich ganię, mam                   

w odpowiedzi przysłowie: ,,Dziadku wieś  się pali”. ,,To wezmę torbę i kij                      

i pójdę dalej”. 

Kilku gospodarzy wywiozło śmieci choć w części, ale na nowo 

narzucano. 

 

 
 

 

Oryginalny wpis z pieczęcią w kronice 

 

Wszystkich Świętych w sobotę. W przeddzień przyjechał Ks. Bodziak 

jako spowiednik. Niespodziewanie przyjechał także dk. Marek Kot i dużo 

pomógł, głosząc kazanie na Mszy Św. o 9
00

 oraz na cmentarzu. Po kazaniu 

poświęciłem nowe Krzyże nagrobkowe, Ks. Kapelan odmówił różaniec. Ja zaś  

chodziłem z różańcem z reku po cmentarzu i od czasu do czasu pstryknąłem 

jakąś fotografię w głównych punktach. Dobrze widać bogate nawet pomniki                   

i grobowce, przy święcie udekorowane. Ludzi było bardzo dużo, bo pogoda 

słoneczna i bardzo ciepło. 

 



 

 

 
 

Ks. Pułkownik Władysław Bodziak. Różaniec przy grobie pierwszego 

proboszcza Ks. Szymkusa  

 

 
 

Widok od strony bramy 

 



 

 

 
 

 

Widok od Krzyża poświęcenia w stronę lasu 

 

 
 

Widok od Krzyża w stronę kościoła  

 



 

 

 
 

Widok od strony gajówki z prawej  

 

 
 

 

Z tego samego miejsca z lewej 

 



 

 

 
 

 

Widok w stronę gajówki 

 

 

 
 

Widok z głównej alejki 

 



 

 

 
 

 

Widok od parkanu z rogu 

 

 
Okres Bożego Narodzenia. Rekolekcje adwentowe  w dniach 6 – 8 

grudnia prowadził Ks. Kan. Henryk Ćwikliński , emeryt.  



 

 

  

 
 

W święto Niepokalanego Poczęcia N M P tytułu kościoła, Sumę 

odpustową  celebrował  Ks. Jan Będziński, wikariusz z Parczewa. 

 

 
 

 Szopkę w kościele ubrała S. Stasia wg własnej koncepcji. Skromniutka, 

ale zawsze coś nowego. 



 

 

 
 

 Szopka w Sali katechetycznej podczas opłatka pierwszej grupy 

przedszkolaków w dniu Św. Szczepana. Frekwencja mała, bo duży mróz – 17 

dzieci. Duża radość 

 

 
 

 

 



 

 

Kolędnicy: Stasiek Ziółkowski, Przemek Ilczuk, Grzegorz Bożym, Dorota 

Romaniuk,  Magda Grelik,  Gosia Ognik, Ewa Żero, Marek Wodowski,  P. 

Struczykowa, Adam Siuciak  

 

 
 

 Opłatek dla ministrantów i bielanek w dniu  Św. Jana. Frekwencja także 

mała – mróz.  

 

 



 

 

 Opłatek drugiej grupy przedszkolaków – w  niedzielę Św. Rodziny  67 

dzieci 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

Wraz z życzeniami otrzymały obrazki i cukierki. Młodsze mają dużo  

strachu, więc razem z rodzicami. 

 

 
 

 

Starsze  już wielkie zuchy, samodzielne 

 

 

 
 

 

 



 

 

 Rok 1987. Każdy przełom czasu służy do refleksji nad przeszłością                 

i budzi nadzieję na przyszłość. Przeszłość znana, przyszłości nikt nie odgadnie. 

A jednak na te przyszłość  snuje się plany i zamiary z nadzieją, że przynajmniej 

w pewnej części zrealizuje się. 

 W imię Boże w Nowy Rok. 

 

 Sprawozdanie roczne, 4 stycznia 1987. 

 Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę nowego roku omawiane są sprawy 

materialne parafii. Najpierw sprawozdanie z ubiegłego roku, następnie plany na 

nowy. Podałem, ile  kosztuje prowadzenie parafii w sposób następujący:  

 Funkcjonowanie parafii: 

  Składka diecezjalna – 1,50 od duszy   27 000 

  SUS – 3600  miesięcznie     43 200 

  PZU – kościół na 25 milionów    23 090 

  Za energię elektryczną     11 200 

  Świece i wino mszalne     25 000 

  Hostie i komunikanty       8 000 

  Ogrzewanie kościoła     10 000 

  Sprzątanie i ogrzewanie Sali katechetycznej  20 000 

  Opłaty stemplowe i korespondencja     3 000 

  Koszty prania bielizny kościelnej     8 000 

  Telefon         5 000 

  Wymiana gaśnic        1 000 

  Podatek od nieruchomości      1 500 

         ----------------- 

        Razem 186 790 

 

 Podliczenie nie obejmuje jeszcze kosztów związanych z uroczystościami 

parafialnymi, jak rekolekcje i odpusty, z podróżą służbową i transportem, liczne 

pisma, drobne zakupu co z pewnością wyniesie drugie tyle. Ale te wydatki 

pokryć,  średnia taca niedzielna i świąteczna musi  wynosić około  7 tysięcy. 

 Ale cały szereg tac są  przeznaczone na  inne cele: 5 na KUL – 

poniedziałek wielkanocny, w jedną niedziele czerwca, sierpnia i września oraz 

drugi dzień Bożego Narodzenia. 2 na misje – Trzech Króli i niedziela misyjna  

w październiku. Wielkopiątkowa na grób Chrystusa w Jerozolimie. Św. Piotra               

i Pawła na Stolicę Apostolską. 1 na seminarium. 

 Czy wystarcza? Tak, jeśli nie czyni się żadnych  zakupów, nie prowadzi 

żadnych robót inwestycyjnych. Ale zawsze zachodzi konieczność coś dokupić, 

naprawić, przywieść. Jeśli coś więcej chce się zrobić, uzupełnienie ze 

specjalnych ofiar, a przede wszystkim z kolędy. 

 Plany na ten rok – w  następnym punkcie.  

 



 

 

 Odnowienie naczyń liturgicznych. Już w ubiegłym roku zapowiedziano 

Kongres Eucharystyczny. Na konferencji rejonowej Ks. Bp. Skomorocha 

podsunął myśl, by wykorzystać okazję na zakup lub odnowienie sprzętu 

liturgicznego, szczególnie naczyń. Sam już wcześniej to zaplanowałem, tylko 

nie wiedziałem, jak to wykonać. Zwracałem się do ,,Veritasu” i ,,Ars 

Chrystiana” ale nie przyjęto. Ks. Marczuk miał  os dawna kontakty z firmą  

złotniczą sprzętu liturgicznego Dębskich w Przemyślu i właściciel sam 

przyjechał, zabierał i przywoził. To było mi na rękę. Prosiłem o przysłanie go do 

mnie.  

 We wrześniu oddałem dużą  monstrancję i dowiedziałem o prawdziwej jej 

wartości: cała ze srebra, nie licząc artystycznego ręcznego wykonania. Potem              

w październiku dałem kielich, ale odnowienie kosztowałoby więcej niźli nowy, 

więc zakupiłem wpłacając w styczniu. Z kolei oddana mała monstrancja oraz 

kielich i puszka, a dorobiono patenę komunijną i tackę do ampułek. Wypłacono 

w pełni z ofiar z kolędy. 

 Tak kościół jest wspaniale wyposażony. Jest jeszcze jeden kielich                        

w doskonałym stanie. Może w przyszłości dam  do poniklowania krzyż 

ołtarzowy, hostarkę i co się jeszcze znajdzie. 

 

 

Opłatek pielgrzymów. 24 stycznia 1987. Rok pielgrzymkowy w parafii 

nie jest duży, ale zawsze od czasu do czasu gdzieś pojedziemy. Kilkanaście osób 

uczestniczy w Podlaskiej Pieszej Pielgrzymce  do Częstochowy. Najwytrwalszą 

pątnicą jest S. Stanisława Niemira, bo chodzi corocznie od kilku lat. 

Pielgrzymi maja swoje spotkania, a między innymi opłatek, dotąd                        

w Parczewie, ale tam mało kto jechał. Powstała więc myśl urządzić opłatek na 

miejscu, a zbierze się więcej, a także zachęci to nowych pątników.  

Wybrano czas w sobotę 24 stycznia, po Mszy Św. Wieczorowej. 

Przygotowano kanapki, ciasto, herbatę i kompot. Jako wprowadzenie była 

Ewangelia o narodzeniu. P. Jezusa, potem życzenia i dzielenie się opłatkiem,                       

a potem wspomnienia, opowieści, informacje przeplatane deklamacjami 

wierszy, kolędami, a także pieśni z pielgrzymki. Trzy godziny upłynęły                         

w miłym nastroju. Tylko fotografie nie wyszły. 

 

Diakon. W tym roku praktykę diakonów przeniesiono na czas 

największego skupienia pracy parafialnej – na Wielki Post.  

Prosiłem o diakonów – absolwentów tutejszego liceum: Andrzeja 

Duklewskiego albo Marka Kota, lecz odmówiono. Natomiast został przysłany 

dk. Mirosław Pietrzak, pochodzący z parafii Kąty. Przebywał w czasie 8.III – 

11.IV – od pierwszej niedzieli Postu do soboty przed Palmową. 



 

 

 
 

Wysoki, szczupły, uśmiechnięty, miły byciu i okazał się pracowity. Pracy 

miał dużo. Zapoznał się z wszystkimi sprawami parafialnymi, uczestniczył                   

w nabożeństwach. Drogę Krzyżową sam prowadził. Głównym zadaniem była 

katechizacja. Uczył we wszystkich klasach, więc stale był zajęty, a nie mniej 

czasu zajmowało przygotowanie z pisaniem konspektów, to też siedział przy 

stoliku godzinami. 

 

 



 

 

 Ten wysiłek okazał się owocny, bo nawiązał  żywe kontakty z dziećmi,                 

a jeszcze więcej z młodzieżą. Najbardziej przywiązały się klasy VIII, że 

koniecznie domagały  wspólnej fotografii, obiecując pojechać do Siedlec na 

święcenia. 

 Oczywiście został zaproszony z prymicją. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 Okres Wielkanocny. Rekolekcje wielkopostne odbyły się w dniach 27 – 

29 marca, przed IV niedzielą  Postu. Prowadził je Ks. Stanisław Bienko 

proboszcz z Jabłonia.  

 Palmowa Niedziela dnia 12 kwietnia  - w procesji biorą udział dzieci. 

Zebrała się ich bardzo dużo. Specjalnie  umieszczam dwie fotografie dla 

porównania jako kolor uwypukla każdą osobę.   

 

 
 

 
 



 

 

 Taca na kwiaty do grobu P. Jezusa. Przywiezione we wtorek z Białej 

Podlaskiej, same hortensje po 600 – 900 doniczka. 

  

 

Wielki tydzień. W piątek przyjechał dk. Marek z pomocą: on sam wnosił 

Krzyż, pojechał na święcone na dalsze wioski, śpiewał orędzie wielkanocne, 

pomagał chrzcić – 7 dzieci, same dziewczynki, głosił kazanie o godz. 10
00

. 

Grób oczywiści ubrała  S. Stasia, skromny, ale wymowny. Dużo kwiatów. 

 

 
 

 Rezurekcja o 6
00

 trochę późno, słońce już w górze, bo Wielkanoc późna, 

19 kwietnia. 

 W poniedziałek Msze Św. tylko o 9 i 12. 

 

  

 Niedziela powołań. IV Wielkanocna, 10 maja przyjechał wygłosić Słowo 

Boże przedstawiciel seminarium, alumn  V kursu Mirosław Łaziuk                               

z Międzyrzeca. Zebrał również  na tacę ofiary na Seminarium: utrzymanie 

kleryków i budowę nowo wznoszonego w pobliżu kościoła w Starym Opolu,                 



 

 

7 km od Siedlec. Ma to być kompleks budynków przewidziany na 150 kleryków 

i cały personel związany z prowadzeniem wychowania i kształcenia  nowych 

kapłanów.   

 Czy znajdzie się w nowym seminarium kleryk z Milanowa? 

 

 

Kongres Eucharystyczny. O Kongresach Eucharystycznych dochodziły 

czasem wiadomości, że odbywają się za granicą, w różnych krajach świata, 

nawet tylko częściowo katolickich. Także słyszało się o takim kongresie                     

w Polsce, ale właściwie nic o takim kongresie nie wiedziałem. I oto przed 

dwoma laty zapowiedziano II Kongres Eucharystyczny w roku 1987. 

Podstawowym celem Kongresu jest podbudowa i pogłębienie kultu 

Najświętszego Sakramentu. Ale oto i druga wiadomość – weźmie w mim udział 

Papież Jan Paweł II. I teraz pytanie: Czy geneza Kongresu wynika z samej istoty 

Eucharystii, czy tez stworzono okazję do kolejnej  wizyty Papieża – Polaka do 

Ojczyzny? Co w praktyce wykaże dominację: Eucharystia czy osoba Ojca 

Świętego? Wybrano hasło kongresu o głębokiej treści: ,,Do końca ich 

umiłował”. Skomponowano wspaniałą  kompozycję symbolu hasła: kielich                    

z hostią, okolony napisem , ale równocześnie krzyż w połączeniu z literą M – 

Maryja, okolenie hostii w kształcie globu, zaś boki kielicha jakby ręce 

wyciągnięte w modlitwie 

 

 
 

 

 Popłynęły całe rzeki informacji, instrukcji i materiałów tematycznych – 

ale czy właśnie en nadmiar nie wpływał na głębszego zapoznania się z tym? 

Przecież niemożliwą wprost rzeczą to wszystko przeczytać. Jeszcze trudniejszą 

przekazać to wiernym, bo nie stawało na to czasu. 



 

 

 Robiło się wszystko co możliwe. Były czytane komunikaty i listy 

pasterskie. Pod tym katem były prowadzone rekolekcje wielkopostne.                         

W każdym kazaniu i przemówieniu nawiązywało się do Kongresu. Były też 

motywy wizualne: piękne plakaty do gablot, ilustrowane programy przebiegu 

uroczystości. Ale moim zdaniem osoba papieża przysłania cel główny. Nawet 

ci, co jechali na centralne uroczystości, na pierwszym miejscu stawiali ujrzenie 

Ojca Świętego, często z pominięciem sakramentalnego spotkania z Chrystusem. 

 Jak to wyglądało w parafii?  

 Wszystko podane w instrukcjach i materiałach było realizowane                       

w zakresie możliwym do warunków. Była przeprowadzona adoracja miesięczna 

w przeddzień pierwszego piątku. Ostatnie trzy miesiące były poświęcone 

problemom wychowania chrześcijańskiego. 

 Niedziela trzeźwości 24 maja. została poprzedzona przybyciem ,,Świecy 

Trzeźwości” 13 maja z inicjatywy ruchu trzeźwości, a raczej jego referenta Ks. 

Jana Gomółki, przywieziona w ubiegłym tygodniu z Jasnej Góry, przeszła 

wszystkie parafie w diecezji wraz z ,,Księgą  Trzeźwości Młodzieży Polskiej”, 

do której wpisali się ci młodzi którzy podejmowali abstynencję przynajmniej na 

rok i do 21 roku życia.  

 Po świecę do Gęsi pojechała delegacja młodzieży: Andrzej Jaszczuk, 

Elżbieta Siuciak, Katarzyna i Włodzimierz Muszyńscy. Zawiózł ich 

samochodem Sawczuk. 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 Przed godz. 18 zebrana młodzież oczekiwała przed kościołem, a po 

przybyciu świecy została uroczyście  w procesji wniesiona do kościoła, 

ustawiona przed ołtarzem, a na stoliku przed nią złożono Księgę.  Msza Św.                 

z homilią na temat trzeźwości, potem wpisywanie do Księgi. Wpisało się ponad 

100 osób, ale prawie wyłącznie młodzież dorastająca, mająca w tym roku 

przystąpić do bierzmowania. Ze starszej młodzieży wpisało się kilka  

dziewczyn, z chłopców ani jeden. W sobotę  o godz. 9
00

 też była Msza Św.            

z homilią i wpisywaniem się. Przed godz. 18
00

świecę zabrała delegacja   

młodzieży z Parczewa.  

 W niedziele  trzeźwości powtórzyło się jeszcze raz to samo bez świecy, 

ale chętnych do złożenia deklaracji nie było. 

 Niedziela miłosierdzia  - 31 maja, kazanie na temat miłości czynnej, 

okazanej hojną ręką. Zwłaszcza my mamy przykład takiego czynu w tak 

obfitych darach zza granicy od innych ludzi.  Biskup zaproponował by złożyć 

większe ofiary na tacę i kwota przeciętnej tacy niedzielnej pozostawić w parafii, 

nadwyżki przekazać na cele charytatywne na ręce Biskupa. . Nie widziałem tej 

nadwyżki , ale część wydzieliłem i oddałem.  

 Niedziela pojednania – 7 czerwca. Zielona Świątki, dzień przed 

rozpoczęciem kongresu. jakie wyniki przyniosła nie sposób stwierdzić. 

 Dało się zaobserwować daleko więcej zainteresowania osoba Ojca 

Świętego i możliwością spotkania  z nim. Zamówiłem autokar, ale chętnych nie 

było, mając pociąg na miejscu, więc odwołałem. Dziekan Ks. Marczuk zamówił 

pociąg dodatkowy z Parczewa i na ten uzbierało się 40 osób, w tej liczbie                   

8 ministrantów. Okazało się to zbędne bo dano kilka pociągów dodatkowych               

z Łukowa.  Ilu parafian pojechało do Lublina lub do Warszawy – stwierdzić się 

nie da.  

 Program wizyty Papieża narzucał też program nabożeństw w parafiach, 

przez co starano się nawiązywać łączność duchową całej Polski wierzącej. Ale 

równocześnie godziny nabożeństw tak się układało, aby dać możliwość 

oglądania w telewizji bezpośredniej transmisji. 

 Poniedziałek – 8 czerwca, dzień Matki Kościoła. Przybycie Papieża o 10
45

 

– i powitanie na lotnisku w warszawie. O 10
50

 – 11
00 

  bicie dzwonów 

powitalnych we wszystkich kościołach. Msza Św. o 9
00

 jako przygotowanie. Po 

południu  Msza Św.  na rozpoczęcie Kongresu o godz. 17
00

 z nawiązaniem do 

tej, którą odprawi Papież o godz. 18
00

 w warszawie w Kościele Wszystkich 

Świętych, co też oglądaliśmy w telewizji. 

 We wtorek – 9 czerwca. Papież w Lublinie. Pojechali chyba wszyscy 

księża dekanalini, prócz mnie z powodu choroby nóg. Odprawili Mszę Św.                   

w koncelebrze w Parczewie o 4
00

, po szybkim śniadaniu na stację, by jechać 

razem z parafianami. Główna uroczystość w Lublinie  o godz. 16
00

 podczas 

której Papież udzielił święceń kapłańskich diakonom po jednym z każdej 

diecezji i zakonu. W parafii Msza Św. o 19
00

. Główna intencja modlitw za 



 

 

kapłanów  i o powołania kapłańskie i zakonne, a także za powołanych alumnów 

w seminarium. 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 Środa  -10 czerwca. Papież  w Tarnowie miał spotkanie z rolnikami, więc 

o 9
00

 Msza Św. dla rolników o błogosławieństwo Gospodarza Świata. Niestety 

rolników nie było widać. Także Tarnowie papież dokonał beatyfikacji Karoliny 

Kózkówny, więc o 18
30

 Msza Św. dla młodzieży, z homilią o życiu                                 

i męczeństwie  Błogosławionej. Ale młodzieży było bardzo mało.  

 Czwartek – 11 czerwca. Papież w Szczecinie miał spotkanie                                

z małżonkami i dokonał odnowienia ślubów małżeńskich. Msza Św. dla 

małżonków, zwłaszcza młodych o 18
30

, ale nie było ani jednego małżeństwa 

pełnego, więc obok nabożeństwa czerwcowego modlitwy przebłagalne za 

grzechy zabójstwa nienarodzonych.  

 Piątek – 12 czerwca.  Spotkanie Ojca Świętego z młodzieżą na 

Westerplatte, potem w Gdańsku z chorymi. . W parafii więc ,,dzień chorych” Na 

Mszę Św. o 18
30

 przywieziono kilkunastu starszych i słabych, była spowiedź                 

i błogosławieństwo. następnego dnia  z rana odwiedziny chorych w domach. 

 Sobota – 13 czerwca. papież w Łodzi grupie robotniczych dzieci udzielił  

pierwszej Komunii Św. , w parafii ,,dzień dzieci”. O 17
00

 wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i adoracja prowadzona przez starsze dziewczynki,              

a na zakończenie Msza Św.   

 Niedziela – 14 czerwca. Zakończenie Kongresu i wizyty Ojca Świętego                         

w Polsce uroczystą Mszą Św.  na Placu defilad  i procesją Eucharystyczną do 

placu Zamkowego. W parafii Msza Św. o 1 i o 9, a potem wszyscy śpieszyli na 

transmisję telewizyjną.  

 Taki był program w parafii. Odniosłem jednak wrażenie przykre, bo 

frekwencja w dni powszednie była bardzo niska. Prawda, że to czas sianokosów 

i błysnęła upragniona pogoda, ale dzieci oraz wiele osób starszych nie było 

związanych z pracą, a mimo to nie przychodzili. Nie było też wcale widać 

ożywienia sakramentalnego. 

 Mimo trzech miesięcy zwłoki dotąd nie otrzymałem żadnej fotografii                  

z pobytu Papieża i uroczystości.  

  

 

 Sprawy Katechizacji.  Maturzyści kończą pierwsi. Klasy IV liczyły 54 

uczniów, w tym tylko 6 chłopców. Były to klasy niczym się nie wyróżniające, 

raczej apatyczne, bierne. W młodszych klasach chłopcy byli bardziej aktywni,   

w większości ministranci, uczestniczyli w rekolekcjach podczas  ferii 

zimowych, trzech czy nawet czterech zapowiadało pójście do seminarium, ale 

potem z tym ucichli, a ostatecznie większość wybiera się do szkół wojskowych.  

 Wprowadzono do nauki religioznawstwo. Prowadził sam dyrektor 

Wincenty Głąb, dobrze obznajomiony ze  sprawami historycznymi, ale z małym 

autorytetem, wpływu nie wywiera.  

 Msza Św. w niedzielę  10 maja i rozdanie dyplomów oraz  tabloo, na 

którym  kilkoro brakuje. Kilkoro cofnęło się od egzaminów maturalnych, 

kilkoro nie zdało. 



 

 

 
 

 

 Klasa VIII zakończyła w piątek 12 czerwca. Kończyła szkołę 

podstawową, która przez cały niemal okres uchodziła za najlepszą. Prawie, bo 

ostatnio już taką  nie była. Chłopcy pozostali nadal czynnymi jako ministranci, 

teraz już lektorzy, chętni do czynnej usługi.  



 

 

 
 

Ale dziewczynki uwierzyły w swoja wyższość i w większości stały się 

bardzo dumne, może nawet pyszne, że ani im coś powiedzieć. Jak dawniej rwały 

się do jakiegoś działania , tak teraz trzeba  je bardzo prosić, a nawet napędzać. 

Atmosfera na lekcjach dawniej miła, teraz stała się ciężka. 

Przyszła druga klasa równoległa z Kostrów i Czeberaki. W szkole 

uchodziła za słabszą , ale u mnie była lepszą, była bowiem spokojna, ale 

aktywna, nie było lekcji bez pytań, a nawet dziewczynki specjalnie przychodziły 

i zarzucały pytaniami. 

Program klasy VIII zawiera tematy o życiu rodzinnym, o miłości                    

i małżeństwie. Zdaje się, że  najwyższy czas mówić o tym, bo większość 

dziewczyn już na całego ,, pauzowała” dlatego więcej interesowały się 

dyskoteką niźli nauką, bo i ze szkoły miałem o nich podobne opinie. 

Sądzę, że  jest to dla nich okres prawdziwie ,,cielęcy”  i szybko przeminie  

i powrócą do równowagi psychicznej. Znamionuje to niezwykła decyzja, że  na 

43 uczniów 26 podejmuje naukę w miejscowym liceum, czego dotąd nie było. 

Dalsza nauka pozwoli im zrozumieć problemy życia  i ukształtować  należycie  

poglądy i charaktery. 

Uroczyste zakończenie odbyło się równocześnie ze szkołą. Msza Św.                 

o 14
00

 i w ostatnim słowie katechety przedstawiłem potrzebę  nauczyciela                    



 

 

i kierownika życiowego. Wśród wielu nauczycieli jest jeden najważniejszy, 

który nigdy nie zawiedzie – Jezus Chrystus.  

 

 
 

Otrzymali również  dyplomy oraz tabloo, na którym zostali połączeni parami, co 

nieźle pasowało gdyż tylko jeden chłopiec pozostał samotny. Dwóch nie 

przyszło do fotografii. Wspólne zdjęcie  przed grotą zakończyło naszą 8 – letnią 

naukę.  

 Licealiści mieli zakończenie katechizacji we czwartek 25 czerwca  Mszą 

Św. o 15
00

. 

 Łącznie z klasami maturalnymi miałem 222 uczniów, z tego 29 chłopców. 

Uczęszczanie na ogół bardzo dobre najwyżej 10 procent uczęszczało 

nieregularnie. A około 5 osób wcale nie przychodziło.  Atmosfera z młodzieżą 

była bardzo dobra, bez żadnych konfliktów.  

 Jako program wykładów w tym roku był  z klasy I – Spotkanie                               

z Chrystusem. Przed dwoma już laty otrzymałem 50 podręczników i teraz 

rozprowadziłem. Trzymałem się tego podręcznika co do tematów, ale sposób 

prowadzenia często był odmienny. Było wiele zagadnień ciekawych                               

i życiowych: samej religii, o objawieniu, o Ewangelii i Osobie Chrystusa,                    

o godności człowieka, o miłości Boga i ludzi, o modlitwie, o prawdach  

ostatecznych … 

 Wyciągnąłem 32 lekcje, dzięki pomocy Diakona. 

 Podstawówka liczyła  194 uczniów. poziom wiadomości i życia 

religijnego bardzo  różny, najczęściej zależne od rodziny. Są tacy, którzy  



 

 

prawie wcale nie uczęszczali na Mszę Św., ale w przeważającej większości 

uczęszczanie  bardzo regularne. 

 W marcu rozpoczęło się przygotowanie do bierzmowania, zanosiło się 

bowiem na wizytacje w czerwcu. Prowadzone było w soboty i w niedziele po 

Mszy porannej. Zapoczątkowałem sam, potem prowadził Diakon.  

 Klasa VII ma w programie sakramenty, lekcje chrztu urządziłem więc  

praktyczną, jak na fotografii. 

 

 
 

 Bardzo obiecująco zapowiada się klasa ,,zerowa”, pełna werwy, 

przyjmująca naukę. Już kilkoro powiedziało pacierz w całości.  

 Zakończenie odbyło się razem ze szkolnym w piątek 26 czerwca o godz. 

11
00

. Ofiary za świadectwa na tacę  na figury do szopki. 

 

 Boże Ciało. W tym roku wypadało 18 czerwca. Już  przed burzą, chcąc 

uniknąć tego, ogłosiłem Msze Św. o godz. 7
00

 i główne nabożeństwo z procesją 

o 10
00

 Rzeczywiście pogoda była wietrzna, chłodna przelatywały chmurki, ale 

wytrzymało i dopiero od 16
00

 podczas poświęcenia pól kropiło. Fotografię 

zrobiły tylko szpaczki. A było ich niemało. 



 

 

 
 

 

 

 Pierwsza Komunia Św. Klasa II liczyła 19 uczniów. W nauce średnia, 

jeden chłopiec nie przykładał się do nauki i Nawe na egzamin nie przyszedł. Nie 

było nikogo z Mogiłek, zaś z Cichostowa dwie pozostawiono na przyszły rok. 

Zostało więc 18 dzieci. 

 Uroczystość zazwyczaj odbywała się w sobotę przed niedzielą Trójcy 

Świętej, aby na procesję Bożego Ciała  dzieci w całej gali wzięli udział                        

w funkcji niesienia figurek. W tym roku została połączona z prymicjami, więc             

o tydzień później, 20 czerwca o godz. 16
00

. 

 W piątek przyjechali nowo wyświęceni kapłani: Marek Kot i Andrzej 

Duklewski i spowiadali ponad dwie godziny. Sam wyspowiadałem dzieci                   

w zakrystii. 

 W sobotę sam byłem zajęty odprawianiem, neoprezbiterzy spowiadali, bo 

zarazem była to spowiedź dzieci i młodzieży  na zakończenie roku 

katechetycznego. Dziwili się, ze w Milanowie tyle czasu trzeba poświęcić na 

konfesjonał. Żeby to tak zawsze było. 

 Jak zwykle uroczystość rozpoczęła się przed kościołem  powitaniem 

dzieci i błogosławieństwem rodziców, o które prosili Justyna Wysocka i Darek 

Klej.  

 W procesji weszły dzieci do kościoła, ze świecami zachowanymi z chrztu. 

Zdolniejsze dzieci i bardziej czynni rodzice byli zaangażowani do pewnych 

funkcji w liturgii. 

 



 

 

 
 

 Należeli do nich: 

  Darek Klej 

  Ola Grelik 

  Dorota Kalinowska 

  Jarek Łukasiewicz 

  Ania Trochunowicz 

  Agnieszka Witkowska 

  Justyna Wysocka 

 A z rodziców: 

  Janina Klej 

  Kazimiera Sadłowska 

  Marian Surowiec 

  Elżbieta Witkowska 

  i Elżbieta Wysocka – ta ostatnia zebrała i złożyła na ołtarzu 

deklaracje  o uroczystości bez alkoholu.  

 Komunię Św. ja rozdawałem dzieciom, młodzi kapłani  rodzicom                          

i wszystkim innym dalej na kościele.  

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

Jako w oktawie Bożego Ciała  odbyła się tez procesja Eucharystyczna,                

a na zakończenie po rozdaniu obrazków wspólna fotografia zrobiona przez 

Nowickiego z Parczewa. 

 

 
 

 Burdal Tomasz     Ks. Mirosław Pietrzak 

 Ragan Daniel     Witkowska Agnieszka 

 Laszewski Arkadiusz    Woźniak Kinga 

 Wertejuk Tomasz     Ks. Andrzej Duklewski 

 Sadłowski Piotr     Wysocka Justyna 

 Duszak Dariusz     Trochunowicz Anna 

 Klej Paweł Dariusz    Ks. Stanisław Byczyński 

 Końko Jacek     Surowiec Justyna 

 Łukasiewwicz Jarosław    Klalinowska Dorota 

  

    Leszcz Aleksandra 

    Grelik Magdalena 

    Bojarska Edyta 

 

 Podczas ,,białego tygodnia” były odnowione przyrzeczenia chrztu Św.                 

i ofiarowanie Matce Bożej.  

 Był również ,,dzień misyjny” w którym dzieci złożyły ofiary na misje                 

w kopertach przygotowanych. Uczą dzielić się tym co otrzymali w darze. 



 

 

 
 

 Do Niepokalanowa pojechaliśmy we wtorek 7 lipca. Początkowo 

chętnych nie było zbyt wielu. Zgłoszono 13 dzieci, przyłączyła się wnuczka 

Okinskiej i jeszcze wnuczka Szuciaków. Oprócz tego jeszcze kilka osób 

postronnych i zamówiłem autokar 40 osobowy. Dopiero w niedzielę, a nawet w 

poniedziałek zgłoszono dalsze dzieci, ale już za późno, żeby wprowadzić 

zmiany.  

 Wyjechaliśmy o godz. 6
00

 bardzo punktualnie i bardzo szybko, bo kilka 

minut po 10 byliśmy w Niepokalanowie. Była jeszcze prawie godzina czasu na 

rozejrzenie się i zakupy, a także spowiedź i o 11
00

 Msza Św.  koncelebrowana. 

dzieci w strojach siedziały na krzesełkach po środku kościoła. Jak zwykle po 

Mszy Św.  wspólna fotografia, ale zazwyczaj jakieś osoby się zawieruszą i nie 

ma wszystkich. Fotografia wyszła  tylko jedna ale są także i przezrocza. Pogoda 

sprzyjała, bo niezbyt gorąco, więc wszyscy czuli się dobrze. 

 Udało się szybko dostać na Misterium Męki Pana Jezusa i Panoramę 

Tysiąclecia, może zbyt pobieżnie zwiedzano Muzeum O. Maksymiliana, ale tak 

zyskaliśmy na czasie, że już o 14
35

 wyruszyliśmy w drogę powrotną.  

 Czas wykorzystaliśmy w warszawie Powstało pytanie czy wstąpić do 

grobu Prymasa Kardynała Wyszyńskiego czy Ks. Popiełuszki? 

 Wybraliśmy raczej Ks. Popiełuszkę, bo u Prymasa byliśmy w ubiegłym 

roku. Był kłopot z zaparkowaniem wozu, ale znalazło się miejsce na bocznej 

uliczce. 

 Ludzi moc. Grobowiec nowy. Olbrzymi krzyż z granitu, ze skromnym 

napisem. Ten Krzyż stanowi krzyż różańcowy, jaki otacza grobowiec z wielkich 

kamieni połączonych żelaznymi klamrami. 

 



 

 

 
 

Od strony kościoła stoi postać spiżowa Kardynała Wyszyńskiego.  

 Grobowiec Ks. Popiełuszki odwiedził Papież podczas wizyty ostatniej. 

Zakupiłem fotografię w kiosku i rozdałem dzieciom na pamiątkę. Wpisałem też 

grupę w książce pamiątkowej. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 Prymicje. 21.VI.1987r. Już od 35 lat parafia Milanów  nie dała kapłana, 

przynajmniej więc tutejsze liceum od czasu do czasu  może  poszczycić się 

powołaniem. Nie  umiem policzyć, ilu księży stąd wyszło. Za moich czasów 

pierwsi wychowankowie od razu dwóch: Ks. Andrzej Duklewski i Ks. Marek 

kot. Często tu przyjeżdżali przez te sześć lat kleryckich. Od dłuższego czasu 

układaliśmy program uroczystości prymicyjnych. 

 Prymicją Andrzeja i marka nie tylko ja się zainteresowałem, ale również 

koledzy  i koleżanki z ławy szkolnej. Od nich wyszła inicjatywa, aby przy tej 

okazji zrobić też koleżeńskie spotkanie. czemu nie, to również dobry moment 

duszpasterski.  

 Przede wszystkim należało ustalić datę uroczystości. Święcenia 

wyznaczono na sobotę przed Zesłaniem Ducha Świętego – 6 czerwca. Marek 

prymicje w swojej parafii w Ostrowie Lubelskim odprawił następnego dnia, 



 

 

Andrzej w Uścimowie  w tydzień później 14 czerwca. W kolejną niedzielę więc 

w Milanowie.  

 Praktykę diakońską Andrzej odbywał w Łukowie w parafii Podwyższenia 

Św. Krzyża, Marek w Komarówce. W tym czasie przyjechali porobić fotografie 

i przygotowałem powiadomienia i zarazem zaproszenia. Sami osobiście zanieśli 

je profesorom i wychowawcom tu mieszkającym, a przez nich innym. 

Równocześnie za pośrednictwem kontaktów koleżeńskich rozesłano 

współuczniom. Posłużyłem się  również  obecnymi uczniami przesyłając 

zaproszenia  do rodzin które najlepiej wiedziały gdzie się znajdują ich  synowie 

i córki. Tak zaproszenia otrzymali chyba wszyscy. 

 Czy przyjadą? Wszyscy zapewne nie, bo to życiowo niemożliwe.                        

W Milanowie mieszkają dwie koleżanki: Marzena Żebrowska i Teresa Piłat – 

Hordejuk. One kontaktowały się z koleżankami co do przygotowania.  

 

 
 



 

 

 Teresa załatwiła w wypożyczalni sprzęt stołowy, by rano z koleżankami 

rozstawić i porobić kanapki, ja dostałem napoje, chleb i wędliny. Właściwie 

dane z prymicji obydwu od rodziców, przywieziono dużo ciast i wystarczyło na 

skromny posiłek z nadmiarem.  

 Do tych dwóch prymicjantów dołączył trzeci diakon z praktyki – obecnie 

Ks. Mieczysław Pietrzak. Na święcenia do Siedlec pojechało ze mną  kilkoro 

uczniów z kl. VIII: Eliza Kaczmarska, Dorota Romaniuk, Małgorzata Ognik, 

Jadwiga Ściuba, Stanisław Ziółkowski. Złożyli Ks. Mirkowi życzenia. Wszyscy 

trzej uczestniczyli w sobotę w uroczystości pierwszokomunijnej. 

 

 
 

 Mszę Św. prymicyjną odprawili w niedzielę  o godz. 9
00

 w koncelebrze. 

Ludzi zebrało się bardzo dużo, a już dzieci to chyba były wszystkie. Wejście do 

kościoła odbyło się przez kościół. Już samo  wejście trzech  młodych kapłanów 

wywiera wrażenie i wytwarza atmosferę  podniosłą, budząc uczucia powagi                   

i wzruszenia, jak wyznały później koleżanki, że niektóre nawet popłakały się.  



 

 

Głównym celebransem był Ks. marek kot. Żaden z nich nie chciał głosić 

kazania na własnej prymicji, byłem więc zmuszony sam wygłosić. Wziąłem 

temat: Kapłan w historii narodu polskiego i w życiu każdego człowieka.  

 

 
 

 
 

 Powitały także dziewczynki deklamacją: Kasia Adamowska, Jola 

Syrowiec, Teresa Sadłowska. 



 

 

 
 

Przy ołtarzu powitałem prymicjantów, wyrażając radość, ze zdołałem  

przygotować następców, kontynuatorów w pracy duszpasterskiej. Trzeba 

modlitwy żeby tak przy ołtarzu stanął tutejszy rodak. 

 

 
 

 Na pierwszym planie  dzieci pierwszokomunijne – nawet one  w wielkim 

skupieniu przezywają wzniosłość chwili w liturgii tajemnicy wiary.  



 

 

 
 

 Prefacja: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy 

zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, 

Wszechmogący Boże … 

 



 

 

 
 

 - Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, 

które przynieśliśmy Tobie , aby stały się Ciałem i Krwią Twojego Syna, naszego 

Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał  spełnienie to misterium. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Przeistoczenie  

 

 
 

 

 

- Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze 

Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez 

wszystkie wieki wieków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Koleżeńskie spotkanie: 

rząd I  Barszczewski Krzysztof  rząd II Belniak Stanisław 

  Babicz Barbara     Hordejuk Jarosław 

  Winniczuk Ewa     Dziadosz Elżbieta 

  p. Naumiuk Jadwiga    Golonka Maria 

  Cieniuch Bożena     Klieszczewska Jolanta 

    mąż     Skrzeczkowska Bożena 

  Olejnik Ewa      Bubeła Małgorzata 

  Siergiej Jarzy     Piasecka Halina 

  Pielarz Bogumił     Bartnik Irena 

  Kociubińska Małgorzata    Bloch Maria 

  Kolasińska Danuta    Kopeć Danuta 

  Oworus Katarzyna     p. Bożym Teresa 

  Piłat Teresa      p. Żebrowska Halina 

  p. Mazurkiewicz Bogumiła 

  Chudek Marianna 

 

rząd III p. Trójniak Zbigniew    Siuciak - mąż 

  p. Trójniak  Zofia     Siuciak Małgorzata 

  Ks. Mirosław Pietrzak    Siuciak Elżbieta 

  p. Wodowska Eugenia    Zaniewska Grażyna 

  p. Syryjczyk Alina     Michałowska Bożena 

  Ks. Marek Kot     Jasińska Halina 

            mąż 

         Ks. Andrzej Duklewski 

         p. Wojtal Maria  



 

 

 Wszyscy byli zadowoleni. Spotkanie ciągnęło się do trzech godzin. Wielu 

wypowiadało się, jakby zrobić następne. 

 

 

 Pogrzeb Ks. Rychlika. 15.VII.1987. Ostrów Lubelski po radości 

prymicyjnej Ks. Marka obchodził uroczystość żałobną  pogrzebu długoletniego 

proboszcza Ks. Rychlika. 

 Ks. Stanisław Rychlik urodził się  w 1912r. Kapłaństwo otrzymał                       

w 1938r. Jako wikariusz u Św. Stanisława w Siedlcach był spowiednikiem 

kleryków w seminarium.  

 Na proboszcza do Ostrowa przybył  w 1970r. Zarazem był dziekanem 

dekanatu parczewskiego. Zawsze opanowany i cichy nigdy nikomu niczego nie 

narzucał i był bardzo lubiany.  

 

 
 

 

 



 

 

 W ubiegłym roku przeszedł na emeryturę i ze względu na lata i stan 

zdrowia. Na początku lipca dostał zawału serca i zmarł w szpitalu                            

w Lubartowie. W Ostrowie było tylko  nabożeństwo żałobne, ale życzył sobie 

być pochowanym w rodzinnej parafii w Kąkolewnicy. Ostatnią posługę oddali 

licznie  zgromadzeni parafianie.  

 Koncelebrze przewodniczył Ks. Bp. Ordynariusz Jan Mazur, obok Ks. 

Dziekan z Lubartowa, Ks. Leon Balicki.  

 

 
 

 

 

 

 Odpust M. B. Anielskiej 2.VIII.1987. W tym roku wypadł w niedzielę. 

Już w sobotę przyjechał Ks. Ćwikliński na spowiednika i zaraz zasiadł do 

konfesjonału na ponad dwie godziny. 

 W niedzielę o godz. 7
00

 sam odprawiłem Mszę Św. i wygłosiłem kazanie. 

O 9
00

 odprawił Ks. Ćwikliński, a kazanie wygłosił przybyły niespodziewanie 

Ks. Szuciak, wyjaśniając istotę i warunki odpustu. 

 Suma odpustowa koncelebrowana przy ołtarzu przed grotą przez                        

Ks. Czesława Andrzejuka proboszcza z Wohynia, Ks. Szuciak i słowo Boże 

wygłosił Ks. Kanonik Mieczysław Marczuk, dziekan parczewski.                                

W konfesjonale służyli Ks. Ćwikliński, Ks. Mazur, Ks. Janusz Strzałkowski,  

obecnie proboszcz w Kodeńcu, oraz Ks. Kazimierz Wolski, proboszcz z Rudna.  



 

 

 Frekwencja ludzi bardzo duża. Pogoda chłodna, utrzymywała się i tylko 

podczas procesji nieco pokropiło.  

 Tym razem fotografii nie ma , gdyż  z braku kleryków i małej obecności 

kapłanów sam byłem zajęty. 

 

 

 

 Kolonie. W pomieszczeniach tutejszego liceum czasami podczas wakacji 

odbywają się kolonie, niektóre bardzo ciekawe. Dwa lata temu był obóz 

Akademii Medycznej w Lublinie. Lekarze wszelkiej  specjalności  udzielali 

porad okolicznej ludności, która bardzo licznie korzystała z okazji. Ja także. 

Studenci odbywali praktykę.  

 W tym roku w drugiej połowie lipca  przebywał obóz Instytutu Języka 

Polskiego PAN. Kierownikiem była Pani docent  Barbara Falińska. Zaraz po 

przyjeździe złożyła wizytę, przedstawiając cel i zamierzenia. Otóż będą 

prowadzić badania mowy tutejszej ludności, szczególnie najstarszych ludzi, jak 

się wyrażają, jak nazywają różne rzeczy i przedmioty użytku wiejskiego. Celem 

jest opracowanie zakresu pochodzenia ludności z przed wieków, jaki zasięg 

miała ludność mazurska, podlaska, ruska, wiślańska itp. Zajmowała się tym 

ekipa naukowa różnego stopnia, zaś pomocą służyła młodzież licealna z terenu 

województwa, miejscowa także. 

 Skład ekipy okazał się bardzo religijny: w niedziele uczestniczyli we 

Mszy Św., a docent z koleżanką nawet codziennie  przystępując do Komunii 

Św.  

 

 



 

 

 Wszystkich zainteresowała Kronika  i ta parafialna i moja osobista. 

Niemal codziennie przychodziły tu różne osoby i oglądały je, czytając 

fragmenty. Wiele było wyrazów zadziwienia, że  coś podobnego znaleźli na 

wiejskiej parafii. Najwięcej zwracano uwagę, że wszystko jest udokumentowane 

fotografiami. 

 W sierpniu znalazła się tu kolonia dla dzieci z rodzin objętych wpływem 

pijaństwa lub innych nałogów. Wychowawczynie przyszły tu z  dziećmi, aby 

cos usłyszeć  z historii  miejscowości. W niedzielę  licznie dzieci przychodziły 

na Mszę Św., to też zasłużyły na fotografię i krótką wzmiankę w tej Kronice. 

 

 
 



 

 

 
 

 Fotografia grupy naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN z młodzieżą    

i grupą starszych  mieszkańców Milanowa zgromadzonych na rozmowę                      

w budynku Liceum w niedzielę  po Mszy Św. 26 lipca 1987r. 

 

 
 

Oryginalny wpis z peczęcią w kronice skaz z dokumentu 

 

 

 Wizytacja kanoniczna J. E. Ks. Biskupa Wacława Skomorochy odbyła się 

w dniach 19 – 21 września 1987r. 

 Kronika w oddzielnej księdze.  

 

 

 



 

 

Miesiąc różańcowy.  W pierwszą niedziele października obchodzono 

uroczystość Królowej Różańca Świętego. Coraz powszechniej wprowadza się  

,,procesję różańcową”. Pogoda słoneczna, ciepło prawdziwa ,, polska złota 

jesień”. Pod nogami szeleszczą upadłe liście. Niezawodna S. Stasia  

przygotowała ołtarzyki, Andrzej Jaszczuk  różaniec. Frekwencja duża, choć 

nabożeństwo przedłuża się.  

Jako przygotowanie do jubileuszu 2000 lecia narodzenia P. Jezusa odbył 

się II Kongres Eucharystyczny ogólnopolski. Z kolei odbywają się  także 

Kongresy w poszczególnych diecezjach. W naszej przewidziany jest na ostatnie 

dni czerwca i pierwsze lipca. Jako przygotowanie do  tego nowennę adoracji 

Jezusa Eucharystycznego przez 9 pierwszych  niedziel miesiąca. Rozpoczęcie  

w październiku. Wobec tego po procesji pozostało wystawienie Najświętszego 

Sakramentu na tronie do Sumy. Sporo osób pozostało w kościele, adorację zaś 

prowadziły dziewczynki: Kasia Jaszczuk, Ela Siuciak, Barbara Bałaban i inne                 

z pomocą S. Stasi i p. Magister.  

Nabożeństwo różańcowe w kościele o godz. 18, później  o 17
30

. 

Frekwencja bardzo mała, szczególnie mało dzieci. część z nich odmawia 

różaniec w gronie rodziny. Zapowiedziałem wszystkim dzieciom sprawdzian ze 

znajomości sposobu odmawiania różańca. Ciekawe, jak się okaże.  

 

 

 

Święto Umarłych. W dniu Wszystkich Świętych pogoda wspaniała, 

słoneczna i ciepła, to tez frekwencja w kościele i na cmentarzu niezwykle duża. 

W homilii na Wszystkich Świętych na temat istoty świętości i drogi do 

niej, wychodząc od beatyfikacji  polskich Świętych dokonanych przez Papieża – 

Polaka podczas wizyty w kraju.  

Pierwszym krokiem ku świętości jest wiara mająca źródło w nauczaniu, 

jak poleca Chrystus: ,,Idźcie i nauczajcie … Kto wierzy i ochrzci się, ten będzie 

zbawiony”.  

Obowiązek słuchania, jak uzasadnia Św. Paweł ,,Wiara jest ze słuchania, 

a słuchanie przez słowo Chrystusowe”. I obowiązek nauczania: ,,Biada mi, 

jeślibym nie głosił Ewangelii”. To podstawowe działania kościoła i zarazem 

obowiązek sumienia wciąż pogłębiać prawdy wiary: ,,Bez wiary nie podobna 

podobać się Bogu”.  

,,Wiara bez uczynków martwa jest”, ,,Nie każdy, kto mówi: Panie, Panie 

– wejdzie do królestwa Ojca mego, ale ten, ale ten kto pełni jego wolę Jego”, 

,,Co człowiek posieje, to i rządź  będzie”. 

Własnymi siłami nikt się nie zbawi, tylko przez odkupienie Syna Bożego: 

,,Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”. Uświęcenie więc przez łaskę                 

w sakramentach świętych. Wykazuje to i historia świętych.  

Pomocą w spowiedzi jest Ks. Bodziak. Procesja żałobna formowała się na 

cmentarzu. W egzorcie na cmentarzu poruszałem odwiedziny zmarłych, ale 



 

 

postawiłem pytanie: co przynieśliśmy w darze dziś, czy przy okazji innych 

odwiedzin? Samo przybycie, ale czy często pamiętamy? Kwiaty, wieńce – to 

symbol miłości, ale szybko uschnął i stanął się śmieciem. Światła lampek, 

zniczy – to symbol naszej wiary w życie wieczne  - ale czy to tylko tradycyjny 

zwyczaj, czy prawdziwa wiara? Pomniki i grobowce to uznanie zasług                           

i wdzięczności za nie, ale często popis zewnętrzny, a zimny kamień nie daje 

pożytecznego na życie wieczne.  

Modlitwa za zmarłych, ale czy widać wielu modlących się? Starsi jeszcze 

tak, ale młodzi gawędzą. Ofiara zbawcza Chrystusa – ale nie wszyscy byli na 

Mszy Św. dziś czy przy innych okazjach. 

Największa pomoc – to odpusty – ale warunkiem spowiedź i Komunia 

Św., ale tak niewielu spowiada się i dziś i przy innych okazjach, choćby na 

pogrzebach i zamawianych Mszach Św., a więc zepchnięcie modlitwy na 

kapłanów i pozostawienie zmarłych miłosierdziu Bożemu, bez własnego 

wysiłku. 

W Dzień Zaduszny Msza Św. o godz. 7
00

 w koncelebrze z kapelanem. 

Wypominki od 9
00

 i o 10
00 

głośne nabożeństwo za zmarłych z wypominków.                

W egzorcie znów o potrzebie pomocy zmarłym, a szczególnie o zyskiwaniu 

odpustów. Zwróciłem tez uwagę na wspomnienie zmarłych w modlitwie 

eucharystycznej w każdej Mszy Św.  

 

 

Konferencja Rejonowa. Konferencja rejonowa dekanatów 

parczewskiego i radzyńskiego odbyła się 10 listopada w Parczewie. Przybyli Ks. 

Biskup Ordynariusz, Ks. Julian Jóźwiak  -referent duszpasterstwa ogólnego, Ks. 

Stanisław Ryszkowski – referent duszpasterstwa rodzin, i Ks. Jan Gomółka – 

referent trzeźwości.  

Program konferencji miał na celu przygotowanie do Diecezjalnego 

Kongresu, oraz nawiedzenia rodzin przez nowa kopie Obrazu M. B. 

częstochowskiej.  

Ks. Ryszkowski odczytał godzinny referat, Ks. Zbigniew Celej: ,,Chrystus 

Eucharystyczny podbudową człowieka”. Właśnie referat objął cała teologię                   

o Eucharystii z pewnymi wskazaniami praktycznymi.  

Więcej czasu i zainteresowania wywołała sprawa nawiedzenia rodzin. We 

wtorek 3 listopada ze wszystkich parafii naszej diecezji udały się delegacje na 

Jasną Górę. Z Milanowa pierwsza zgłosiła się Anna Ilczuk, i pojechała 

autokarem z Parczewa, dołączyły Helena Smolińska i Irena Okińska pociągiem, 

a także Urszula Szuciak ze stryjem Ks. Mieczysławem  z Hołubli.  

Na Jasnej Górze trwała adoracja przez całą noc i rano każda parafia 

otrzymała nowa kopię obrazu, tym razem w dekoracji ,,sukienki” przysłaniającej 

a także różaniec.  



 

 

W niedziele 8 listopada delegacja przed Mszą Św. o godz. 9
00

 wniosła 

obraz do kościoła i odbyło się powitanie Matki Bożej i delegacji. Nawiedzenie 

rozpocznie się po rekolekcjach adwentowych. 

Na konferencji był omawiany sposób nawiedzenia: czy maja przyjąć 

wszystkie rodziny bez wyjątku, krótko tylko zaproszą, czy tez ze względów 

duszpasterskich maja być pominięte rodziny bez ślubu, zwłaszcza te. Które nie 

maja przeszkód do zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Następnie jaki ma 

być program: czy wyłącznie same rodziny, bez udziału osób postronnych, czy 

tez mogą brać udział i sąsiedzi i w jakim zakresie: czy tylko podczas 

przeniesienia, czy tez w dłuższej modlitwie.  

Instrukcja Episkopatu zapowiadała nawiedzenie wszystkich  rodzin bez 

wyjątku, ale z ograniczeniem wyłącznie do rodzin. Ostatecznie pozostawiono do 

roztropności miejscowych duszpasterzy. 

 

 

Frekwencja w kościele. Ostatnia niedziele roku liturgicznego, 

uroczystość Chrystusa Króla. Od kilku lat jest praktykowane liczenie frekwencji 

wiernych na Mszach Św. we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, nie 

wiem, w celach statystycznych czy naukowych.  

S. Stasia i p. Magister przygotowały kartki z aktualnym tekstem: ,, O Jezu 

przebiłem włócznią grzechów ciężkich  Twoje Serce, opuszczając z własnej 

winy Mszę Św. w dni świąteczne. Nie chcę już nigdy tego czynić. Niech Twój 

Kongres w czerwcu 1988 roku będzie i moim świętem, a adoracje w pierwsze 

niedziele – przygotowaniem  do niego”.  

Zaangażowani chłopcy i dziewczynki wręczali takie karteczki każdemu 

przed wejściem do kościoła. Kartki były przedtem policzone. A oto wyniki 

liczenia  
 

Msza Św. liczba wiernych Liczba Komunii Św. 
 Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

9
00 

199 251 4 18 

12
00 

60 101 - 27 

16
00 

18 43 1 9 

Razem 277 395 5 54 

 

 Wszystkich ludzi było więc 672 osoby. Niestety bardzo mało. Nie jest to 

czas odpowiedni do liczenia. Chmurno, zimny wiatr, lekka mżawka, okresami 

wzmagająca się w deszcz. Jak policzyłem, tak podałem.   

 

 

 Adwent. Już na początku listopada rozważałem kogo zaprosić do 

przeprowadzenia rekolekcji. I oto otrzymałem list z Białegostoku od S. Wandy 

Mackiewicz ze Zgromadzenia Misjonarek Św. Rodziny, że otrzymała polecenie 



 

 

kontynuowania misji powołaniowych. Nie jestem zwolennikiem głoszenia 

rekolekcji przez kobiety, wierni również maja zastrzeżenia, ale cóż robić – to 

zalecenie z góry. Powinien być razem i misjonarz, ale gdzie ich umieścić i co we 

dwoje  maja tu robić? Przyjąłem. 

 Dni nabożeństwa adoracyjnego wypadły w niedzielę, poniedziałek                         

i wtorek w uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Kłopot ze spowiednikami, 

wprawdzie w adwencie mniej penitentów niż w Poście. Poprosiłem o pomoc 

Parczew mający teraz 4 wikariuszy, więc może więcej się udać nawet                        

w niedziele i święta. Będzie po jednym w każdym dniu, ponadto Ks. Bieńko                 

w niedzielę na Sumie i Mszy wieczorowej. Na poniedziałek Ks. Mazur z Gęsi                

i jeden z Suchowoli, więc już sobie poradzę. 

 S. Weronika okazała się wymowną i z konferencji o powołaniach 

kapłańskich, zakonnych i misyjnych dobrze się wywiązała. Dużo też czasu 

poświęcała na adoracje. Mimo trudności rekolekcje należy uznać za dobre, 

rozdano około 1300 Komunii.  

 W następnym tygodniu miałem wyjazd z pomocą sąsiedzką:                                

w poniedziałek do Suchowoli, potem przez trzy dni do Parczewa. Wszystkie dni 

bardzo pracowite.  

 W piątek odwiedziłem chorych 12 osób. Było więcej c]zgłoszeń, ale nie 

przyjechali.  

 

 

 

 Okres Bożego narodzenia. W tym roku taki układ świąt, że następowało 

jedno po drugim. Wigilia we czwartek, Boże Narodzenie w piątek, więc kolejno 

trzy dni świąt. 

 Zadawano sobie pytanie, jakie będą święta? Barbara była po wodzie, więc 

według przepowiedni ludowych powinny być po lodzie. I spełniło się ale tylko 

w pasie około 100 km od wschodu, bo dalej panowała pogoda deszczowa. Tutaj 

w przeddzień wigilii spadł śnieg i utrzymał mrozek kilku stopniowy, było więc 

wyśmienicie. Ale już w niedziele śnieg zaczął topnieć i nadeszła ,,grudniowa 

wiosna”. 

 Pasterka o północy. Frekwencja niezwykle duża, ze prawie tyle było na 

dworze, co w kościele. Temat homilii – Chrystus jest dla nas darem nieba                     

i narodził się w Betlejem, co po  hebrajsku znaczy ,,Dom Chleba”, co 

zapowiadało, że stanie się dla nas Chlebem Eucharystii i od nas zależy, jak 

będzie przyjmowany. To w ramach przygotowania do kongresu  diecezjalnego. 

Ma Mszach w dzień czytałem list pasterski Prymasa Glepa.  

 Św. Szczepana  - frekwencja duża. Zamiast homilii czytałem życzenia  

rektora KUL – u załączone z pewnymi projektami rozbudowy. Już w listopadzie 

otrzymaliśmy cegiełki na ten cel, wartość 14 tysięcy i zostały wykupione. Teraz 

taca była bardzo duża 33 tysiące.  

 Niedziela – Św. Rodziny – list pasterski Episkopatu. 



 

 

 W te dwa dni był opłatek dla przedszkolaków. Podzieliłem na dwie grupy, 

żeby nie robić ciasnoty: w pierwszej grupie było 32 osoby, w drugiej 39. 

Spodziewałem się więcej, ale dużo dzieci chorowało. Każde otrzymało obrazek 

pocztówkowy i kilka cukierków, zwykłych, bo na czekoladowe nie miałem 

kartek.  

 Fotografie ze świąt popsułem przy wywoływaniu. 

 

 
 

 

 



 

 

 Rok 1988. Co przyniesie Nowy Rok? Wszystko w ręku Opatrzności 

Bożej, a także naszej woli.  

 Dla mnie 13 rok pracy w Milanowie. O odejściu z własnej woli nie  

myślę. Ale może być wola Boża, bym odszedł na spoczynek wieczny, bo stan 

zdrowia niby taki sam, ale już 60 lat życia i to wiek śmierci mego ojca. Może 

być wola Boża  wyrażona przez decyzje biskupa, któremu ślubowałem 

posłuszeństwo. Dotąd nigdy o nic nie prosiłem dla siebie, ale wystarczy 

niezdolność do wykonywania obowiązków proboszcza i prefekta, a sam się 

zgłoszę o zwolnienie, gdyż praca duszpasterska musi być prowadzona należycie.  

  

Fiat voluntas Tua! 

 

 

 Kolęda. W niedziele po Nowym Roku, 2 stycznia, złożyłem parafianom 

sprawozdanie  za rok ubiegły, który był bardzo pożyteczny, bo zostały 

odnowione naczynia liturgiczne. Wyliczyłem że koszt utrzymania i prowadzenia 

parafii, które znacznie wzrosły.  

 Na ten rok właściwie nie podałem żadnych planów gospodarczych, licząc 

się z wielkimi trudnościami finansowymi w związku z ogólną sytuacją 

gospodarczą i postępującą dewaluacją. Właściwie nic specjalnego nie potrzeba, 

chyba tylko zawieszenie dzwonów na żelazną konstrukcję, ponieważ drewniana 

już mocno osłabiona. No i może zakonserwuje się dach na kościele. Ale zawsze 

są potrzeby wynikłe niespodziewanie. 

 To tez zapowiedziałem, aby przy kolędzie ofiar jeszcze nie składano, 

gdyż pieniądze stracą wartość. Lepiej dopiero wtedy, gdy będą potrzebne. 

 Kolędę rozpocząłem już we wtorek po świętach, korzystając z czasu 

wolnego, bo nauka w szkołach także zaczynała się  dopiero po niedzieli                     

w nowym roku. także drugi tydzień poświęciłem na kolędę, jako ze święto 

Trzech Króli dzieliło dni. Korzystam także z wyjątkowo dobrej pogody: ciepło, 

temperatura przy nocnych przymrozkach w dzień dodatnia, bez opadów, już  

obeschło po stopnieniu śniegu. Na początek wziąłem dalsze miejscowości: 

Mogiłki, Cichostów,  Zieleniec, Kolonię i za torem. Pozostał sam Milanów i tu 

kolęda wskazana dopiero wieczorem, bo w dzień dużo nieobecnych ze względu 

na pracę. Dodatkowy pożytek, bo nie opuszczam katechizacji. Pogoda sprzyjała 

do końca.  

 Zakończyłem w ostatnim tygodniu stycznia, mając w perspektywie 

całkowicie wolne ferie. J jakby na to czekała, temperatura spadła do  15 stopni, 

a na początku lutego spadł dość obfity śnieg przy silnym wietrze i potworzyły 

się zaspy.  

 Podliczenie wykazało, że parafia liczy 1385 osób, w 393 rodzinach,                      

a więc zmniejszyła się o 43 osoby. To było do przewidzenia, bo zmarło 27 osób, 

ochrzczonych zaś dzieci było 18, przy jednym spoza parafii. Wyprowadziły się 



 

 

dwie rodziny, kilka dziewczyn wyszło za mąż, kilkoro młodych wyjechało po za 

parafię do pracy.  

 

 

 Diakon na praktyce. Można już zaliczyć do tradycji, że Milanów 

corocznie otrzymuje diakona  na praktykę.  Bardzo jestem z tego rad, bo:  

1. że mogę coś ze swego dorobku przekazać młodym 

2. mam dużą pomoc w okresie natężenia pracy 

3. mam towarzystwo w Milanowskiej samotni 

4. sam mogę się czegoś nauczyć, w rozmowach poznając  nowe 

problemy, poglądy i próby  rozwiązań w duszpasterstwie. 

 

W styczniu otrzymałem pismo, że do Milanowa wyznaczony diakom 

Andrzej Gałęzowski. Diakon przyjechał w sobotę przed pierwszą niedzielą 

postu, 20 lutego. Niezwykle niski, zapewne będzie najmniejszy w diecezji.                      

W jego zachowaniu zauważyłem, że cierpi z tego powodu kompleks. Dzieci 

nazwały go ,,diakonikiem”. Ale był bardzo poważny: i wiekiem, i zachowaniem, 

i nauką, bo w tym czasie miał obronę pracy magisterskiej na KUL-u.   

Pochodzi z parafii Dubienka. Do kościoła ma 10 km. Urodził się                         

w 1954r., liczy więc 34 lata. Wcześnie zaczął pracować i w Puławach i w Hucie 

Katowice. Maturę zawodową na studium zaocznym, dlatego do seminarium  

wstąpił w starszym wieku. To tez i zachowanie poważne stosowne do wieku. 

 

 



 

 

 Ma zacięcie naukowe, wciąż siedział w książkach. 10 marca złożył 

pozytywnie egzaminy magisterskie.  

Praktyka poszła utartym torem. Najwięcej zatrudniony był w katechizacji, 

przejął niemal wszystkie lekcje. Prowadził kilka pogrzebów. Pisał akta. Do 

wszystkiego przygotowywał się bardzo starannie. Lekcje prowadził rzeczowo, 

starsze klasy zainteresował, ale młodsze dzieci zaczęły się nudzić. Uważam, że 

jednak na prefekta a tym bardziej na katechetę zbyt poważny, ani się 

uśmiechnął, ani zażartował, a nawet jednym słowem nie zagadnął, oprócz lekcji. 

Wykładowca dobry, ale chyba nie wychowawca.  

Także samo dokładnie przygotowywał kazania,  uczył się na pamięć lub 

czytał, dopiero pod koniec odważył się  na więcej swobody w wypowiedziach. 

Mówiliśmy na zamian.  

 

 
Odjechał w sobotę przed Palmową Niedzielą. 

Święcenia kapłańskie  ma otrzymać w sobotę 11 czerwca, o ile będę mógł, 

pojadę włożyć ręce. Prymicję w Dubience ma odprawić  zaraz w niedzielę. Nie 

pojadę, bo zbyt daleko. Do Milanowa przyjedzie  w następny piątek na pierwszą 

spowiedź, w sobotę uroczystość pierwszo komunijna, a w niedzielę  19 czerwca 

odprawi prymicję o godz. 9
00

. 

 



 

 

Okres Wielkanocny.  

Rekolekcje wielkopostne zaczęły się w Niedzielę Palmową. Prowadził je 

Ks. Marian Błoński, brat Zygmunta, Salezjanin. Frekwencja była bardzo dobra. 

był kłopot ze spowiednikami, ale pomoc: Suchowoli, Wohynia i Parczewa,                     

a ponadto Ks. Jan Daniłko, obecnie bez stanowiska, wystarczyła. Czas ten jest 

dobry, bo wierni są bezpośrednio przygotowani na święta wielkanocne.  

Ofiary na kwiaty składano w poprzednią niedzielę. W piątek pojechałem 

do Białej z Trójniakiem i przywiozłem 25 doniczek hortensji. Cena 850                         

z jednym kwiatkiem, potem każdy kwiat 150 więcej. Do tego 40 goździków. 

Grób bardzo skromny ponieważ z powodu rekolekcji S. Stasia nie miała 

czasu na kompozycje i budowanie czegoś bardziej wymyślnego. 

W nabożeństwach Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty oraz w święta  

bardzo duża frekwencja. Dużo Komunii Św.. Na Rezurekcji rozdawałem ponad 

20 minut. W Wielką Sobotę 9 chrztów.  

Pogoda w tym roku dziwna: styczeń bardzo ciepły, całkowicie bez mrozu, 

luty zimniejszy, a najzimniejszy marzec. Także pod koniec kwietnia panują 

przymrozki do 6 stopni. Zachodzi obawa, że i  w tym roku może nie być 

owoców, gdyż pączki drzew zmarznął.  

 

 
 

 

 

 



 

 

 Zakończenie katechizacji. Szybko nadeszły ostatnie dwa n miesiące roku 

katechetycznego, okres największej pracy, gdy nabożeństwa majowe                           

i czerwcowe zajmują czas w godzinach przedwieczornych i bardzo mało czasu 

pozostaje na inne sprawy.  A przecież sprawy związane z zakończeniem roku 

katechetycznego  wymagają dużo czasu i uwagi: nieraz  raz przyspieszenia 

programu, egzaminy z pacierza, wypisywania blisko 500 świadectw.                             

O wszystkim po kolei. 

 

 

 Maturzyści. Były dwie klasy maturalne: a – 24 osoby, b – 28 uczniów,                 

w tym chłopców 10. Nie mogłem zrobić im tabloo z braku materiałów 

fotograficznych, klisz i kwasów. i kartonu. Planowałem zrobić im wspólną 

fotografię dużych rozmiarów, ale przy chmurnej pogodzie niezbyt wyszła, 

pozostała więc tylko pocztówka. Nie wszyscy tez się zebrali.  

 

 
 

 Dawniej jeździłem z maturzystami do Niepokalanowa. Później przez 

wyjazdy  na spotkania z papieżem sama młodzież przestawiła się na 

Częstochowę, jadąc tam w sobotę przed zakończeniem lekcji w szkole. W tym 

roku został zaplanowany zlot młodzieży maturalnej do Leśnej Podlaskiej. 

Pojechaliśmy autokarem 37 osób, w tym tylko 2 chłopców. 

 Zlot odbył się w sobotę 8 maja 1988. Okazał się bardzo liczny: około 

1300 młodzieży z 26 ośrodków katechetycznych. najwięcej przyjechało                     



 

 

z Garwolina: 4 autokary – 200osób. Przybyło tez 30 prefektów, 3 referentów 

nauki katolickiej i obaj Biskupi. 

 Jako wprowadzenie, młodzież z Janowa Podlaskiego krótko przypomniała 

dzieje Diecezji oraz wiarę pradziadków – Unitów cierpiących prześladowania. 

Niech tenże sam duch wiary ożywia dzisiejsze pokolenie. 

 Następnie wystąpiła 8 – osobowa grupa z Parczewa i w programie słowno 

– muzycznym przeprowadziła rozważanie na temat dalszego planu życia: dokąd 

zmierzam? co chce osiągnąć?  Program przygotował Ks. Antoni Sulich                      

z S. Urszulanką prowadząca katechezę dla tej młodzieży. Rozważania były 

prowadzone na tle ciepłej muzyki, znanych melodii i głosów przyrody z taśmy 

magnetofonowej.  

 

 
 

 Rozważania były przeplatane śpiewami w wykonaniu młodzieży                       

z Garwolina, z włączeniem się wszystkich.  

Już w tym czasie trwała spowiedź: do której młodzież bardzo licznie 

przystępowała. 

O 12
00

 Mszę Św. celebrował Biskup Wacław Skomorocha, wraz                        

z referentami i prefektami. ja nie włączałem się, żeby zrobić fotografie. Homilię 

wygłosił ten sam Biskup na temat drogi życiowej młodzieży. 

Po Mszy Św. był obiad: dla księży  w refektarzu, dla młodzieży                       

w wielkiej Sali, gdzie otrzymała gorąca herbatę. 

O godz. 15
00 

młodzież z Białej Podlaskiej przeprowadziła rozmyślanie                  

o powołaniu życiowym dla małżeństwa, kapłaństwa i życia zakonnego, a także  

do różnych  zadań i obowiązków.
 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

Ostatnim punktem programu był  różaniec fatimski. O 17  wyruszyliśmy 

w drogę powrotną. Wszyscy byli zadowoleni. 

 

 
 

 

 



 

 

 We wtorek 11 maja o godz. 16
00

 znowu młodzież maturalna przybyła na 

Mszę Św.  i zarazem zakończenie katechizacji. Nie wszyscy przybyli. Nie 

sprowadzałem już spowiednika, a właśnie tych kilka osób, które nie były          

w Leśnej nie przystąpiło do Komunii Św.  

 W homilii przedstawiłem Zycie jako egzamin maturalny, stopnie zaś będą 

wystawiać własne sumienie, następnie osiągnięcia życiowe, otoczenie                      

i społeczeństwo, a ostatecznie sam Bóg. Egzamin maturalny powtórzyć można. 

W życiowym również nie jedno można naprawić, ale wyniku ostatecznego już 

nic zmienić nie zdoła.  

 

 
 

 W Sali katechetycznej rozdałem dyplomy ukończenia katechizacji                       

w zakresie szkolnym. Blankiety były aktualne, z symbolem i wspomnieniem 

oczekiwanego Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego. 

 W środę egzamin pisemny z języka Polskiego, we czwartek  w święto 

Wniebowstąpienia z matematyki. Dwie osoby w ogóle nie przystąpiły do 

egzaminów, 3 odpadło na pisemnym, a także 5 załamało się na ustnym. Ci mogą 

zdawać w przyszłym roku. 

 

 

 Podstawówka. Najwcześniej zakończyłem z przedszkolakami, bo już we 

czwartek 9 czerwca. Klasa ,,0” liczyła 25 uczniów: 14 dziewczynek i 11 

chłopców. Wszyscy przychodzili bardzo chętnie, ale  już nie   było tej werwy, 

co u zeszłorocznych. Otrzymali świadectwa na takich blankietach, jak wszyscy 

uczniowie. 



 

 

 Następnego dnia  zakończyły Kasy VIII. Nie były to klasy złe, ale dość 

leniwe, nieskore do działania. 

 

 
 

 Taca obfita na cele parafialne, ale nie brakowało i kwiatów ogródkowych. 

 Inne klasy miały zakończenie o tydzień wcześniej, w środę  15 czerwca. 

Msza Św. o 15
00

. 

 Oto tabela obrazująca wkład i wyniki: 

 

Klasa Uczniowie Lekcje 
Oceny 

b. dobre 
procentowo 

0 25 15 11 74% 

I 27 31 22 82% 

II 18 53 8 45% 

III 20 41 10 50% 

IV 24 32 9 37% 

V 17 31 15 88% 

VI 21 31 14 67% 

VII a 16 32 13 81% 

VII b 15 32 12 80% 

VIII a 18 31 18 100% 

VIII b 16 31 12 75% 

Razem 217 360 144 66% 

 

 



 

 

 

Stopnie obniżone albo przez opuszczanie lekcji, albo nie umieją pacierza 

– to znacznie częściej. 

 

 

Pierwsza Komunia Święta. Katechizacja kl. II trwała przez cały rok po 

dwie lekcje tygodniowo. dzieci były bardzo zróżnicowane, co do rozwoju 

umysłowego i wychowania domowego.  Trudności było dużo, ale powtarzałem 

dotąd ąż wszystkie jako tako pojęły. Po Wielkanocy doszły dzieci z Cichostowa 

4 i jedna dziewczynka z Mogiłek., z którymi tez  początkowo sporo trudności, 

ponieważ  miały mniej lekcji i innym systemem: kucia na pamięć, pytania                     

i odpowiedzi,  często bez objaśnień.  

 Data uroczystości uzależniona była od prymicji Ks. Andrzeja 

Gałęziowskiego – diakona z praktyki.  Wypadło to w sobotę 19 czerwca.                        

W piątek na spowiedź przyjechali dwaj wikariusze z Parczewa. W sobotę  

prymicjant i dwaj klerycy. Msza Św. o godz. 16
00

  

 

 
 

O błogosławieństwo rodziców  prosili: Patrycja Wysocka i Arkadiusz 

Piekarz.  

W modlitwie powszechnej wezwania czytali: ojciec – Kalisz, matka – 

Grelikowa, Jakub Frąckiewicz i Kamila Błażejczak. Puszka – Błażejczak, 

ampułki – Paweł Grelik, puszkę z hostią – Iwona Muszyńska. przyrzeczenia 



 

 

rodziców – Ilona Szwaj, akty przed komunią – Arkadiusz Piekarz, po Komunii – 

Kamila, wiersz – Marzena Lejcyk, do rodziców przemówiła Patrycja.  

 

 
 

 

W ,,białym tygodniu  w poniedziałek nastąpiło odnowienie przyrzeczeń 

chrztu – czytał Jacek Szpil. W środę oddanie się w opiekę Matce Bożej – akt 

czytała Patrycja. We czwartek był dzień misyjny i dzieci złożyły ofiary łącznie 

19 950 zł.  

Obrazki sprowadziłem z Krakowa , na drzewie w formie talerza. Bardzo 

się podobały, na fotografii zaleciłem dzieciom  trzymać pochylone, nie biorąc 

pod uwagę, iż obrzeże  talerza już cień  rzucają i oto  wyszły zbyt ciemne. 

Na fotografii razem z dziećmi obok proboszcza jest i neoprezbiter i obaj 

klerycy: Jarosław Golak z Sowina i Stanisław  Szymuś z diecezji przemyskiej.  

Jak odbyło się  przyjęcie w domu – nie wiem.  Rodzice na ogół Rodzice 

na ogół  zachowują przyrzeczenia, tylko goście czasami nie mają  na tyle 

kultury, by ich słowo uszanować, zaś gospodarzom brak odwagi cywilnej, by się 

przeciwstawić.  

Zwyczajem zaprowadzonym od początku pracy w Milanowie pojechały 

dzieci do Niepokalanowa. Ponieważ dzieci to mało, z trudem dało się 

skompletować 50 osób na autokar.  

 

 

 



 

 

   
 

 

 
 

Ostapiuk Jan     Szajda Beata  

Niewiadomski Radosław    Lejcyk Marzena 

Ragan Sebastian     AL. Jarosław Gdaka 

Antoniuk Grzegorz    Witkowska Edyta 

Łoboda Adam     Nazaruk Anna 

Szpil Jacek      Ks. Andrzej Gałęziowski 



 

 

Fajst Jakub      Kalisz Renata 

Kamiński Wojciech    Ks. Stanisław Byczyński 

Piekarz Arkadiusz     Wysocka Patrycja 

Grelik Paweł     Muszyńska Iwona 

Borowicz Karol     Al. Stanisław Szumiś 

Frączkiewicz Jakub    Błażejczak Kamila 

Chilimoniuk Grzegorz    Szwaj Ilona  

Szajda Mariusz 

 

Wyjazd do Niepokalanowa w środę 13 lipca spod kościoła. Okazało się że 

autokar posiada 46 miejsc, więc dostawiliśmy krzesła. Wyjazd kilka minut po 6 

i już o 9
50

 byliśmy w Niepokalanowie. Msza Św. koncelebrowana o 11
00

 , więc 

teraz zakupy, by potem czasu nie tracić. Po Mszy Św. fotografia, ale źle 

zrobiłem. Potem posiłek, Misterium Męki Pańskiej i  Panorama Tysiąclecia oraz 

Muzeum O. Maksymiliana.  

 

 
 

 Wyjazd o 16
00

 Po drodze w warszawie  albo do grobu Prymasa 

Wyszyńskiego albo Ks. Jerzego Popiełuszki.. Wybraliśmy to drugie. Trudności 

z zaparkowaniem. Pobyt krótki. 

 

 

 

 



 

 

     
 

Na pamiątkę od siebie fotografie, powrót na 19
20 

 

 
 

 



 

 

 Licealiści. Młodzież licealna  jest w dobrym nastawieniu do katechizacji. 

Na ponad 250 uczniów – 5 nie uczęszczało wcale; 4 chłopców uczestniczyło           

w Parczewie. Kilkanaście osób uczęszczało nieregularnie: jeśli opuścił bez 

usprawiedliwienia 3 lekcje – już stopień dobry; od 5 opuszczeń dostateczny. 

 Oto zestawienie klasami: 

 

Klasa Uczniowie Stopień b. dobry procentowo 

I a 32 30 94% 

I b 29 23 80% 

I c 30 23 77% 

II a 34 31 91% 

II b 29 17 57% 

III a 23 20 87% 

III b 25 18 82% 

IV a 24 21 88% 

IV b 28 20 71% 

RAZEM 254 203 80% 

 

 Nadal klasy ,,b” są gorsze. Opuszczają więcej chłopcy. W tym roku brany 

był program kl. II – historia kościoła. Już na pierwszej lekcji przedstawiłem, że 

niemożliwe jest wyczerpać program: 20 wieków na 30 lekcjach. I nawet tej 

jednej lekcji zabrakło, ponieważ zakończenie odbyło się wcześniej – we 

czwartek 16 czerwca. Wielu uczniów nie przyszło na zakończenie , gdyż w tym 

czasie  uzupełniali historię w szkole 

 Tak zakończyłem katechizację, by mieć wolny tydzień na przygotowanie 

do pierwszej Komunii Św., do prymicji oraz Kongresu Eucharystycznego. 

 

 

 Ks. Andrzej Gałęzowski. Święcenia kapłańskie  odbyły się w sobotę 11 

czerwca. Ks. Andrzej  w niedzielę  odprawił Mszę Św. prymicyjną w swojej 

parafii w Dubience. 

 Radosna uroczystość przesycona była smutkiem i żałobą, gdyż w dwa 

tygodnie wcześniej zginęła w wypadku zginęła jego siostra. Mimo wszystko Ks. 

Andrzej zachował spokój ducha i pogodę zachowania. 

 Nie mogłem pojechać tak daleko, ale on przyjechał z prymicja do 

Milanowa na 19 czerwca. Przyjechał w sobotę  i uczestniczył w uroczystości 

pierwszokomunijnej służąc w konfesjonale. Dojechali także klerycy: Jarosław 

Gdaka, z Sowina i Stanisław Szymuś z diecezji przemyskiej.  

 Prymicjant odprawił o godz. 9
00. 

Na wstępie powitałem prymicjanta, 

życząc mu Chrystusowej drogi w kapłaństwie: co to jest kapłaństwo w swej 

istocie; kapłaństwo Chrystusowe przekazane duszpasterzom; potrzeba 

kapłaństwa w każdym czasie dla uświęcenia ludzi w każdym miejscu                          

i pokoleniu; nowe powołania i pokolenia.  Trzeba mieć wielkie serce; otwarte            



 

 

w miłości ku Bogu  i ludziom, by spełnić  zadanie. Kapłan ma pracować nie dla 

siebie, nie zbierać plonów, bo one należą do Boga. Kapłan ma zasłużyć na 

koronę chwały w niebie. Homilię zakończyłem życzeniami na drogę życia                 

w pracy na niwie Pańskiej. Prymicjant przemówił  po Mszy Św. i udzielił 

błogosławieństwa.  

 Po zakończeniu uroczystości wszyscy pojechaliśmy na drugą prymicje  - 

Ks. Sławomira Kapitana do Ostrowa Lubelskiego. 

 Ks. Andrzej pierwszą placówkę otrzymał w Siedlcach w tworzonej parafii 

Bożego Ciała.  

 Fotografie zagubiły się. 

 

 
 

 

 

 Diecezjalny Kongres Eucharystyczny. Ogólnopolski II Kongres 

Eucharystyczny odbył się w ubiegłym roku z udziałem Papieża Jana Pawła II. 

Po nim takież kongresy obchodzą wszystkie diecezje. Na diecezję Podlaską 

przyszła kolej aż za rok; 26 czerwca – 3 lipca 1988.  

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 Przygotowanie do Kongresu trwało cały rok. Prowadzona była nowenna 

adoracji w pierwsze niedziele miesiąca. Przy każdej okazji był omawiany. Kuria 

dostarczała coraz więcej materiałów. W tej sprawie odbyły się konferencje 

dekanalne i rejonowe. W programie wyznaczono stacje rejonowe                               

w poszczególne dni tygodnia. Rozpoczęcie i zakończenie w Siedlcach. 

Przysłano odpowiednie plakaty.  

 Do Siedlec na rozpoczęcie miały pojechać delegacje z każdej parafii.                 

Z Milanowa nikt nie pojechał. 

 Stację rejonową dla nas był Parczew. Obejmowała dwa dekanaty 

parczewski i radzyński. Przygotowania prowadzone były na szeroką skalę. 

Okazją były odpusty Św. Antoniego i Św. Jana Chrzciciela.  w dniu 29 czerwca 

kapłani naszego rejonu mieli dzień skupienia w Leśnej Podlaskiej. Uroczystości 

w Parczewie miały swój dzień we wtorek 28 czerwca. 

 Na uroczystości stacyjne powinni przybyć pielgrzymi z każdej parafii jak 

najliczniej. Zalecano zorganizować  z bliższych parafii pielgrzymki piesze. 

Biskup te sprawy urzędowo załatwił z wojewodami, proboszczowie zwracali się 

do naczelników gmin o wyrażenie zgody, którą uzyskiwali bez trudności. 

 Program uroczystości w Parczewie był następujący: O godzinie 9
00

 Msza 

Św. dla dzieci, szczególnie pierwszokomunijnych. Były prawie wyłącznie                      

z parafii parczewskiej, ponieważ z innych same pojechać  nie mogły, starsi zaś 

wybierali się na późniejsze godziny. Celebrował Ks. Biskup Wacław 

Skomorocha, on tez wygłosił homilię, podkreślając szczególnie znaczenie religii 

w życiu  dziecka. Dzieci napełniały cały kościół. Był też obecny Biskup 

Ordynariusz. 

 Przygotowany był ołtarz polowy przy dzwonnicy, dobrze widoczny                      

i z frontu kościoła i z prawej strony od samego cmentarza. O 12
00

 Msza Św.  

celebrował Bp. Ryszard Karpiński, sufragan lubelski,  zaś homilię skierowaną 

do rolników wygłosił Bp. Jan Mazur. 

 Główne nabożeństwo o godzinie 17
00

 z uroczysta procesją 

Eucharystyczną  po ulicach miasta. Udział w niej wziąć miała delegacja                              

z każdej parafii,  z emblematem chorągwi lub feretronu, możliwie w strojach 

regionalnych.  

 Przez Milanów prowadziła trasa pieszej pielgrzymki z Wohynia. 

Przewodnikiem był wikariusz  Ks. Józef Bielawski, krzyż niósł kościelny 

Matejuk. Grupa liczyła około 70 osób. Nadeszła kilkanaście minut po 12
00

 Tu 

nastąpił odpoczynek i poczęstunek w sali, ponieważ siąpił deszczyk. 

Wohynianie byli zaskoczeni, ale  chętnie się posilili. Były kanapki i ciasto, jako 

napije herbata i oranżada. Grupa pielgrzymkowa z Milanowa również liczyła 

około 70 osób. Niemal punktualnie o 13
00

 połączone grupy po zrobieniu 

fotografii pod kościołem , wyruszyły  dalej gościńcem przez las i Wierzbówkę.  

 Ks. Bielawski prowadził pielgrzymkę bez porządku.  

 Krzyż milanowski niósł  Ludwik Wierzchowski. Sporo było młodzieży, 

nawet dzieci.  



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

Jako delegacja parafian do procesji wystąpiły kobiety z feretronem Matki 

Bożej Kodeńskiej, niosąc go w pieszej pielgrzymce. 

Sam wjechałem naprzeciw  pielgrzymki na skraj Parczewa, by od mostu 

na Piwonii prowadzić przez miasto. 

 

 
 



 

 

 Tu dopiero zaprowadziłem porządek.: na przedzie krzyże,  za nimi 

stanąłem sam w otoczeniu ministrantów, następnie feretron, a dalej pątnicy w 

czwórkach. Ks. Józef szedł na końcu, pilnując,  pilnując by nikt się nie wychylał 

dalej na jezdnię. Ruszyliśmy przy rytmicznej melodii pielgrzymkowej. Teraz 

wszyscy poczuli się zjednoczeni w grupie. Śpiew brzmiał donośnie.  

 Gdy dochodziliśmy do rynku, nadciągnęła burza. Początkowo wydawało 

się, ze przejdzie bokiem: sypnął rzęsisty deszcz, ale po chwili ustał. Już 

wchodziliśmy w ulice kościelną, a wtedy nastąpiła prawdziwa ulewa. Jedni 

rozpięli parasole, inni odziali nieprzemakalne płaszcze i peleryny: kto nie miał, 

jak mógł osłaniał się, ale nikt nie opuścił szeregów. Woda  dudniła na 

parasolach, chlupała pod nogami niemal po kostki, lejąc strumieniami – ale im 

większy był szum, tym głośniej brzmiał śpiew. Pod domami stali ludzie                       

i patrzyli ze zdziwieniem.  

 Wysłałem Iwonę Muszyńską, by pobiegła przodem i powiadomiła                             

o naszym nadejściu. W szumie ulewy  i w grzmotach dotarliśmy do kościoła. 

Pod dachem przy wejściu powitał  nas misjonarz Ks. Ireneusz Chmielewski, 

salezjanin. W szumie i gwarze niewiele było słychać.  

 Weszliśmy do kościoła w którym trwała adoracja. Siedzący w ławkach                  

i na krzesłach ustąpili miejsca, by przybyli mogli odpocząć. Do nabożeństwa 

było jeszcze ponad godzinę czasu.  

 Parczew godny jest pełnić role gospodarza stacji kongresowej. Posiada 

status sanktuarium przez obraz  z dawnej cerkwi unickiej Matki Bożej                          

z gruszką. Posiada bogata historię w dziejach kościoła w Polsce. Obecna 

świątynia prawie monumentalna, może pomieścić w razie niepogody tysięczne 

rzesze.  

Także obecny proboszcz, Ks. kanonik Mieczysław Marczuk, jest znakomitym 

organizatorem, zdolnym odpowiednio przygotować  największe uroczystości. 

 Nic dziwnego, że Parczew wybrano na miejsce stacji kongresowej                      

w tutejszym rejonie. 

 Główne nabożeństwo o 17
00

 nie może być odprawione przy ołtarzu 

polowym, bo choć burza przeszła, ale drobny deszcz pada nadal. Mszę Św. w 

kościele celebruje Bp. Ordynariusz. Kazanie wygłosił  Bp. Sufragan. W tym 

czasie już się wypogodziło, zaświeciło słońce. Napływa coraz więcej ludzi, ze 

cmentarz się wypełnił. 

 Zaraz po przeistoczeniu zaczyna się ustawianie na ulicy gigantyczna 

procesja. Przeszedłem wzdłuż niej i fotografowałem grupy wyróżniające się 

strojami, dopóki wystarczyło kilszy. jest już godzina przedwieczorna i nie 

wszystkie wyszły należycie. Podczas pochodu robił zawodowy fotograf Jacek 

lipka  w kolorach. 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

     
 

 

 

 
 



 

 

 Procesja idzie trasą: ul. Kościelną  do Rynku, Zjednoczenia, PCK, 

Nawalną ko Kościelnej i powrót do kościoła. 

 Ulice udekorowane, transparentami rozciągniętym w górze,                                

z odpowiednimi napisami o treści eucharystycznej.  Napisy były z błyszczącego 

materiału i świeciły ściągając uwagę. także  domy  udekorowano, nieraz bardzo 

pomysłowo, artystycznie. 

 

 
 

 



 

 

Feretron z Milanowa niosą: Maria Trokowicz, Janina Muszyńska, 

Jadwiga Król, Zdzisława Czrnecka, Szarfy: Janina Melnik, Helena Podgajna, 

Kazimiera Sadłowska, Irena Okińska. 

 

 
 

 Nasz feretron znajdował się na samym koncu. Dalej długie szeregi 

ministrantów, oraz dzieci z kwiatami. 

 

 



 

 

Dzieci prowadzi katechetka S. Urszulanka. Chorągiew Bł. Urszuli 

Ledóchowskiej niosą dzieci z Krucjaty Eucharystycznej. Śpiew prowadził Ks. 

Antoni Sulich, przewodnik pielgrzymkowy grupy parczewskiej, przez 

pielgrzymkowe głośniki. 

 

 
 

Długie tez były szeregi kapłanów z całego rejonu, także z dalszych 

dekanatów, również  z diecezji lubelskiej. Wśród nich Bs. Sufragan Wacław 

Skomorocha, widoczny w dali. Zwraca uwagę gospodarz – proboszcz i dziekan 

parczewski Ks. Kanonik Mieczysław Marczuk. 

 

 



 

 

 

 Pod baldachimem Bs. Ordynariusz Jan Mazur niesie w złocistej 

monstrancji Jezusa  Eucharystycznego. 

 

 
 

 Trzeba przyznać że procesja wyglądała majestatycznie. Zachowanie                      

i zaangażowanie  w śpiew, w spojrzeniach widać było przeżywanie. Wiara ludu 

podlaskiego potwierdziła się.  

 Kongres  był również obchodzony w każdej parafii w jednym z dni 

tygodnia. Dla Milanowa  wybrałem w następny dzień, uroczystość Św. 

Apostołów Piotra i Pawła. Msza Św.  o godz. 7
00

 i później  adoracja do 12
00

, 

Suma i dalszy ciąg adoracji do 17
00

, procesja Eucharystyczna zakończona 

hymnem dziękczynienia i błogosławieństwem, oraz Msza Św.  z dnia. Po 

uroczystościach parczewskich  wyglądało to bardzo skromnie. 

 Zakończenie Kongresu  w Siedlcach w niedzielę 3 lipca. Miały 

uczestniczyć delegacje ze wszystkich parafii, w strojach, ustawione do procesji 

szóstkami po dwie, najwyżej trzy z parafii. Celebra odbyła się na placu, gdzie 

miał stanąć kościół nowej parafii Bożego Ciała przy trasie do Warszawy, skąd 

gigantyczna procesja Eucharystyczna przeszła do katedry. Pomimo zachęty nie 

znalazła się  ani jedna szóstka na delegację. Nie wiem, czy choć jedna osoba 

pojechała.  

 

 

 Odpusty. Okres letni – to czas wielu odpustów, w każdej parafii choć 

jeden. W tym roku bardzo dużo jeździłem, zwłaszcza w wakacje, gdy Sumę 

przyspieszałem lub odwoływałem, albo przeniosłem na późniejszą godzinę. Tak 



 

 

byłem na Św. Wojciecha w Tyśmienicy, powtórnie na poświęceniu kamienia 

węgielnego pod budowę nowego kościoła  w dniu 8  maja na odpuście Królowej 

Polski w Siemieniu. Na Święta Trójcę  w Sosnowicy głosiłem kazanie; 12 

czerwca w Suchowoli Najświętszego Serca Jezusowego. W Parczewie na Św. 

Antoniego i Św. Jana Chrzciciela. 26 czerwca w Gęsi Matki Boskiej 

Nieustającej Pomocy. 

 

 
 

 24 lipca w Rozkopaczewie poświęcenie nowego kościoła Św. Anny                     

w Wohyniu niespodziewanie głosiłem kazanie.  

 W tydzień później Matki Boskiej Anielskiej w Milanowie także w sam 

dzień. Sumę celebrował Ks. Mieczysław Marczuk, dziekan parczewski. Kazanie 

wygłosił Ks. Stefan Karwowski z Sosnowicy jako rewanż. Spowiedzią służyli: 

Ks. Stanisław Bieńko Jabłonia, Ks. Janusz Strzałkowski z Kodeńca, Ks. 

Stanisław Maksymowicz z Ostrowa, Ks. Kazimierz Wolski z Rudna, Ks. Jan 

Mazur z Gęsi, Ks. Jan Grzelak z Tyśmienicy, Ks. Andrzej Olszewski z Dębowej 

Kłody. Spowiadali przez całe nabożeństwo. Rozdano ponad 500 Komunii. 

 Nie przyjechał Ks. Czesław Andrzejuk bo zapomniał, oraz Ks. Stanisław 

Madej z Suchowoli, ponieważ głosił kazanie na odpuście takim samym                          

w Brzeźnicy Książęcej. Msza Św. przy ołtarzu polowym przy grocie.  

 Lektorzy teraz świetnie czytają Pismo Święte, jak Stanisław Ziółkowski 

widzimy na fotografii na następnej stronie.  

 



 

 

 
 

 



 

 

Także procesja nic nie straciła z wyglądu zewnętrznego, choć są pewne 

trudności z zaangażowaniem młodzieży, szczególnie dziewcząt do chorągwi, bo 

nie chcą ubierać się w sukienki, ale wolą nosić spodnie im upodabniać się do 

chłopaków.  

W niedziele  7 sierpnia byłem na odpuście Pańskiego Przemienienia                    

w Rudnie, 10 sierpnia pojechałem razem z Parczewem do Ostrowa na Św. 

Wawrzyńca. 15 sierpnia odpust Wniebowzięcia w Parczewie. W tym roku 

obchodzono 20 lecie  umieszczenia w ołtarzu słynnego łaskami   w cerkwi 

unickiej obrazu ,,Matki Boskiej z Gruszką”, przez co Parczew stał się 

sanktuarium.  

 

 
  

 W niedziele 28 sierpnia byłem ma odpuście Ścięcia Św. Jana Chrzciciela 

w dawnej parafii w Choroszczynce z kazaniem. Czekało tez kazanie                             

w Kodeńcu na Narodzenie Najświętszej Maryi panny  8 września, ale 

zachorowałem.  

 Kolejny odpust Św. Stanisława Kostki znowu w Milanowie w niedziele 

18 września. Sumę  odpustowa celebrował Ks. Andrzej Sulich, nowy proboszcz 

w Gęsi. kazanie wygłosił Ks. Andrzej Tomczak, wikariusz z Parczewa. Zupełnie 

brakowało spowiedników, bo równocześnie był odpust M. B. Bolesnej                          

w Wohyniu oraz podwyższenia Świętego Krzyża. Już to w niedziele trudno                    

o spowiedników, choćby kilku. . Dopiero podczas kazania nadjechał Ks. Roman 

Sawczuk, proboszcz z Brzostówki i wicedziekan, z wikariuszem tymczasowym 

z Ostrowa, studentem KUL-u, trochę sytuację uratowali. 



 

 

 Ostatni odpust był w tydzień później Św. Tomasza z Willanowy                          

w Jabłoniu, W listopadzie jeszcze Św. Jozafata w Gęsi.  

 

 

 Nowy rok katechetyczny. We czwartek 1 września  rozpoczęcie roku 

szkolnego i katechetycznego. Msza Św. o godz. 11
00

, frekwencja dzieci niemal 

w całości; młodzież była dłużej zatrzymana w szkole i dopiero pod koniec 

zaczęła nadchodzić.  

 Klasa I ma ,,poświęcenie tornistrów” ze wszystkimi przyborami do nauki, 

a na końcu fotografię, by miała pamiątkę rozpoczęcia nauki szkolnej. Będzie ich 

24 osóbek młodych, ale z roku na rok wzrastających w latach, oby też                     

w mądrości, nade wszystko zaś  w łasce u Boga i ludzi.  

 

 
 

 Pierwsze lekcje odległy z tygodniowym opóźnieniem z powodu mojej 

choroby.  

 Plan od początku został dostosowany, ale tylko klasa II może mieć dwa 

razy tygodniowo. Największe nasilenie po lekcjach szkolnych, bo prawie 

równocześnie wszyscy wychodzą.  

 Program w szkole podstawowej według podręczników. Jest bardzo 

trudny, bo chaotyczny, bez wyraźnej linii prowadzącej. Pismo Św. jest 

rozrzucone po wszystkich lekcjach. Nie zawsze więc trzymam się tego 

programu. 

 Dla licealistów w tym roku program kl. III – dogmatyka, dział 

najtrudniejszy, najbardziej teoretyczny, ale zarazem najbardziej podstawowy. 



 

 

Dobrze, że doświadczenie pozwala mi aktualizować  i obrazować przykładami 

życiowymi.  

 W Imię Boże!  

 

 
 

 Dożynki. 8 września Msza Św. o 17
00

 Tylko dwa wieńce Z Milanowa                

i Mogiłek. Kilkanaście dzieci z owocami. Skromnie, ale  niezapomnianie. 

 

 
 



 

 

 Święto Straży. W niedziele po 8 września , czyli 12, Msza Św. o 9
00

 dla 

Strażaków i Kombatantów. Homilia dostosowana do święta. Ochotnicza Straż 

Przeciwpożarowa to organizacja wypływająca  z chrześcijańskiej miłości 

bliźniego, bezinteresowna pomoc podczas klęski żywiołowej ognia, ratuje 

mienie, a czasami i życie. Smutne, że brak młodych strażaków. Tylu jest 

kawalerów, ale wolą piwo i wódkę, niż męczące ćwiczenia. Chętnie garną się 

dziewczęta z Liceum, ale one do ognia nie jadą.  

 Przy okazji tego spotkania dogadałem się żeby żyjący jeszcze kombatanci 

złożyli swoje opowiadania o przeżyciach wojennych, a ja przepisze je na 

maszynie i zrobię  Kronikę ich wspomnień, aby zachowały się w pamięci 

następnym pokoleniom.  

 

 
 

 Podobnie i ochotnicza Straż Pożarna w Milanowie ma ciekawą historię, 

warta opracowania. Mają zachowane książki protokołów i kasowe, pisma 

urzędowe i fotografie, dyplomy uznania i odznaczenia – a więc materiałów nie 

zabraknie. Dołączy się wspomnienia ciekawszych akcji ratunkowych, ćwiczeń            

i konkursów, uroczystości – a Kronika wspaniała na świadectwo dawnego                  

i przemijającego pokolenia.  

 Choć czasu mało, ale postaram się to wykonać jako strażak wspierający.  

 

 

 Choroba i pomocnik. Przed 13 laty przybyłem do Milanowa w wyniku 

chorej nogi, ponieważ z tego powodu zrezygnowałem z Sosnowicy. Mając pod 

bokiem lekarzy i aptekę, a nade wszystko pielęgniarkę S. Stasię, mogłem tyle lat 

utrzymywać się przy czynnej pracy.  



 

 

 W tym roku dzięki lekom z zagranicy czułem się  wyjątkowo dobrze, ran 

prawie nie było, dlatego mogłem tak dużo jeździć po odpustach. 

 I naraz wytworzył się stan , jakiego dotąd nie było. W piątek 2 września 

poczułem ból posuwający się coraz wyżej, a już w sobotę bolała cała żyła aż do 

pachwiny, w której utworzył się duży i bolesny guz, że z trudem poruszałem 

nogą. W niedzielę z trudem odprawiłem  i zaraz po nabożeństwach położyłem 

się. W poniedziałek od rana czułem się źle, zaś od południa poczęło mnie trząść, 

a na wieczór gorączka blisko 40 stopni. We wtorek lekarz stwierdził zapalenie 

żył i płuc. Dzięki intensywnie stosowanym lekom dźwignąłem się nawet 

odprawiłem Mszę Św., 8 września dożynkową, ale z nogą było jakby gorzej, bo 

naraz z całej stopy poczęła schodzić skóra, guz się nie zmniejszał, a łydka 

twarda i rozpalona. Nie mogłem założyć butów i chodziłem nawet do kościoła               

w trepkach pokojowych.  

 We wtorek 14 września wziąłem taksówkę i pojechałem do Kurii: kulawy, 

tylko w trepkach. Biskupa Ordynariusza nie było, rozmawiałem tylko                        

z Biskupem Skomoruchą i Ks. Olechowskim, prosząc o danie księdza do 

pomocy. Po  powrocie wystosowałem pismo z opisem sytuacji i prośbą ale 

miało nie dojść, odpowiedzi nie było. Po dwóch tygodniach wysłałem drugie.             

I znowu czekałem. Musiałem się męczyć. Najcięższe były niedziele,                           

a najbardziej pierwsza października, kiedy była procesja różańcowa, a ja 

chodziłem jak po węglach i nie mogłem wcale uklęknąć. 

 Wreszcie otrzymałem pismo z datą 4 października: - w zawiasku                       

z zachodzącą potrzebą przyjścia z pomocą duszpasterską Ks. Stanisławowi 

Byczyńskiemu, proboszczowi parafii Milanów, niniejszym z dniem                             

7 października  1988r. deleguję W. Księdza Magistra do pomocy duszpasterskiej 

w parafii Milanów (w soboty i niedziele) z uprawnieniami wikariusza 

parafialnego (kan. 548 K.P.K.)z tym, że Ksiądz Magister może nadal 

kontynuować studia doktoranckie.  

 Delegowany ,,wikariusz” przyjechał w piątek wieczorem 7 października. 

Nie znałem go. To ksiądz Stanisław Zabielski, pochodzący z Radzynia, 

studiujący na KUL-u. Ma już 8 lat kapłaństwa (z prawej). 

 Zaczęła się współpraca. Przyjeżdża w soboty. Zazwyczaj wspólnie 

odprawiamy Mszę Św. w Niedzielę obsługuje konfesjonał, a ja odprawiam                  

i głoszę homilię o 9
00

. Po Mszy on prowadzi konferencje dla młodzieży 

pozaszkolnej, ja przyjmuję interesantów. Z kolei Ks. Stanisław odprawia Sumę 

o 12
00

, ja w konfesjonale. Wieczorowa Mszę  odprawia on ja nie zawsze idę  do 

kościoła. Jeżeli w tym czasie trafi się chrzest, ślub lub pogrzeb, także 

uczestniczy. 

 I tak ma pozostać. Jak długo – nie wiem. Czuję się znacznie lepiej. 

Zapalenie zył długo się utrzymywało, ale rany inne się zamykają inne się 

tworzą. S. Stasia oraz p. Magister dokładają starań, nie brak mi leków, stosuje 

się zioła. Jednak trzeba się liczyć, że może być jeszcze gorzej.  



 

 

 Obecny kład jest tylko czasowo możliwy. Z jakich źródeł brać 

wynagrodzenie? Także w  dni tygodnia wypada więcej pracy, obok katechizacji 

są chorzy, pogrzeby … 

 Niech będzie, co Bóg da.  

 

 
 

 

 

 10 – lecie pontyfikatu. Dzień 16 każdego miesiąca  gromadzi w kościele 

grono ludzi na nabożeństwie w intencji Papieża Jana Pawła II. 

 16 października 1988r. posiada szczególną wymowę – 10 lecie  

pontyfikatu.  

 Tydzień poprzedzający jubileusz był bardzo bogaty we wspomnienia                 

i podsumowania 10 – letniej działalności . mówiono o tym w radio, w telewizji, 

w prasie. 

 Najwięcej powodów do radości i wspomnień ma Polska.  

 Czy możliwa jest właściwa ocena życia i działalności Papieża Polaka? 

Nie będę się na to silił. Powiem krótko: najbardziej podobało mi się nadany mu 

przydomek: proboszcz Świata. 

 Już sam wygląd Papieża zjednywa mu ludzi, a szczególnie ten 

charakterystyczny uśmiech i rozłożone ręce pełne niewysłowionej dobroci                   

i miłości, że  można tu utożsamiać jego tytuł z postawą życiową: ojciec. 



 

 

 W niedzielę poprzedzającą był czytany list pasterski biskupów także 

nawiązujący do wspomnień i oceny, oraz wzywający rodaków do wdzięcznego 

Te Deum.  

 

 
 

  

 Jest także dodatkowy tytuł do wdzięczności Bogu i Namiestnikowi 

Chrystusowemu: to wyniesienie na ołtarze tylu polskich Świętych: kanonizacja 



 

 

Św. Maksymiliana, beatyfikacja Królowej Jadwigi, Brata Alberta, Rafała 

Kalinowskiego, Urszuli Leduchowskiej, Karoliny Kuzkówny i biskupa Michała 

Kozala. Także to jeden jubileusz został upamiętniony beatyfikacja O. Honorata 

Koźmińskiego, Podlasiaka. 

 W niedzielę 16 października Mszę Św. o 9
00

 odprawił Ks. Zabielski                        

i wygłosił homilię. O 10
00

 rozpoczęła się transmisja telewizyjna z uroczystości 

w Rzymie. Papież celebrował na Placu Św. Piotra, wspólnie z kilku biskupami 

polskimi, a wśród nich był Prymas i nasz Biskup Ordynariusz Mazur.  Byli tam 

obecni przedstawiciele  diecezji, szczególnie z Białej Podlaskiej, skąd pochodził 

O. Honorat. Podczas Mszy nastąpiła beatyfikacja, trzech błogosławionych: 

Anglika, Hiszpana i Polaka. Również o 12
00

 odprawił Ks. Zabielski. 

 Główne nabożeństwo odprawiłem sam o godzinie, w której przed 10 laty 

nastąpił wybór Jana Pawła II, - 17
30

. 

 O tej godzinie uderzyły dzwony, biły przez 5 minut. Słuchaliśmy w ciszy, 

po czym jako pieśń na wejście śpiewany był Anioł Pański, ulubiona modlitwa 

Ojca Świętego. W homilii powiedziałem również wspomnienia i podsumowanie 

działalności. Na zakończenie był różaniec w intencji Papieża  i ,,Ciebie Boga 

Wysławiamy”. 

 O. Honorat Koźmiński urodził się 16 października 1829 roku w Białej 

Podlaskiej. Na chrzcie otrzymał imię Wacław. Wstąpił do zakonu OO 

Kapucynów w Warszawie, otrzymując święcenia kapłańskie w 1853roku. Po 

upadku powstania styczniowego ukaz carski zamykał klasztory O. Honorat 

został zamknięty w Zakroczyniu, potem w Nowym Mieście nad Pilicą, pracując 

w konfesjonale. Założył kilkanaście zakonów żeńskich  ukrytych bez habitów. 

Zmarł 16 grudnia 1916r. 

 

 



 

 

 Taca na seminarium. Na niedziele 30 października przyjechał 

przedstawiciel seminarium duchownego, by zebrać ofiarę na tacę. Był nim 

młody diakon Sławomir Malon spod Łukowa z parafii Podwyższenia Krzyża 

Świętego. Czas niezbyt odpowiedni, ale ofiary były obfite, lecz tu nie liczone, 

więc nie znam kwoty. 

 Przy odjeździe przesłałem pozdrowienia dla Ks. Rektora wraz                                

z przypomnieniem, ze czekam na diakona na praktykę.  

 

 

 Święto umarłych. W tym roku nie było już poszukiwania spowiednika na 

te dni, aby umożliwić wiernym uzyskanie odpustów za swoich zmarłych, gdy 

jest urzędowy pół – wikary. Nadto układ świąt był wygodny, gdyż poprzednia 

niedziela pozwalała rozłożyć spowiedź na dłuższy czas, więc nie było takiego 

nawału i więcej mogło się wyspowiadać. 

 Wszystkich Świętych we wtorek Ks. Zabielski odprawił o 7
00

, aby potem 

służyć  w konfesjonale, o 9
00

 w homilii wziąłem temat o obowiązkach                          

i możliwości uświęcania się w każdym miejscu i we wszelkich warunkach, byle 

współpracować z łaską Bożą, przytaczając liczne cytaty Pisma Św.  

O 13
30

 procesja żałobna na cmentarzu. Egzortę wygłosił Ks. Zabielski, po czym 

ja odmówiłem różaniec siedząc, on poświęcił nowe pomniki nagrobkowe. 

Pogoda ładna, dość ciepło, tylko lekki wiatr. Ludzi bardzo dużo.  

 W środę Dzień Zaduszny Msze Św. o 7
00

 odprawił Ks. Zabielski, Od 9
00

 

czytałem wypominki. O 10
00

 odprawiliśmy obaj w koncelebrze on miał 

poprowadzić procesję  żałobną, ale wcześniej padał deszcz, więc procesja 

została odwołana i odmówiony został różaniec. Homilię sam powiedziałem                      

o najbardziej skutecznej pomocy zmarłym przez uzyskiwanie odpustów. 

 Wieczorna Mszę sam odprawiłem, w homilii powtórzyłem to samo. 

Spowiedź z okazji święta zmarłych posłużyła na pierwszy piątek.  

 

 

 Śluby zakonne. Z tutejszego liceum do kapłaństwa z moich uczniów 

poszło tylko dwóch: Ks. Andrzej Duklewski i  Ks. Marek Kot. Z dziewcząt do 

zakonu poszło więcej.  

 Z Milanowa do kapłaństwa nie zdecydował się żaden chłopiec, chociaż 

powołania były widoczne. Zakonnice mamy dwie: Leokadia Wojciechowska                  

i Jadwiga Zawada.  

 

 S. Leokadia Wojciechowska wstąpiła do zgromadzenia SS Salezjanek, 

oddana i prowadząca wychowanie i nauczanie młodzieży. Pracowała w różnych 

miejscowościach; w Różanym Stoku, w Oświęcimiu  a teraz w Rumii. 

 W tym roku cała rodzina salezjańska obchodziła setna rocznice śmierci 

swego założyciela Św. Jana Bosko. Dlatego wszyscy członkowie zgromadzenia 



 

 

męskiego i żeńskiego odwiedzili miejsce urodzenia i działalności, gdzie 

odbywały się uroczystości z udziałem Papieża.  

 Pojechała i S Leokadia i w Turynie, w Bazylice  Wspomożycielki złożyła 

śluby wieczyste.  

 

 
 

 Oczywiście nikt z rodziny nie pojechał, ale w tym dniu była odprawiona 

Msza Św.  i cała parafia łączyła się z nią w modlitwie.  

 Pod koniec października S Leokadia przysłała list z propozycją, że 

przyjedzie na niedzielę 6 listopada, aby opowiedzieć rodakom  o Św. Janie 

Bosko. Takie postanowienie podjęła całe zgromadzenie, aby Salezjanin wśród 

swoich opowiedział o Założycielu.  

 S. Leokadia przyjechała już w sobotę , aby przygotować eksponaty                      

i przezrocza. W sobotę nie było nikogo. W niedzielę była spora grupa, najwięcej 

dzieci po Mszy porannej. Po Sumie był różaniec nowennowy o powołania 

kapłańskie i zakonne w parafii, a na zakończenie przezrocza o Św. Janie bosko.  

 Pozostała jeszcze na poniedziałek i po lekcjach przyszły ma raz wszystkie 

kasy starsze z podstawówki i trochę młodzieży, że sala była przepełniona, ale 

mimo to trwała cisza, tak wszyscy byli zaciekawieni. 

 



 

 

 S. Jadwiga Zawada z Zieleńca jest znacznie młodsza. Uczyłem ja od 

klasy III. Będąc w liceum dużo uczestniczyła w skupieniach i rekolekcjach, 

gdzie utwierdzało się powołanie. Wstąpiła do SS. Służebniczek w starej Wsi. 15 

sierpnia składała pierwszą profesję. Cała rodzina pojechała. W tym dniu 

odprawiłem Mszę Św.  w jej intencji zalecając wszystkim parafianom modlitwy 

i za nią i o dalsze powołania kapłańskie i zakonne w parafii. W homilii 

mówiłem o powołaniu, między innymi o postawie rodziców.  

 Z tego zrodziła się inicjatywa, aby podjąć nowennę  modlitwy różańcowej 

w jej intencji w pierwsze niedziele miesiąca, teraz w miesiącach zimowych                

w Sali katechetycznej. Uczestniczy kilkadziesiąt kobiet. 

 

 
 

 S. Jadwiga po profesji przyjechała na urlop, była więc okazja zrobić 

fotografię. 

 Z liceum tutejszego są w zakonach inne uczennice, które również w tym 

roku składały śluby. 

 S. Józefa – Augustyna Czapska z Uścimowa w zgromadzeniu  SS. 

Felicjanek złożyła profesję wieczystą 21 sierpnia. 

 S. Jadwiga Turyk z parafii Witorom od kilku lat jest Salezjanką. 



 

 

 S. Małgorzata – Maksymiliana Piasecka z Kostrów już w lutym złożyła 

pierwszą profesję u SS. Józefinek w Tarnowie.  

W Nowicjacie Bożena Chwalczyk Kodeńca. 

 

Czy doczekam się prymicji w Milanowie miejscowego rodaka? 

   

 

 Frekwencja w kościele. 20.XI.1988. W ostatnią niedzielę  roku 

liturgicznego uroczystości Chrystusa Króla. Od kilku lat jest to dzień liczenia 

frekwencji w kościołach Polski dla celów naukowych i statystycznych. Pora 

niezbyt odpowiednia: zimno, przejmujący wiatr, siąpi deszczyk. Chłopcy z klasy 

VIII spisywali się wzorowo i zliczyli dokładnie. 

 Niestety, frekwencja nie duża. Na Mszy porannej nieco ponad 400 osób,  

z przewagą kobiet, choć niedużą. Na Sumie ponad 200 osób, z przewagą 

mężczyzn. Na Mszy wieczorowej już bardzo mało, bo niespełna 100 osób. 

Łącznie było około 770 osób. Z tego około 80 przyjęło Komunię Św.  

 Gdyby tak liczenie odbywało się  w lecie, z pewnością było by ponad  

1000, ale znowu dość dużo stoi wtedy na dworze i ich uczestnictwo we Mszy 

Św. w dużej części jest tylko pozorne. 

 

 

 Rekolekcje Adwentowe. Dawne 40 godzinne nabożeństwo tak 

uroczyście prowadzone obecnie przerodziło się w krótkie nabożeństwo 

adoracyjne, ponieważ wystawienie Najświętszego Sakramentu może być 

robione tylko dwukrotnie w jednym dniu, a podczas Mszy Św. schowanie.  

 tak więc w programie Msza Św. o godz. 10
00

 i dopiero potem wystawienie 

do adoracji, o której Msza dla młodzieży lub dzieci, poczym znowu wystawienie 

i adoracja do 18
00

 i Msza Św. dla pracuj  

 We czwartek w uroczystość Niepokalanego Poczęcia  - tytuł kościoła. 

Msza Św. o 7
00

 dla tych, którzy później przyjść nie mogą. Suma dopiero o 12
00

 

odpustowa. Po południu jak w dni powszednie. 

 W zasadzie miały być trzecie misje powołaniowe, ale zakonnica 

prowadząca nie odezwała się. To i lepiej, bo jednak parafianie niechętnie 

przyjmują  misjonarki – kobiety. 

 Głoszenie nauk zaleciłem przeto ,,wikaremu” Ks. Zabielskiemu, żeby 

zebrawszy tacę  miał trochę wynagrodzenia za przyjazdy w niedziele.  

 Na spowiedź przyjechali Ks. Bieńko z Jabłonia  i Ks. Stanisław 

Adamczyk, wikariusz z Parczewa; w środę  Ks. mazur z Gęsi i także Ks. Adam 

Przywuski i proboszcz z Suchowoli Ks. Madej, a jeszcze niespodziewanie Ks. 

Kazimierz Wolski z Rudna. Sumę odpustowa sam odprawiłem. 

 Frekwencja nie była zbyt duża, a raczej mała. Dopisały dzieci i młodzież. 

Rozdano ponad 1500 Komunii Św.  



 

 

 W pomocy sąsiedzkiej służył Ks. Zabielski. Ja byłem przez 3 dni tylko                  

w Parczewie: 13-15 grudnia. 

 Teraz już tylko bezpośrednie przygotowanie do świąt. 

 

 

Boże Narodzenie 1988. Sprowadziłem 1000 kart świątecznych                               

z wydawnictwa Pallotynów z warszawy.   Wykonanie bardzo dobre, z włoskich 

wzorów. Zostawiłem 100 na choinkę dla ministrantów, przedszkolaków                         

i bielanek. Resztę rozkupiono i poszło by więcej. 

Oblaci przysłali 120 kalendarzy misyjnych na 1989 rok i 70 zakupiono, 

70 wziął Ks. Duklewski 10 Ks. Marek Kot. Otrzymałem tez 30 kalendarzy 

Pallotynów z fotografiami Papieża z dziećmi. 

W Boże Narodzenie  odprawiliśmy w koncelebrze. Na pasterce sam 

wygłosiłem homilię, wiążąc Boże Narodzenie , że tan Jezus, którego pamiątkę 

narodzenia obchodzimy, ,,do końca nas umiłował” i do końca  pozostał z nami 

przez Ewangelię i wiarę, przez łaskę o Sakramenty święte, a nade wszystko                  

w Eucharystii. 

 

 
 

O 9
00

 mówił Ks. Zabielski, a na Sumie znowu ja, objaśniając tajemnice 

kolędy: ,,Bóg, się rodzi”. Zaznaczyła się większa frekwencja komunikujących, 

gdy spowiednik dostępny podczas nabożeństw.  



 

 

Zaraz po Sumie  choinka dla przedszkolaków, ale było bardzo mało, 

zaledwie 17 dzieci. Oprócz życzeń i przełamania opłatkiem, otrzymały po dwa 

duże cukierki czekoladowe.  

Na Św. Szczepana ja odprawiłem Sumę z chrztem 4 dzieci, ,,wikariusz” 

rano i o 16 ze ślubem. Po Sumie również był  opłatek dla drugiej tym razem 

było 38 dzieci, więcej też  starszych z ,,zerówki”, śmielszych do rozmowy Ks. 

Zabielski przyglądał się, gdyż dotąd nie spotkał się z tym.  

Na Św. Jana  Msza Św. o 16
00

 z poświęceniem wina, później opłatek dla 

ministrantów i bielanek. Ministranci byli prawie wszyscy, starsi otrzymali 

kalendarze z Papieżem . Dziewczynek było niewiele. 

I tak skończyły się Święta, a rozpoczęły dni kolędowania.  

 

 

Kolędowanie 1988 – 1989. Ks. Zabielski chciał wykorzystać czas wolny 

od wykładów do Nowego Roku na kolędowanie. Dlatego już następnego dnia 

poszedł po kolędzie, zaczynając od Zieleńca, zaś wieczorem przy liceum ul. 

Konopnickiej i Strażacka; w środę  Mogiłki i od 15 Stara Wieś, strona północna; 

on od parku ja od toru; we czwartek on Cichostów Pieńki  i przy szosie; ja zaś 

ul. Kościelna. W piątek on w dzień Kolonię za kanałem od 16 ul. Nową od 

strony Ośrodka; ja ul. Osiedlową. W sobotę ja przygotowywałem homilię na 

Mszę Św.  na zakończenie roku, on zaś odwiedził ul. Szkolną. Nabożeństwo 

dziękczynno przebłagalne  o 17
00

  

W Nowy Rok porządek świąteczny. 

We czwartek od 15 Stara Wieś strona południowa: Ks. Zabielski od toru, 

ja od krzyżówki. W piątek Trzech Króli. Odprawiłem Sumę o 12
00

                                 

z poświęceniem kredy. Ks. Stanisław  od 14
30

 odwiedził domy na Koloni za 

kościołem. W sobotę od 10 za torem; on stronę północną, ja od stacji. Na 

niedzielę pozostała Nowa Wieś – ul. Orzechowa; on już od 14 od toru, przerwał 

na Mszę Św. i wieczorem dokończenie kolacją u p. organisty. 

Atmosfera kolędy nie zmieniła się. Ofiary płynęły znaczne, ale ważniejsza 

życzliwość. 

Po podliczeniu wyszło, że parafia liczy 1378 osób, w około 380 

rodzinach, czyli 7 osób mniej, a rodzin ubyło więcej, ponieważ zmarło kilkoro 

starszych, którzy mieszkali samotnie i liczyli się za oddzielną rodzinę. A więc 

parafia stopniowo się zmniejsza.  

 

 

Sprawozdanie. Nowy Rok 1989 wypadł w niedzielę i nie było następnej, 

bym złożył tradycyjne sprawozdanie z gospodarki parafialnej. W niedzielę 

Chrztu Pana Jezusa był czytany list pasterski Episkopatu o rodzinie; w następną 

niedzielę także list o tygodniu ekumenicznym, więc dopiero w trzecią niedziele  

mogłem zabrać głos. Oto treść w całości: 

Zdaj sprawę z włodarstwa swego. 



 

 

Przypowieść. Jezusa o włodarzu. Każdy musi to spełnić na sądzie Bożym. 

Żeby wtedy być pewnym siebie, należy już w życiu składać sprawozdania                    

z wypełnionych obowiązków. 

 

Koszty utrzymania parafii: 

 opłaty kurialne – po 2,5 zł. od duszy miesięcznie  45 000 

 PZU – kościół, wyposażenie budynku, OC   36 740 

 ZUS 6840 miesięcznie + opłata pocztowa   82 800 

 światło elektryczne 4 142 rata     24 852 

 świece       ok. 15 000 

 wino mszalne      ok. 12 000

  hostie i komunikanty     ok.   8 000

  telefon        12 860

  sprzątanie sali katechetycznej     10 000

  ogrzewanie sali       34 000 

  ogrzewanie kościoła      15 000

  koszty podróży służbowych    ok. 24 000

  koszty prania       12 000

  korespondencja i opłaty stemplowe   ok.   5 000

  druki, afisze, materiały duszpasterskie  ok. 10 000

          -----------------

           374 252  

Dochodzą koszty rekolekcji, odpustów, kwiaty do grobu … reperacje 

radiofonii, światła, wody  … Ponadto drobne zakupy to niby drobne kwoty, ale 

w sumie dziesiątki tysięcy … Dwie duże inwestycje: odgrodzeni i malowanie 

dachu kościoła … 

Dochody parafii – ofiary na tacę, z dodaniem opłat cmentarnych – 48 000. 

No i z kolędy. 

Odlicza się 5 tac na KUL, 5 na ręce Ks. Biskupa, misyjne z W. Piątku, 

specjalna na seminarium … 

Na ten rok wszystko ma się zwiększyć w kosztach, składka diecezjalna, 

ZUS, PZU, światło, świece, wino mszalne itp.  

Plany na ten rok – zawieszenie dzwonów na stalowe belki … zapewne 

zajdzie potrzeba poprawienia lub  nawet przebudowy stropów na plebanii... 

Innych robót nie planuję, bo nie wiem jak będzie ze mną.  

 

Utrzymanie własne. Podstawą intencje własne – 25 w miesiącu – 50 000- 

10% organiście – zostaje 45 000 

Wypłata pomocy domowej, raty za światło i ogrzewanie, podatek składka 

diecezjalna na emeryturę – łącznie ponad 30 000. Pozostaje niespełna 15 000 na 

utrzymanie.  

Jura Stolae – za śluby, pogrzeby, chrzty – najwyżej 2 w miesiącu, ślubów 

było 5, uzupełnienie wypominki, bardzo mało poświęcenie pól …  A tu wciąż 



 

 

trzeba dokupić coś do kuchni, z pościeli, ubrania, trzeba i nowe książki … Czy 

wystarcza? Musi, choć skąpo. Nigdzie nie wyjeżdżam, nie urządzam gościn – 

więc jakoś wychodzi. 

Dobrze byłoby zwiększyć trochę stypendia mszalne, ale nie będę się 

upominał. 

Co będzie dalej? Podczas ferii pojadę  na rozmowę z Ks. Biskupem. Sił 

coraz mniej, samemu teraz trudno podołać. Jest pomocnik – ale z czego 

wynagradzać przyjazdy? 

Wikariusz na stałe – brak mieszkania i czy i czy zdołamy się utrzymać? 

Gdyby były wystarczające intencje … 

Jeśli nie będzie rozwiązania  - pozostaje zrzeczenie się parafii. Dopóki 

możliwe – będę starał się spełniać obowiązki. 

 

 
 

Oryginalny wpis z Kroniki Parafii Tom III 

 

 

SPIS RZECZY 

 Zakończenie roku katechetycznego 

 Pierwsza Komunia Św. 

Ks. Romuald Pawluczuk 

W Lublinie 

Odpust M. B. Anielskiej 

Dziesięciolecie 

Nauka religii 

Diakom – Mirosław Gorzała 

Dożynki 

Odnowienie kościoła 

Rekolekcje Adwentowe 

Boże Narodzenie 

Rok 1986 

Kolęda 

Ś.p. Ks. Józef Chmielewski 

Ś.p. Antoni Kwiatek 



 

 

Czas Wielkanocny 

Katechizacja 

Jubileusz 75 – lecia harcerstwa 

Boże Ciało 

Zjazd Absolwentów LO 

Zakończenie katechizacji 

Prymicja 

Pielgrzymki 

Odpust M. B. Anielskiej 

Nowy rok katechetyczny 

Święto Strażaków 

Dożynki Diecezjalne 

Odpust Św. Stanisława Kostki 

Październikowe dni 

Święto Umarłych 

Okres Bożego Narodzenia 

Rok 1987 

Sprawozdanie roczne 

Odnowienie naczyń liturgicznych 

Opłatek pielgrzymów 

Diakon 

Okres Wielkanocy 

Kongres Eucharystyczny 

Sprawy katechizacji 

Boże Ciało 

Pierwsza Komunia Św. 

Prymicje 

Pogrzeb Ks. Rychlika 

Odpust M. B. Anielskiej 

Kolonie 

Miesiąc Różańcowy 

Święto Umarłych 

Konferencja rejonowa 

Frekwencja w kościele 

Adwent 

Okres Bożego Narodzenia 

Rok 1988 

  Kolęda 

  Diakon na praktyce 

  Okres Wielkanocny 

  Zakończenie katechizacji 

  Maturzyści 

  Podstawówka 



 

 

  Pierwsza Komunia Św. 

  Licealiści 

  Ks. Andrzej Gałęzowski 

  Diecezjalny Kongres Eucharystyczny 

  Odpusty 

Nowy rok katechetyczny 

Dożynki 

Święto Straży 

Choroba i Pomocnik 

10-lecie Pontyfikatu 

Święto Umarłych 

Taca na Seminarium 

Śluby zakonne 

Frekwencja w kościele 

Rekolekcje adwentowe 

Boże narodzenie 1988 

Kolędowanie 

Sprawozdanie 

 

 

 

 

 

  

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


