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Kościół parafialny w Milanowie 

pw. ,,Niepokalanego Poczęcia NMP”: 

 

 

 

 



 
 

 

 Panuje powszechny zwyczaj, że każda instytucja, organizacja, nawet 

grupa ludzi związanych doraźnie, prowadzą zapiski kronikarskie, które 

zachowują dla historii dane o ich działalności.  

 Wiele parafii prowadzi swoje kroniki od chwili powstania. Przed laty 

Władza Diecezjalna wydała rozporządzenie, aby każda parafia prowadziła 

kronikę, a gdzie jej nie ma – aby jak najprędzej taka założyć. 

 Wypełniając to polecenie, na samym początku pracy w parafii Milanów 

staram się o opracowanie zarysu historii tej parafii, zebrania wspomnień byłych 

proboszczów, najstarszych parafian oraz osób pochodzących z tej parafii lub              

o nich, szczególnie księży i zakonnic, aby potem prowadzić na bieżąco. 

 Pisałem w tej sprawie do wielu osób, których życzliwej odpowiedzi 

należy zawdzięczać obwite materiały, które włączam do tej Kroniki. 

 W imię Boże i Bogu na chwałę! 

 

 

 

H I S T O R I A 
 

 

 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego ukazujący się w latach 1880 – 

1890 umieszcza pod hasłem Milanów: 

 



 ,,Milanów – wieś, pow. Radzyński, gmina Milanów, par. Parczew … 

niegdyś siedziba Milanowskich, w XVIII wieku już własność Potockich. Po 

Potockiej – I voto Uruskiej, II voto Kaboga, przeszły dobra na własność 

Seweryna Uruskiego. Dziś rezydencja księcia Włodzimierza Czetwertyńskiego, 

który tu wystawił piękny pałac, obszerny park i ogród założył. Tu znajduje się 

jedna z największych w kraju bibliotek … Posiada szpital prywatny, kaplicę ze 

stałym kapelanem, siostry miłosierdzia przy szpitalu. Jest tu urząd gminy, 76 

domów i 736 mieszkańców. W roku 1827 było 43 domy i 291 mieszkańców. 

 

 Księga Wizytacji Dekanatu Parczewskiego z roku 1748 wspomina: 

,,Capella in villa Milanow”. – ale brak danych gdzie się znajdowała, a na mapie 

dóbr Milanów z 1838 roku nie jest zaznaczona. Widocznie uległa zniszczeniu 

podczas burz dziejowych i pamięć o niej zaginęła. 

 

 

 
 

 

W lewej ścianie wewnątrz kościoła znajduje się tablica marmurowa epitafium 

fundatorki kościoła i szpitala 

 

 Kościół murowany w stylu klasycystycznym, wg projektu słynnego 

architekta warszawskiego Henryka Marconiego z r. 1861 (St. Łoza: Architekci                

i Budowniczowie w Polsce, str. 189). 

 Poświecenie kościoła odbyło się w roku 1871. Pełnił o funkcję kaplicy 

pałacowej i przy szpitalu, z którym był połączony krytym korytarzem. Kościół       

i szpital były fundacją opartą na stałej dotacji z Majątku Milanów, zapisanej              

w hipotece.  

 Do obsługi szpitala sprowadzono Siostry Miłosierdzia Św. Wincentego                

a Paulo – Szarytki. Do posługi siostrom i chorym ustanowiony był stały kapelan. 

 W roku poświęcenia kościoła dobra Milanów przechodzą na wnuczkę 

fundatorki – Marii i jej męża – księcia Włodzimierza Światopełk – 



Czetwertyńskiego, sybiraka z r.1863, którzy stają się kolatorami kościoła                         

i szpitala oraz opiekunami Unitów z okolicznych wsi w czasie prześladowania.  

 Z tego właśnie powodu w r. 1876 kościół został zamknięty, a Szarytki 

usunięte. Na usilne starania szpital został otwarty jako cywilny, jedyny między 

Parczewem a Radzyniem; kuratorem został książę Włodzimierz. Siostry 

powróciły jego staraniem w 1905 r. na skutek ,,ukazu tolerancyjnego”. 

Wiadomości te otrzymałem od Andrzeja Żółtowskiego, na podstawie 

pamiętników jego dziadka księcia Włodzimierza Czetwertyńskiego; ,,Na wozie  

i pod wozem”. 

 Kościół otwarty po ukazie tolerancyjnym w 1905r. księżna Maria 

Światopełk – Czetwertyńska w 1928 ofiarowała na usługi ludności wsi Milanów 

i w tym że roku następuje erekcja parafii dekretem J. E Biskupa Henryka 

Przeździeckiego, z dnia 25 sierpnia, Ner 4708. W skład parafii weszła tylko 

wieś Milanów z folwarkiem. Po reformie rolnej 1944r. z dawnych folwarków 

powstały: Kolonia Milanów, Mogiłki i Zieleniec. Mieszkańcy wsi Kostry               

i Cichostowa otrzymali przywilej posługi religijnej w parafii Milanów, chociaż 

pozostały przy Parczewie. W 1952 roku zostały do Milanowa przyłączone                  

z Cichostowa kolonie: Wysmolany i Pieńki. 

 Księżna uposażyła parafię w 8,4266 ha ziemi z której 0.8287 ha 

przeznaczono na cmentarz grzebalny, 0,1618 ha pod kościół i cmentarz 

przykościelny, 1,3692 ha pod budynki i ogrody plebanii, 6,4266ha ziemi ornej                 

z przeznaczeniem na utrzymanie proboszcza.  

 Proboszczowie parafii Milanów dekretem Ks. Biskupa z dnia 23 września 

1930r. Nr 5736 są zobowiązani do odprawiania po wieczne czasy Mszy Św.                        

w dniu 17 września za duszę Ś. P. Julianny Wandy Caboga fundatorki kościoła, 

oraz za duszę Ś. P. Marii i Włodzimierza Czetwertyńskich dnia 27 kwietnia. 

Wiadomości zaczerpnięte z ,,Juwentarza fundi instrueti” 

 

Opis pogrzebu – wycinek z gazety  

 

Pogrzeb 

ś. p. Marji ks. Czetwertyńskiej 

 

 Zgon ś. p. Marji  Światopełk – Czetwertyńskiej odbił się echem żałobnem 

wśród licznych kół społeczeństwa, którym nie obce były mnogie, a doniosłe 

zasługi zmarłej. Niezatartemi zwłaszcza głoskami zapisane będą zasługi jej 

chlubne, położone w obronę wiary na Podlasiu w dobie najsroższego 

prześladowania unitów, przez zaborców. Szczególnie cenne też były zasługi ś. p. 

ks. Czetwertyńskiej, jako jednej z założycielek Katolickiego Związku Polek, 

którego wszystkim zbożnym poczynaniom, patronowała. Piękne tradycje pracy 

dla ojczyzny wynosiła z domu rodzicielskiego, jako córka ostatniego marszałka 

szlachty pow. Warszawskiego – hr. Seweryna Uruskiego, heraldyka                             

i ekonomisty, autora wielu dzieł z zakresu polityki gospodarczej w latach 1850 – 



70, oraz najobszerniejszego herbarza polskiego ,,Rodzina”. Szlachetne te 

tradycje kontynuowała potem przy boku męża swego ś. p. Włodzimierza ks. 

Światopełk – Czetwertyńskiego, uczestnika powstania 1683r. skazanego na 

ciężkie roboty – po powrocie z Syberii długoletniego prezesa Tow.  Kated. 

Dobroczynności w Warszawie. 

 Pogrzeb ś. p. Marji ks. Czetwertyńskiej stał się wczoraj manifestacją 

żałobną w której wziął udział tłum zastęp. pragnących oddać jej ostatnią 

posługę. 

 Mszę św. w kościele św. Krzyża i modły nad trumną odprawił J. Em. ks. 

Krakowski w asyście licznego duchowieństwa z LI. EE. ks. ks.  biskupami 

Szłagowskim, Przeździeckim i Galem na czele.  

 Na chórze stosowne utwory żałobne wykonali spontanicznie chóry 

organistów przy szkole Tow. Muzycznego (którego jeden z synów zmarłej ks. 

Włodzimierz Czetwertyński jest prezesem), chór ,,Harfa” pod dyrekcją 

Lachmana, oraz pp. Stokowska  i prof. Michałowicza 

 Trumnę wynieśli na ramionach wnukowie zmarłej. Kondukt żałobny 

rozpoczęła delegacja zakładu św. Józefa na Sewerynowie, którego zmarła była 

fundatorką i długoletnią przewodnicząca zarządu, następnie szło ze swym 

sztandarem seminarium Katol. Zw. Polek uczennice i personel nauczycielski                

z dyr. Perkowską – Dipplową – oraz  Katol. Zw. Polek z wieńcem i sztandarem 

w asyście wiceprzewodniczących  pp. Michalskiej i Neronowicz – Szpilewskiej. 

Delegacja włościan niosła wieńce z Milanowa. Zakonnice i liczne 

duchowieństwo poprzedzało LI. EE. ks. ks. biskupów Przeździeckiego i Galla, 

prowadzących kondukt żałoby na cmentarz Powązkowski. Wśród postępujących 

za trumną  tłumu szli przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych, 

ziemiaństwa, stow. katolickich, pp. Kanoniczek, narod. Organizacji kobiet, 

Czerwonego Krzyża i innych. 

 Nad trumną gorące słowa wygłosił w imieniu Kato. Zw. Polek ks. prof. 

Wyrębowski, podnosząc cnoty i zasługi zmarłej, która ,,nie rozgłosu i uznania 

szukała w pracy, lecz jedno spełnienia twardego obowiązku, a radości serca 

swego składa u stup ołtarzy Pańskich”. 

 ,, W tym sercu nawskroś niewieściem – mówił m. innymi ks. Wyrębkowski 

– była jednak siła męska. Nie znało ono trwogi, ni bojaźni. Gdy podczas wojny, 

przy odstępowaniu Moskali, pałac jej znalazł się w morzu płomieni, gdy zewsząd 

słyszano groźny pomruk ,,gore”, a jej prawie kazano opuścić dom rodzinny                      

i udać się za armią u stępującego, odpowiedziała ze spokojem i prostotą: ,,Ja 

mogę, ale co uczynią ci, którzy są u mnie, lub ze mną żyją i pracują”. 

 I pozostała na miejscu, bo tak kazał jej obowiązek. Zamknięta w kole 

rodzinnem, oddana wychowaniu dzieci, trosce o młode pokolenie, zdawać by się 

mogło, że to wszystko zacieśniło jej horyzont i uczyniło niezdatna do pracy 

szerszej. Tak jednak nie było. 

 Gdy trzeba było stanąć na czele organizacji kobiecej, katolickiej i to, jak 

już wspomniałem, w ciężkiej i trudnej chwili, bez wahania to uczyniła                               



i prowadziła pracę społeczną, u podstaw z pokorą właściwą tylko duszom 

wyższym i głębszym. 

 Znów nie dla rozgłosu, nie dla hołdów, ale z obowiązku ujęła i ten pług do 

ręki, choć już mocno utrudzonej, aby ojczysta skibę orać i siać w nią najlepsze 

ziarna.  

 - I pługa tego nie upuściła z rąk sama, a tylko on z jej ręki począł się 

wysuwać, bo już sił już nie starczyło i tylko wtedy usunęła się do zacisza 

domowego, aby tam dokonać reszty żywota ciężko spracowanego.  

 I trzeba było wiedzieć oną dostojną, posiwiałą niewiastę z taką prostotą                 

i oddaniem się pracowała, szeregując Polki – katoliczki. 

 Nie przechodziła nad niemi, ale pozwalała każdej pracować, a nawet 

czuła się onieśmieloną wobec młodych, bardziej może od niej wyrobionych 

społecznie. 

 To taż wszędzie księżnę kochano. 

 Kochała ja sercem cała najbliższa rodzina, kochała ja służba, kochał ją 

lud podlaski, wśród którego tak gorliwie pracowała, kochały ja niewiasty, 

którym przewodniczyła. 

 Kochano ja, bo też i ona umiała kochać i żyć miłością dla innych. A co 

najważniejsze i najtrudniejsze w życiu, znalazła stopniowanie w miłości.  

 Przez rodzinę kochała ojczyne na ziemi, a w ojczyźnie najbardziej tych co 

cierpieli. 

 A wszystko, co ziemskie, kochała przez Boga i dla Boga.” 

 Serdecznymi słowy pożegnała zmarłą jedna z uczennic seminarium w im. 

wychowanek zakładów Związku. 

 Łzy zaś popłynęły z oczu zgromadzonych, gdy żegnać ś. p. Marję ks. 

Światopełk – Czetwertyńską zaczął przedstawiciel tego ludu unickiego, który 

przy wierze ojców stojąc wytrwale, przechodził prześladowania i kary                             

i więzienia, a w swej cierniowej drodze spotykał pomoc zmarłej. 

 ,,My już 20 lat wybieramy – kończył swe przemówienie – syna jej do władz 

ustawodawczych. A dziś tu przy trumnie ś. p. księżny stojąc, przysięgamy, ze 

będziemy żyć temi ideami które ona w nas wpoiła”. 

            S. 

 

 

Wspomnienie pośmiertne. 

 

 W dniu 18 kwietnia r. b. zmarła w Warszawie Ks. Marja Włodzimierzowa 

Światopełk  Czetwertyńska, właścicielka Dóbr Milanów na Podlasiu. Przestało 

bić serce wielkie, pełne miłości i poświęcenia, wzór cnót macierzyńskich                         

i obywatelskich, w późnej jesieni pracowitego i ofiarnego żywota. 

 W ciężkich latach prześladowania unitów pałac ś. p. Ks. Marji 

Czetwertyńskiej był ostoja ludzi, którym wyrwano najświętsze uczucia. 



 Ona to niezmordowanie podniecała duszę ,, opornych” do wytrwania, 

nieciła światło nadziei w zwycięstwo Dobra nad Złem i z narażeniem własnej 

osoby niosła pomoc materialna i duchową, osobiście, czy też przez Misjonarzy 

sprowadzonych tajnie z Krakowa, którzy w lasach okolicznych, nocami 

udzielali pociech religijnych męczeńskiemu ludowi. 

 Za jej to sprawą wyrastały nocami przy drogach znienawidzone przez 

moskiewskie władze liczne podlaskie krzyże, wiadome znaki oporu. 

 I w życiu codziennym, z zetknięciu się czy to z pracownikami swych 

dóbr, czy tez z rzeszami okolicznego ludu pozostawiła po sobie ,,Księżna Pani               

z Milanowa” w sercu tych ludzi wdzięczność za wyrozumiałość na ich wady, 

oraz za ich ofiary, których Jej szczodrą dłoń nikomu nie szczędziła. 

 Niech ziemia ojczysta, którą tak gorąco kochała da Jej wieczny 

odpoczynek. 
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        PODLASIACY. 

 

      
 

 

Starania o utworzenie parafii są znacznie wcześniejsze. W Aktach par. 

Milanów w Archiwum Kurii Diecezjalnej w Siedlcach znajduje się list z datą 

3.IV.1919r., z prośba o utworzenie parafii, podpisany przez ks. Nowickiego 

(zapewne z Parczewa) oraz 52 mieszkańców Milanowa. Lecz w krótkim czasie 

potem przesłał swoja opinie dziekan parczewski ks. Romanowski, dowodząc, że 

zaledwie trzecia część ludności chce mieć parafię, a co najważniejsze – Księżna 



sobie nie życzy … Odpowiedź Biskupa z dnia 23.IV.1919r. jest więc negatywna 

i sprawa poszła w odwłokę.  

Ale w latach dwudziestych nastały czasy światowego ,,kryzysy” 

gospodarczego i majątek Milanów nie był w stanie łożyć na utrzymanie szpitala, 

sióstr i kapelana. 

Wtedy Księżna Czetwertyńska listem skierowanym do Biskupa z dnia 

1.VII.1926r. wyraziła zgodę na utworzenie i wyposażenie parafii, przekazując 

kościół i budynek szpitala. Sprawa weszła na tory urzędowe i Bs. Przeździecki 

dekretem z dnia 5.XII.1927r. tworzy filię duszpasterska w Milanowie z dniem               

1 stycznia 1928r., jednocześnie mianując rektorem ,,cum cura animarum” 

dotychczasowego kapelana Ks. Franciszka Szymkusa. 

W kilka miesięcy potem wspomnianym już dekretem z dnia 25 sierpnia 

1928r., z mocą obowiązującego od dnia 1 września tego roku zostaje erygowana 

parafia ,,sui iuris”, zaś jej administratorem ten sam Ks. Szymkus. Rozpoczął się 

czas gorączkowych prac związanych z organizacją i wyposażeniem parafii,                    

o czym będzie mowa przy opisie poszczególnych obiektów oraz wspomnieniach 

różnych osób lub o nich. 

 

 
 

 

Ks. Franciszek Szymkus pierwszy proboszcz 

 

K A P Ł A N I 



Pracujący w tutejszym kościele 
 

 

Na podstawie wspomnień najstarszych parafian, a szczególności 

długoletniego organisty Wiktora Niewęgłowskiego, odtworzyłem kolejność                 

i osobowość kapłanów pracujących w tutejszym kościele, jako kapłani sióstr               

i szpitala, rektorzy kościoła do czasu utworzenia parafii, potem zaś jako 

proboszczowie. Kapłani dotąd żyjący, na moją prośbę  sami napisali krótkie 

wspomnienia. 

Po otwarciu kościoła w 1905r. najpierw przyjechał do książąt 

Czetwertynskich ich krewny Ks. Jacek Woroniecki z Lublina i odprawiał mszę.  

 

 
 

 

Ks. Stefan Dębski był pierwszym stałym kapelanem i rektorem 

tutejszego kościoła, prawdopodobnie od 1908r. zaraz poświęceniach. Pochodził 

z rodziny utytułowanej ,,baronów”, bardzo bogaty, miał utrzymanie od kapitału. 

Wysokiego wzrostu, szczupły, chorowity, często wyjeżdżał na leczenia. Dbały    

o życie moralne ludu nie szczędził nauki, potrafił też wyruszać w teren celem 

dobrego rozeznania. Troszczył się także o wyposażenie kościoła. W 1910 roku 

delegacja ludu pod przewodem Wawrzyńca Kwiatka do Częstochowy sprawiła 

monstrancję i baldachim. Słynął również jako wieloletni opiekun biednych, 

zwłaszcza sierot, z którymi razem na pogrzebie rodziców płakał. Pozostawił 

przeto wspomnienia trwałe na całe pokolenie. Odszedł stąd w końcu 1914 lub 

nawet 1915 roku, zapewne z powodu braku zdrowia, ponieważ wkrótce potem 

zmarł.  



W roku 1914 podczas nieobecności Ks. Dębskiego zastępował go                 

Ks. Rafał Łyszkowicz jako neoprezbiter, a którego zachował w pamięci poeta 

milanowski Paweł Wertejuk, tworząc o nim wspomnienie w wierszu o swoim 

ślubie.  

 

Ks. Tadzikowski (nieznanego imienia) został kapłanem prawdopodobnie 

jako neoprezbiter w 1915 roku. Pozostawił w pamięci żywego usposobienia               

i żywiołowej wprost energii . Nie udało się dokładnie ustalić, jak długo tu 

pracował, w każdym razie dłużej, prawdopodobnie odszedł w 1918 roku. 

 

 
 

 

Ks. Jan Springer także mało pozostał w pamięci parafian, 

prawdopodobnie był bardzo krótko. Zachował się w Aktach w Archiwum Kurii 

jego list datowany 28.II.1919r. Zapewne wkrótce potem odszedł i wtedy to 

mieszkańcy Milanowa wystąpili z prośbą o utworzenie parafii. 

 



 
 

 

Ks. Michał Pióro objął funkcję kapelana już w bardzo podeszłym wieku. 

Bardzo wielu starszych mieszkańców Milanowa wspomina, jak im dawał 

cukierniczym dzieci ujmował. Pracował od 1919r. Zmarł w Milanowie, ale 

pochowany w rodzinnej parafii w Zbuczynie. Eksportacja zwłok odbyła się 

bardzo uroczyście. Orszak żałobny przy biernym udziale ludu, z miejscową 

orkiestrą, od kościoła aż do Kopiny prowadził rodzony brat Zmarłego w asyście 

bratanka również o imieniu Michał. 

 

 



 

 

Ks. Marian Jankowski późniejszy biskup sufragan podlaski, pełnił 

obowiązki kapłana w tutejszej kościele w międzyczasie po święceniach w 1923 

roku do czasu wyjazdu na studia do Rzymu we wrześniu 1923r. Jego staraniem 

została ułożona w kościele posadzka kamienna. 

 

 
 

 

Ks. Franciszek Szymkus urodzony 5 stycznia 1863 roku w pow. Telsze 

gub. Kowieńskiej na Litwie, kapłan diecezji Kamienieckiej, był proboszczem           

w Kodeńcu, został mianowany kapelanem 8 września 1923 roku. Był już starszy 

wiekiem (60 lat), częściowo sparaliżowany (powłóczył prawą nogą), 

posługujący się dziwną polszczyzną litewską. 

Bardzo dużo przyczynił się do utworzenia parafii przez rozmowy                     

z Księżną. On tez został mianowany najpierw rektorem ,,eum eura animarum”, 

potem pierwszym proboszczem milanowskim, podejmując największy trud 

organizowania nowej parafii. Z powodu złego stanu zdrowia we wrześniu 1930 

roku odchodzi w stan spoczynku. Zmarł w Milanowie 11 października 1931 

roku, pochowany ma miejscowym cmentarzu, przy głównej alei. Wdzięczni 

parafianie postawili mu pomnik grobowy z marmurową tablicą – jak na 

fotografii. 

 



 
 

 

Ks. Stanisław Szlezyngier był proboszczem w Milanowie od 

października 1930 do stycznia 1932 roku. On sadził świerki wkoło posiadłości 

parafialnej, drzewa owocowe w sadzie, pobudował plebanię w stanie surowym. 

Bardzo nerwowy, zrzekł się nadmiernych trudów. Zginą podczas 

bombardowania w Niwiskich w czerwcu 1944 roku. 

 

 
 

 



Ks. Józef Chmielewski urodzony 11.IX.1903r. wyświęcony na kapłana 

13.I.1929 roku, mianowany proboszczem w Milanowie w styczniu 1932 roku, 

pracował do sierpnia 1947 roku. Oto własne wspomnienia nadesłane listem                  

z Okrzei dnia 21.X.1975r.  

Objąłem parafię w 1932 roku. Zastałem plebanię w surowym stanie, 

nakryta blachą ocynkowaną. Zamieszkałem w domu ludowym we wsi. 

Wykończyłem dwa pokoje i kuchnię i w listopadzie zamieszkałem na plebanii. 

Na budowę plebani parafianie opodatkowali się po 11 zł. z morga oraz służyli 

pomocą przy murarzach i cieślach.  

Kościół, który do roku 1928 służył jako kaplica szpitalna Księżna 

Czetwertyńska ofiarowała dla parafii Milanów. Również Księżna ofiarowała 15 

morgów ziemi i 60 000 cegły na budowę plebanii. Po śmierci Księżny jej córka 

hr. Żółtowska ofiarowała 40 000 cegły. Drzewo na budowę stodoły i obory 

ofiarowali mieszkańcy Milanowa otrzymane od hr. Żółtowskiego za dzierżawę 

terenów na polowanie. Drzewo na pokrycie gontem ofiarował hr. Żółtowski. 

Słupki na ogrodzenie ofiarowali parafianie, a rygle i sztachety Hrabia. 

Siostry Szarytki pracujące przy szpitalu założyły Stowarzyszenie Dzieci 

Marii i choć siostry zostały usunięte, to stowarzyszenie w dalszym ciągu dobrze 

prosperowało. W roku 1932 zostało założone Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży Męskiej i Żeńskiej oraz Mężów i Kobiet. Ufundowany został 

sztandar, na poświęcenie którego przybył pieszo z Komarówki Ks. Antoni 

Grodzki z młodzieżą  w liczbie około 150 osób. Przybyło też z Wohynia 

Stowarzyszenie Młodzieży z własną orkiestrą. Była to wspaniała uroczystość. 

Z ofiar parafian sprawiono dwa dzwony, ale w czasie wojny zostały 

zabrane. Po wojnie z ofiar parafian sprawiono duży dzwon ,,Jan”, a mniejszy - 

,,Stanisława” – ufundowała młodzież. Oba z Węgrowa. 

4 sierpnia 1935 roku kaqueyn O. Viafos eryguje Drogę Krzyżową. Obrazy 

stacji gipsowe, w wymyślnym obramowaniu.  

W 1937/1938 zbudowano chodnik betonowy od kościoła do wioski,              

a w następnym roku przez wieś. Płyty wyrabiano na placu szpitalnym, żwir 

brano z cmentarza grzebalnego, a przewóz zaofiarowali parafianie.  

W 1939r. został odnowiony kościół wewnątrz i zewnątrz. Obraz 

Przemienienia Pańskiego na plafonie namalował p. Piegłowski. 

O ile coś przeoczyłem , to może dopowiedzą starsi parafianie. 

W roku 1947 zostałem przeniesiony do Dęblina. 

 

 



 
 



 
 



 
 



  
 

 

Ks. Wacław Pieniak ur. 1.III.1907r. w Łukowie, święcenia kapłańskie 

otrzymał 10.II.1935r. proboszczem Milanowa był od września 1947 do sierpnia 

1949r. oto jego własne wspomnienia: 

Parafia jako społeczność poświęcona była Sercu Jezusowemu w 1949r.    

W Milanowie, Mogiłkach i Zieleńcu były odprawione Msze Św. polowe, na 

które w wyznaczone niedziele przybywała procesja z chorągwiami, feretronami 

i bielą, wygłaszane kazanie, poświęcano wieś Sercu Bożemu. W Mogiłkach          

i Zieleńcu wzniesiono nowe figury.  

W każdy pierwszy czwartek była Godzina Święta. Wierni gromadzili się 

bardzo licznie (nowość). Kościółek był po brzegi wypełniony. Często szli do 

kościoła z latarniami. W czasie nabożeństwa wierni składali swoje prośby na 

kartkach, które były na zakończenie odczytywane. Po każdej prośbie śpiewano: 

,,Jezu Synu Dawidów, zmiłuj się nad nami”. Ożywił się bardzo kult Serca 

Jezusowego po poświęceniu narodu, parafii, wiosek i rodzin. W pierwsze piątki 

do komunii Św. przystępowało przeciętnie 250 -270 osób.  

W jednym roku przeprowadzał rekolekcje O. Józef Małysiak. Entuzjazm 

ogromy, były to małe misje,. Frekwencja była 100% W czasie Komunii Św. 

generalnej ścisk był nie do opisania. Ciekawy był wyjazd O. Małysiaka. Straż 

pożarna na wozie strażackim urządziła jakby tron, na którym zasiadł 

rekolekcjonista w towarzystwie proboszcza. Wóz ustrojony girlandami kwiatami 

odprowadziła cała parafia na stację kolejową . Pociąg zatrzymał się dłużej, 

przedział zasypano kwiatami, ludzie łzy mieli w oczach.  



Dla ożywienia życia religijnego założone zostało za pozwoleniem 

Generała OO Dominikanów Bractwo Różańca Św. Przeprowadzono uroczyste 

triduum.  

Chociaż całą uwagę zwróciłem na stronę duchową parafii, to torba 

troszczyć się i o stan materialny. Za moich czasów został pokryty cały dach 

kościoła na nowo. Zdobyliśmy 500 kg blachy. Drugą czynnością było 

oparkowanie cmentarza przykościelnego od strony drogi.  

Charakterystyka parafian.  Lud dobry, życzliwy, posłuszny. Do spraw 

parafialnych nie wtrącali się. Na wezwanie zawsze gotowi. Na nabożeństwach 

frekwencja bardzo dobra. Wieś Milanów w porównaniu z innymi była oazą 

kultury i postępu. Straż pożarna gotowa zawsze do usług.  

Trudności. Lata 1947 – 1949 przypadają na okres wzmożonej akcji 

przeciw Kościołowi i duchowieństwu w Polsce. Księży zaledwie tolerowano. 

Ateizm działał wspomagany przez władze państwowe. Trzykrotnie byłem 

wzywany do UB w Radzyniu Podlaskim, traktowany obraźliwie. Zrozumiałem 

że chciano mnie wypłoszyć z Milanowa. Z trzecim razem w powrotnej drodze  

w pociągu spotkałem Ks. Biskupa Świrskiego z kanclerzem Ks. Filipiukiem. 

Przedstawiłem swoje kłopoty. Otrzymałem przeniesienie do Janowa.  

Z listu: Łaskarzew dnia 9.XI.1975. 

 

 
 

 

Ks. Konstanty Grzybowski został proboszczem w Milanowie we 

wrześniu 1949r. Choć wiekiem niezbyt stary (54 lata), widocznie schorowany, 

zestarzały, zgorzkniały, nerwowy, zniechęcony. Od samego początku Milanów 



uważał za ,,Grajdołek”, jakby za wygnanie, a pobyt swój za przejściowy. 

Odszedł w maju 1950r. 

 

Już wczesną wiosną 1950r. został przysłany KS. Eugeniusz Matyska jako 

prefekt młodzieży i pomocnik proboszcza. Swoją grzecznością ujął ludzi, że po 

odejściu ks. Grzybowskiego delegacja parafian prosiła ks. Biskupa                            

o pozostawienie go na stanowisku proboszcza, ale był na to jeszcze za młody – 

2 lata kapłaństwa. 

 

 
 

 

Ks. Konstanty Tomaszewski ur. 16.X.1883r. w Libawie na Litwie z ojca 

Polaka i matki Litwinki. Święcenia kapłańskie otrzymał w Saratowie w diecezji 

Tyraspolskiej w 1909r. Proboszczem w Milanowie został mianowany  

13.VII.1950r. 

Był to kapłan o bardzo wysokiej kulturze duchowej i umysłowej, miłośnik 

sztuki, o bogatej przeszłości pracy kapłańskiej, między innymi długoletni 

prefekt Mniejszego seminarium Duchownego w Siedlcach, umiejący nawiązać 

kontakt z młodzieżą.  

Ale Milanów obejmował już jako 67 – letni starzec, mocno już głuchy, 

nie mógł więc sprostać trudom zadania prefekta młodzieży w tak zmienionych 

czasach, choć nie brakło mu gorliwości i chęci. Także w sprawach materialnych 

były to czasy niesprzyjające do budowy obiektów kościelnych. 

W 80 roku życia otrzymał dopiero pomoc w pracy katechetycznej. 

Następnego roku 18.IV.1964r. przeszedł w stan spoczynku z pozostaniem                 



w Milanowie na rezydencji. Zamieszkał w części plebanii. W późniejszych 

latach nie mógł już chodzić, więc Mszę Św. odprawiał w pokoju 

przystosowanym jako oratorium. Zmarł 2.IV.1969r. Nabożeństwo żałobne                 

w Milanowie celebrował J. E. Ks. Bs. Wacław Skomorocha, kazanie wygłosił 

Ks. Józef Grądzki, dziekan parczewski; na zakończenie przemówił ks. Zygmunt 

Błoński miejscowy proboszcz. Udział wzięło 22 kapłanów. Następnie zwłoki 

zostały przewiezione do Pruszyna, gdzie Zmarły miał przygotowany grobowiec. 

Wg. Nekrologu W.D.P. 1969, str. 261 

 

Ks. Andrzej Piec pełnił w Milanowie funkcję prefekta młodzieży w roku 

katechetycznym 1963/1964, jako pełnomocnik proboszcza. Z powodu swych 

ekstrawagancji nie był zbyt popularny. 

 

 
 

 

Ks. Władysław Proczek ur. 9.I.1947 roku, święcenia kapłańskie otrzymał 

7.VII.1947r. w Siedlcach. Proboszczem w Milanowie został 1.V.1964r. i pełnił 

to zaledwie do 14.XI.1967r. Oto jego własne wspomnienia: 

Parafię Milanów objąłem 1 maja 1964r. Chociaż był to zwykły dzień, 

dużo ludzi przyszło do kościoła, wtedy wygłosiłem swoje powitalne kazanie.           

W niedzielę podałem plan swojej pracy duszpasterskiej, a m. in. o potrzebie 

odnowienia plebanii. Parafianie przyjęli tę wiadomość życzliwie i obiecali 

poparcie. Przekonałem się o tym w najbliższych dniach podczas odwiedzin. 

Ogłosiłem z ambony, że pragnieniem moim jest możliwie jak najszybciej 

poznać swoich parafian. Do kolędy jeszcze daleko, przeto zacznę odwiedzać już 



w najbliższą niedzielę po sumie do nabożeństwa majowego po kilkanaście 

rodzin i tylko w niedzielę i święta, by możliwie wszystkich zastać w domu. 

Witany byłem serdecznie, z uśmiechem, miła atmosfera, na koniec 

podziękowanie i ofiara na odnowienie plebanii. Przez dwa miesiące mieszkałem 

jak cygan, rzeczy przenosząc z pokoju do pokoju, ale potem mieszkało się miło  

i przyjemnie. 

Frekwencja na Mszę Św. była dobra, tylko niepokoiło mnie małe 

zaangażowanie. Wielu mieszkańców zamiast w kościele lub choćby przy 

kościele, zasiadało w sadzie plebańskim. Przez kilka niedziel prosiłem, 

tłumaczyłem, ale bez skutku. Gdy już wyczerpałem wszystkie środki, widocznie 

za natchnieniem Bożym użyłem mocnego argumentu. W jedną niedzielę 

czerwca zrobiłem po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, 

odśpiewano Suplikacje jako wynagrodzenie za grzechy naszej młodzieży,                  

a ja w tym czasie leżałem krzyżem. To pomogło. Lud śpiewał ale i płakał i to 

wstrząsnęło sumieniem młodzieży. Dziękowałem za to Bogu. 

Chcąc rozbudzić żywy udział we Mszy Św., wygłosiłem wiele kazań,                

a następnie zacząłem propagować nabożeństwo do Serca Pana Jezusa  i tu akcja 

wydała owoce, bo stopniowo wzrastała liczba  praktykujących pierwsze piątki, 

że już po roku musiałem zapraszać z pomocą kapłana z KULu. 

W następnym roku odnowiłem kościół wewnątrz, uszyłem wiele komż, 

alb, zakupiono wiele ornatów, w tym kilka gotyckich. Odbyły się tez misje.  

Chcąc skuteczniej prowadzić duszpasterstwo dzieci, zacząłem odprawiać 

specjalnie dla nich Mszę Św. o godz. 1030. Praca jednak była ponad siły. 

Najwięcej czasu pochłaniała nauka religii. Miałem do obsługi na miejscu 

Liceum, szkołę podstawową, i dwie podstawówki w terenie: Kostry                             

i Cichostów. Praca była miła ale tak mnie wyczerpywała, że dr Branicki zbadał 

mnie i stwierdził krańcowe wyczerpanie i zalecił natychmiastowy urlop. 

Wiedziałem, że urlop nie pomoże, bo taki tryb życia wróci. Skorzystałem więc, 

że zawakowały Borki i chętnie zgodziłem się objąć te parafię. 

List: Huszcza, 20.X.1975r. 

 



 
 

 

Ks. Zygmunt Błoński ur. 11.I.1925r. święcenia kapłańskie otrzymał 

4.IV.1953r. w Siedlcach, pełnił funkcje proboszcza w Milanowie od 

24.XII.1967 do 31.VIII.1975r.Na parafię do Milanowa przybył w chwili 

najmniej odpowiedniej, bo w wigilię Bożego Narodzenia, święta spędzając              

w rozgardiaszu przeprowadzki. Pełen energii, stał się pod pewnym względem 

dla parafii jakby opatrznościowy. W związku ze zmianami posoborowymi stał 

się organizatorem życia religijnego w nowych ramach, wprowadzając w życie 

wszystkie nowe zarządzenia. Zbudował ołtarz do ludu, tabernakulum pancerne. 

Sam będąc dobrym śpiewakiem, rozwinął śpiew kościelny, tym angażując 

wiernych do czynnego uczestnictwa w nabożeństwach. Zorganizował procesję 

liturgiczną, angażując dzieci i młodzież oraz starszych w strojach ludowych.             

W miarę możliwości organizował nauczanie religii, urządzając i wyposażając 

salę katechetyczną na plebanii, łącząc dwa pokoje z oddzielnym wejściem. 

Wprowadził należytą katechizację młodzieży pozaszkolnej i przygotowania 

przedmałżeńskie.  

W sprawach materialnych śmiało można nadać tytuł ,,wielkiego 

budowniczego”, bo prawie wszystko naprawił lub zbudował: nowy dach na 

wieży, dobudował wieżyczkę na sygnaturkę, przerobiona instalacja oświetlenia 

elektrycznego, odnowiony kościół  zewnątrz, sprowadzony piec do ogrzewania 

kościoła, zakupiony nowy żyrandol, nowy komplet figur do szopki, zbudowany 

parkan z białej cegły wokół kościoła z poszerzeniem cmentarza 

przykościelnego. 



Ponadto budowa budynków gospodarczych: stodoła i obora                              

z odpowiednimi przedziałami na kurnik i chlewnię, parnik, pralnie i piwnicę, 

garaż oraz magazyn paszy na strychu. Na plebanii instalacja elektrycznego 

ogrzewania . Rozpoczęte grodzenie posesji parafialnej żelaznym parkanikiem na 

podmurówce. Ponadto planował wybudowanie dzwonnicy (fundament 

cementowy zalany) i rozbudowę kościoła, licząc się z możliwością przyłączenia 

do parafii Kostrów i Cichostowa, a nawet Kopiny. 

W związku z obsługą Kostrów i Cichostowa przeżył wiele przykrości. 

Pragnął, by te wioski znalazły należyte warunki duszpasterskie, podjął tam 

nauczanie religii i inne czynności, ale spotkał się z ostrym sprzeciwem 

niektórych mieszkańców, posuwających się do złośliwych anonimów                           

i oszczerstw, w czym można dojrzeć czyjeś celowe szykany.  

Odszedł na placówkę wymagająca również podobnej odbudowy, 

doceniony jako gospodarz, organizator i budowniczy, zegnany łzami i wielkim 

żalu. zostawił nie tylko materialne dowody swojej pracy, ale również trwałą 

pamięć w sercach wielu parafian na całe pokolenie. 

 

 
 

 

Ze zlotu Stowarzyszenia Katolickiego w Parczewie 19.VI.1932r. 

 

 

 

 

 



W S P O M N I E N I A 
 

 

Do poznania i utrwalenia pewnych zdarzeń oraz ich charakteru w dziejach 

kościoła i parafii bardzo dużo przyczynić się mogą wspomnienia pewnych osób 

związanych z tymi zdarzeniami lub tez o pewnych osobach, które miał w nich 

swój udział. Dlatego postaram się o garść takich wspomnień i umieszczam je we 

własnych wypowiedziach lub po pewnej korekcie. 

 

 

Wanda Hr. Żółtowska 

        Warszawa, Fałata 6/21 

 

 Wychowana byłam przez Moją matkę w wielkiej czci Prababki 

której imię noszę. Musiała to być wyjątkowa osoba o silnej indywidualności, 

bardzo prawa, religijna w życiu i czynach. w swym testamencie tak 

zagwarantować egzystencje polska tych dwóch budynków (kościoła i szpitala), 

ze ułatwiło to moim Rodzicom obronę od zainstalowania prawosławnych 

zakonnych pielęgniarek. Coraz to nowe trudności, szykany i bezprawia 

zatruwały im Zycie i zagrażały konfiskatą w okresie nasilenia prześladowań 

Unitów. Nasz dom i postawa Rodziców kuła w oczy miejscową władzę, ale 

moja Matka dzielnie nieszczęśników broniła. gdy żandarmi zabierali 

,,uporszczyich” na Sybir, wstawiała się za nimi. po kryjomu zaopatrywała ich                 

w możliwa pomoc materialną, w żywność i ubranie. A gdy udało im się uciec                

z niewoli, zawsze wiedzieli, do kogo się zwrócić. Mieszkaliśmy na parterze od 

strony ogrodu. Otóż uciekinierzy wiedzieli, do którego okna zapukać. Wówczas 

moja Matka pospiesznie im otwierała, coś tam z nimi szeptała, niektórych 

wpuszczała do pokoju, innym dawała zapomogę. Oczywiście, to odbywało się 

nocą w wielkiej tajemnicy. 

Uciekającym Unitom moja Matka dawała pieniądze, jakiś rodzaj 

paszportu czy przepustki i wyprawiała ,,za granicę”, tj. do Galicji, gdzie znowu 

ktoś umówiony biedaków przygarnął. Wielu było takich, których po ,,Edykcie 

tolerancyjnym” w 1905r. zaraz lub po latach powracało. 

Mój Ojciec jeździł praktycznie do największych władz do Petersburga, 

żeby ocalić funkcjonowanie kościoła i szpitala. Zamknięcie ostateczne kościoła 

nastąpiło jeszcze przed moim urodzeniem (1890). Szpital funkcjonował dzięki 

dwóm fachowym pielęgniarkom, którym opiekę moja matka zapewniała                         

i wszelkie koszty pokrywała. Szykanom miejscowych władz nie było końca, 

jednak dzięki odwadze i chrześcijańskiej ofiarności moich Rodziców wielu 

zesłańcom życie uratowano. 

W samym Milanowie mało lub wcale nie było ,,upornych”, ale już                      

w sąsiednich wsiach na wschód, np. już Kostry, Czeberaki, Radcze,                              

a najbardziej męczeńska wieś-Gęś. Gdy został wydany ,,Ukaz tolerancyjny”, 



tłumy ze wszystkich 12 parafii skoncentrowanych w Parczewie ruszyły jak 

,,Exodus”, żądając natychmiastowego chrztu i metryki. Każdy z naszej rodziny, 

nawet ja – jeszcze prawie dziecko, mieliśmy po kilkunastu chrześniaków. Nie 

zapomnę nigdy tych tłumów, które koczowały wokół starego drewnianego 

kościoła w Parczewie.  

W Milanowie żandarmi weszli i szarpali, szukając uciekinierów z Syberii 

oraz czy ,,w pałacu” nie ma zakonspirowanego nauczania religii i języka 

polskiego. Praktycznie Moja matka uczyła i mnie wciągała do tej pracy 

społecznej. Uczyłam, jak umiałam, zapewne niezbyt wytrwale, ale byłam 

szczęśliwa, gdy moje uczennice zadawały egzaminy z katechizmu przed 

pierwszą Komunią Św.  

Moja Matka prowadziła konspiracyjną szkółkę rzemiosł w tzw. 

,,Ochronce”. Mieliśmy dla pozoru zawsze jakieś koszyki, kapelusze itp. obiekta 

wykazujące prace wikliniarskie, a dla dziewcząt coś do szycia. Nastrój był pełen 

emocji, bo zawsze ktoś czuwał, ostrzegając w czas przed nieproszona wizytą. 

Wtedy znikały książki i zeszyty, a dzieci przybierały poważne miny, wyrabiając 

swoje dzieła.  

Samodzielnie, też jako właścicielka majątku, krótko przebywałam                        

w Milanowie.  Przyszła zawierucha wojenna, w której mój mąż zginął po 

niecałym 10-leciu pracy gospodarczej w Milanowie. Ja tam jeszcze z jedną 

córką trwałam, póki można było wytrzymać. W jakim okropnym nastroju, nie 

pożegnawszy się należycie ze wszystkimi ludźmi, do których byłam szczerze 

przywiązana, wyjechałam w 1944r., namówiona przez dzieci do Warszawy ,,na 

krótko”, co w rzeczywistości stało się na zawsze, co mnie dotąd boli, jakbym 

zdradziła kochany Milanów. 

      Z listu, z dnia 14.XII. 1975r.  

 

 



 
 

 

Wanda Żółtowska z synem Andrzejem na moje zaproszenie odwiedziła 

Milanów w dniach 7-8 maja 1976r. Starsi parafianie witali ją z rozczuleniem, 

Ona odwiedziła niektórych w domu. Liczyła wtedy 86 lat, syn 56 lat. 

 

Andrzej Żółtowski  

       Warszawa, Słoneczna 50 

Moja Matka Wanda z Czetwertyńskich Żółtowska, odziedziczyła majątek 

Milanów w 1931r. i była właścicielką do 1944r. 

Ja urodziłem się we wsi Mszczyna, par. Dolsk pow. Śrem. Jako dziecko, 

pamiętam Milanów głównie w związku z moją Babką. W trochę dojrzalszym 

wieku wspominam Milanów z rzeczywistą tęsknota w czasie Wielkanocy                        

i Pasterki. Byłem zawsze pod silnym wrażeniem: skrzypiący śnieg, bardzo 

zimno w kościele. Jako rodzina kolatora, wchodziliśmy korytarzem z przejścia 

do szpitala. W Milanowie uczyłem się ministrantury i ta, służyłem do Mszy Św. 

Miałem zawsze wielką tremę przed pomyłką z dzwonkiem …  

Dojmujące były wrażenia z września 1939r. Nabożeństwo i Suplikacje 

śpiewane tak potężnie … krótki, 10 – dniowy wyjazd, gdy Milanów był zajęty 

przez Armię Czerwoną, a potem radosny powrót… Posterunek żandarmerii 

niemieckiej w budynku gminy był chyba pierwszym naocznym wrażeniem 



przemocy. Zostałem wysłany z domu do Krakowa we wrześniu 1940r. i tylko 

sporadycznie wpadałem do Milanowa w czasie wojny i po wojnie. 

Mój Ojciec został aresztowany przez Niemców w maju 1941r. gdyż nie 

chciał podać miejsca pobytu dwóch poszukiwanych ludzi. Zginął w Oświęcimiu 

4 września  1941r. 

Obecnie moja Matka i ja mieszkamy w Warszawie. 

      Wg. listu z dnia 12.X.1975r. 

 

 

Antoni Kwiatek 

        Milanów 

W nocy z 24 na 25 sierpnia 1906r. wybuchł wielki pożar: z powodu silnej 

wichury spaliła się cała wieś, zostały tylko dwa domy mieszkalne; spaliła się 

szkoła i urząd gminy, który został przeniesiony do Kostrów. Z pomocą 

pogorzelcom przyszła Księżna Maria Czetwertyńska, dając części ludności dach  

i wyżywienie, zaopatrując w ziarno na zasiew, za co mieszkańcy mile to 

wspominali przez długie lata.  

Zaraz po pożarze staraniem pracownika  administracji dóbr – Milanów 

organizuje się Ochotnicza Straż Pożarna z mieszkańców Milanowa.                               

W późniejszych latach staraniem jej została wybudowana remiza drewniana                

z salą teatralną. Dużo pracy w tej dziedzinie wykazał mieszkaniec Milanowa 

Paweł Wertejuk. Obecnie Straż zaopatrzona w pełny sprzęt przeciwpożarowy. 

W każdą rocznicę powstania 8 września uczestniczy we Mszy Św. Fotografia               

w 70 – rocznicę 8.IX.1976r. 

 

 



 

 

 
 

Po pierwszej Wojnie Światowej społeczeństwo Milanowa pod 

przewodnictwem Księżny ufundowało statuę Serca Jezusowego jako wotum 

wdzięczności za ocalenie, stawiając ją na rozstajnych drogach przy parku. Do 

dziś pozostaje we czci i służy podczas procesji Bożego Ciała jako miejsce dla 

przybrania ołtarza. Druga wojnę światową Milanów przeżył na równi z całym 

krajem, ponosząc cierpienia i straty. W sobotę 30 września 1939r. przechodził 

tedy gen. Kleberg ze swoją armią. Tuz za nim nadchodziły wojska sowieckie,                

z którymi doszło do boju na naszych polach, a w którym padło 5 polskich 

żołnierzy i są pochowani na cmentarzu parafialnym; sowieckich padło bardzo 

dużo. Wojsko polskie pociągnęło dalej, aby pod Kockiem stoczyć ostatnią 

walkę. Po bitwie w Milanowie zostało aresztowanych kilkunastu mężczyzn ze 

wsi, a w śród nich i młodzieniec Mieczysław Siuciak, który był skazany na 

rozstrzelanie, a tylko egzekucja w ostatniej chwili została wstrzymana.  

Podczas okupacji kilkunastu mieszkańców zginęło w Oświęcimiu lub na 

Majdanku; hr. Żółtowski, wójt Ostapiuk, Seweryn Adamski, Antoni Bożym, 

Daniluk, komendant policji Ustasz, Stanisław Bedeński i inni. Szczególnie dali 

się we znaki niemieccy koloniści z Cichostowa i Okalewa, dobrze znający 

miejscowa ludność, a zajmujący się donosicielstwem lub wypełniający funkcje 

urzędowe. 

Najgorszy był Dykow, urzędujący w Radzyniu, który przeprowadzał 

masowe aresztowania i rozstrzeliwał na miejscu. Gdy partyzanci wysadzili 

pociąg w lesie  ,,Góry”, ogłosił przez księży z ambony, że w razie powtórnego 



wypadku sąsiednie wioski, głównie Milanów, zostaną spalone, zaś ludność 

rozstrzelana. Wkrótce sam zginął.  

Partyzanci spalili tez tartak, by wstrzymać wyrąb lasu i dać ulgę 

mieszkańcom zmuszanych do ciągłych robót i transportu.  

Wyzwolenie przyszło 22 lipca 1944r. Z wojny nie wrócili: por. Jan 

Kwiatek i kpr. Antoni Ściuba.  

Po wojnie majątek został rozparcelowany między służbę folwarczną                    

i małorolnych, przy czym powstały wioski: Mogiłki i Zieleniec oraz kolonia 

Milanów. W pałacu powstała szkoła średnia Liceum Ogólnokształcące.                      

W odremontowanym budynku szpitalnym powstał Ośrodek Zdrowia z Apteką, 

zamieszkali lekarze, co w nawiązaniu do przeszłości w dużym stopniu służy 

miejscowej ludności w ciężkich dniach choroby. 

Tak w wielkim skrócie przedstawiłem znaną mi z opowiadań starszych 

osobistych przeżyć historię Milanowa. 

 

 
 

 

Władysław Czarniak  

        Cichostów 

Urodziłem się Kostrach, ale od drugiego roku zszycia do dziś, tj. przez 68 

lat mieszkam w Cichostowie. 

Cichostów jako wieś królewska , założona przez Zygmunta starego                      

w 1535 roku, wśród lasów do ,,cichego odpoczynku” 

w 1902-1904 roku właściciel folwarku Cichostów i Okalew Rogowski, 

sprzedał ziemię i las kupcowi żydowskiemu Erlichowi, który najpierw sprzedał 

drzewo materiałowe, potem także ziemie rozparcelował, którą częściowo kupili 

okoliczni gospodarze, ale najwięcej koloniści niemieccy (60%) wyznania 

ewangelickiego. Wysiedleni podczas odwrotu Rosjan w 1915r. w 1918 

powrócili. początkowe współżycie układało się dobrze, ale z chwila dojścia do 

władzy Hitlera włączyli się w tzw. ,,piątą kolumnę” zaś po wkroczeniu wojsk 



niemieckich stali się ,,folksdojczami”. Zaraz pokazali swoją władzę aresztując 

kilkunastu sąsiadów i oskarżając przed oficerem jako ,,niebezpieczny element”, 

ale ten ich zwolnił.  

30 września 1939r. w czasie przemarszu grupy wojsk ,,Polesie” doszło na 

polach milanowskich  pod lasem Góry – Kulik do walki z wojskami sowieckimi, 

w której zginęło 5 polskich żołnierzy i kilkunastu było rannych; sowieckich 

padło około 300. Generał Kleeberg zakwaterował w Cichostowie u Bolesława 

Stopniaka. Na drugi dzień grupa ,,Polesie” odmaszerowała na Suchowolę pod 

Kock, gdzie stoczyła ostatni bój.  

Nastała okupacja, a Niemcy z Cichostowa objęli władzę. Już 1 1939r. 

aresztowali 5 mieszkańców Cichostowa i 4 z innych wiosek, wywieźli 

furmankami za las przy torze pod Królewskim Dworem, sprowadzili żony                          

i dzieci  i dokonali egzekucji popisowej na ich oczach. Potem przesiedlono 

rodziny do Wielkopolski, przywożąc tu wysiedlonych Polaków.  

Ale pozostali urzędnicy. Najgorszym katem okazał się mieszkaniec 

Cichostowa Adolf  Dykow, Który został szefem Gestapo w Radzyniu. Zastrzelił 

lub wysłał do obozów ponad tysiąc Polaków. Początkowo nie likwidowano go, 

ponieważ za niego miało odpowiedzieć życiem kilkaset osób, ale w końcu 

1943r. zginą jeden Niemiec z Cichostowskich, a wtedy Gestapo z Lublina w 

porozumieniu z miejscowymi zrobiło obławę w lesie, szykując masakrze 

zebranych, ale wójt Friedrich Lűtke ratując swoich, wysłał do Rudna, gdzie 

schwytano i rozstrzelano kilkudziesięciu Polaków z proboszczem Ks. 

Ryczkowskim, który zwolniony nie chciał opuścić swoich parafian. 

Po wojnie w Cichostowie pozostali Polacy. Pod względem religijnym 

wioska stoi nisko, do kościoła chodzi około 10% .Przyczyną tego jest także 

rozbicie wsi w przynależności do dwóch parafii: Parczewa i Milanowa. 

Wprawdzie mieszkańcy mają prawo wyboru posługi religijnej obu parafiach, ta 

nie rozwiązuje sprawy należycie. Stan taki trwa już 40 lat. W czasach 

dzisiejszych tak trudnych dla pracy duszpasterskiej, podział wsi na dwa ,,obozy” 

utrudnia pracę obu proboszczom. 

 

 



 
 

Z poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży 

w Milanowie 21.VI.1932r. 

 

 

 

Z N A N I     I     Z A S Ł U Ż E N I  
 

 

Historie Parafii tworzą ludzie w swej działalności; jedni bardziej czynni,  

a przez to znani i zasłużeni; inni niczym nie zwrócili na siebie uwagi przeminęli 

nie zachowani w pamięci … 

Są tacy, którzy pracowali dla tej parafii i społeczeństwa inni stąd się 

wywodzą. pracując w innym terenie dla chwały Bożej. nie sposób wszystkich 

wymienić, ograniczę się do organistów i księży. 

 



 
 

 

Witold Niewęgłowski długoletni organista w tutejszym kościele: od 1912 

do 1935 roku i powtórnie od 1954 do 1969.  

Można go uważać za ,,chodzącą kronikę parafii” i niemało przyczynił się 

do wspomnień o księżach tu pracujących. Zmarł w lipcu 1978r. 

 

Ignacy Pończoszek – pracował jako organista w latach 1935 – 1939, 

zmarł na początku wojny. 

 

Janusz Wysocki pełnił funkcję organisty po wojnie do 1950r. 

Miejscowego pochodzenia, zdobył wykształcenie muzyczne, ale po krótkim 

czasie pracy przeniósł się do Suchowoli. 

 



 
 

 

Paweł Wertejuk to chyba najbardziej zasłużony człowiek dla Milanowa, 

zarówno dla kościoła, jak i dla wioski i gminy. Miejscowy rodak, urodzony                 

w 1892r. Bystry obserwator, wielki działacz ludowy, zdolny poeta wszystko 

wiązał w udane rymy. Ożenił się w 1914r. co uwiecznił w wierszowanych 

wspomnieniach o ks. Łysanowiczu, który wtedy ty zastępował jako neoprezbiter 

chorego ks. Dębskiego. Był on jednym z inicjatorów i aktywistów Koła 

Młodzieży Wiejskiej. Nie było imprezy ani uroczystości, w której by p. Paweł 

nie uczestniczył w przygotowaniu i wykonaniu. Układał wszelkie 

przemówienia, najczęściej wierszowane i sam je wygłaszał: powitanie Biskupa, 

życzenia imieninowe, przemowy na weselach, chrzcinach, pogrzebach. Pozostał 

po nim tomik wierszy okolicznościowych o tytułach: ,,Odpust w Milanowie”, 

,,Pasterka”, ,,Dzwon”, ,,Powinszowanie ks. Chmielewskiemu”, ,,Prymicja”, 

,,Jubileusz Odkupienia”, ,,Na weselu”, ,,30-lecie Straży Pożarnej”, ,,Imieniny”, 

,,Przygody na drodze do Parczewa”- i wiele innych. Może małe próbki tych 

wierszy uda się umieścić w niniejszej Kronice. 

Po wojnie od 1946 (?) roku pełnił funkcję organisty w Milanowie. Zmarł 

nagle grudnia 1954r. Do ostatniej chwili służył Bogu i ludziom. Fotografia 

przedstawia go w młodym wieku. 

 

 



Z osób wywodzących się z Milanowa, które należy wymienić, to przede 

wszystkim kapłani, a następnie także siostry zakonne. 

 

 
 

 

Ks. Wincenty Smoliński urodzony w 1909r. Po szkole powszechnej 

kształcił się w szkołach zakonu Księży Marianów, w Warszawie na Bielanach. 

Po ich ukończeniu miał propozycję pracy w administracji majątku Milanów, ale 

zdecydował się na wstąpienie do Zgromadzenia, które go wykształciło. Często 

udzielał się rodzinnej parafii w misjach i uroczystościach, dopóki służyło mu 

zdrowie. Przebywa stale w warszawie przy ul. Wileńskiej.  

 



 
 

 

W te same ślady poszedł młodszy o 4 lata rodak Ks. Stanisław 

Szybiński, również Marianin 

 

 

 
 

 



Ks. Mieczysław Szuciak urodzony 1921r. przeszedł w młodości wiele 

niebezpieczeństw. Jak było wspomniane, został skazany na rozstrzelanie po boju 

w 1939r. i jakby ,,cudem” ocalony w ostatniej chwili. Po raz drugi poszukiwany 

był przez Gestapo i też w ostatniej chwili się schował i nie znaleziono go, choć           

o krok od niego. Naukę w szkole średniej rozpoczął już po wojnie, kończąc na 

kompletach w Łukowie. Przez jakiś czas pełnił funkcje organisty                                 

w Wilczyskach. W 1944r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Siedlcach. 

jako alumn odznaczał się powagą w studiach i zachowaniu. Święcenia 

kapłańskie otrzymał 8 kwietnia 1950r. Jego prymicję uwiecznił w wierszu 

Paweł Wertejuk, w którym umieścił historię jego życia. Podczas odpustu Matki 

Bożej Anielskiej, 3 sierpnia 1975r. Ks. Mieczysław obchodził w Milanowie 

srebrny jubileusz kapłaństwa, w obecności żyjących kapłanów pracujących w tej 

parafii. 

 

 

 
 

 

Ks. Jan Milanowski urodzony w 1925r. wykształcenie średnie uzyskał  

w trybie przyśpieszonym w mniejszym seminarium Duchownym w tzw. 

,,Biskupiaku”w Siedlcach, wstępując zaraz do Wyższego Seminarium, 

Święcenia kapłańskie otrzymał 12 kwietnia 1952r. 

Ks. Mieczysk i ks. Jan często odwiedzają rodzinną parafię, żywo 

interesują się jej sprawami i w nich uczestniczą. 

 



Z parafii Milanów wyszły też i zakonnice. Magnesem pociągającym były 

Szarytki pracujące miejscowym szpitalu. 

Wspominano o S. Hordejukównie, dziś już nieżyjącej Szarytce.  

 

 

 
 

 

S. Anna Szepietowska rodaczka z Milanowa Patrząc na pracę                       

SS Szarytek poszła za głosem powołania, wstępując do Zgromadzenia w 1930r. 

Podczas urlopów odwiedzała rodzinne strony. 

 

Zgromadzenie żeńskie w roku 1947 na terenie parafii, w domu 

poszpitalnym obok kościoła, zaczęło formować się zgromadzenie zakonne 

żeńskie. Założycielką była Anna Furmanówna pochodząca z Rudna. Była to 

kobieta prosta, bez inteligencji nawet naturalnej. Zebrała kilka panien, często 

usuniętych z innego zgromadzenia i zaczęła tworzyć nowe. Była ona wraz z Ks. 

Mazurkiewiczem założycielką siedleckich ,,Teresek”. To zgromadzenie opuściła 

i jak sama mówiła, ,,miała polecenie od Boga założyć zgromadzenie pod nazwą 

Chrystusa Króla”. Początki były ciężkie, nie miały z czego żyć. Furmanówna 

jeździła po diecezji i zebrała na obuwie, na ubranie itd. Nie omijała też i władz 



powiatowych. Zaczęto się nimi interesować, otrzymywałem listy z zapytaniem 

co to za zgromadzenie? 

W tym czasie Furmanówna zwabiła S. Jadwigę Sobotkównę 

eksfranciszkankę z Lasek. Ta była na poziomie, wykształcona, pielęgniarka 

rutynowana, elegancka kobieta, miała tez duże znajomości w świecie.                    

Bs. Świrski mianował ja przełożoną, a Furmanównie zostawił tytuł 

,,założycielki”. Rozpoczęły się intrygi. Biskup ustalił mnie kuratorem 

zgromadzenia.  

Sobotkówna założyła Ośrodek Zdrowia. Do Milanowa przyjeżdżał                    

dr Julian Branicki, ziomek milanowski. Były to czasy prosperity Ośrodka . 

Sława Sobotkówny rozchodziła się po całej okolicy. Lekarzy było brak, 

Sobotkówna uratowała Zycie. Utrzymywała też całe zgromadzenie. 

Na skutek intryg zgromadzenie podzieliło się: część stanęła po stronie 

Sobotkówny, druga część po stronie Furmanówny. Koniec był taki, że Prymas 

zlikwidował tego rodzaju zgromadzenia w całej Polsce. Część poszła do innych 

zgromadzeń, inne poszły w świat i urządziły się na własną rękę. 

 

      Z listu Ks. Wacława  Pieniaka. 

 

 
 

 

S Aniela Hordejuk zm. 9IX.1941r. 

 

 

Liceum Ogólnokształcące  

Dnia 22 lipca 1944r. w godzinach rannych wkroczyły do Milanowa 

wojska radzieckie i polskie. Hr. Żółtowska wyjechała już wcześniej do 

Warszawy, zabierając część mienia. W pałacu pozostała biblioteka, część mebli 

i kilka cennych sztychów. Część biblioteki zniszczyli Niemcy na początku roku 



1943 paląc przed werandą. Część uratowaną wraz z szafami przekazano dla 

szkoły podstawowej w Milanowie. 

Na ogólnym zebraniu wiejskim nauczyciele i ukrywająca się na tym 

terenie inteligencja, jak Juliusz Kleiner i inni podjęli myśl przejęcia pałacu przez 

władze szkolne na cele oświatowe, tworząc szkołę średnią. Rozpoczęły się 

pertraktacje z władzami szkolnymi i kuratorium w Lublinie, które prowadził 

głównie rodak milanowski, nauczyciel Piotr Chmielewski. Po otrzymaniu 

zezwolenia  miejscowi nauczyciele przystąpili do organizacji i werbowania 

uczniów i grona pedagogicznego.  

Na piętrze pałacu urzędowała Komisja do spraw Reformy Rolnej,                    

w której z ramienia nauczycieli brała udział Adela Wójcicka. Uchwałą tej 

komisji cały park i ogród został przydzielony na potrzeby Liceum, a działki przy 

szkole podstawowej po 0,25 ha przydzielono nauczycielom, którzy pracowali             

w szkole podczas okupacji. 

Pracę w Liceum rozpoczęto bez sprzętu, bez pomocy, bez należycie 

przygotowanej kadry pedagogicznej. Wszystko docierało się w toku pracy. 

Nauczycielstwo w całości było bardzo życzliwie nastawione do księdza, 

który też uczył w szkole i był wychowawcą. Wszyscy byli praktykujący. 

Młodzieży ułatwiano praktyki religijne. Pionierką katolicyzmu była Zofia 

Ilnicka profesorka i dyrektorka, prawdziwa dama, o wysokiej kulturze. Czasy 

się zmieniły a ona na Mszę Św. wyjeżdżała do Wohynia, przystępowała często 

do sakramentów.  

Szkoła wydała wielu cennych i wartościowych ludzi, zarówno pod 

względem naukowym, jak społecznym i politycznym: wielu lekarzy, 

nauczycieli, profesorów, dziennikarzy, polityków, a tajdze księży, jak Ks. 

Antoni Bubeła, Ks. Jan Gomułka … 

Szkoła początkowo przyjęła imię Tadeusza Kościuszki, które później                  

w 1937 roku, zmieniono na Marii Konopnickiej. 

  Wg. Informacji Ks. Wacława Pieniaka i Adeli Wójcickiej 

 



 
 

 

 

A K T U A L N O Ś C I  
 

 

 Uporawszy się z przeszłością, przedstawiając dawne dzieje parafii na 

podstawie informacji i wspomnień obcych, z kolei przechodzę do czasu 

teraźniejszego tzn. do spraw mojego przybycia do Milanowa, które wraz z całą 

parafią i ja osobiście przezywałem, mogę więc je zanotować według mojego 

punktu widzenia. Zacznę od powitania nowego proboszcza, od przybycia na 

nowa placówkę i pierwszych wrażeń po rozpoznaniu się w sprawach 

parafialnych przedstawię stan aktualny, by wreszcie przejść do zwykłych 

kronikarskich zapisków wszelkich aktualności na bieżąco. 

 

Nowy proboszcz Historia zanotowała, ze w ceremoniale francuskim przy 

zmianie tronu był przepisany okrzyk dworski: ,,Umarł król – niech żyje król”. 

W niedzielę dnia 31 sierpnia 1975r. pożegnał parafian ks. Zygmunt 

Błoński po blisko 8 – letnim pasterzowaniu. Następnego dnia, w poniedziałek            

1 września zjechał następca, chociaż poprzednik jeszcze przez2 dni blokował 

możliwości urządzenia się w mieszkaniu, choć czas naglił, bo czekała 

katechizacja. Pożegnawszy byłego proboszcza, ci sami parafianie powitali 

nowego.  

 



 
 

 

Ks. Stanisław Byczyński urodzony 2 stycznia 1928r. Wychowałem się             

w Mordach, szkołę średnią skończyłem w Siedlcach. Wyższe Seminarium 

Duchowne ukończyłem także w Siedlcach, otrzymując święcenia kapłańskie 23 

maja 1954r. Przeszedłszy przez 7 wikariatów, pracowałem na 4 placówkach 

samodzielnych. Milanów więc to 12 parafia. W Milanowie znalazłem się 

zupełnie niespodziewanie. Gdy zgłosiłem rezygnację z Sosnowicy, w której nie 

byłem w stanie pracować pracy z powodu rozległości parafii, sam zaś byłem na 

nogi, otrzymałem propozycję: Milanów … Zdumiałem się – przecież to w tym 

samym dekanacie, a nie słyszałem, aby miał wakować … Ależ tak ks. odchodzi 

do Korytnicy … Z chęcią wyraził zgodę. 

Milanów znałem sprzed 20 lat, kiedy będąc na wikariacie w Parczewie, 

bywałem tu z pomocą sąsiedzką, na odpuście lub w odwiedzinach                                

u ks. Tomaszewskiego. Ale już niewiele pamiętałem, a także przez ten czas 

wszędzie zaszły poważne zmiany … Co zastanę?  

Powodowany cierpliwością, pewnego dnia wpadłem zobaczyć                          

i porozumieć się z poprzednikiem w sprawie przeprowadzki. To co zobaczyłem, 



przeszło wszelkie wyobrażenie i oczekiwania … To nie plebania, ale jakby 

dworek. Budynki gospodarcze także nowe, murowane. Kościół z zewnątrz 

świeci bielą, wewnątrz urządzony … wszystko otoczone świerkami, ze wygląda 

jak w lesie …Jeszcze nigdy takich warunków nie miałem. Do tego tylko jeden 

punkt katechetyczny na miejscu choć pracochłonny i odpowiedzialny ze 

względu na młodzież. Sala katechetyczna na plebani, należycie umeblowana … 

To właściwie nie praca ale odpoczynek w porównaniu z warunkami na 

poprzednich placówkach. Miejsce wymarzone. 

Podczas przeprowadzki wydatnie parafianie przy rozładunku. Nie mogli 

powita ć uroczyście od razu ze względu na obecność poprzednika, ale znaleźli 

się bardzo ładnie, gdy bezpośrednio po jego odjeździe prostymi słowami, 

serdecznie wyrazili gotowość współpracy i współżycia, deklarując dobrą wolę               

i wszelką pomoc, czego zresztą już doświadczyłem, a jeszcze bardziej                       

w następne dni, gdy na każdym kroku troszczono się o potrzeby w zaopatrzeniu 

i urządzeniu się na nowym gospodarstwie.  

Ja ze swej strony oficjalnie powitałem nowych parafian dopiero                      

w niedzielę. W kazaniu nawiązałem do Św. Jana Wianeya, któremu 

pastuszkowie wskazali drogę do Ars, on zaś w zamian obiecał im wskazać drogę 

do nieba … Takie jest zadanie każdego kapłana. Przedstawiam więc krótko swój 

program duszpasterski, z podkreśleniem skoncentrowania uwagi na katechizacji 

dzieci i młodzieży, choć nie można lekceważyć całokształtu spraw parafialnych. 

Prośbę o współpracę, uśmiech  życzliwości i modlitwę zakończyłem samo 

powitanie, musiałem bowiem włączyć w przemówienie także słowo do Straży 

Pożarnej, która tego dnia obchodziła swoje święto rocznicy powstania. I tu 

powołałem się na doświadczenia w Garwolinie, gdzie byłem członkiem 

wspierającymi aktywnie brałem udział w sprawach strażackich. 

Echa pierwszego wystąpienia nie były pocieszające. Upał doskwierał, 

kościół był przepełniony, więc mocno się pociłem. Do tego otwarte żylaki 

piekły żywym ogniem, iż rzeczywiście ledwie na nogach się trzymałem. 

Pierwsza zaś ocena oparta była na wyglądzie zewnętrznymi pewnych 

spostrzeżeniach. To tez wielu parafian wyrykiwało:  

,,Kogo nam tu przysłali? Toż to taki stary, siwy i chory, ledwie się na 

nogach trzyma. Nie poradzi sobie z dziećmi i młodzieżą, już się wszystko 

rozleci, a o dalszej budowie nie ma co myśleć… 

Pusty  śmiech mnie opanował, gdy do mnie dotarło. Opierając się na 

doświadczeniach i osiągnięciach na innych parafiach, byłem innego zdania                 

i innych nadziei. Ano, zobaczymy, przyszłość pokaże …  

 

Dożynki Następnego dnia 8 września, w uroczystości Narodzenia N. M. P 

– Matki Boskiej Siewnej, na Mszy Św. wieczorem odbyły się dożynki. Tak mi 

zapowiedział poprzednik, ze tego dnia tradycyjnie były obchodzone. Stawiły się 

więc delegacje z wieńcami z poszczególnych wiosek, niektóre w strojach 

ludowych. Razem było ich pięć: z Milanowa Wsi, Kolonii, z Cichostowa, 



Mogiłek i Żeleźca. Wszyscy czekali przed kościołem, dokąd wyszliśmy                     

z krzyżem i tam powitałem ,,spracowanych żeńców” i przedstawiłem  

obowiązek wdzięczności Panu Bogu, bo ,,choć gospodarz pracuje na swoim 

zagonie ojczystym, ma nad sobą innego Gospodarza, który daje deszcz i pogodę, 

a więc i obfitość plonów”. Poświęciłem wieńce jako nowe kłosy i w procesji 

wokół kościoła , z pieśnią ,,Serdeczna Matko”, wnieśliśmy do Domu Bożego, 

aby wziąć udział w dziękczynnej Mszy Św. W kazaniu wspomniałem 

staropolskie tradycje narodowe łączące prace rolnika z kultem matki Bożej, z Jej 

świętami wiążąc modlitwy o błogosławieństwo i poświęcenie. 

 

 
 

Milanów – Wieś 

 



 
 

Milanów – Kolonia 

 

 
 



Mogiłki 

 

 

Codzienny trud Już od następnego tygodnia rozpoczął się codzienny trud 

pracy kapłańskiej, szczególnie gdy jest jednoosobowa obsługa parafii. Program 

dnia był więc wypełniony, jednostajny, wyjątkowo odmienny przez jakieś 

dodatkowe zajęcie.  

I tak dzień powszedni rozpoczyna się o godz. 600, około 630zadzwonić na 

Mszę Św. i pół godziny poświęcić na pierwsze modlitwy, rozmyślanie, lub też   

w razie potrzeby służyć w konfesjonale spowiedzią. O godz. 700  punktualnie 

Msza Św.  

Już od godz. 8 lekcje religii. Nie mogą być regularne bo zależne są od 

planu szkolnego. Ale te młodsze klasy idące później do szkoły, już wcześniej 

Przychodą na katechizację, następnie kolejno poszczególne klasy kończące 

zajęcia w szkole. Tak 8 klas ,,podstawówki”, przy czym klasy młodsze mają po 

dwie lekcje Religi w tygodniu.  

W godzinach popołudniowych, od 13 zaczyna przychodzić młodzież 

licealna i szkoły rolniczo – ogrodniczej, łącznie 11 klas, ponad 300 osób. Różnie 

bywa z zakończeniem zajęć szkolnych: młodzież internacka pozostaje na 

obiedzie, miejscowa idzie do domu, dojeżdżająca na autobusy w różnych 

godzinach … Dochodzą jeszcze zajęcia w szkole nadobowiązkowe, ale 

konieczne: sport, kółka zainteresowań itp. Jak więc uzgodnić czas na lekcję 

religii? Młodzież przeto jest zmuszona przychodzić nie klasami, lecz grupami              

i ten sam program lekcyjny jest powtarzany jeden dla wszystkich grup. Staje się 

to uciążliwe, gdyż powtarzanie nauki i wyrabianie mechanizmu w mówieniu,               

a następni mnożą się lekcje. W sumie dochodzi do 25 i więcej – pełny wymiar 

nauczyciela. 

Obawy opanowania i zainteresowania dzieci i młodzieży okazały się 

płonne. Mam przecież bogate doświadczenie lat pracy i to w środowiskach 

trudnych, a ponadto obwite materiały dydaktyczne, zarówno w prowadzeniu 

lekcji w oparciu o przykłady życiowe i opowiadania, jak wizualne w postaci 

obrazów, map, wykresów, przezroczy, ze sala katechetyczna jest nimi 

zawieszona, zaś odbitki fotograficzne w razie potrzeby uczniowie otrzymują do 

zeszytów, co choć w małej części zastępuje brak podręczników.  

 



 
 

 

To też szybko pozyskałem dzieci, że wkrótce dotarło do mnie 

stwierdzenie, iż ,,przedtem dzieci chodziły na religię bo musiały 

(zdyscyplinowanie), a teraz chodzą bo chcą”…W tym powiedzeniu zawiera się 

wielkie uznanie, oby zgodne z rzeczywistością. Dopiero od godz. 16 w zasadzie 

skończone zajęcia obowiązkowe i pozostaje czas na własny użytek. Ale i wtedy 

jeszcze dochodzi kancelaria, interesanci, wyjazd do chorego, pogrzeb albo ślub, 

nabożeństwa okresowe wieczorne …Nie, ma nudy nie można się uskarżać … 

Niedziela dla duchownych jest właściwie dniem najbardziej j pracowitym. 

Już zaraz po godz. 8 trzeba zasiadać w konfesjonale służyć penitentom lub 

korzystając z chwili wolnej przygotować się duchowo do Mszy Św. i kazania.  

O godz. 900 Msza Św. z największą frekwencją. Trudno ja zdecydowanie 

poświęcić dzieciom czy młodzieży, ponieważ daleko więcej jest dorosłych. Po 

Mszy około godz. 10 w Sali katechetycznej jest spotkanie lub konferencja: to 

młodzież pozaszkolna, to dzieci z Mogiłek i Cichostowa uczące się religii poza 

parafią, to rodzice, to przygotowanie rodziców i chrzestnych do chrztu dzieci … 

 



 
 

I tak nie ma niedzieli wolnej od zajęć pozaliturgicznych. O godz. 1200 

Suma z obecnością przeważnie starszych osób. Nieszporów nie ma, ale po 

sumie zawsze różni interesanci zajmują sporo czasu. Potem godzina czy druga  

odpoczynku i znowu Msza Św. wieczorowa, z obecnością najwięcej młodzieży 

internackiej, ponieważ rano mają zajęcia naukowe, zaś godziny popołudniowe 

wolne.   

 



 
 

 

Dopiero wieczór niedzielny daje pewne wytchnienie. 

 

Październik przyniósł dodatkowe zajęcia nabożeństwa różańcowe. 

Odprawiane na różny sposób; poszczególne tajemnice zapowiadanie                         

i z rozważaniem krótszym czy dłuższym, czasami wierszowanym. Od czasu do 

czasu tajemnice są ilustrowane przy pomocy przezroczy. Po różańcu niemal 

codziennie wyświetlanie przezroczy, co staje się pewną atrakcją i przychodzi ich 

więcej, zwłaszcza w drugiej połowie miesiąca, gdy już obrobią się w polu. 

Oprócz atrakcji, daje to wiele nauki i pozwala poznać żywoty świętych, 

wiadomości ze świata, historii, ale i katechizmowe, zwłaszcza z życia P. Jezusa. 

 



 
 

 

Święto Umarłych zgromadziło bardzo dużo ludzi i w kościele i na 

cmentarzu. Przyjechał ks. Chwedoruk do pomocy w spowiedzi. W kazaniu                  

o wszystkich Świętych wziąłem temat świętych polskich przedstawiłem cały 

kalendarz kanonizowanych i beatyfikowanych oraz ,,świętobliwych” 

kandydatów na ołtarze, co bardzo się podobało. 

 



 
 

 

Bezpośrednio po Sumie wyruszyła procesja żałobna na cmentarz 

grzebalny. Pięknie położony na małym wzniesieniu pod lasem około kilometra 

od kościoła, dobrze utrzymany w porządku otoczony grabowym żywopłotem. 

Po modłach stacyjnych stojąc na grobie ks. Szymkusa pośrodku cmentarza 

wygłosiłem kazanie okolicznościowe na temat prawd wiecznych. Na 

zakończenie poświęcenie nowych pomników nagrobkowych, ks. Chwedoruk na 

cmentarz nie chodził. 

 



 
 

Władysław Czarniak i Antoni Kwiatek na grobie polskich żołnierzy 

 

Odpust Św. Stanisława Kostki należy do drugorzędnych, ale ze względu 

na młodzież obchodzony był z dużą solennością, poprzedzony triduum i liczna 

spowiedzią. Nie odkładałem go na niedzielę, ale odbył się w sam dzień św. 

Patrona – we czwartek. Zarazem to dzień moich imienin.  

Zaprosiłem wszystkich księży dekanalnych, ale przybyła tylko połowa. 

Na celebransa poprosiłem poprzednika, aby zaśpiewał ku zadowoleniu parafian, 

lecz nie przyjechał, choć czekaliśmy do ostatniej chwili. Zastąpił więc go Ks. 

Edmund Wałuszko, proboszcz z Kolana. Kazanie wygłosił Ks. Edmund 

Kopotek proboszcz z Siemienia. Inni kapłani w konfesjonałach służyli 

spowiedzią, więc dość dużo rozdanych Komunii Św.  

 

Nabożeństwo Adoracyjne Tak właśnie nazywa się w liturgice dawne 

nabożeństwo 40 – godzinne, polegające na nieustannej adoracji Najświętszego 

Sakramentu kolejno wyznaczonych parafiach. W Milanowie od dawna 6 – 8  

grudnia z włączeniem uroczystości Niepokalanego Poczęcia N. M. P. jako tytułu 

kościoła. Termin najbardziej odpowiedni, jako że prawdziwie sakramentalnie 

obchodzi się główny odpust, bez gościn i alkoholu przy tej okazji, a ponadto 

zarazem jako rekolekcje adwentowe przygotowujące do należytego przeżycia 

świąt Bożego Narodzenia. 



 Na kaznodzieję zaprosiłem O. Jakuba Chwedoruka. Swoim zwyczajem 

wygłosił nauki spokojne, ale spokojne w treści, na temat życia maryjnego. 

 W tym samym czasie dwie studentki Teologii Katolickiej w Warszawie 

prowadziły ankietę badawczą z dziećmi z klasy pierwszej najstarszymi                         

w rodzinie na temat, jaki wpływ na wiadomości religijne ma rodzina katolicka      

w odniesieniu do małych dzieci, które mają przykład ze strony starszego 

rodzeństwa. 

 

Boże Narodzenie Najbardziej tradycyjne święta, najbardziej rodzinne.               

W 1975 roku wypadały w czwartek. Pasterka tradycyjnie o północy. Temat 

kazania: ,,Nie było miejsca dla Ciebie w gospodzie” – różne mieszkania Boga: 

niebo, wrzechświat, Arka Przymierza, świątynie, ale największe znaczenie ma 

dusza ludzka przygotowana miłością… 

Po sumie wystąpiły po raz pierwszy dzieci przy żłobku. Na zainicjowanie 

najodpowiedniejszy był temat tradycji Bożonarodzeniowych. Młodsze 

dziewczynki, mające jeszcze sukienki pierwszokomunijne, wystąpiły w roli 

,,aniołków” na adoracji przy żłobku. Dzieci zadawały im pytania, one zaś w 

deklamacji udzielały wyjaśnień. Deklamacje się udały. Ogrzewanie kościoła 

ułatwia występy w lekkim ubraniu. Tylko fotografie się nie udały, bo flesz nie 

działał.  

Przy wyjaśnieniu znaczenia ,,opłatka”, złożyłem życzenia ,,rodzinie 

parafialnej”, łamiąc się opłatkiem z obecnymi, kolejno przekazując z rąk do rąk. 

Kilka dni wcześniej odwiedziłem chorych, udzielając im Komunii Św. I także 

łamiąc się opłatkiem. Dla starców i samotnych przesłałem życzenia z opłatkiem 

przez dzieci. 

Daleko ważniejsze były ,,jasełka” przygotowane na dzień Nowego roku 

1976. Jako scenariusz wziąłem ,,Kołysankę”. Dużo czasu zajęło przygotowanie. 

Najwięcej kłopotu sprawiła obsada ról. Chętnych było bardzo dużo, ale nie 

każdy odpowiadał bądź z braku obowiązkowości, bądź z braku zdolności. Były 

także kłopoty ze strojami, bo dziewczynki nie miały białych sukienek i dopiero 

pożyczyły od noszących chorągwie. Najtrudniej było dobrać chłopców na 

królów, bo starsi się wstydzili, nie było też  zdolniejszych. Na śpiewaka kolędy 

góralskiej najlepiej odpowiadał Andrzej Podgajny, mający dobry słuch i ładny 

głos. Wreszcie jakoś się udało.  

Zaczęły się próby. W ostatnim tygodniu wszyscy przygotowywali 

odpowiednie stroje. Góralskie spodnie i naszywki uszyły dla swych synów 

matki; także w dzień występu okazały duża pomoc, ubierając i charakteryzując 

,,aktorów”.  

Szopka tradycyjnie była ubrana przy prawym bocznym ołtarzu. Nie była 

atrakcyjna; figury małe, szopka zaś duża, bezstylowa. Przed nią ustawiliśmy 

podwyższenie z ławek nakryte dywanem. Choć zajmowało cała wolną 

przestrzeń do ławek, okazało się za małe. 

 



 
 

Występ udał się, choć frekwencja widzów nie była nadzwyczajna, ale 

dość liczna. Fotografia przedstawia wszystkich ,,aktorów”  

Jasełka 1.I.1976r. 

Aniołowie:  Urszula Nazaruk 

  Marysia Czrnecka 

  Teresa Nazaruk 

  Hanka Nazaruk 

  Jola Wojtal 

  Halina Sieńko 

  Wieśka Szadura 

  Marzena Żebrowska 

  Wanda Matyńkowska 

  Wanda Jasińska 

  Kamila Szklarczyk 

  Gosia Kosowska 

  Urszula Kasińska 

Królowie: Bogdan Pielarz 

  Stasiek Nazaruk 

  Romek Borowski 

Pasterze: Zbyszek Muszyński 

  Andrzej Podgajny 

  Konrad Panasiuk 

  Artur Muszyński 

  Paweł Ziółkowski 

  Wiesiek Ostapiuk 

 

  



 

Kolęda Jedną z podstawowych zasad duszpasterstwa jest należyte 

rozpoznanie parafii i wiernych. Sam kościół i kancelaria nigdy tego nie dadzą            

w całości. Najlepszą okazją do poznania terenu i bezpośredniego zetknięcia się 

niemal z każdym jest odwiedzenie rodzin – tradycyjna kolęda. Czekałem na nią, 

dotąd bowiem znałem tylko dzieci z lekcji religii i najwyżej kilkanaście osób 

mających styczność przy innej okazji.  Wiele więc sobie obiecywałem po 

kolędzie.  

Jako przygotowanie do spotkania z ludźmi, w niedzielę pierwszą po 

Nowym Roku, omówiłem szczegółowo rolę kolędy, jej przebieg, a także sprawy 

bieżące parafii, aby pobudzić zainteresowanie, dać czas na przemyślenie, potem 

zaś mieć punkt zaczepny do bezpośredniego omówienia. dzięki temu kolęda 

okazała się bardzo miła i atrakcyjna, a także owocna. Najwięcej rozmów 

prowadziłem z dziećmi i o dzieciach, bo to pierwszoplanowy punk 

duszpasterstwa. potem stan rodzinny, uzupełniając i poprawiając już przez 

poprzednika zrobioną kartotekę. Dzięki temu mogłem potem szczegółowo 

podliczyć stan osobowy parafii. U kilku rodzin nie byłem:  w Milanowie na 

terenie szkolnym, w Cichostowie na Pieńkach, ponieważ zdecydowanie 

deklarowały się jako ,,parczewskie” , choć urzędowo tu należą. Omówiłem 

także niektóre problemy parafialne, ofiary zaś były przeznaczone na ogrodzenie 

cmentarza grzebalnego. Przy kolędzie załatwiłem jeszcze jedną, dla mnie ważną 

sprawę – zebrałem materiały do mapki parafii: na kartkach szkicowałem plan 

zabudowy każdej miejscowości, każdą drogę, każdy dom. Potem nanosiłem 

notatki na ogólny plan i tak powstała mapa parafii, która pozwala wizualnie 

należycie rozpoznać jej układ, ułatwia zapamiętane zamieszkania każdej 

rodziny, a także posłużyła później do innych celów.  

Kolędę rozpocząłem dopiero od połowy stycznia, aby wykorzystać ferie 

zimowe i w ten sposób odnieść kilka pożytków: nie opuścić lekcji religii, zastać 

dzieci w domu i przy rodzicach pokazać im dziennik, udzielić nagany lub 

zachęty albo  też pochwały i nagrodzić ładnym obrazkiem. Po zakończeniu 

kolędy zrobiłem podliczenie i podałem do wiadomości aktualny stan parafii: 

 

Milanów - 1102 osoby - w 278 rodzinach 

Cichostów - 144 osoby - w 36 rodzinach 

Mogiłki - 112 osób - w 26 rodzinach 

Zieleniec - 143 osoby - w 31 rodzinach 

łącznie  - 1501 osób - w 371 rodzinach 

 

Jedno spostrzeżenie – bardzo duża ilość ludzi starszych- ponad 20%, 

bardzo dużo ludzi samotnych. Mało zaś rodzin rozbitych, konkubinatów, a więc 

ujemny stan parafii. Kilka osób oficjalnie niewierzących. Na ogół jednak 

wrażenie jest najbardziej pozytywne i ocena dość wysoka. czy się potwierdzi na 

dłuższą metę?  



               

Wielki Post przynosi za każdym razem nowe formy w pracy 

duszpasterskiej, przez co nakłada nowe, zwiększone obowiązki i zajęcia 

niezmiernie pracochłonne – to rekolekcje i konfesjonał. rekolekcje wielkopostne 

wypadły w Milanowie przed niedzielą IV W.P. – 25-28 marca. prowadzili je 

dwaj studenci – doktoranci z KUL-u: ks. Andrzej Lesiński i ks. Romuald 

Zapadka, obaj z diecezji Olsztyńskiej. Okazali się bardzo koleżeńscy, a zarazem 

i dobrzy pracownicy. Spowiedzi było bardzo dużo, pomagali sąsiedzi. 

 

Palmowa niedziela Piękny słoneczny dzień – 11 kwietnia. Ogłosiłem 

udział dzieci w triumfalnej procesji z palmami – odpowiedź pozytywna, dzieci 

mnóstwo, roześmiane, rozszczebiotane. poświęcenie palm pod krzyżem 

misyjnym. Krzyż niesie ministrant Bogdan Pielarz. dzieci ustawiają się                       

w czwórki. podczas procesji śpiew: ,,Króluj nam Chryste” i miedzy zwrotkami 

,,Chrystus Wodzem, Chrystus królem, Chrystus Władcą nam”. Wszyscy 

wynoszą miłe przeżycia. Fotografia będzie przypominała przez całe życie. 

 

 
 

 

Wielkanoc Centrum dzieła Bożego odkupienia – Męka Pańska oraz 

Zmartwychwstanie. Centrum liturgii Kościoła – Święte Triduum i Wielkanoc. 

Wszystko według liturgii. Grób Pański ubrany przez p. Stasię z pomocą 

Antoniego Kwiatka przy prawym bocznym ołtarzu. Adoracja w Wielki Piątek 

wieczorem dość długo, w Sobotę  przez cały dzień dość liczna ze względu na 

święcone. Potem przez całą noc aż do Rezurekcji; Straż Pożarna trzyma wartę 

honorową, więc na zakończenie fotografia. Na rezurekcji przygrywa orkiestra.  

Świecone w kościele i wyjazd do Cichostowa i mogiłek. Na pamiątkę 

fotografie i przezrocza. 



W wielką Sobotę na nabożeństwie wieczornym chrzest dzieci. Liturgia 

znacznie skrócona, więc nie trwa zbyt długo. Jedno spóźnione pozostało na 

dzień następny. Na rezurekcji frekwencja nadzwyczajna. Procesja w całej krasie 

barw, majestatyczna. Potem Masza Św. o godz. 10 i 12. Dni bardzo ciepłe, 

słoneczne. Święta udane. 

 

 
 

 

Poświęcenie pól Maj  - najpiękniejszy miesiąc. Tak w kościołach, jak                  

i w kapliczkach, domach, a także po wieczornej rosie  płynie melodia Litanii 

Loretańskiej i pieśni maryjnych – to polski lud czci swoją Królową. W dniu               

3 maja na Mszy Św. wieczornej odnowienie Ślubów Jasnogórskich.  

W tym okresie z przyjemnością wychodzi się w tradycyjnej procesji 

poświęcenia pól  w licznej rzeszy mieszkańców każdej wioski. Jedyna 

uroczystość wioskowa zbierająca wszystkich, jednocząca w modlitewnym 

wołaniu o błogosławieństwo Boże dla pól, łąk, ogrodów i sadów, dla całej pracy 

rolnika, o błogosławieństwo Boże dla zagród i domostw, dla całej wioski i dla 

wszystkich mieszkańców, o pokój, zgodę i miłość bratnią w rodzinach                        

i sąsiedztwie, a także świecie … 

Procesje odbywały się w niedzielne popołudnia, kończąc się Mszą Św.             

w intencji wioski. Pamiątkowa fotografia ilustruje zaangażowanie wsi. 

 



 
 

Zieleniec – 23 maja 1976r. 

 

 
 

Cichostów – 30 maja 1976 

 

Procesja miała początek przy w centrum wsi, i prowadziła szosą w stronę 

Milanowa, kończąc się przy kapliczce Dymickich. 

 



 
 

Milanów – Stara wieś – 6.VI.1976r. 

 

Procesja zaczyna się za torem przy krzyżu Bokińca, dalsze ołtarze były             

u Matyńkowskich lub Nazaruków dalej u Romaniuków i zakończenie  przy 

krzyżu pod domem Danilkiewiczów. Lecz smutne spostrzeżenie frekwencja 

była proporcjonalnie najmniejsza, bo przecież do tego rejonu liczy się około 

15orodzin. 

 

 
 

Dzieci mniejszych bywa dużo, ale starszych i młodzieży prawie wcale.           

W przemówieniach zwracam na to uwagę, lecz bez widocznego skutku.                    

W przyszłości pomyślę o jakimś nowym przedsięwzięciu w tym kierunku. 

Mogiłki stawały na procesji z wielkim zaangażowaniem. Procesja 

prowadzi od Syczyńskich do Pułów lub Skrzeczkowskich. Fotografia dotąd nie 

wyszła.  



 

 
 

Milanów – Nowa Wieś – 17.VI.1976 

Frekwencja dobra. Procesja od toru do Bożymów. Fotografia na 

zakończenie. 

 

 
 

Milanów – Kolonia – 3 lipca 1977r. 

 

 



 
 

Procesja bierze początek za kanałem – w każdym roku u kogo innego; na 

fotografii u Muszyńskich; prowadzi do szosy i drogą na Nowej Wsi i kończy się  

za kościołem lub przy kościele. Frekwencja zawsze dobra, zaangażowanie duże. 

W przemówieniu okolicznościowym zawsze nawracam do myśli zawartej 

w staropolskim przemówieniu, jakie kiedyś wyczytałem: Przechodzeń zwracał 

się do rolnika: 

- Czyje to pole? 

- najpierw Boskie, potem moje 

- To niech Bóg dopomaga … 

Niech na zawsze pozostanie aktualne to dzisiejsze : 

- Szczęść Boże! 

 

Boże Ciało Dnia 17 czerwca wypadła uroczystość Bożego Ciała. Chociaż 

procesja Eucharystyczna wokół kościoła odbyła się przy mnie kilka razy, to                  

w całej krasie, z pełnym uczestnictwem miałem ją zobaczyć po raz pierwszy. 

Owszem barwna i bogata. Fotografie, a jeszcze bardziej przezrocza zachowały 

ją dla pamięci  w dalsze lata. Przezrocza były robione w drodze, fotografie 

grupami po zakończeniu. 

 



 
 

Grono ministrantów, było dość liczne i dobrze przygotowane do służby ołtarza. 

  

 
 

Szpaczki kwiatów jeszcze liczniejsze i bardziej zaangażowane. 

 



 
 

Tercjarki nigdy nie zawiodły w procesji, a czasami okazują się pomocne 

w pewnych akcjach duszpasterskich 

 



 
 

 



 
 

Chorągwie młodzieżowe barwią się jak kwiaty, najpiękniejsze, bo 

kwiatem miłości. 

 



 
 

Feretron Św. Rodziny niesiony przez matki z Milanowa. 

Drugi Św. Stanisława Kostki – nie zawsze bierze udział w procesji 

 



 
 

Największą gamę barw grają stroje ludowe z Feretronem M. B. 

Kodeńskiej. 

 

Obraz malowany jako kopia  z roku 250 lecia koronacji – 1973, przez 

malarza ludowego z Bezwoli. Jest wiele innych fotografii, ale trudno wszystkie 

włączyć do kroniki. 

 

Katechizacja  W pracy parafialnej najwięcej czasu pochłania katechizacja. 

Lecz nie był to czas stracony, przeciwnie, bogaty w wyniki i osiągnięcia. To 

właśnie przez dzieci i młodzież otwarła się droga do rodziców i reszty parafian, 

bo pogłównie uczniowie urabiają opinię o nauczycielu.  

Nadszedł czas podsumowania wykładu i wyników. Zrobiłem to                         

w niedzielę 30 maja, składając sprawozdanie publicznie wszystkim parafianom. 

Uczniowie objęci katechizacją: 

 - Liceum Ogólnokształcące - 240 uczniów 

 - Z. S. Rolniczo – Ogrodnicza - 60 uczniów 

 - Szkoła Podstawowa  - 169 uczniów 

 - przedszkolacy   - 15 

     Razem - 485 uczniów 

 

Nauka trwała 26 tygodni po 22-25 lekcji tygodniowo, co w sumie  daje 

ok. 600 lekcji w ciągu roku katechetycznego. 



Wyniki w przeciętnej ocenie dobre, nawet z plusem,. Większych 

trudności nie było. Ocena indywidualna na Świadectwach pamiątkowych, 

związanych tematem z parafią, wykonanych własnoręcznie.  

Pierwsi otrzymali świadectwa maturzyści. Już przed Wielkanocą 

zacząłem im robić fotografie. Najtrudniej było z zamiejscowymi                                  

i dojeżdżającymi z pobliskich wiosek, bo ociągali się z przyjściem. Milanowiacy 

przychodzili ostatniego dnia. 11 osób, głównie z Cichostowa, Kostrów, 

Czeberak, w ogóle Ne przyszło, czego potem żałowali. 

 

 
 

Wykonałem planszę tabloo, w układzie szeregowym, z dodaniem 

motywów parafialnych. Format rozdawanych dyplomów 24 X 30 cm, aby 

umieszczone w ramkach z daleka były widoczne. 

Dnia 4 maja, w przeddzień rozpoczęcia egzaminów maturalnych odbyła 

się spowiedź wszystkich, o godz. 16 –tej odprawiłem Mszę Św.                              

o błogosławieństwo w egzaminach, na zakończenie rozdałem świadectwa.                  

W przemówieniu nawiązałem do śmiałych porywów młodości, zalecając 

roztropność w oparciu o prawo Boże i łaskę.  

 



 
 

Świadectwo niemal identyczne otrzymali także  absolwenci Zasadniczej 

szkoły Rolniczo – Ogrodniczej, ku ich nieopisanej radości. 

 



 
 

Absolwenci KL. VIII również dostąpili zaszczytu świadectwa w formie 

tabloo. Uważam że jest to najlepsze świadectwo, jakie można wymyślić, 

ponieważ pozostawia na zawsze w pamięci wszystkich kolegów i koleżanki. 

Żartobliwie przepowiadałem im, ze tę pamiątkę po latach będą pokazywać 

dzieciom i wnuczkom, snując wspomnienia. 

Wszyscy inni uczniowie otrzymali świadectwa równie atrakcyjne: Mapę 

parafii z Kościołem, Patronką oraz fotografią Proboszcza. 

Stopni na świadectwie 6: 



- uczęszczanie – liczona każda nieobecność nieusprawiedliwiona, o pół 

stopnia niżej; 

 - zachowanie – nie tylko na lekcjach Religi, ale i poza lekcjami, głównie 

w kościele. 

- wiadomości – najtrudniejsze w ocenie, bo brak podręczników, trudno 

domagać się należytych odpowiedzi; porównanie z pacierzem, zainteresowanie 

lekcją, odrabianie zadanych ćwiczeń. 

- pacierz – zapowiedziany na pierwszej lekcji, większości dobrze znany, 

ale też są i dwójki; 

 -Msza Św. – brane pod uwagę i odległość i warunki dojazdowe i pogoda, 

ale wymagania konieczne; 

Sakramenty – spowiedź i Komunia Św. Przynajmniej 4 razy w roku, 

udział w rekolekcjach; 

Wynik ogólny – w podsumowaniu.  

W szkole podstawowej świadectwa otrzymało 160 dzieci, z tego 89                  

z samymi piątkami. Świadectwa były bezpłatne. 

 

 
 

Pierwsza Komunia Św. Przygotowanie trwało przez cały rok w programie 

katechetycznym. Po Wielkiejnocy katechizację uzupełniającą prowadziłem 

tylko dla dzieci z Kostrów. Egzamin wypadł prawie bardzo dobrze, wszystkie 



dzieci były dopuszczone. Uroczystość została ustalona na niedzielę 13 czerwca 

– już podczas lekcji.  

Duży nacisk położyłem na przekonanie rodziców, aby dzień pierwszej 

Komunii Św. ich dzieci był bezalkoholowym dla dobra dzieci i ich samych. 

Przyrzeczenia składane na piśmie i tylko w dwóch wypadkach były 

niedotrzymane.  

Spowiedź odbyła się w sobotę po południu. Największą pomocą był 

neoprezbiter ks. Edmund Szarek z Garwolina, który następnego dnia udzielił też 

dzieciom i wszystkim błogosławieństwa prymicyjnego. Nie mniej pomocą 

służył również dziekan ks. Józef Grzywaczewski z Sosnowicy, zajmujący się 

bezpośrednim przygotowaniem i jako ceremoniarz podczas nabożeństwa. 

 

 
 

 

Dzieci było 29. Strój dziewczynek jednakowy. Mszę Św. odprawił 

neoprezbiter, ja głosiłem kazanie .  

Dary ołtarza składały dzieci: 

Kielich    - Remek Żebrowski 

Patena z hostią   - Małgosia Nazaruk 

Ampułki     - Tomek Król 

Przyrzeczenia   - Małgosia Łupina 

Dzieci również czytały lub przemawiały: 

Akt przed komunia św.  - Boguś Witkowski 

Przyrzeczenia na ewangelię - Tomek Nazaruk 

Akt ofiarowania N. M. P.  - Ewa Muszyńska 



Deklamacja    - Iza Szklarczyk 

Do rodziców   - Renata Hordejuk 

 

Śniadanie było na Sali katechetycznej . fotograf Nowicki z Parczewa 

fotografował , ale krótko, bo zaczął padać deszcz, który trwał aż do wieczora.  

W ciągu ,,białego tygodnia” porobiłem fotografie indywidualne i zrobiłem 

pamiątkę najlepszą. Także tym dzieciom , które egzamin zdały na ,,piątkę” 

porobiłem barwne przezrocza, co ucieszyło niezmiernie i zachęciło do pilnej 

dalszej nauki religii. 

 



 
 

W miesiąc później, 7 lipca pojechaliśmy do Niepokalanowa. Podróż 

odbyliśmy pociągiem. Dzieci było 19,  ale każde pod opieką kogoś starszego,              

a przy okazji pojechało wiele innych  - razem ok. 70 osób. 

Była Msza Św. i przyjęcie do Rycerstwa Niepokalanej, zwiedzanie 

muzeum pamiątek po O Maksymilianie o film o nim, Misterium Męki Pańskiej  

i Panorama Tysiąclecia. Czasu było dość, bo nocowaliśmy, pozostając na drugi 



dzień. Fotografie wyszły, ale zagubiłem potem kliszę, pozostały tylko 

przezrocza. 

 

 

 

 

D O K U M E N T A C J A  
 

 

Od starszych kapłanów słyszałem kiedyś przysłowie: ,, Po Bożym Ciele 

nic po księdzu w kościele”. Bo rzeczywiście: zakończyła się katechizacja, 

codzienne nabożeństwa okresowe, wierni albo na urlopach, albo przy żniwie. Po 

za niedzielą więc co pilnego do roboty? Także wakacje. 

Czas można różnie wykorzystać, hobby na swoje hobby, aby pożyteczne. 

Ja wykorzystam odpowiednio. Każda instytucja posiada spis swego posiadania. 

Parafia także posiada ,,księgę inwentarzową fundi in strueti”, ale tam jest tylko 

spis. Istnieje urzędowe polecenie  władz milicyjnych, aby rzeczy bardziej 

wartościowe miały także swoją dokumentację fotograficzną, co w wypadku 

kradzieży ułatwia poszukiwania i zarazem stanowi najlepszy dowód własności.  

Tak więc przystąpiłem do wykonania dokumentacji fotograficznej 

aktualnego stanu posiadania parafii. Nie będzie to dokumentacja ściśle 

urzędowa, z dokładnym opisem, metryką posiadania, oceną wartości itp., lecz 

tylko kronikarska notatka z fotografią i tylko części posiadania, co bardziej 

dostępne, rzucające się w oczy, zwracające uwagę i godne wzmianki. 

 



 
 

Kościół 

Widok z boku od południa 

Wymiary: 

 Długość:  w całości  - 24,00m. 

   Prezbiterium - 4,80m. 

   Nawa   - 10,50m. 

   Przedsionek  - 3,00m. 

 Szerokość: nawa   - 8,90m. 

   Prezbiterium - 5,20. 

   Zakrystie  - 3,60m. i 4,50m. 

 Wysokość: wieża   - 24,00m. 

   Z dachem  - 16,20m. 



   Do sklepienia - 9,90m. 

 Grubość murów   - 1,00m. 

 

 
 

Ołtarz główny  

Tytuł: Niepokalane Poczęcie N. M. P.  

Tło malowane na ścianie, figura gipsowa ok.180cm. Tabernakulum 

pancerne. Balustrada żelazna, posadzka z płytek ceramicznych ułożona             

w 1923r. Filary murowane, gzymsy drewniane. Odnowiony w 1965 lub 1966r. 

 



 
 

 Ołtarz boczny prawy. Św. Franciszka. Dekoracja w maju 1976. Na nim 

obraz M. B. Częstochowskiej – dar Jasnej Góry dla parafii z czuwania 

soborowego jako feretron, z zawieszonym różańcem soborowym. 

 



 
 

Ołtarz boczny lewy 

Św. Stanisława Kostki. Dekoracja na odpust. 

 



 
 

Na nim obraz M. B. Kodeńskiej pamiątka 250 – lecia  

 koronacji z 1973r. jako feretron. 

 



 
 

Chrzcielnica drewniana dębowa. Świecznik dębowy toczony na paschał. 

 



 
 

Ambona drewniana, dębowa. 

 



 
 

Lampka mosiężna zawieszona na filarze 

 



 
 

Kropielnica misa z piaskowca 

 



 
 

Konfesjonał dębowy, bardzo wygodny. 

 



 
 

Organy 10 – głosowe, zakupione w 1911 roku. 

 

 
 

Ławki dębowe, bardzo wygodne 

 



 
 

Żyrandol zakupił Ks. Błoński. 

 



 
Stacje Drogi Krzyżowej gipsowe wyciskane 

 



 
 

Monstrancje duża – gotycka, 78 cm wys. napis :  

,,1911 z ofiar wsi Milanowa i Kostrów” 

 

 
 

Puszka i kielichy 



 

 
 

Figura  N.  Serca P. J. 

 

 
 



 
 

 
 

Sukienki do Najświętszego Sakramentu 

 

   
 



 
 

 
 

Ornaty białe 

 



 
 

 
 

Ornaty czerwone 

 



 
 

 
 

Foto zielone 

 



 
 

Ornat czarny 

 

Ornaty gotyckie: 

 

 
 



 
 

 
 

Białe 

 

 
 



Czerwony 

 

 
 

Zielony 

 

 
 

Kapa biała 

 



 
 

Figura Matki Bożej z dzieciątkiem. Ceramika wypalana, 

dawniej stała w szpitalu 

 



 
 

Figura Św. Józefa z piaskowca, fundacji Adama i Apolonii  

małżonków Kalinowskich z 1923r. 

 



 
 

Krzyż misyjny 

 



 
 

Plebania – budowana w 1931r. 

 

 

 

P O M O C N I C Y 
 

 

Nikt z ludzi nie jest samowystarczalnym, ale żyjąc i działając                           

w społeczności, sam służąc innym, jednocześnie potrzebuje pomocy i posługi 

innych osób. Pewnego rodzaju doskonałość w tym względzie stanowi rodzina. 

W życiu kapłańskim w pracy duszpasterskiej potrzebni są najbardziej 

podstawowi pomocnicy: organista i kościelny, ale pożądani są liczni inni, 

możliwie najwięcej z kręgu parafian.  

I tu mogę stwierdzić, ze takich pomocników mi nie brak. A nawet tak 

szczerze mówiąc, wiele prac i obowiązków wykonują za mnie, ze mogę na nich 

się spuścić i czas poświęcić pracy wyłącznie kapłańskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organista  

 

 
 

Henryk Jasiński urodzony w 1935r. ukończył szkołę organistowską                  

w Przemyślu. Do Milanowa sprowadził go Ks. Błoński z Różanki. Był już 

żonaty, ale przybył tu na razie sam, ponieważ nie było odpowiedniego 

mieszkania, gdyż nie ma organistówki. Zamieszkał w wynajętej izbie, kupił 

działkę budowlaną na Nowej Wsi opodal kościoła i powoli zbudował dom 

mieszkalny. 

P. Henryk jest człowiekiem średniego wzrostu, szczupłym,                          

o miłym wyglądzie, ujmującym stylu życia. Uzdolniony muzycznie, szczególnie 

podoba się wszystkim jego głos: czysty dźwięczny baryton. Gdy zaśpiewa 

solową pieśń, można się zasłuchać.  

Żaden organista nie utrzymałby się w Milanowie w oparciu o tradycyjne 

dochody ,,iura stolea”, dlatego przy angażowaniu stanęła umowa, ze parafia na 

jego utrzymania będzie wpłacać po 100 zł. od rodziny, zbierane przy opłatku. 

Dochodzą jeszcze procenty z intencji i iura stolae, a także użytkuje znaczną 

część ziemi parafialnej.   



Współpraca układa się należycie. 

 

 

Kościelny 

 

 
 

Antoni Trokowicz jest gospodarzem i tylko dorywczo pełni funkcje 

kościelnego i grabarza, z braku innego. Zaangażował go ks. Błoński po 

usunięciu poprzednika – Bolesława Smolińskiego, który przez 15 lat pełnił te 

obowiązki nie dla zysku, lecz więcej z umiłowania kościoła.  

P. Antoni jest człowiekiem jak najbardziej odpowiadającym na sługę 

kościelnego: szczery, uczciwy, dobroduszny, pracowity iż lepszego nie trzeba 

szukać. Jako wynagrodzenie otrzymuje 600 zł. miesięcznie za sprzątanie                       

i posługę niedzielną, a oprócz tego zw7yczajną część z iura stolae. Uprawia 

również część pola parafialnego. Zawsze usłużny nie tylko w sprawach 

funkcyjnych.  

 

 

 

 

 



Siostra Stasia  

 

 
 

S. Stanisława Niemira pochodzi z parafii Skibniew i wstąpiła do 

powstającego tu zgromadzenia zakonnego. Po jego rozwiązaniu pozostała na 

miejscu w zajmowanym mieszkaniu, zdobyła kwalifikacje pielęgniarki i pracuje 

w szpitalu. Pragnąc prowadzić w dalszym ciągu życie duchowe, włączyła się do 

zgromadzenia SS. Teresek, odnawiając co roku śluby. Na tym fundamencie 

kształtuje się jej oddanie sprawie Kościoła, a przez to wielka pomoc dla parafii. 

Dzięki niej kościół jest zawsze ładnie udekorowany. W lecie postara się 

zawsze o świeże kwiaty i w każdym tygodniu inaczej je ustawi. W zimie 

również coś wynajdzie: to kłosy owsa lub pszenicy, to gałązki świerkowe, to 

znowu gołąbki owinięte folią świecą jakby szronem … pod jej opieką pozostają 

kwietniki koło figury Matki Bożej i grządka  róż koło kościoła. 

Największe zasługi oddaje w  uroczystości wymagające szczególnych 

dekoracji, jak szopka, grób, dekoracja na miesiąc maj lub październik. 

Nie mniej troski wkłada w stan bielizny kościelnej, wciąż ją przepatrując           

i naprawiając, a także robiąc pranie. I to nie za wynagrodzeniem, ale za 

skromnym zwrotem kosztów poniesionych. Jakże tego nie docenić? 

 

 



Rada Parafialna Sam proboszcz, choćby dzień i noc pracował bez 

pomocy parafian niewiele nawet zgoła nic nie zdziała. Najowocniejsza zaś 

będzie praca, jeśli potrafi innych włączyć, a sam zachęci i dobrze zarządzi. 

Wtedy i za niego inni coś zrobią i będą zadowoleni, ze coś zdziałali, co ich 

przywiązuje bardziej do spraw kościelnych. 

Najlepszymi współpracownikami proboszcz ze strony parafian, 

szczególnie w sprawach materialnych, powinna być Rada Parafialna.                         

W Milanowie w radzie znalazłem pracowitych pomocników, którzy od 

pierwszej chwili stanęli u boku, służąc słowem i czynem. Szczególnie trzech 

okazało się bardzo czynnymi: Władysław Siuciak, Antoni Kwiatek, z Milanowa 

oraz Władysław Czarniak z Cichostowa.  

Pierwsi dwaj już na przyjazd zorganizowali pomoc przy rozładowaniu 

oraz pożegnawszy  poprzednika – zaraz powitali. Oni też byli pierwszymi 

informatorami  w sprawach parafialnych, zarówno na bieżąco, jak też wydatnie 

przyczyniali się do powstania Kroniki: Kwiatek i Czarniak napisali swoje 

własne wspomnienia. 

Oni też byli organizatorami czynnej pomocy przy wszelkich robotach 

parafialnych, osobiście służąc przykładem. Radni w zastępstwie zbierają na tacę, 

aby nie przedłużać nabożeństwa. Gdy na Sumie zabraknie ministrantów, 

Kwiatek z Siuciakiem lub Wierzchowskim zastępują. Prócz tych, byli radni                

z innych wiosek, ale ci mniej się udzielali. 

Oprócz tych, jakby urzędowych współpracowników, są bardzo liczni inni, 

często nawet bezimienni, ale dający także duży wkład w życie parafialne. 

Takich nie zdołałbym wszystkich wyliczyć, bo przynajmniej połowa parafian 

okazała w jakiś sposób nadzwyczajną życzliwość i pomoc. 

Na szczególną wzmiankę zasługuje p. Władysława Żebrowska, 

emerytowana nauczycielka, działaczka na terenie wsi i gminy, ale również                 

w kościele, nie skąpiąca dobrej rady, grosza i uczynności …  niemniej czynni                  

i w pomocy materialnej i usługowej są Milanowscy. Z różną posługa nawet bez 

zwracania się występował Matyńkowski. Bardzo wiele będzie wspomnień przy 

opisie pewnych charakterystycznych zdarzeń i prac … 

Wśród takich ludzi dobrze żyć i pracować, bo zawsze w każdej potrzebie 

znajduje się u nich zrozumienie i oparcie. 

 



 
 

Sad parafialny 

 

 

 

D R U G I    R O K  
 

 

I znowu 1 września, już 1976 roku, rocznica objęcia Milanowa. 

Rozpoczął się drugi rok pracy duszpasterskiej i katechetycznej, w którym                 

w zasadzie powtórzyły się niemal identycznie wszystko według reguł roku 

liturgicznego, może w sposób nieco zmodyfikowany, inne osoby wezmą            

udział … Toteż nie będę wszystkiego opisywał szczegółowo, tworząc oddzielne 

rozdziały, lecz umieszczając tylko krótką notatkę, szerzej traktując tylko to, co 

wnosi coś nowego. 

 

Tradycyjnie 8 września święto Straży Pożarnej, 70 –lecie istnienia               

o czym była wzmianka wyżej 

Także dożynki tradycyjnie tego dnia obchodzone w podobny sposób.               

W tym roku ludzi stanęło więcej, wieńce bardziej barwne. Fotografia na 

schodach przed kościołem objęła wszystkich razem. Żniwa  wypadły 

znakomicie, pogoda tym razem sprzyjała, zboża w obfitości. Tylko ja osobiście 

miałem małe żniwa, bo tylko trochę mieszanki owsa z jęczmieniem.  

 



 
 

Odpust doroczny M. B. Anielskiej odbył się w niedzielę uprzedzającą           

1 sierpnia. Przez cały dzień padał deszcz. Ludzi było niewiele, mimo to nie 

zmieścili się w kościele, więc ściskali się w każdym zakamarku, kilkadziesiąt 

osób kuliło się nawet pod drzewami. 

Z sumą był zaproszony Ks. Błoński, ale nie dał odpowiedzi i nie 

przyjechał. Celebrował przez to kaznodzieja Ks. Stanisław Gałecki, wikariusz            

z Parczewa. Ks. Józef Puszkiewicz, proboszcz z Rudna, pilnował konfesjonału. 

Wspomnienie tego odpustu jest miłe.  

 

Rok katechetyczny rozpoczął się Mszą Św. w niedzielę 22 sierpnia.               

W następne dni zaczęły się lekcje. W dwa tygodnie później włączyła się 

młodzież. Ale w tym roku od samego początku panowała już inna atmosfera.             

W pierwszym roku wziąłem program historii kościoła. Teraz pociągnąłem 

program najtrudniejszy – zagadnienia wiary w dogmatyce.  

 

Misje Serca Bożego w Listopadzie  ub. Roku na konferencji rejonowej             

w Radzyniu Biskup Ordynariusz zapowiedział Misje w całej Diecezji 

prowadzone pod kątem Kultu Najświętszego Serca Jezusowego. Sprawa 

misjonarzy ma być załatwiona  zespołowo przez Biskupa dla całej diecezji. 

Została zawarta umowa z Jezuitami. Był obecny na konferencji Ks. Edward 

Gorzkowski, dyrektor misyjny, udzielając nam informacji. Misje będą odbywać 

się kolejno dekanatami według terminarza ułożonego przez Kurię                              

w porozumieniu z proboszczami. Do każdej parafii przyjedzie dwóch  lub nawet 

więcej  misjonarzy odpowiednio przygotowanych, z użytecznymi akcesoriami             

i przez 8 dni  będą prowadzić  wg, ułożonego programu. W skali diecezjalnej ma 

to trwać około 3 lat. 



Dekanat parczewski w harmonogramie wypadł na jesień 1976r. 

Wybrałem czas moim zdaniem najlepszy: 7 – 14 listopada, mając włączony 

także odpust Św. Stanisław Kostki. Przybyli misjonarze starsi: ks. Franciszek 

Kurkowski i ks. Stanisław Szymański. 

Na rozpoczęcie frekwencja była bardzo dobra. Niestety misjonarze nie 

stanęli na wysokości zadania, nie porwali kazaniami. Jeszcze ks. Kurowski 

mówił bardziej żywo, ale drugi misjonarz już starszy , mówił cicho, bez werwy, 

treść dawał również płytką, katechizmową. Dorośli słuchali przynajmniej 

spokojnie, choć bez zaciekawienia, ale dzieci nie mogły wytrzymać: głos wprost 

nie docierał, więc tak się znudziły, że same się rozgadały i rozbałaganiły, jak 

nigdy jeszcze nie widziałem. Do tego ks. Kurowski wyjechał już w sobotę przed 

południem, zakończenie więc już całkowicie wypadło ujemnie. Przez cały 

tydzień rozdano niewiele  ponad 2 tys. komunii, co nieraz podczas rekolekcji 

wyrównuje w ciągu 3 dni.   

 

 
 

Za to parafianie stanęli na wysokości zadania w przygotowaniu do misji, 

jak i w zaopatrzeniu kuchni na przyjęcie. Krzyża misyjnego nowego nie 

stawiano, bo dawny jest dobry, więc tylko w tym krzyżu , została wycięta wnęka 

i wstawiony tam panoramiczny obrazek Najświętszego Serca Jezusowego, pod 

niż zaś umieszczona tabliczka mosiężna z wygrawerowanym napisem dar 

Reniszaków, dawnych parafian, obecnie mieszkających w Warszawie. 



W innych parafiach, przy innych misjonarzach misje przyniosły wiele 

sukcesów duchowych. Będąc tam na spowiedzi, widziałem też inny system 

pracy misyjnej.  

W związku z misjami w listopadzie, nie było już rekolekcji adwentowych, 

a tylko adoracja, nabożeństwa z nią związane, trochę spowiedzi dla często 

przystępujących. Tylko ostatni dzień był uroczysty jako odpust tytułu kościoła. 

 

Jasełka I znowu Boże Narodzenie oraz wszystkie sprawy z związane                 

z tymi świętami w domu i kościele. Wśród nich także przygotowanie                        

i wystawienie jasełek. 

Tym razem nie było trudności z naborem wykonawców, choć udział brało 

znacznie więcej osób. Tylko jeden się zbuntował, ponieważ dałem mu inną rolę, 

niż sam chciał, chociaż właśnie do tej świetnie się nadawał. Dużo zabiegów                 

i trosk kosztowało przygotowanie strojów. Tylko ,,aniołowie” nie kłopotali się, 

bo wystarczyły białe sukienki, skrzydła z kartonu i gwiazdki na czole.                     

Tu wymagane były zdolności śpiewu. 

 

 
 

Scenariusz został wybrany najdłuższy, w 4 aktach.  



Akt 1: Zwiastowanie Maryja – Wanda Jasińska. Klęczy na modlitwie, 

rozważa słowa proroctwa Izajasza, kto dostąpi zaszczytu macierzyństwa 

Mesjasza. Scena zwiastowania słowami ewangelii Maryja wyraziwszy zgodę 

klęczy w pokornej postawie, w tym czasie wszyscy śpiewają Anioł Pański. 

 

 
 

Akt 2: Nawiedzenie . Elżbieta – Wanda Matyńkowski, Zachariasz – 

Wiesiek Ostapiuk. 

Siedzą przy stole Zachariasz czyta proroctwa mesjańskie, obliczając czas 

przyjścia Mesjasza. Przybywa Maryja i dalej według ewangelii. Maryja śpiewa 

Magnifika, w dalszym ciągu podejmują wszyscy.  

 

Akt 3: Pasterze w polu przy ognisku gawędzą, trochę się kłócą. Baca 

objaśnia tajemnice oczekiwania na Mesjasza. Gdy zasypiają, z daleka błyska, 

dochodzą echa chórów niebieskich, po czym zjawia się anioł z radosną wieścią. 

Pasterze zrozumiawszy przygotowują podarki i wyruszają w drogę do Betlejem.  

 



 
 



 
 

Akt 4: U progu stajenki. Przybywają kolejno aniołowie, pasterze z darami, 

królowie … Ci ostatni z Polski: Kazimierz Wielki, Zygmunt August w stroju 

hiszpańskimi Jan Sobieski w zbroi i szyszaku z chorągwią w ręku.  

Lecz w dalszym ciągu przychodzą przedstawiciele polskiego ludu: 

Krakowiacy, Kujawianie ze snopem pszenicy oraz Mazury ze snopem żyta.              

W miarę możliwości wszyscy przebrani w stroje regionalne przynajmniej                 

w przybliżeniu, idą krokiem tanecznym, ze śpiewam w melodiach ludowych. 

 



 
 



 
 



 
 

Przybywa także Piast  z bochenkiem chleba i dzbankiem miodu, oddając 

dzieciątku przyszły polski naród. 

 



 
 



 
 

Wspólnym śpiewem hymn: ,, Nie rzucim Chryste świątyń Twych” … 

kończy się widowisko. Ostatnia fotografia przy szopce: 

Oto ślubujem z ręką wzwyż, 

Synowie Polski, córy; 

Świadkiem nam Zbawca, Jego krzyż, 

Królowa z Jasnej Góry. 

Nie spoczniem najpierw, aż pierzchnie wróg, 

Tak nam dopomóż Bóg.  

 

 

 

 

 

 

 



Rekolekcje 

 

 
 

Rok 1977 zapoczątkowany jasełkami mijał dzień po dniu niezwykle 

szybko w nieustannym kołowrocie zajęć: kolęda, administracja parafii, posługa 

kapłańska … i tak bez końca.  

W poszukiwaniu rekolekcjonisty zwróciłem się do księży profesorów 

seminarium duchownego. Podjął ofert eks. Julian Jóźwik: młody ale poważny, 

odpowiadał w pełni. Tylko termin narzucił niezbyt wygodny 1.IV - 3.IV,  

pierwszy piątek, pierwsza sobota i niedziela Palmowa, co powodowało                        

w trudności zdobycia spowiedników. Ale mieliśmy siebie, więc siedząc                      

w konfesjonałach.  

W niedzielę Palmową przecudowna wiosenna atmosfera. Poświęcenie 

palm przy krzyżu misyjnym. Masowy udział dzieci. Ładne fotografie 

pamiątkowe.   

 



 
 

Wielkanoc także przyszła w zwyczajnym porządku ustalonych od lat bez 

szczególnych wydarzeń. Świecone stało się większą atrakcją dla dzieci ze 

względu na fotografie, że coraz więcej widać maluchów z koszykami. 

 

 
 

Dzień 3 maja, w uroczystość Królowej Polski odnowienie Ślubów 

Jasnogórskich na Mszy Św. Wieczorowej, powtórne w niedziele 8 maja               

w uroczystość Patrona Polski Św. Stanisława Bpa.  

 

Nabożeństwo majowe ściąga coraz więcej dzieci. Dorosłych niezbyt 

dużo ze względu na roboty w polu opóźnione zimnym kwietniem. Wprowadza 

się coraz więcej melodii Litanii Loretanskiej. Dla mnie najbardziej przemawia 

melodia wg motywu ,,Boże coś Polskę”, powolna, poważna, pełna majestatu. 



 

Poświecenie pól wg nowego porządku, czytanie Pisma Św., modlitwy 

okolicznościowe na wzór modlitw wg powszechnej wiernych. Wdaje mi się, że 

jest bardziej przyjęte. 

 

Rok katechetyczny Był znacznie łatwiejszy i milszy, ponieważ poznałem 

już dzieci i młodzież i już pozyskałem. Ale zarazem trudniejszy, z powodu 

licznych opuszczeni przez misje w okolicy ściągające na spowiedź. Bilans 

zakończeniowy wszystko wykazał. 

 



 
 

Pierwsi jak zwykle kończyli maturzyści. W przeddzień pisania była 

spowiedź, Msza Św. z Komunią i rozdanie świadectw. Tym razem absolwenci 

otrzymali oddzielny dyplom ukończenia jako świadectwo urzędowe, tabloo  zaś 

jako pamiątkę. Wszyscy przybyli do fotografii – 50 osób. Już tego dnia 



umówiliśmy się na wyjazd do Niepokalanowa, ustalając termin na 8 czerwca – 

wcześniej zanim zaczął się przygotowania do egzaminów studenckich. 

Przyjechało 28 osób. Ja pojechałem już na noc, aby wszystko przygotować. 

Młodzi jechali pociągiem nocnym. Była dziękczynna Msza Św., zwiedzanie 

atrakcji, na wieczór powrót. 

 

 
 

 
 



Tabloo i fotografie nie pozwolą zapomnieć lat szkolnych oraz grona 

koleżeńskiego. 

W śród klas młodzieżowych wyróżnia się ,,I B” Rolniczo – Ogrodnicza: 

same dziewczynki, uczęszczały tak pilnie, że liczba opuszczeń i to 

nieusprawiedliwionych była mniejsza od ilości osób. Dlatego zrobiłem jej jako 

wyróżnienie tabloo. 

 

 



 

W dzień Zielonych Świąt nastąpiło zakończenie dla Szkoły Podstawowej 

sprawozdaniem publicznym. 

Na 177 dzieci 11 opuszczało religię prawie w całości, 19 otrzymało ocenę 

niedostateczną z pacierza, głównie z Kopiny. Za to 81 świadectw z samymi 

,,piątkami”. ,,Piątkowicze” zaś  dodatkowo  mieli prawo do fotografii kolorowej 

jako nagrody. 

 

 
 

Klasa VIII oprócz świadectwa otrzymała tak skomponowane tabloo 

 



 
 

Świadectwo dla wszystkich wykonane w ten sam sposób, jak w ubiegłym 

roku, tylko motyw ilustracyjny inny: Katedra, fotografie obu Biskupów oraz 

obraz Patronki diecezji, Królowej Podlasia  - M. B. Kodeńskiej w 50 – lecie 

powrotu do Kodnia. Sądzę ze okazja dobrze wykorzystana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pierwsza Komunia Św.  

 

 
 

Termin tegorocznej uroczystości komunijnej uzależniony był od święceń 

kapłańskich, ponieważ liczyłem na pomoc i Mszę prymicyjną neoprezbitera                 

ks. Józefa Grzywaczewskiego z Sosnowicy. Tak tez i było – 19 czerwca. Dzieci 

było tylko 20. Uroczystość wypadła należycie. 12 lipca pojechaliśmy do 

Niepokalanowa. Wbrew moim sprzeciwom, celem uniknięcia noclegu 

pojechaliśmy w nocy, ale w pociągu dzieci spać nie chciały, potem zaś 

zmęczone spały podczas misterium i panoramy. Grupa była dość liczna, 

pojechało bowiem wielu starszych i młodzieży. Zadowolenie pełne. 

 



 
 

 
 



 
 

 

Duszpasterstwo chorych W ramach duszpasterstwa parafialnego należy 

objąć wszelkie dziedziny życia ludzkiego, nie można więc pominąć i ludzi 

najbardziej nieszczęśliwych: Chorych i starców. Najprostszą czynnością 

duszpasterską  jest zaopatrywanie  chorych na wezwanie. Należy przyznać, iż 

rzadko ktoś umiera bez zaopatrzenia, z wyjątkiem wypadków nagłej śmierci. 

Druga uwaga dodatnia  - najczęściej przed wezwaniem  następuje porozumienie 

co do czasu, aby nie przeszkadzać w innych zajęciach, głównie katechizacji.  

Ale wezwanie nie wystarcza, należy dodatkowo odwiedzić chorych 

przewlekle i niedołężnych, którzy nie mogą przybyć do kościoła. Kontynuując 

praktykę poprzednika odwiedzam ich umówionym samochodem dwa razy                     

w roku: przed Bożym Narodzeniem i w okresie wielkanocnym. Wymagam przy 

tym uprzednich zgłoszeń, by nie przybywać niespodzianie, a także aby z troską 

o chorych podbudować najbliższych. Posyłam także do chorych życzenia 

gwiazdkowe, najczęściej przez dzieci. 

W okresie wielkanocnym w drugi dzień Zielonych Świąt urządza się 

Dzień Chorych w kościele, dokąd przywożą każdego, kto da się włożyć na wóz 

czy do samochodu. jest wtedy spowiedź i Msza Św., z kazaniem dla chorych,                 

z powołaniem się na Apostolską Unię Chorych ofiarowania cierpień                              

i dolegliwości w intencji misji i nawrócenia grzeszników, co podnosi rangę 

cierpienia i przynosi owoc zasługi. Na zakończenie chorzy otrzymują 

błogosławieństwo apostolskie z odpustem lub na sposób Lurd Najświętszym 

Sakramentem każdy z osobna. 

Wielu chorych odwiedzałem już wielokrotnie i zapewne choroba potrwa 

jeszcze lata. Ale na szczególną wzmiankę zasługuje Maria Spiczyńska  vel 

Syczyńska z Mogiłek, która dożyła 100 lat. 17 maja 1977 roku w setną rocznicę 

urodzin odprawiłem w domu Mszę Św., z błogosławieństwem pasterskim 



Biskupa. Była w pełni świadomości, choć czasami przychodziły momenty 

niepamięci. W miesiąc później zmarła.  

 

Odpust Słowo to różnie jest rozumiane, zależnie od poglądu na jego 

realizację. Zaledwie część ludzi przyjmuje odpust w duchu kościelnym i tak 

przeżywa. Olbrzymia większość chce w nim widzieć  tylko jakby festyn 

ludowy, do czego chce sprowadzić wszystkie uroczystości religijne ateizm 

wojujący. stąd często zamiast odpustu bywa ,,rozpust” – spotkania towarzyskie, 

gościny, pijatyki, zabawy, słowem: często nowe grzechy. 

Zbliżał się najbardziej popularny odpust parafialny – 2 sierpnia  - M. B. 

Anielskiej. Znalazłem się w rozterce, jak zdecydować? Czy pójść na 

oczekiwania ludzi i urządzić odpust w Niedzielę, aby więcej było ,,gości”, ale                   

i zabawa strażacka i pijatyki … Czy też postawić na prawdziwy odpust z liczną 

spowiedzią i w domu wiary, urządzając w dzień powszedni … 

zwyciężyła koncepcja kościelna. poświęciłem dwie niedziele w tej 

sprawie: w jedną omówiłem procesję i jej organizację, w drugą sam odpust. 

Było wielu, którzy się dąsali, ale postawiłem na swoim. i wygrałem.  

odpust odbył się w sam dzień – we wtorek. pogoda wspaniała. Ołtarz 

polowy przeniosłem z pod figury Matki Bożej, gdzie paliło słońce, w cień pod 

lipy, tuz przy zakrystii, co pozwoliło zainstalować radiofonię. przybyło 19 

księży i każdy miał zajęcie spowiadając choćby przy krzesełkach postawionych 

wokoło. celebransem był dziekan parczewski Ks. Stanisław Rychlik. kazanie 

głosił Ks. Edmund Wałuszko, proboszcz z Kolana. Poza nimi byli prawie 

wszyscy księża z dekanatu i sąsiedztwa, a także rodacy i tu dawniej pracujący. 

 

 
 



Szczególnie ks. Chmielewski pilnie się rozglądał, dużo rozmawiał                        

z parafianami, przy obiedzie dał wyraz swemu zadowoleniu, ze parafia, w której 

przez 15 lat pasterzował, rozwija się. 

Frekwencja ludzi była tez znaczna. Rozdano ponad 600 Komunii Św.. 

wszyscy byli zadowoleni. 

 

 

 

I N W E S T Y C J E  
 

 Powstała podwójna umowa prowadzącego parafię: proboszcz –                          

w odniesieniu do duszpasterstwa, oaz administrator – w odniesieniu do 

zewnętrznego kierownictwa: spraw kancelaryjnych i gospodarczych. 

 W powitaniu parafii wspomniałem swojej rozmowie z Polką z kanady. 

Tam proboszcz zajmuje się wyłącznie funkcjami kapłańskimi, wszelkie zaś 

prace gospodarcze należą do komitetu parafialnego. Gdybyż to podobnie mogło 

być u nas … 

 Po Soborze Watykańskim II istnieje dążność , aby możliwie jak 

najszersze kręgi osób świeckich włączyć do czynnej pracy w Kościele. Wydane 

zostały w tym kierunku wytyczne do tworzenia rad parafialnych                                        

i duszpasterskich.  

 

Nowe Rady przychodząc do Milanowa, od samego początku doznałem 

dużej pomocy ze strony rady parafialnej, jak wyżej już nadmieniłem. 

szczególnie aktywni byli Władysław Siuciak, Antoni Kwiatek i Władysław 

czarniak. Oni byli informatorami i doradcami, z kolei po powzięciu decyzji 

organizatorami i często wykonawcami. Szybko się zorientowałem, że są 

przeciążeni, chciałem więc krąg pomocników poszerzyć, przeprowadzając 

wybory nowych członków Rady Parafialnej.  

Wykorzystałem do tego zgromadzenia całej wioski na procesji 

poświęcenia pól. Po zakończeniu obrzędu modlitewnego, wyjaśniłem rolę                 

i znaczenie rady, prosząc o wystawienie kandydatów i głosowanie. Tak Rada 

Parafialna została skompletowana następująco: 

 

Milanów – Stara Wieś: Siuciak Władysław 

    Kwiatek Antoni 

    Król Jan 

    Oworus Józef 

    Wedyniuk Władysław 

    Wysocki Mieczysław 

Za torem:   Daniluk Maria 

    Kruk Bronisław 

Z Nowej Wsi:  Milanowski Kazimierz 



Z Kolonii:   Muszyński Jan 

Z Cichostowa:  Czarniak Władysław 

Z Mogiłek:   Szczepaniuk Marian 

Z Zieleńca:   Kazubek Wacław 

    Sawko Stanisław 

 

Razem 15 osób. I trzeba przyznać, że już wkrótce radni stanęli na 

wysokości  zadania i dzięki nim tak szybko poszły prace inwestycyjne. 

W duchu Soboru Watykańskiego II weszły także instrukcje tworzenia            

w parafiach Rad Duszpasterskich do zaangażowania w posłannictwie misyjnym 

Kościoła. Mając wytyczne, równocześnie powołałem wobec całej wsi członków 

tej rady: 

 

Jasiński Henryk   - organista 

Trokowicz Antoni   - kościelny 

Niemira Stanisława  - troska o dekoracje kościoła 

Kwiatek Antoni   - z Rady Parafialnej 

Danilkiewicz Eugenia  - Stara Wieś 

Siuciak Jadwiga   - Stara Wieś 

Reniszak Stefan    - Za torem 

Bożym Józefa   - Nowa Wieś 

Pogorzelec Anna   - Kolonia 

Dymicka Władysława  - Cichostów 

Skrzeczkowska Kazimiera - Mogiłki 

Muszyńska Maria   -  Zieleniec 

 

Razem 12 osób. I ta Rada stała się wkrótce wielce pomocną, o czym                 

w przyszłości. 

 

Chodnik w trosce o wygląd i porządek zawsze na pierwszym miejscu 

stawiany jest kościół. Na szczęście większość zabiegów inwestycyjnych                   

i konserwatorskich wykonał już poprzednik, ks. Błoński. Nie znaczy, to że już 

nie ma nic do zrobienia i do nabycia. 

Zakupiłem do kościoła dwie alby haftowane, naczynia do chrztu, z ofiary 

Władysława Czerniaka puszkę do komunikantów, z ofiary bezimiennej 

czerwony ornat gotycki. Innych drobiazgów nie warto liczyć.  

Zapoczątkowana była konserwacja dachu na kościele, przez malowanie 

srebrzystą farbą miniową. Wykonawcami byli malarze z daleka, gdzieś spod 

Ryk, z którymi był kłopot i z noclegami i z wyżywieniem; byli niesłowni, że 

roboty opóźniały się o cały rok. Nadto nie czyścili należycie podłoża z rdzy                

i malowanie okazało się daremne, bo farba odpadła i rdza już się pokazuje. 

Lecz najbardziej palącą sprawą  był cmentarz przykościelny, a ściślej 

mówiąc  - dojście do plebanii i alejka do procesji.  Od frontu gleba gliniasta, 



nieprzepuszczalna, przy roztopach i po deszczu tworzyła lepiąca się maź, często 

rozdeptaną na znaczną głębokość. A tu przecież codziennie tyle dzieci                       

i młodzieży przychodziło na religię. W sali katechetycznej w takich okresach 

błota aż grubo. Dalej alejka wysypana była żwirem, a że tu mało kto chodził, 

żwir wyschnięty wpadał do butów podczas procesji i wiele osób szło wtedy 

kulawo. 

Otóż chodnik wkoło kościoła został zrobiony  przy najbliższej okazji. Pod 

koniec października  poszerzony od bramy do schodów i w prawo do zakrystii. 

W listopadzie zrobimy w drugą stronę, choć mocny przymrozek trochę 

powierzchnię uszkodził. To w 1976 roku, zaś w następnym w lipcu już 

dokończyliśmy. 

Żwir został przywieziony z dobrej woli, także pracownicy wykonali 

czynem, że zapłatę wzięli tylko majstrzy. Teraz i procesja swobodnie idzie                     

i  o wiele czyściej w  

 kościele i w sali katechetycznej. 

 

Kanalizacja Plebania w Milanowie wygląda okazale, ale ma swoje 

mankamenty. Rozplanowana możliwie dobrze, ale bez korytarza, przez co 

zajęcie jednego pomieszczenia blokuje następne. Następnie choć mury grube, to 

jednak zimne. Ks. Błoński zaprowadził ogrzewanie elektryczne, które jest 

najwygodniejsze, ale nie wystarczające i grzałki często się przepalają.                      

A ponadto – brakło wody i urządzeń higienicznych, które tak ułatwiają pracę                

w kuchni i udogadniają życie. 

Ks. Błoński planował zrobienie  kanalizacji, miał już prawie 

skompletowany materiał, który zabrał ze sobą, pozostawiając tylko kilka rur              

i wannę. Przy moim zasiedziałym trybie życia nigdy bym materiału  nie zebrał. 

Gdy więc dowiedziałem się o hydrauliku wykonującym roboty swoimi 

materiałami, zaraz zawarłem z min umowę.  

Trudności były duże ze względu lokalizację urządzeń. Za poradą 

fachowca zgodziłem się na przegrodzenie jednego pokoju i zrobienie podwójnej 

łazienki, co okazało się bardzo praktyczne. Pewnie, że po pewnym czasie  

praktyka wykazała pewne niedogodności, które dziś były do uniknięcia. Ale 

łatwo mówić po czasie. Prace zostały wykonane w ciepłe, że prawie letnie dni 

marca 1977 roku.  

 

Parkan Cmentarz grzebalny w Milanowie  posiada bardzo ładne 

położenie w wzgórku pod lasem, ładnie utrzymany, obsadzony żywopłotem              

z grabu, ale wymaga trwałego ogrodzenia. Był wprawdzie kiedyś grodzony 

siatką drucianą, ale już zardzewiała i opadła. Kontrola sanitarna ponowiła 

mandaty ogrodzenia, ale pilniejsze potrzeby były pierwsze.  

Po uzgodnieniu z Radą podjąłem decyzję. Ks. Błoński już w roku 1969 

załatwił sprawę powiększenia cmentarza i plany budowy parkanu. Opierając się 

na tym uzyskałem przedłużenie  tych planów. Naczelnik Gminy poparł podanie 



o przydział cegły sylikatowej i w grudniu 1976r. otrzymaliśmy ja z Kań koło 

Rejowca. Siuciak załatwił transport w Parczewie i on na zmianę  z Kwiatkiem 

jeździli po odbiór. Tak uzyskaliśmy 30 000 sztuk, choć II gatunku.  

Parafian ogarnął zapał do czynu. Już w lipcu czynem zostały zrobione 

wykopy i zalany fundament. Kierownikiem robót był Czarniak mający 

kwalifikacje majstra murarskiego. Radni organizowali dowóz żwiru, cementu, 

sprowadzili betoniarkę, cysterny na wodę, zwerbowali robotników i praca 

została wykonana w ciągu kilku dni. Gotowy fundament czekał na dalsze 

roboty. 

 

 
 

 
 

W lutym 1977 roku zostały zamówione bramy u Danilkiewicza                        

w Parczewie i na czerwiec zostały wykonane. Podobały się wszystkim, 

szczególnie aktualny napis: 

 



Gdzie ty jesteś  – ja  byłem 

Gdzie ja jestem – ty będziesz. 

 

Murowania podjął się Henryk Łotys z Kopiny, współpracownikami byli: 

Czarniak i Pieńkus. I tak czarniak murował słupy, Łotys wypełniał odstępy zaś 

Pieńkus wykonywał betonowe gzymsy wierzchnie i czapki na filarach. Resztę 

robocizny dali parafianie, co w sumie wyniosło ponad 400 dniówek roboczych, 

z dodatkiem koni i ciągników. 

Tak staną parkam od drogi 186 m długości: Z pozostałej cegły dało się 

zrobić jeszcze 35 m z boku.  

W przyszłości usunie się żywopłot, aby parkan odsłonić i zabezpieczyć 

przed wilgocią. Na razie nastąpiła przerwa w grodzeniu cmentarza, ale z czasem 

powróci się do tego celem dokończenia. 

 

 

 

Z A P I S K I 
 

 

8 września 1977r. Tradycyjne dożynki. W tym roku oprócz prawdziwych 

wieńców poleciłem dzieciom przyłączyć się z owocami ogrodów i sadów z ręku. 

Dość duża liczba dzieci posłuchała. Stanęły obok rodziców ukazując dorodne 

jabłka i gruszki na tacy, pomidory, ogórki w koszykach, marchewkę, buraki              

w wiązankach. 

 

 
 



Przemówiłem do ,,braci rolniczej” zachęcając do wdzięczności Bogu za 

dary Opatrzności, poświęciłem nowe kłosy i owoce, poczym w procesji wokół 

kościoła przy śpiewie ,,Zdrowaś Maryja” zostały te ,, pierwociny” złożone obok 

ołtarza wraz z ofiarą Eucharystii.  

 

 
 

11 września Święto Straży . Rocznica powstania w prawdzie 8, ale dzień 

powszedni utrudnia  wzięcie udziału dlatego w niedzielę 

 

 
 

Pamiątkowa fotografia przed figurą  



 

24 września Jubileusz powrotu Obrazu M. B. Kodeńskiej. Podczas 

prześladowania Unii na Podlasiu Kodeń znalazł się w centrum terenów objętych 

tą akcją. Słynący łaskami Obraz ściąga rzesza nieszczęśliwych  szukających tu 

pociechy i umocnienia. Wtedy obraz został usunięty do Częstochowy, a kościół 

zamknięty.  

W 1927r. Obraz powrócił  przywieziony do Siedlec, dalej prowadzony              

w pieszej pielgrzymce z udziałem biskupów i duchowieństwa, władz 

administracyjnych i wojska, tysięcznych pielgrzymów ludu podlaskiego. 

Intronizacja na dawnym miejscu nastąpiła 4 września. 

Jubileusz 50 – lecia był uroczyście obchodzony w całej diecezji. 

Planowana była podobna pielgrzymka, ale nie udzielono pozwolenia. Wtedy 

pielgrzymi z całej diecezji,  a nawet z poza, podążali w niedzielę  4 września do 

Kodnia, gdzie odbyła się jubileuszowa uroczystość z udziałem Prymasa                       

i Episkopatu Polski, setek księży i tysięcy pielgrzymów tego samego ludu 

polskiego. 

Ale mimo najszczerszych chęci nie wszyscy mogli podążyć do Kodnia, 

ale wtedy Matka Boska w  wiernej kopi Obrazu Kodeńskiego wyruszyła                   

w pielgrzymkę po diecezji. Zbyt długo trwała wędrówka po wszystkich 

kościołach, więc ograniczyła się do kościołów dziekańskich, do których z kolei 

przez cały tydzień pielgrzymowali wierni z dekanatu. W Parczewie odwiedziny 

wypadły w dniach  17 – 24 września. 

W niedzielę 4 września łącząc się duchowo z Kodniem wygłosiłem 

kazanie na temat: ,,Maryja wieczną patronką”. Samo nawiedzenie poprzedzone 

było nowenną w całym dekanacie. Prowadziłem ją w dniach 1-16 września 

W sobotę  17 września o godz. 17 ingres w Parczewie. Oczekiwanie się 

przedłużyła, do przyjazd opóźnia się o całą godzinę. Oczekują tłumy ludzi. 

Uroczyste powitanie w śpiewach i deklamacjach. OO. Oblaci głoszą  nauki 

okolicznościowe. Przez cały tydzień sporo pielgrzymów, choć to czas roboczy. 

Najwięcej było na pożegnanie – w sobotę 24 września. Był obecny i Ks. Biskup 

Ordynariusz Jan Mazur. 

 



 
 

2 listopada  Święto Umarłych obchodzone w zwykłym porządku. 

Kazanie na cmentarzu ma temat zaczerpnięty z wiersza Romana Zmorskiego: 

 

 Do filozofa, jako przystoi, 

 Ze czcią przystąpił młodzian nieśmiały: 

 - pomarli – rzece – rodzice moi, 

 Chciej mnie pouczyć, czy więc ustały 

Me obowiązki względem nich wszelkie? 

 - o nie. Zostały cztery i wielki: 

 Do Boga modły wznosić za nieni, 

Długi ich wiernie spłacić na ziemi, 

We czci zachować, co szanowali, 

Strzec od ruiny, co zbudowali. 

 

 13 listopada Odpust Św. Stanisława Kostki wypadł w niedzielę i tak był 

obchodzony. Sumę celebrował Ks. Jan Mazur proboszcz z Gęsi. Kazanie 

wygłosił Ks. Marian Korniluk, wikariusz z Parczewa. 

Odpust poprzedziło triduum dla dzieci i młodzieży, podczas którego sam 

głosiłem nauki, biorąc jako schemat trzy podstawowe dobra i cnoty: prawa – 

wiara, piękno – czystości, dobroć – miłość, realizowane w życiu świętego 

Patrona , a tak samo aktualne i pożądane w życiu dzisiejszym ludzi. Są one 

uznawane, ale nie zawsze praktykowane. 

 

 8 grudnia Nabożeństwa adoracyjne w dniach 6 – 8  grudnia połączone               

z rekolekcjami adwentowymi. Prowadził Ks. Zygmunt Mościcki, ojciec 

duchowny diecezjalny i profesor Seminarium Duchownego. Nauki Jego były 



głębokie, pełne filozofii, może więc nie zawsze dostępne  dla przeciętnych 

słuchaczy. Ale na ogół mówił dobrze i trafnie. 

 

 Nowy Rok 1978 Skończył się  cykl świąt Bożego Narodzenia który 

zawsze przynosi wiele różnorakich przeżyć. Jedne związane z tradycją wciąż 

powracają także nowe, zdarzają się nadzwyczajne. 

Obecnie rekolekcje adwentowe tak zajmują czas, że brakuje go na 

przygotowanie jasełek, nie było więc w tym roku żadnej imprezy przy żłóbku. 

Chcąc zaszczepić staropolskie tradycje gwiazdkowe młodemu pokoleniu,                   

w myśl instrukcji Wydział Nauki Katolickiej urządziłem na ostatniej lekcji 

religii dla każdej klasy lekcję poglądową: opłatek, życzenia, kolędy, objaśnienia 

tradycyjnych obrzędów. Młodzieży pozamiejscowej wręczyłem kartki                       

z życzeniami dla rodziców, które zarazem stanowią dowód uczęszczania na 

katechizację 

 

 
 

W dniu Św. Jana Ewangelisty po Mszy Św., podczas której było 

poświęcone wino i podawane do picia, odbył się opłatek przy choince dla 

ministrantów i bielanek. Zabrakło mi podarunków, więc każdy otrzymał obrazek 

z batonikiem.  

Taki sam opłatek dla przedszkolaków odbył się w Nowy Rok po Mszy 

Św.  wieczorowej. Przybyło około 60 dzieci, niektóre 3 – letnie, bojąc się 

takiego zgromadzenia nawet popłakały się. Przyszedł też Święty Mikołaj, 

przynosząc im także obrazek z batonikiem. Starsze przedszkolaki okazały się 

krytyczne: ,,To był fałszywy Mikołaj, bo miał babski głos” Była nim Lodzia 

Wojciechowska.  

Z braku lampy błyskowej nie ma fotografii. 

 



26 luty 1978 Rekolekcje Wielkopostne w tym roku jakby dla 

przeciwstawienia z ubiegłym bardzo wcześnie, bo już niedziela II kończy: 24 – 

26 lutego. Prowadził Ks. Ryszard Kamiński adiutant katedry teologii pasterskiej 

na KUL- u. 

Wysoki, przystojny, z tubalnym głosem mógł już samą 

powierzchownością wywierać wrażenie . Ale i nauki miał dobrze opracowane. 

To też rekolekcje były owocne. Spowiedników także codziennie było po 

czterech, zaś na niedzielę przyjechał Ks. Prałat Bronisław Nawojek, emeryt. 

Ks. Kamiński zapowiedział, że chciałby i w przyszłym roku poprowadzić 

rekolekcje w nowym opracowaniu pod kątem pastoralnym, jak 

eksperymentalne. Dobrze! 

 

26 marca 1978 Wielkanoc tak wczesna, ale ciepła i pogodna Począwszy 

do Palmowej niedzieli po brzegi wypełniony przygotowaniem. Niczego nie 

zabrakło. Tak samo dzieci szły z palmami, tylko mają zrobione przezrocza, a nie 

fotografie. 

W Wielką Sobotę święcone jak zawsze. Tylko gdy fotografowaniem 

zachęciłem dzieci do pokazania zębów jedna mała dziewczynka  rozpłakała się  

i dopiero w domu wyjaśniła, ,,że boi się dentysty, a ksiądz kazał pokazać ząbki”. 

Także samo strażacy całą nic pełnili wartę przy Grobie , a po rezurekcji 

zrobiłem im przezrocza. 

 

3 maja 1978 Maturzyści jutro przystępują do pisania z języka polskiego. 

Przyjechał Ks. Narojek, dołączył Ks. Kłopotek i od godz. 15 odbyła się 

spowiedź. O 16 odprawiłem dla nich Mszę Św. Na  zakończenie rozdanie 

świadectw – dyplomów ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej. 

Tabloo przygotowane obejmuje wszystkich uczniów – 64 osoby. Tym 

razem kompozycja przysporzyła trochę trudności, jak rozmieścić. Po różnych 

projektach ostatecznie  został wybrany  wariant  ,,L O – Liceum 

Ogólnokształcące, choć niektórzy czytali żartobliwie Liga Osłów”. Format            

24 X 30 cm. 

 



 
 

Pełna radość z otrzymanych świadectw. Oby tak samo było w szkole !!! 

 

4 czerwca 1978 Rok Katechetyczny dla szkoły podstawowej dobiegł 

końca. Dziś o godz. 9 było zakończenie sprawozdaniem  i rozdaniem świadectw.  

Nauką było objętych 173 dzieci; 4 nie chodziło wcale, kilkoro dopóki nie 

pytałem pacierza. Łącznie miałem z nimi 287 lekcji. 



Świadectwo w tym roku ukazuje mapkę kościoła w Polsce, diecezji, ich 

granice i czas powstania. Na ostatniej lekcji starszym klasom dokładnie 

objaśniłem. Następnie symbole chrztu Polski: Krzyż, Ewangelia, kielich …oraz  

wprowadzający chrześcijaństwo w kraju: Dąbrówka i Mieszko. 

To historia. Aktualnie zaś  Królowa Polski M. B. częstochowska. 

Wodzem duchowym  Polskiego Narodu  – Prymas Kardynał Stefan Wyszyński.  

Stopnie były takie same. Same ,,piątki” otrzymały 93 dzieci. Niestety 19 

świadectw z ,,dwójką” z uczęszczania lub pacierza i to przeważnie starszych 

klasach, najwięcej z Kopiny. Świadectwa były dane bezpłatnie, ale tylko 

dzisiejsza taca była przeznaczona na cele katechetyczne – pokrycie kosztów. 

 



 
 



 
 

Klasa VIII oprócz  świadectwa ze stopniami  otrzymała jeszcze 

pamiątkowe tabloo, ale bez 5 uczniów, którzy nie zadali sobie trudu, by się 

nauczyć pacierza lub choćby przyjść do fotografii. 



Na takie same świadectwo czeka jeszcze 242 uczniów ze szkół średnich, 

ale otrzymają je za trzy tygodnie. 

 

6 czerwca 1978  W Niepokalanowie Już przy zakończeniu nauki Religi 

umówiliśmy się z maturzystami, że tego dnia tu się spotkamy. Ja przyjechałem 

już wczoraj, aby wszystko przygotować, a także nocna podróż już nie dla mnie. 

Młodzi ci innego. Przyjechało 38 osób, tylko 4 z opóźnieniem. 

 

 
 



 
 

Msza Św. była o godz. 8 przy ołtarzy bł. O. Maksymiliana. Wszyscy 

przystąpili do Komunii. Zwiedzaliśmy kolejno co było do zwiedzenia, 

zaopatrzyliśmy się w pamiątki. O 13 odjazd do Warszawy, aby zdążyć na pociąg 

do Terespola. Na 20 byłem już w domu. 

 

11 czerwca 1978 Pierwsza Komunia Św.  

 

 
 

Przygotowanych 27 dzieci: 14 – z Milanowa, 3  – z Cichostowa, 9 – z 

Kostrów. Uroczystość wypadła zadawalająco. 

Ponieważ nie było  fotografa urzędowego, więc ja robiłem pamiątki, ale 

tylko wspólne. 



Podczas ,,białego tygodnia” porobiłem fotografie osobiste, aby wykonać  

z nich tabloo, ale na to dzieci muszą dość długo poczekać, bo teraz czas zajęty 

jest innymi sprawami.  

 

 
 

16 czerwca – pojechaliśmy do Niepokalanowa autokarem, zamówionym 

na wycieczkę krajoznawczą celem zwiedzania Warszawy i Żelazowej Woli.          

W tamtą stronę Warszawę widzieliśmy tylko z okien autokaru. Wybraliśmy 

trasę przez most Poniatowskiego i Marszałkowską do trasy W –Z.  

Autokar zatrzymał się na szosie poznańskiej przy krzyżówce i dalej 

poszliśmy pieszo. O 11 odprawiłem Mszę Św.  przed ołtarzem                              

bł. O. Maksymiliana, przemówił O. Franciszkanin. Po Mszy zrobiłem kilka 

fotografii i przezroczy. Po szybkim śniadaniu (czy obiedzie)zwiedzanie Sali 

pamiątek O. Maksymiliana, zakończone w kaplicy obok przyjęciem do 

Rycerstwa Niepokalanej. 

 

Misterium Męki Pańskiej i Panorama Tysiąclecia wywarły niezwykle 

wrażenie.  

 



 
 

 
  

Wielkie powodzenie miał kiosk z pamiątkami, a nie mniejsze – lody, bo 

dzień  był jak na tegoroczne lato ciepły. 



Na godz. 16 powróciliśmy do autokaru i pojechaliśmy do Żelazowej 

Woli. Sam dworek Chopina nikogo z nas nie ciekawił. Ale park … czegoś 

podobnego nikt z nas nie widział … Wprost cudo! Nie będę nawet próbował 

opisać, bo to niemożliwe wyrazić słowami jego piękna. Tylko rzeka Utrata 

płynąca środkiem parku – to istny rynsztok śmierdzący ściekami. 

 

 
 

Równocześnie z nami było wiele  innych turystów, z Japonii i Francji. Był 

i muzyk, który koncertował, słuchacze zaś zasiadali na trawie, w scenerii natury. 

Około godz. 18 wyruszyliśmy w powrotna drogę. Na prośbę kobiet 

zatrzymaliśmy się na godzinkę w Warszawie pod Pałacem Kultury, celem 

zrobienia zakupów, co inni wykorzystali na rozejrzenie się  po Stolicy, a nawet 

wjechali na wszystkie piętra Pałacu.  

W drodze powrotnej przejechaliśmy Trasą Łazienkowską, aby ją poznać. 

Rzeczywiście na wskroś nowoczesna, jaki dotąd widziałem w telewizji. 

Stary kierowca dobrze prowadził, że na 23 byliśmy w domu. Tylko koszty 

wyniosły znacznie więcej od zapowiedzianych. 

 

26 lipca 1978 Malowanie kościoła . Kościół w Milanowie bardzo miły, 

przytulny, od początku podoba mi się i czułem się w nim swojsko. Skromnie 

pobielony na kremowo, tylko w ołtarzu głównym tło na plafonie Pańskie 

Przemienienie wnosiły barwy. Wystrój ciemny, z wyjątkiem ołtarza głównego, 

który podczas ostatniego malowania zrobiony był na biało z niebieskim.  



Lecz to wszystko było już bardzo zakurzone, miejscami zawilgocone, 

przejęte pleśnią. Zapadła więc decyzja odmalowania wewnątrz kościoła już               

w toku robót przy cmentarzu. Radni i zainteresowani ta parafią myśl podjęli. 

Rozejrzałem się za wykonawcami. Lepiej zawsze bliscy niż dalecy, bo 

odpada problem zakwaterowania i żywienia., Przecież są stolarze, murarze, 

malarze miejscowi, wykonują nie gorzej od obcych, bo będą robić dla siebie 

oraz pozostając na miejscu będą wystawieni na krytykę  i wymówki. Tylko 

artysty do renowacji obrazów nie ma, ale znowu artyści biorą olbrzymie sumy 

jako honorarium, wykonanie zaś w dzisiejszej sztuce wprost monstrualne. 

Przypomniał mi się  malarz ludowy z Pogłosek, Józef Bebka, z nim nawiązałem 

kontakt. Przyjechał, popatrzył i podjął się.  Miejscowy zaś malarz pokojowy po 

szkole  budowlanej Lech Trochunowicz podjął się  malowania gładkiego. 

Z kolei napisałem wniosek do Kurii Diecezjalnej, do Komisji 

Architektury i Sztuki, przedstawiając projekt planowanych robót. Ks. Biskup 

Sufragan Wacław Skomorucha, jako przewodniczący Komisji i  Ks. Tadeusz 

Kulig przyjechali jednego dnia  na wizje lokalną, po czym otrzymałem 

urzędową odpowiedź , po większej części zatwierdzającą, mój projekt 

odmownie tylko co do nowych obrazów na ścianach   prezbiterium: 

Nawiedzenia N. M. P. i Zwiastowania.  

Kolejną czynnością było zebranie funduszu wystarczającego na tak 

kosztowne prace. W niedzielę 8 stycznia  podałem w skrócie rozliczenie  

dotychczasowych robót, a następnie szczegółowo omówiłem  plan pracy na ten 

rok. Odpowiedź przyszła podczas kolędy i to konkretna: hojne ofiary                           

w pieniądzach i 8 dębów w materiale na roboty stolarskie. Niektórzy nie mając 

teraz zadeklarowali wpłacić w swoim czasie Inie zawiedli. 

Dęby ścięto późno, bo w kwietniu, ale znaleźli się ochotni wykonawcy, 

którzy zawieźli kloce do tartaku do Wohynia i przywieźli gotowa tarcicę, 

układając je fachowo na podwórku do przeschnięcia. Najbardziej czynny w tym 

był Ludwik Matyńkowski i Kazimierz Milanowski, ale i inni także pomagali. 

Roboty zaczęły się  17 maja. A już od Wielkanocy parafianie dopytywali 

się o nie, wyrażając obawę, czy zdąży  się zrobić  na czas przed odpustem. Ale 

roboty malarskie  wymagają ciepła i suchego powietrza, aby szybko schło.  

Rusztowanie w prezbiterium i drugie przesuwne na nawie wykonali 

miejscowi stolarze: Stefan Reniszak, Józef Dobosz, Stanisław Pieńkus i Ludwik 

Matyńkowski. Potem je również rozebrali. Pieńkus roił też różne poprawki 

murarskie. 

Obaj malarze, Lech i Bebko, przystąpili  do pracy równocześnie, 

wzajemnie sobie pomagając, rada i czynnie.   

Belko zaprojektował i namalował tło do figury Niepokalanego Poczęcia 

według  poddanej myśli przewodniej: ,,Witaj Jutrzenko rano  powstająca” … 

Polski krajobraz: łąki, zagony zbóż, brzozy i sosny, dalej świerki, kapliczka 

przydrożna  i krzyż, na horyzoncie mgliste zarysy gór, oraz zorza polarna 

różowiąca chmury zapowiada bliski wschód słońca. Wyżej błękity nieba. Całość 



wykonana w sposób naturalistyczny, że rozpoznać Można rodzaje kwiatów              

i gatunek zbóż, drzewa zaś choćby siekierą brać i rąbać. 

 

 
 

Powstał problem  obrazu w górze ołtarza. Dawny, przedstawiający                 

P. Jezusa prawą ręką wskazującego niebo, a lewą swoje serce, był trudny do 

rozpoznania i zniszczony w połowie. Powstał projekt nowego W pierwszej 



chwili P. Jezus jako młodzieniec, ale w ostatnim momencie myśl jakby 

natchniona: bł. O. Maksymilian Kolbe, czciciel Niepokalanej …  

I tak powstał nowy obraz na płycie pilśniowej, w formacie 145 X 115 

cm., jako kapłan w stule, ale  z pasiakiem obozowym w lewej ręce. Tło obrazy  

z dymami krematorjum, z drugiej strony dwie korony”. Twarz natchniona, oczy 

patrzące na każdego, z której strony byłby obserwowany. 

 

 
 

Filary ołtarza i gzymsy tylko częściowo powróciły do dawnego wyglądu, 

bo zostały pomalowane w dwóch odcieniach: ciemny brąz i kolor piaskowy. 

Później w tych samych odcieniach został zrobiony cały wystrój kościoła, gdyż 

sam kolor ciemny  dawał nastrój zbyt ponury. 

Obraz Pańskiego Przemienienia  na plafonie był również bardzo 

zniszczony, ze przy skrobaniu prawie połowa spadła. Babko na dawnych liniach 

dał nowe barwy, pełne, żywe, iż obraz nabrał zupełnie nowego wyrazu. 

Fotografie czarne nie oddają rzeczywistości, można ją zobaczyć na zrobionych 

przezroczach. 

 



 
 

 

Lech także należycie wywiązał się ze swego zadania. Dobrał niezwykle 

miły odcień kremu. Sam sobie radził, pilnując staranności wykonania, że nic nie 

zostało pominięte, nie znać żadnego pociągnięcia  pędzla. Jak początkowo 

parafianie mieli  duże zastrzeżenia co do jednego wykonawstwa, widząc wyniki 

nabrali przekonania i uznania. 

Bebko wspaniale też odnowił figury Niepokalanej i Pana Jezusa, dając 

wyraz twarzy jakby ożywionej. Ciekawy też dał kolor Płaszcza P. Jezusa, trudny 

do kreślenia. Później odnowił także krucyfiksy przy kropielnicach. Najwięcej 

nabiedził się nad stacjami Drogi Krzyżowej, lepiąc i uzupełniając gipsem 

uszkodzenia, dając nowe barwy postaciom. 

Na obraz O. Maksymiliana, na pomalowanie figur Niepokalanej                    

i P. Jezusa znaleźli się bezimienni ofiarodawcy, którzy swoją ofiarą pokryli 

koszty malowania z nadmiarem. Na zakończenie Pieńkus z Czarniakiem 

wymurowali z cegły ścianki przedsionka. Drzwi wahadłowe dorobi Milanowski. 

Dobosz z Reniszakiem zrobili nowe dębowe stopnie przed ołtarzem. Balustrada 

została usunięta. Tyle robót wykonanych pociągnęło poważne koszty, ale choć 



parafia mała , ofiar pozwoliły pokryć wszystkie. A z wykonaniem zdążyliśmy 

na czas.  

Należy jeszcze wspomnieć postawę parafian podczas robót: nie tylko 

interesowali się, ale i przynosili żywność dla pracujących i to bez żadnego słowa 

prośby czy zachęty, ale samorzutnie; a także w każdą sobotę znalazło się kilka 

osób do sprzątania, by na niedzielę umożliwić wejście. 

 

29 lipca 1978 ogrodzenie posesji parafialnej i koło plebanii było już 

bardzo stare, że nikt nie potrafił określić czasu jego budowy. Nic dziwnego, że 

było już pokrzywione, częściowo upadało. Kupiłem 600 kg. drutu, z czego 

wyszło 230 m siatki. O słupki postarał się Henryk Siuciak. Pieńkus z pomocą 

Styczyńskiego wykonał. Na odpust i to było gotowe. 

 

2 sierpnia 1978 Jubileusz 50 – lecia Parafii W duszpasterstwie należy 

każdą okazję wykorzystać do zmobilizowania części lub wszystkich parafian 

pod pewnym kątem. Nie mogłem więc pominąć milczeniem Jubileuszu 50 – 

lecia istnienia parafii. Myślałem o nim już od chwili, jak tylko poznałem jej 

historię.  

Już w ubiegłym roku podczas odpustu zapowiedziałem jubileusz, podając 

zarys programu przygotowania. Na pierwszym miejscu postawiłem sprawy 

duchowe. Zachęciłem do nowenny pierwszych piątków, sobót i niedziel 

miesiąca. Dla ułatwienia spowiedzi porozumiałem się emerytem Ks. Prałatem 

Bronisławem Narojkiem, aby na te trzy dni przyjeżdżał przez cały rok. 

Przygotowania do jubileuszu były prace materialne i porządkowe: 

odnowienie kościoła i plebanii ogrodzenie, uprawa kwiatów … 

W bezpośrednim przygotowaniu począwszy  od 25 czerwca wszystkie 

niedziele poświęcone były historii parafii, wspomnieniem, omówienie stanu 

aktualnego celem zainteresowania i zaangażowania. W niedzielę 9 lipca 

wspólnie z Radą Duszpasterską ustaliliśmy dekoracje i program uroczystości. 

Zaraz w tygodniu pojechałem do Ks. Biskupa Ordynariusza, by ten program 

przedstawić do akceptacji lub skorygowania.  

Porozumienie z Ks. Biskupem i zaproszenie miało miejsce już w grudniu 

ubiegłego roku. Wtedy ustalony został termin na niedzielę 30 lipca. Ale             

w rozmowach powstał problemach udziału, bo w większości wypadków okazało 

się to niemożliwe, że ostatecznie kilku sąsiadów deklarowało przyjazd. 

Przedstawiłem to teraz Ks. Biskupowi, więc nastąpiła zmiana dnia uroczystości 

na sam dzień odpustu  - środę 2 sierpnia. Nie wszyscy parafianie byli z tego 

zadowoleni, szczególnie pracujący, ale im wytłumaczyłem przyczynę zmiany. 

Przy okazji przyjazdu Biskupa miało się odbyć bierzmowanie. Już w maju 

zacząłem przygotowanie niedzielne uczniów od klasy VII w zwyżki kilkunastu 

dorosłych. Referent Nauki Katolickiej Ks. Roman Perz zwolnił od egzaminu, 

więc decyzja przyjęcia opierała się na świadectwie nauki religii i bezpośrednim 

przygotowaniu.  



Wysłałem zaproszenia do wszystkich księży kondekanalnych , sąsiadów, 

pracujących dawniej w tut. Parafii lub nawet udzielających się dorywczo, no              

i rodaków. Zaprosiłem także hrabiów Żółtowskich.  

W ramach dekoracji w kościele zawieszono wieńce, jak również na 

frontonie kościoła, a wśród nich wielką 50 – tkę i napis: ,,Ciebie Boga 

wychwalamy”. W różne strony rozciągały się  sznury barwnych proporczyków. 

Ołtarz polowy został przygotowany  pod lipami, także samo przystrojony aż do 

figury Matki Bożej. Pogoda dopisała wspaniale, dzień wyjątkowy, temperatura 

300C. 

Ks. Biskup przyjechał swoim samochodem przed godz. 9, przywożąc Ks. 

Chwedoruka, który zaraz odprawił Mszą Św. , podczas której Ks. Biskup 

wygłosił kazanie do zgromadzonych dzieci. O godz. 10 sam Ks. Biskup 

odprawiał i udziela bierzmowania równo  100 osobom. 

 

 
 



 
 

Główna uroczystość jubileuszowa odbyła się o godz. 12 Ks. Biskup 

poprzedzony przez ministrantów dziewczynki z wiązankami kwiatów przybył 

do ołtarza polowego. W tym samym czasie księżą zasiadając gdzie który mógł 

słuchali spowiedzi, koncelebranci zaś ubierali się. Teraz dopiero nastąpiło 

uroczyste powitanie. 

Rozpoczęły je starsze kobiety w strojach ludowych: Matyńkowski Maria, 

Henryka Czarnecka, Maria Wierzchowska, Zofia Syczyńska, Maria Trokowicz                

i Władysława Żebrowska, śpiewając kantatę dostosowaną do okoliczności: 

,,Niech ci, Gościu nasz dostojny, 

Jaśniejący dusz Hetmanie, 

Zabrzmi pieśnią orszak znojny 

Na radosne powitanie: 

 Pasterzu drogi, wstąp w nasze progi, 

 Na nasze gody błogosław nam!” 

Czyste głosy w melodii ludowej niosły się daleko i dziwnie chwytały za 

serce, że robiło się miękko i rozczulenie chwytało za gardło. 

 



 
 

Następnie wystąpiły przedszkolaki z chóralnym powitaniem, które 

dzwoniło cieniutkimi głosami:  

,,Choć jesteśmy mali, 

Lecz serduszka mamy 

I księdza Biskupa 

Serdecznie kochamy”. 

Ks. Biskup zapytał każde dziecko o imię, pochylając się nisko do nich               

i obdarzył obrazkiem. Po chwili wystąpiły dzieci  szkolne także w deklamacji 

zespołowej: 

 



 
 

,,Ekscelencjo 

Najdostojniejszy Arcypasterzu. 

Przy twym wkroczeniu w kościelne progi 

Wita cię dziatwa, Ojcze drogi: 

Dzieci Milanowskie duże i małe 

Stoją wokół ciebie nieśmiałe 

I wszystkie zgodnie to oznajmiamy, 

Że Cię, jak ojca swego – kochamy. 

Jak niegdyś Chrystus – stajesz wśród dzieci, 

Uśmiech dobroci w Twej twarzy świeci, 

Więc się ośmiela prosić maleństwo: 

- Racz dać święte błogosławieństwo”. 

 Ładnie popisały się dzieci od klasy I do VII. Więc wystąpili ministranci, 

w dużej grupie wszyscy w komżach i pelerynkach: 

 ,,Jest i ministrantów gromadka nie mała 

 Która Księdza Biskupa powitać by chciała „… 

Szczególnie wymuszone było zakończenie: 

 ,,A jeśli będzie taka wola Pana, 

 Który wciąż nowych uczniów wzywa –  

Może z nas który w godności kapłana 

Pójdzie na wielkie Boże żniwa. 

 Na te nadzieje w służbie Bogu 



 Błogosław nam, Arcypasterzu”. 

 

Biskup uśmiechnięty zachęcił ich, by te słowa prawdziwie stały się 

rzeczywistością. Z kolei wystąpiła młodzież: Dorota Bożym, Jola Korczyk, 

Wanda Matyńkowski, Hanka Nazaruk, Marzena Żebrowska, Krzysiek 

Prokopiuk oraz Wiesiek Ostapiuka deklamując napisany wiersz 

okolicznościowy. 

 

 
 

W imieniu starszego pokolenia wystąpili radni w otoczeniu kilku kobiet  

w strojach ludowych. Władysław Siuciak podał chleb i sól, zaś Antoni Kwiatek 

przemówił: 

-,,Najdroższy Arcypasterzu. Witamy Cię w naszej parafii, jako 

Gospodarza, z zarazem miłego Gościa, na uroczystości naszej parafialnej 

rodziny Bożej. Jako Polscy synowie i córy katolickiego Narodu, wzorem 

praojców witamy Cię po staropolski tym chrześcijańskim pozdrowieniem: 



,,Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. – oraz chlebem i solą, abyś ten 

bochen wiejskiego chleba powszedniego pobłogosławił, niech stanie się 

pokarmem dla nas, naszych rodzin i całego społeczeństwa, a jako chleb Boży 

sycił też nasz dusze”… 

W dalszym ciągu mówca nawiązał do uroczystości, witając wszystkich 

przybyłych kapłanów. Prosił tez o modlitwę, ofiarę Mszy Św. oraz 

błogosławieństwo na dalsze  lata zżycia parafialnego. 

I znowu rozbrzmiała radosna melodia życzeń wdzięczności dla 

Arcypasterza, jako akord końcowy. 

Z kolei miejscowy proboszcz w wielkim skrócie przedstawił historię 

parafii i scharakteryzował prace duszpasterską przez te lata. 

 

 



 

 
 



 
 

Rozpoczęła się koncelebra Ks Biskupa z kapłanami tu pracującymi                            

i rodakami: Ks. Józef Chmielewski, Ks. Wacław Pieniak, Ks. Władysław 

Proczek, Ks. Zygmunt Błoński, Ks. Siuciak i Ks. Milanowski. 

 



 
 

Kazanie wygłosił Ks. Biskup nawiązując do roli parafii w życiu Kościoła 

i jego zbawczej misji oparciu o odwieczne i niezmienne a zawsze aktualne 

prawdy Boże. Modlitwę powszechną wiernych odśpiewał Ks. Błoński swoim 

dźwięcznym głosem. Majestatycznie brzmiały wspólnie wyśpiewane słowa 

konsekracji. Długo trwało udzielanie Komunii Św., zwłaszcza że należało 

zachować wszelką ostrożność ze względu na porywisty wiatr. W ciągu tego dnia 

rozdano ponad 1000 Komunii Św., co najlepiej świadczy o należytym przeżyciu 

uroczystości. 

 



 
 

 
 

Jako w dzień odpustu, odbyła się procesja eucharystyczna, która wystąpiła 

w pełnym składzie, barwnie i licznie z udziałem dzieci i młodzieży. 

Dziękczynne ,,Tedem” zakończył uroczystość powróciwszy razem z procesją do 

kościoła, Ks. biskup poświęcił nowy obraz bł. O. Maksymiliana. 

 



 
 

Po zakończeniu uroczystości w kościele , odbył się na plebanii obiad. 

Stoły były ustawione na sali katechetycznej, a mimo to okazało się za ciasno. 

Zasiadło bowiem wraz z Biskupem 27 księży i 18 osób z parafii: przedstawiciele 

rady oraz najbardziej czynni wykonawcy i pomocnicy. I teraz jakże dużo 

pomagała S. Szepietowska podając do stołu. Obiad przygotowały Wedeniukowa 

i Milanowska z wydatną pomoczą Czarneckiej oraz Władysławy i Ludwiki 

Piwowarczuk. 

Pod koniec obiadu w przemówieniu podziękowałem Ks. Biskupowi za 

przydział do Milanowa, gdyż znalazłem tu wyśmienite warunki pracy, oraz za 

uświetnienie uroczystości. Kapłanom : Ks. Chwedorukowi za praktykę 

duszpasterską na wikariacie w Parczewie i pomoc po dni dzisiejsze; poprzednim 

proboszczom za ich wkład, ,,łatwo bowiem budować na fundamencie przez 

innych dobrze wzniesionym; kondekanalnym i sąsiadom za współpracę. 

Podziękowałem także parafianom za ich życzliwość osobistą i oddanie się 

sprawie. 

Z kolei przemówił Ks. Chwedoruk, a następnie p. Władysław Żebrowska, 

podkreślając zasługi każdego kapłana tu pracującego, bo choć każdy inny 

pracował dla jednego celu. 

Wspólna fotografia pozostawiła trwałą pamiątkę uroczystości, jaką                   

w tutejszej parafii może przeżyć już tylko następne pokolenie. 

Na polecenie Ks. Olechowskiego przesyłam krotki opis uroczystości wraz 

z historią parafii do wydrukowania w Wiadomościach Diecezjalnych.  

Zapomniałem jeszcze wspomnieć o zasługach z Ks. Siuciaka, który 

przywiózł i zainstalował urządzenia radiofoniczne, dzięki którym wszyscy 



uczestnicy mogli jednakowo słyszeć. A frekwencja ludzi, jak na dzień 

powszedni i to w porze  opóźnionych żniw była niezwykle liczna. 

 

 

 

Jubileusz zamyka jakby pewien okres dziejów parafii, w dużej mierze 

opisanych w formie retrospekcji. Dalszy ciąg będzie już ściśle tylko kroniką. 

 

6 sierpnia 1978 Śmierć Papieża Pawła VII Dnia 7 sierpnia w pierwszym 

dzienniku katolickim usłyszałem komunikat: 

Ojciec Święty Paweł VI nie żyje. Zmarł wczoraj wieczorem o godz. 2140, 

w swojej letniej rezydencji Pastel Gandolfo. 

 

 
 

Nie było niespodzianką . Papież liczył już 81 lat i od dłuższego czasu 

dochodziły wieści o jego chorobie. Mimo to wiadomość o śmierci wywarła duże 

wrażenie na każdym, kto ją usłyszał. W Najbliższą niedzielę, 13 sierpnia 

zamiast kazania  wspomnienia o Zmarłym, przedstawiając jego sylwetkę jako 

człowieka i Namiestnika Chrystusa: 15 lat pontyfikatu, Papież pokoju, Papież 

pielgrzym, Papież jedności Kościoła … 



Papież Paweł VI był także wielkim przyjacielem Polski: 18 sierpnia 

1965r. przesłał do biskupów polskich orędzie z okazji 1000 – lecia chrztu Polski 

i wyraził chęć uczestnictwa w uroczystościach milenijnych. 

17 października  1971r. osobiście dokonał beatyfikacji O. Maksymiliana 

Kolbe; 

18 listopada 1972r. bullą  ,,Episcoporum Poloniae coetus”  została 

unormowana administracja kościoła na Ziemiach Odzyskanych.; 

1grudnia 1977r. wizytę w Watykanie złożył Edward Gierek. 

W poniedziałek o godz. 19 odprawiona była Msza Św. za zmarłego 

Papieża Pawła VI. 

 

26 sierpnia 1978 Jan Paweł I Konklawe mające wybrać nowego papieża 

zostało otwarte w sobotę 26 sierpnia, w uroczystość M. B. Częstochowskiej. Już 

drugiego dnia w czwartym głosowaniu został wybrany kardynał patriarcha 

Wenecji Albino Luciani, który przybrał imię Jana Pawła I. 

Następnego dnia zamiast kazania omówiłem dane biograficzne nowego 

Papieża według informacji radiowych; od początku otrzymał przydomek  

,,Papież uśmiechu”. Szczególnie podkreśliłem dzień wyboru, sugerując nazwę 

że to jakby ,, polski papież”, a już w każdym razie ,,papież maryjny”. 

W niedzielę 3 września odbyła się inauguracja pontyfikatu. Nie  koronacja 

gdyż nowy Papież nie włożył na głowę tiary, lecz zwykłą mitrę biskupią; nie 

użył też  ,,seckia gestatoria” – lektyki, ale szedł pieszo wobec zgromadzonych 

wiernych. To zapowiada postawę współczesną i ducha reformistycznego, 

budząc w świecie daleko posunięte nadzieje. 

 

29 września 1978 Jan Paweł I nie żyje. Tego dnia w dzienniku 

radiowym o godzinie 7 rano podano pierwszy komunikat: 

- jak podało radio watykańskie Jego Świątobliwość Ojciec Święty Jan 

Paweł I Biskup Rzymski nie żyje. Zmarł w Watykanie w nocy po 33 dniach 

pontyfikatu.  

Co się stało? Rano o 530 sekretarz osobisty Papieża wszedł do sypialni, 

gdyż nie znalazł go w kaplicy. Poszukując więc papieża, znalazł go martwego 

na łóżku, przy zapalonej lampce, sprawiającego wrażenie osoby pogrążonej             

w lekturze. Wezwany lekarz stwierdził zgon, który nastąpił prawdopodobnie 

około godz. 23, w wyniku ostrego ataku serca.  

Pogrzeb odbył się w środę dnia 4 października w godzinach 

popołudniowych. Dość duże fragmenty uroczystości żałobnych pokazała 

telewizja. Na pogrzeb Papieża przybyły oficjalne przedstawicielstwa ze 102 

krajów, również z Polski. Przybyły tez oficjalne delegacje z 15 kościołów 

niekatolickich oraz wyznań niechrześcijańskich. 

Znamienne, że Paweł VI i Jan Paweł I wyrazili w testamencie życzenie, 

aby pogrzeb był jak najskromniejszy. Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się na 

placu przed Bazyliką. 



W tym samym czasie, w środę o 1730 odprawiłem również Mszę Św. 

żałobną za zmarłego Papieża. 

 

 

 

 P O L S K I    P A P I E Ż 
 

 

16 października 1978 Jan Paweł II Kolejne konklawe ogłoszone na 14 

października . udział brali ci sami kardynałowie w liczbie 111. pojechali także           

i polscy. Prymas i Karol Wojtyła. Cały Świat z zaciekawieniem oczekiwał  

wyniku już nawet w pierwszym dniu. W poniedziałek 16 października  

wieczorny dziennik telewizyjny stał się sensacyjny: 

Jak donoszą korespondenci z Rzymu przed godziną 19, został wybrany 

papieżem Karol Kardynał Wojtyła, Metropolita Krakowski, który przyjął imię 

Jana Pawła II. 

 



 
 

Ze zdumienia aż dech zaparło. Jak to? Polak Papieżem? Tego jeszcze               

w historii nie było. W tym dzienniku ani słowa więcej. Dopiero potem 

komentarze sypały się obficiej, trwały coraz dłużej, aż do euforii, jaka ogarnęła 

całą Polskę. O niczym innym nie mówiono, jak tylko o ,,Papieżu Polaku”. 

Podobnie cały świat. 

 



 
 

Urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. Święcenia kapłańskie 

otrzymał w dniu Wszystkich Świętych 1946r. z rąk Arcybiskupa Adama 

Sapiehy. 

Papież Pijus XII mianuje go biskupem 4 lipca 1958r. 30 grudnia 1963r. 

zostaje Metropolita Krakowskim, jako 76 biskup krakowski. 

26 czerwca 1967r. otrzymał godność kardynała. Razem z Prymasem 

Polski staja się głównymi filarami kościoła w Kraju. 

Dał się poznać już na Soborze Watykańskim II zabierając głos                        

w obradach i uczestnicząc w redagowaniu niektórych dekretów  konstytucji 

soborowych. Zasłynął również z działalności na Synodach Biskupów. Wybrany 

został papieżem nie  dlatego, ze jest Polakiem, ale zdecydowały o tym jego 

osobiste walory. Należy tez dodać: i asystencja Ducha Świętego. 

Nie wiadomo  skąd, pojawiły się zaraz i głosy obaw, powołując się na 

jakieś głośne i nieznane stare i nowe przepowiednie, jakoby czekał Kościół                   

i świat niezwykle krwawe wydarzenia za pontyfikatu Polaka. Między innymi 

znalazł się i wiersz Słowackiego: 

Pośród niespodzianek Pan Bóg uderza 

 Otworzył tron: 



…Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość, 

 robactwo, gad 

Zdrowie przyniesie, rozpali miłość 

 i zbawi świat. 

Wnętrze kościołów on powymiata, 

 oczyści sień; 

Boga pokaże w twórczości świata 

 Jasno, jak w dzień. 

 

Jedno wszystkich dziwiło, że osoba Papieża Rodaka oficjalnie 

zainteresowała się polska prasa i telewizja, a nawet czynniki urzędowe, 

wysyłając depesze gratulacyjne, także oficjalne przedstawicielstwo na 

inaugurację pontyfikatu, transmitując też przebieg uroczystości bezpośrednio             

w radio i telewizji. 

 

22 października Inauguracja Pontyfikatu. W piątek przez radio                      

i telewizję  podano oficjalni, że na uroczystość inauguracji  pontyfikatu Jana 

Pawła II na niedzielę 22 października , udaje się do Rzymu rządowa delegacja 

polska z Henrykiem Jabłońskim na czele. Pojadą także delegacje kościelne: 

najwięcej z Krakowa, ale także ze wszystkich diecezji, z KUL-u i Akademii 

Teologii w Warszawie, oraz wiele osób prywatnych, szczególnie z Wadowic,               

a wśród nich chrzestna Papieża. Druga wiadomość jeszcze bardziej interesująca: 

cała uroczystość będzie bezpośrednio transmitowana przez polskie radio                        

i telewizję, przez co wszyscy możemy być  uczestnikami i możliwie dużo 

zobaczyć.  

Za późno już było aby zmienić porządek nabożeństw, aby wszystkim dać 

możliwość oglądania , więc Msze były tylko czytane, zamiast kazania krótki 

komunikat i czym prędzej do domu, aby zasiąść przed telewizorami. 

Uroczystość odbyła się na placu Św. Piotra przed Bazyliką. Punktualnie               

o godz. 10 chór sykstyński  rozpoczął śpiew na wejście litanii do Wszystkich 

Świętych. Z głównych drzwi Bazyliki wyszła procesja: Krzyż, za nim                           

w dwuszeregu 126 kardynałów ubranych w ornaty gotyckie, w infułach na 

głowie, koncelebrantów Papieża. Na końcu Ojciec Święty  w asyście dwóch 

kardynałów, tak samo ubrany, z pastorałem w ręku w kształcie krzyża z dużą 

figurą Ukrzyżowanego Chrystusa. Wszyscy zbliżali się do ołtarza, całując go, 

po czym Ojciec Święty udał się do forum na podejście pod kolumnadę Bazyliki, 

gdzie został mu wręczony palisz arcybiskupi – oznaka władzy Najwyższego 

Pasterza. 

Z kolei nastąpiła ceremonia hornagium – hołdu przez wszystkich 

kardynałów. Podchodzili wg. porządku starszeństwa w nominacji i całowali 

pierścień Rybaka na dłoni Papieża. Drugim z kolei był Kardynał Stefan 

Wyszyński. Na jego przyjęcie Papież wstał  i pierwszy schylił się ręki Prymasa, 

po czym Prymas  ucałował Jego dłoń , a następnie ucałowali się serdecznie po 



bratersku i nie było widać, żeby zamienili choć jedno słowo, widocznie nie 

mogąc mówić ze wzruszenia. Wzruszenie to udzieliło się także  wszystkim 

widom. Potem podchodzili inni kardynałowie. Z każdym Papież zamienił choć 

kilka słów, z niektórymi nawet nieco dłużej. 

 

 

 

 

 

Msza Św. była w języku łacińskim. Pierwsze czytanie  Pisa Św. w języku 

angielskim, drugie po polsku. Ewangelia  była czytana po łacinie i śpiewana po 

grecku.  

Papież siedząc na tronie zaczął kazania  czytając. Jako temat posłużył 

cytat Ewangelii: ,,Ty jest Chrystus Syn Boga żywego”. Mówił w języku  

włoskim, ale potem przeszedł na inne języki, najpierw po polsku: 

Do was się zwracam, umiłowani Rodacy. Umiłowani moi Rodacy, 

pielgrzymi z Polski, bracia biskupi z waszym wspaniałym Prymasem na czele, 

kapłani, siostry i bracia polskich zakonów, do was przedstawiciele Polonii 

całego świata. Cóż powiedzieć do was którzy tu przybyliście z mojego 

Krakowa, od stolicy Św. Stanisława, którego byłem niegodnym następca przez 

lat 14. Cóż powiedzieć? Wszystko, co mógłbym powiedzieć ,, będzie blade                 

w stosunku do tego , co czyje w tej chwili moje serce. Więc oszczędźmy sobie 

słów. Niech pozostanie wielki milczenie  przed Bogiem, które jest samą 

modlitwą.  

Proszę was, nie przestawajcie być z Papieżem, który dzisiaj przemawia 

słowami poety: ,,Matko Boża co Jasnej bronisz Częstochowy w Ostrej świecisz                 

z Bramie” – i do was kieruje te słowa w tej niezwykłej chwili. Niech to na 

dzisiaj wystarczy. 

Potem Papież przemówił w wielu językach, zwracając się do całego 

świata. 

Komunie Św. rozdawał Papież przy ołtarzu, liczni kapłani po całym 

placu. Przyjmowana stojąc.  

Udzielił też Ojciec Święty błogosławieństwa apostolskiego  z odpustem 

zupełnym wiernym uczestniczącym w tej uroczystości zarówno bezpośrednio, 

jak i za pośrednictwem środków masowego przekazu radia i telewizji.  

Zabrzmiała melodia ,,Te Deum”, ale już w tym czasie  kardynałowie 

odchodzą do bazyliki, Papież zaś zeszedł ze szczytu schodów przed ołtarz, 

błogosławił zgromadzonych tu chorych na wózkach inwalidzkich, a potem 

gestami i uśmiechem pozdrawiał tłumy. Rozległy się chóralne oklaski i okrzyki. 

Spostrzegł też grupę Polaków, którą z daleka można  wyróżnić po chorągwi                 

z M. B. Częstochowską i po strojach krakowskich i góralskich. 

 

 



 

Po godzinie 13 skończyły się ceremonie , Papież odszedł do swych 

apartamentów, plac powoli pustoszeje. Pozostali Polacy, których teraz dobrze 

widać, że można nawet rozpoznać. Czekają na ukazanie się papieża w oknie , 

czeka także telewizja. Po kwadransie biała postać ukazuje się . Zrywają się 

oklaski i okrzyki. 

Ojciec Święty przemówił krotko po włosku i odmówił z ludem ,,Anioł 

Pański” po łacinie. Przemówił i po polsku: - Pragnę przekazać ostatnie słowo do 

moich rodaków, do wszystkich pielgrzymów z Polski. Dziś odmawiacie ,,Anioł 

Pański” z Papieżem. Wnet wrócicie do polski. Gdy go będziecie odmawiać,                   

a proszę abyście odmawiali go  często, odmawiajcie go razem z bratem, synem 

naszej Ojczyzny. 

 

12 listopada Święto Odrodzenia. Dziwna rzecz – przemilczano 50 

rocznice odzyskania niepodległości, od dłuższego zaś czasu zapowiadano 60 

rocznicę. Wprawdzie urzędowo rocznicę tę obchodzono 6 listopada, jako 

wspomnienie powstania rządu lubelskiego, ale nie przekreślano znaczenia  dnia 

11 listopada 1918 roku.  

Władze kościelne również zaleciły, aby te rocznicę obchodzić uroczyście 

i w tym dniu lub w niedzielę we wszystkich kościołach odprawić Mszę Św.                 

w intencji Polski i za poległych w obronie Ojczyzny. Wybrałem niedzielę  dla 

większej frekwencji ludzi. Zgłosili się tez kombatanci walk partyzanckich                    

z zamówieniem Mszy Św.  

Poleciłem dać spis wszystkich poległych na wojnie  i pomordowanych             

w więzieniach i obozach, aby przygotować ich wspomnienia na wzór apelu. 

Także ludzie zgłaszali swoich bliskich i znajomych. Wielką pomocą służył 

Antoni Kwiatek. Dnia 12 listopada Msza Św. o godzinie 9, frekwencja bardzo 

duża. We wprowadzeniu zapowiedziałem intencję. W kazaniu w układzie 

chronologicznym przekrój walk o wolność Polski, począwszy od konfederatów 

barskich … Gdy doszedłem do czasów nam bliskich, występował Kwiatek                     

i zapowiadając: ,,Polegli na polu chwały” – czytał imiona i nazwiska tutejszych 

rodaków. 

Na zakończenie: ,,Boże, coś Polskę”. 

 

10 grudnia 1978 Dzień Jasnogórski. Obecny – III rok przygotowania do 

Jubileuszu 600 – lecia Jasnej Góry obchodzony jest jako rok wdzięczności 

wszystkich parafii polskich  dla M. B. Jasnogórskiej. składa się na to trzy akcje 

duszpasterskie: 

Jubileuszowa delegacja na Jasną Górę 

Dzień Jasnogórski w parafii 

Rozpoczęcie ponownego nawiedzenia rodzin 

Delegacja udała się do Częstochowy na niedzielę 3 grudnia. Zebrało się 

33 osoby. Przewodniczyli Marek Klej z żoną i S. stasia Niemira. Delegacja 



zawiozła przygotowany  ,,Adres do Matki Bożej Jasnogórskiej”, w którym 

wyrażona była gotowość parafii do oddania oraz przedstawione jej problemy                 

i bolączki.  Adres ten pozostał w księdze parafialnej na jasnej Górze, odpis                     

w takiej księdze na miejscu. Nasz adres  był podpisany przeze mnie  i przez 

delegatów. 

Dzień Jasnogórski odbył się 10 grudnia. poprzedzony był triduum 

nabożeństwa adoracyjnego. Nauki głosił Ks. Stanisław Kisiel, który dobrze 

wywiązał się z zadania, ale frekwencja była słaba. Na rozpoczęcie Mszy Św.                

o godzinie 9 delegacja weszła do kościoła  ze śpiewem melodii pielgrzymkowej: 

- Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi … z refrenem: Zachowaj wiarę ojców, 

utwierdź wiarę matek, nie daj wiary wyrwać z serca polskich dziatek.  

 

 

 

 

 

Delegaci  wręczyli mi  księgę i inne materiały związane z tym dniem, oraz 

dary od siebie: świece na ołtarz, które zostały na nim ustawione, turibulum                  

z łódką i jeszcze w kopercie pewną kwotę  na potrzeby parafii 

Po kazaniu akt oddania parafii poprzedzony był fanfarami. Obraz M. B. 

Częstochowskiej był udekorowany na tle biało – czerwonym z napisem: ,,600 

lat Maryjo z nami”. Na zakończenie Apel Jasnogórski. 

Po komunii nastąpiła trzecia część akcji – Zaproszenie Maryi do 

nawiedzenia rodzin. Odczytałem adres z zachowanej kopi. Znowu zagrały 

fanfary. Najpierw wypowiedziałem zaproszenie od siebie  w imieniu całej 

parafii: - Jako Pasterz parafii, świadomy odpowiedzialności za powierzone mi 

dzieci Boże, błagam Cię Matko Chrystusowa , zechciej pójść do każdej rodziny 

w mojej parafii. Bez Ciebie  i bez Twojej pomocy nie potrafię uratować 

wszystkich dla Chrystusa … 

- Matko łaski Bożej. Proszę Cię, pójdź do wszystkich rodzin, nawiedz je, 

nawróć, odmień. daj łaskę aby wszyscy Cię przyjęli, aby nikt nie odrzucił twego 

nawiedzenia. Niech drzwi wszystkich domów otworzą się  dla ciebie, abyś nie 

musiała jak w Betlejem szukać miejsca w gospodzie, abyś była jak w Kanie 

Galilejskiej Gospodynią każdej rodziny … 

 



 
 

W imieniu rodziców wypowiedział Marek klej: 

- Jasnogórska Królowo Polski , Opiekunko naszych rodzin …Prosimy 

Cię, wejdź w progi naszych domów jako pełnoprawna Pani i serdeczna Matka 

naszych ognisk domowych. Przyzywamy, Maryjo, Twej świętej obecności                 

,,w rodzin kole, w troskach rodziców, dziatek snach”’ gdyż bardzo 

potrzebujemy Twych czujnych oczu i pomocnych dłoni … 

Wystąpiła jeszcze i Wiesia Ziółkowska, wyrażając od dzieci zaproszenia 

w formie deklamacji:  

Proszę Cię, Matko Boża, 

Rodzinna Panno Święta, 

Przyjdź do naszych domów 

Na co dzień, nie od święta … 

 … Uświęć nasze rodziny 

 Przed swoim sześćset- leciem: 

 Wszystkie niech będą święte 

 Jak Twoje w Nazarecie. 



 

 
 

Po rozmowie z ludźmi zdecydowałem, że  nawiedzenie rodzin rozpocznie 

się od Bożego Narodzenia. 

  

1 stycznia 1979 Okres świąteczny. Boże Narodzenie to najbardziej 

tradycyjne święta. Po dnu jasnogórskim w Sali katechetycznej została ubrana 

choinka i wszystkie grupy dzieci i młodzieży  po zakończeniu lekcji miały 

opłatek: śpiewaliśmy kolędy, składałem życzenia w dłuższej pogadance na 

temat rodzinnej atmosfery, w klasie  IV nawiązując już i do własnego domu. 

Równocześnie  dzieciom i młodzieży pozamiejscowym dawałem kartki                

z życzeniami dla rodziców, które zarazem były dowodem uczestnictwa                          

w katechizacji. 

 



 
 

Pasterka o północy zgromadziła bardzo licznych uczestników. W kazaniu 

wziąłem temat życia  rodzinnego, szczególnie przyjęcie dzieci jako samego 

Jezusa. ,, Rodzina małym kościołem”. 

Na Ś. Jana Ew. Msza Św. z poświęceniem wina, potem zaś opłatek dla 

ministrantów i bielanek. Otrzymali  w upominku fotografię papieża, a na koniec 

były przezrocza ze wspomnieniami z ubiegłych trzech lat pracy w Milanowie. 

Zapowiedziałem też choinkę dla dzieci przedszkolnych na Nowy Rok, ale                      

z powodu zawiei odbyła się dopiero z następną niedzielę. 

 

15 lutego 1979 Kolęda. W niedzielę 7 stycznia omawiane były sprawy 

gospodarcze parafii. Przedstawiłem bilans roku ubiegłego, wskazując na 

wykonane prace, podkreślając wkład pomocy osobistej i finansów, podkreślając 

w ostatecznym rozrachunku, że parafia pokryła wszystkie wydatki i nie ma 

żadnego zadłużenia. Podziękowałem słowami: 

- Nie, dziękuję wam za to wszystko, za ofiary za trud poniesiony, bo one 

złożone nie dla mnie, lecz dla was samych, dla całej społeczności parafialnej. 

Mimo to mam tez za co dziękować, bo przez waszą ofiarność i gorliwość 

oszczędziliście mi wiele kłopotów, gdy wszystko poszło tak sprawnie prawie 

niezauważalnie. Za to właśnie wyrażam wam wdzięczność , każde zaś 

spojrzenie na dzieło wykonane budzi poczucie zadowolenia i satysfakcji we 

własnym sumieniu, a sam Bóg wam wynagrodzi wg zapewnienia: ,,Jaką miarą 

mierzyć będziecie, i wam odmierzone będzie”. Na  ten rok zapowiedziałem 

raczej odpoczynek gospodarczy. Owszem, będę się starał na dalszy ciąg parkanu 

przy cmentarzu, ale zanim to nastąpi , wykonanie odwlecze się na dalsze lata. 

Ofiary złożone  podczas kolędy będą użyte na ten cel i na inne wynikłe 

potrzeby. 



Kolędę odłożyłem na później, na okres ferii. Była bardzo ciężka ze 

względu na śnieg i mrozy, że nie do wszystkich dotarłem. Ale była bardzo miła   

i ofiary popłynęły obfitym strumieniem. dziś zakończona. 

 

2 lutego 1979. Dzień modlitwy za Ojca Świętego. Po swoim wyborze 

papież Jan Paweł II na audiencji dla Polaków gorąco prosił: 

- Nie zostawiajcie mnie samego, pomóżcie mi, módlcie się za mnie. 

Ksiądz Prymas wtedy odpowiedział w imieniu narodu:  

- Ojcze Święty, zbliża się rok pomocników Matki Kościoła. Cały naród 

uklęknie na modlitwie za Ciebie. Będziemy się wszyscy oddawać w niewolę 

Maryi za Ciebie, Tobie ku pomocy.  

Spełniając te obietnicę, Biskupi Polscy zdecydowali, że Święto 

Ofiarowania Pańskiego będzie dniem modlitwy za Papieża Jana Pawła II. w tym 

dniu liturgii posoborowa ukazuje w ramionach Maryi Chrystusa, który jest 

Światłością świata. Trzeba aby światłość Chrystusowa zajaśniała na całej ziemi, 

aby Papież Jan Paweł II mógł ją bez przeszkód nieść wszystkim ludom                          

i narodom. 

Ile było możliwe, to było wykonalne – był to prawdziwy dzień modlitwy 

 

 
 

28 lutego 1979,,Klęska żywiołowa” Wielka niespodzianka spotkała całą 

Polską, a także  dużą część Europy, w Sylwestra i Nowy Rok: zdarzyła się od 

dawna niespodziewana zawieja. Drogi zostały zasypane, koleje tak samo. 

Tysiące ludzi znajdujących się  w podróży zostało odciętych od miejsca pracy 

lub zamieszkania. w ciągu kilku godzin zabrakło opału w elektrowniach                           

i ciepłowniach, wyłączono więc prąd i ogrzewanie. Cały transport w miarę 



uruchomienia użyto do przewozu opału aby uruchomić zakłady. Pociągi 

osobowe kursowały bardzo nieregularnie lub nawet wcale. Ogłoszono stan 

,,klęski żywiołowej”. 

W ciągu stycznia trochę drogi uporządkowano, życie gospodarcze zaczęło 

wracać do normy,  ale w końcu miesiąca  i na początku lutego wciąż 

dosypywało. Ale najdłuższa i najcięższa zawierucha  zaczęła się w środę  14 

lutego i trwała do poniedziałku. Zaspy śniegu wyrównały przekopy. Wszelka 

komunikacja stanęła, nawet konna. Około 100 pociągów zostało zasypanych na 

trasie, całe kolumny samochodów stały w śniegach. Długo trwała akcja 

ratunkowa i porządkowa. 

 Dziś dopiero nastąpiła odwilż. Ileż ta zima narobiła zamętu i szkody. Ale 

czy to już koniec? A co się stanie, gdy nadejdą dni roztopów? Ile szkody                      

z kolei wyrządzą powodzie … 

 

25-27 marca 1979. Rezurekcja. Jeszcze w ubiegłym roku Ks. Ryszard 

Kamiński prowadzący rekolekcje wielkopostne wyraził chęć, żeby poprowadzić 

w następnym roku w formie doświadczalnej według swoich zainteresowań                    

i badan naukowych. Zgodziłem się i czekałem na wiadomość od niego.                         

I otrzymałem negatywną, bo zachorował. Kłopoty komunikacyjne utrudniły 

porozumienie i wyszukanie kogoś innego, więc w kłopocie poratował Ks. 

Chwedoruk, który prowadził nauki jak zwykle klasycznie. Ofiary na tace 

oddałem O. Jakubowi, który oddaje Siostrom Albertynkom na Bielanach.  

 

8 kwietnia 1979 Niedziela palmowa. W gwarze ludowej często 

nazywana ,,kwietną”, ale chyba nie w tym roku, bo zaledwie na wierzbie 

ukazały się  bazie, choć pora już późna. Mękę pańską czytaliśmy zespołowo                                   

z Wierzchowskim i Kwiatkiem. Na sumie  dzieci z palmami 

 

 

 

15 kwietnia 1979 Wielkanoc Świecone wg nowej formy z porządku 

nabożeństw bardzo się podoba: najpierw zapowiada się przypomnienie wspólnej 

wieczerzy Chrystusa z uczniami, która ma być wzorem wspólnego posiłku                   

w bratniej miłości w rodzinie; potem w modlitwach, także wspomniane 

uczestnictwo Jezusa w posiłkach, aż do cudownego rozmnożenia chleba. 

 

 

 

Myśl przewodnia - w naszych posiłkach również 

 powinien uczestniczyć Chrystus. 

 

 

 



Święcone przynosiły przeważnie dzieci. 

 

 

 

 

Rezurekcja o 530. Sama procesja zajęła pół godziny. Licznie wzięli udział 

strażacy, zarówno w warcie honorowej i procesji. 

 

 

 

Kazanie na temat wartości życia, które ma cenę Krwi Chrystusowej, zaś  

zmartwychwstanie jest  nieodparta zapowiedzią  życia wiecznego. 

Dlatego trzepiści pozdrawiają się w tym dniu ,,Memento viciere”. W duchu 

odkreślenia wartości życia  bogatego w zasługi składałem też życzenia 

świąteczne. 

Na ostatnią niedziele kwietnia taca na powodzian. Przewidywania 

sprawdziły się: powodzie zalały setki wsi, a nawet miasta. Szkody trudne do 

oszacowania: łąki, pola, budynki, drogi, mosty, wały zniszczone lub 

uszkodzone. Chociaż przez zimę wszyscy ponieśli jakieś straty, ofiary posypały 

się obwicie. 

 

 

 

 

 

K A T E C H I Z A C J A 
 

 

7 maja1979 Maturzyści tegoroczni byli przeze mnie prowadzeni od 

pierwszej klasy, więc w pełni mogę ich nazwać swoimi wychowankami. W pacy 

nie sprawiali żadnych kłopotów, przeciwnie, zawsze bardzo życzliwi i uczynni. 

 

 

 

Niektórzy wprost wyróżniali się swoją postawą, jak: Antoni Mikulski, 

Andrzej Milaniuk, Józia Czapska, Anka Daniłkiewicz, Kasia Wierzchowska, 

Bożena Szkloda i wiele innych. 

Do Bożego Narodzenia program kl. IV był jednakowy z innymi, po 

Nowym Roku przygotowanie do życia w rodzinie. Byli bardzo zainteresowani                

i  dobrze słuchali. Ostatni wykład miała pani psycholog pracująca w poradni 

rodzinnej, a trzeba przyznać – wspaniale. 

 

 



 

8 maja egzamin pisemny, więc w przeddzień spowiedź, Msza Św.                 

i rozdanie dyplomów ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej.                   

W kazaniu przedstawiłem, na czym polega chrześcijańska sztuka życia. 

Egzaminy ustne ustalono in  dopiero na 2 czerwca, na czas pobytu 

Papieża w Polsce. Umówiliśmy się także na 12 czerwca na spotkanie się                         

w Niepokalanowie. 

Szczęść im Boże w życiu. 

 

 

 

2 czerwca 1979 Szkoła Podstawowa stała się już wcześniej zbiorową, bo 

włączone do niej dzieci z Kopiny od kl. IV, oraz Kostrów i Czeberak klasy VII              

i VIII. Klasa I miała szczególnie uroczyste rozpoczęcie i poświęcenie tornistrów 

i wszystkich przyborów szkolnych. Dumni stanęli w szeregu, jakby w drodze do 

szkoły klasa nieliczna - 13 dzieci.  

 

 
Łącznie nauką Religi było objętych 205 dzieci:  

 z Milanowa   116 

 z Zieleńca  17 

 z Kopiny  30 

 z Kostrów  18 

 z Czeberaki  13 

 z Cichostowa  1 

lekcji udało się wziąć 26 – 45 w klasie Świadectwa z Papieżem wg cyklu                   

i wg. pielgrzymki. 

 

 

24 czerwca 1979 Młodzież licealna pozostawia mi jak najlepsze 

wspomnienia. Uczęszczało na katechizację 224 osoby, około 5 osób nie zgłosiło 

się. Program tegoroczny właściwie był z klasy pierwszej, według myśli 



przewodniej: ,,Spotkanie z Chrystusem”. Lekcje układałem po swojemu i jestem 

zadowolony ze sposobu przeprowadzania wykładu. 

 

 

Najlepsza okazała się klasa I A, także samo klasa III A, która zawsze 

przychodzi po świadectwo w pełnym składzie i przez to ma pamiątkowa 

fotografię. Z tej samej III A najwięcej dziewczynek brało udział w rekolekcjach 

zamkniętych i dniach skupienia. Także dwóch chłopaków było na rekolekcjach . 

Teraz 4 dziewczynki wybierają się na oazę. 

 

 

 

Obok młodzieży  licealnej, była jeszcze klasa II Zasadniczej szkoły 

Rolniczo – Ogrodniczej. Niestety z nauki religii wypadła najgorzej, bo miała 

ponad 100 opuszczeń. Tłumaczyła się tym, ze mając dużo lekcji, jedynie                  

w poniedziałki miała możność przyjścia na religię, w razie zaś przeszkody w 

tym dniu, już w innym czasie nie było możliwe. Ale jedna z dziewcząt nie 

opuściła ani razu, kilka zaś bardzo mało … 

Młodzież pozaszkolna miała łącznie 13 konferencji na temat spotkania 

człowieka z Bogiem. Na trzecim kursie było 6 osób. 

Tylko przedszkolaki ze względu na ostra i śnieżną zimę nie miały religii, 

potem zaś z powodu różnych przeszkód tylko trzy razy. 

Dziś zaczęły się wakacje i to prawdziwe, bo nie zaplanowałem żadnych 

robót, które by zbyt wiązały czas i myśli, poza zwykłą obsługą parafii. 

 

 

 

P A P I E Ż     P I E L G R Z Y M  
 

 

Od chwili wyboru Papieża – Polaka cos się zmieniło w życiu religijnym    

w Polsce. Obudziło się wielkie zainteresowanie  jego osobą nie tylko wśród 

wierzących, ale i ateistów, a także i całym świecie. Papież Polak niósł także 

nowe tradycje, nowego ducha, więc jego działalność zainteresowała wszystkich 

i bacznie śledzi się i obserwuje jego poczynania. 

Kulminacyjnym punktem zainteresowaniem osobą Papieża Jana Pawła II 

stała się jego pielgrzymka do Kraju rodzinnego, która przyniosła niezapomniane 

przeżycia wszystkim polakom, najbardziej wierzącym, nie mówiąc już o samym 

Dostojnym Pielgrzymie. 

Ojciec Święty już w liście do Polaków  z okazji inauguracji nowego 

pontyfikatu wypowiedział słowa: 

- Pozwólcie , że przytoczę  jeszcze słowa Św. Pawła: ,,…gdy przybędę, 

przyjdę do was”. Bardzo pragnę przybyć do was na 900 rocznicę                             



Św. Stanisława, do której tak serdecznie przygotowywaliśmy się                                     

z Archidiecezją  i Metropolią Krakowską, a tajdze z całą Polską … 

Także Henryk jabłoński był zapytany przez dziennikarzy, czy teraz wizyta 

Papieża w Polsce jest realna?  

Odpowiedź była ostrożna, lecz pozytywna: 

- To zależy od porozumienia obu stron i czy to będzie  obu stronom 

korzystne … 

O Podrazy Papieża do Kraku mówiło się od początku. 

 

22 lutego 1979 Prymas Polski, Kardynał Stefan Wyszyński, w imieniu 

konferencji Episkopatu Polski skierował do Ojca Świętego Jana Pawła II 

oficjalny list, w którym wypowiedział wdzięczność za jego gotowość 

odwiedzenia Polski i Kościoła  w Ojczyźnie. Wyraził tez prośbę Episkopatu                 

i społeczeństwa , które żywi głęboki szacunek do Papieża, aby ta wizyta 

nastąpiła w najbliższym czasie. 

Ojciec Święty przychylił się doprośmy Episkopatu i społeczeństwa. 

Przewodniczący Rady Państwa Henryk jabłoński  w imieniu najwyższych 

władz państwowych  wyraził zadowolenie z zaproszenia  wystosowanego przez 

Episkopat Polski i oświadczenia Papieża Jana Pawła II … 

Ustalony został termin jego Podrazy. Dostojny Gość odwiedzi w dniach             

2 – 10 czerwca Warszawę, Gniezno, Częstochowę i Kraków. 

Taki komunikat został podany do publicznej wiadomości w dniu 2 marca. 

Było to zaskoczenie  i nieopisana radość. Tylko dlaczego aż w czerwcu? Bo 

władze państwowe nie chciały się zgodzić  na wyeksponowanie uroczystości ku 

czci  Św. Stanisława, jako że historyczny konflikt biskupa z królem może 

nasunąć analogię konfliktu między Kościołem a Państwem we współczesności, 

a przecież takiego konfliktu nie ma. 

Rozpoczęły się przygotowania do przyjęcia, ale nie sposób je opisać. 

Układano program, informowano przy pomocy listów społeczeństwo, pouczane 

co do uczestnictwa i zachowania, przygotowano dekoracje i karty wstępu. 

 

 

 

2 czerwca 1979 o godz. 1010 wylądował samolot włoskich linii lotniczych 

,,Alitalia” na lotnisku wojskowym na Okęciu. Do samolotu weszli Prymas 

Polski i sekretarz Episkopatu bs. Dąbrowski, po chwili zaś ukazał się Ojciec 

Święty z podniesionymi rękami na powitanie, ucałował ziemię. Powitanie 

odbyło się wg. ceremoniału dyplomatycznego: hymny narodowe papieski                     

i polski, kompania honorowa wojska, oficjalne przemówienie powitalne 

Jabłońskiego od władz państwowych, Prymasa  od Kościoła i Ludu Bożego, 

Papieża do rodaków. Bezpośrednia transmisja telewizyjna [pozwoliła wszystkim 

to widzieć i przeżywać. Dla upamiętnienia wszystko starałem się nagrać  na 

taśmę magnetofonową, oraz zdobyć możliwie najwięcej fotografii. 



Zainteresowanie było powszechne. Dużo ludzi pojechało do warszawy, inni 

oglądali w telewizji. 

Po powitaniu Papieża wsiadł do specjalnie przygotowanego samochodu             

i przejechał ulicami Warszawy do katedry na Starówce. Trasa była bardzo 

dekorowana. Olbrzymie rzesze witały entuzjastycznie na całej przestrzeni. każda 

diecezja miała wyznaczone swoje miejsce. Ale  telewizja tego nie ukazała. 

 

 

 

O godz. 12 miało miejsce spotkanie papieża z duchowieństwem                          

w metropolii warszawskiej w katedrze. Jak się to odbyło – nie wiem, bo nie 

brałem udziału. Po spotkaniu tym Ojciec Święty udał się do siedziby Prymasa 

na ulicy Miodowej, serdecznie witany i goszczony. Po obiedzie  krótkim 

odpoczynku udał się do Belwederu na oficjalne spotkanie z władzami. 

 

 

 

w siedzibie Prymasowskiej 

 

 

Godzina 16 Pontyfikalna Msza Św. na Placu Zwycięstwa zgromadziła 

niezliczoną rzeszę uczestników. Wstęp był tylko z kartami przydzielonymi 

każdej parafii.  

 

 

 

 

 

Po przybyciu Ojciec Święty wraz z Prymasem udał się do Grobu 

Nieznanego Żołnierza, złożył na nim wiązankę kwiatów i uklęknąwszy obaj 

przez chwilę modlili się  za poległych w obronie ojczyzny. 

 

 

 

Ołtarz polowy przygotowany był na wysokim podium w formie dużego 

Krzyża z zawieszona czerwoną stułą. Na krzyżu niżej kopia obrazu                               

M. B. Częstochowskiej, pod nią  tron papieski. Na antepedium stołu 

ołtarzowego wypisane imiona Świętych Polskich. 

Papież ubrał się w szaty pontyfikalne w namiocie obok i wyszedł do 

ołtarza, witany owacyjnie oklaskami. Słowo wstępne wygłosił Prymas Polski:  

- Ojcze Święty, stolica Polski ma dziś zjednoczyć się w ofierze Mszy Św.  

z Głową Kościoła  Rzymsko – katolickiego, Namiestnika Chrystusa, wziętym 



przez wolę Bożą ze stolicy biskupiej krakowskiej na stolicę Św. Piotra.                 

w Rzymie … 

- Wiele razy kapłani Stolicy zbierali jej łzy i krew, by dołączyć je do 

ofiary Chrystusa na Krzyży. A dziś Ty sam, Ojcze Święty,  uczestniczysz to 

zbierając nasze  cierpienia i radości odbudowanego miasta i odrodzonej 

Ojczyzny ,,zawsze wiernej” Chrystusowi i Jego Kościołowi, by złożyć Ojcu 

Najwyższemu ofiarę dziękujmy za dziesięć wieków  naszego chrześcijaństwa                 

i jedności w Kościele świętym,  mocne prawa miłości Boga  i ludzi, za żywych   

i umarłych całej Polsce, za nasze nadzieje na przyszłość, za naszą niezłomną 

wolę życia, wolności i jedności. Niech pójdzie w niebo wołanie: ,,Przed Twe 

ołtarze zanosim błaganie”… 

Ojciec Święty wygłosił kazanie, bardzo długie, trwające ponad godzinę, 

często przerywane oklaskami. Nawiązał do pragnienia pielgrzymki  do Polski 

Papieża Pawła VI, poruszył problemy wiary w obecnej rzeczywistości … 

Po Mszy Św. Papież nie odszedł, ale swoim zwyczajem obchodził wokoło  

zbliżając się  jak najbardziej do ludzi i pozdrawiając ich tym 

charakterystycznym gestem podniesionej reki, co wywarło aplauz uznania                    

i miłość Ludu Bożego. 

 

 

 

 

 

Niedziela 3 czerwca 1979 O godz. 7 Ojciec Święty spotkał się                              

z młodzieżą, głównie akademicką, ale również przybyłą z całej metropolii 

warszawskiej. Wygłosił tylko przemówienie, tak że często przerywane 

oklaskami, i zaraz odjechał by udać się w dalszą podróż. Telewizja tylko 

wspomniała o tym spotkaniu, w migawce ukazała papieża, ale ani przez moment 

zgromadzonej młodzieży.  

Z Milanowa do Warszawy pojechało tylko 6 osób starszych, około 20 

młodzieży szkolnej kilkanaście osób było potem w Częstochowie.  

 

 

 

 

 

Dalszy szlak pielgrzymki papieża telewizja transmitowała tylko na 

poszczególne regiony, a tylko w dzienniku podawała pewne  fragmenty. Jedynie 

z Oświęcimia i pożegnanie  było transmitowane na całą Polskę. 

Były to niezapomniane przeżycia i z pewnością pozostawia niemały 

wpływ na życie religijne jednostki i społeczeństwa. 

 



14 czerwca 1979 Procesja Bożego Ciała  odbyła się  przy pięknej 

pogodzie. Msza Św. był przy ołtarzu polowym , który służył i za procesyjny. 

 

 

 

Ministranci w każdą niedzielę liczni, w dni powszednie mniej. brak starszych 

 

 

 

Szpaczki kwiatów codziennie służyły przez całą oktawę. 

 

 
 

 

 

 

Nie mniej chętne do poduszek 

 

 

 

Figurkę Niepokalanej noszą dziewczynki po pierwszej Komunii Świętej 

 

 

 

Figurkę Jezusa – dziecięcia noszą chłopcy 

 

 

 

Różaniec noszą wszystkie inne, nie mające stałej funkcji 

 



 Wszyscy razem zasłużyli na cukierki na zakończenie oktawy. Fotografie 

na pamiątkę. 

 

 10 czerwca 1979 pierwsza Komunia Św. Początkowo była ustalona na 

Zielone Świątki, ale po ogłoszeniu programu pielgrzymki Papieża 

przesunęliśmy o tydzień później. Klas II okazała się w tym roku tak wyrównana, 

że nie było żadnej trudności z przygotowaniem. Razem zebrał się 31 dzieci. 

 

 

 

 Uroczystość odbyła się wg. Ustalonego porządku. Dużą pomocą                     

Ks. Prałat Nawojek, dzięki  czemu było dużo spowiedzi i rozdanych komunii. 

Nie było też słychać o użyciu alkoholu na przyjęciach domowych. Wspólną 

decyzją ustaliliśmy też, że  dzieci pojada do Niepokalanowa 

 

 

 

 

 

We wtorek 19 czerwca pojechaliśmy pociągiem o północy by jednego dnia 

powrócić. Razem było 83 osoby. 

 

17 sierpnia 1979 Mord w Rudnie. W piątek 17 sierpnia rano proboszcz 

Ks. kan. Józef Puszkiewicz nie przyszedł do kościoła. Gdy kołatanie do plebanii 

nie dało odzewu, wsadzono otwartym lufcikiem ministranta, który otworzył 

drzwi. Został zamordowany licznymi uderzeniami w głowę. Mieszkał sam. 

Śledztwo nie odkryło sprawcy ani przebiegu tragedii. 

Pogrzeb odbył się w poniedziałek o godz. 12. w nabożeństwie żałobnym 

przewodniczył Bs. Ordynariusz, w koncelebrze brało udział kilkudziesięciu 

księży; wielu spowiadało, Egzortę żałobną wygłosił  Biskup. Kondukt 

pogrzebowy był niezwykle długi. Stanąłem po drodze na wyższym miejscu                 

i robiłem fotografie odcinkami. Księży naliczono ponad 200, ludzi około                       

8 tysięcy z całej okolicy. Trumna ze zwłokami była wieziona na przybranym 

wysoko wozie, ciągnionym przez parę karych koni. Honory pełniła straż 

pożarna.  

 

 

 

Miejsce na grób wybrano obok zbiorowej mogiły  pomordowanych przez 

Niemców 50 parafian z proboszczem Ks. Ryczkowskim, na której  widnieje 

odpowiedni pomnik. Na cmentarzu przemówił Ks. Władysław Kuć, rodak 

miejscowy, wychowanek Św. P. Męczennika; następnie Ks. Andrzej 

Zawistowski, kolega kursowy, sąsiad z Komarówki i przyjaciel. Najmocniej 



przemówił na zakończenie  dziekan radzyński Ks. Witold Kobyliński, 

porównując obie zbrodnie.  

Ks. kan. Józef Puszkiewicz przeżyły 73 lata z tego 45 lat w kapłaństwie,  

a 32 lata był proboszczem w Rudnie. Często bywał w Milanowie z pomocą 

sąsiedzką , po raz ostatni na 10 dni przed śmiercią na odpuście. 

 

 

26 sierpnia 1979 Dzień Dziękczynienia. Za wybór Papieża Polaka 

należy się dziękczynienie. Komu? Opatrzności Bożej … Ale nasze modlitwy 

płynęły za pośrednictwem M. B. Częstochowskiej, więc przez Nią niech płynie        

i nasza wdzięczność. Dlatego Episkopat Polski dzień Jej święta  ogłosił jako 

dzień modlitwy dziękczynnej za pobyt papieża w Polsce. Z całej Polski 

pośpieszyły delegacje i pielgrzymki na Jasną Górę. Także w każdym kościele 

odbyło się  dziękczynienie. 

 

 

 

Tydzień wcześniej, 19 sierpnia dzień ten był zapowiedziany  listem 

Episkopatu, w którym podano długie cytaty z przemówień samego Ojca 

Świętego, celem przypomnienia. Teraz dopiero dotarło do wiadomości 

publicznej o dokonanym na jasnej Górze aktu zawierzenia Matki Kościoła  

Polski, Kościoła i całego świata. Jasna Góra Zwycięstwa nie zawiedzie. Teraz 

również dowiedzieliśmy się o beatyfikacji Królowej Jadwigi.  

W sam dzień  dziękczynienia w kazaniu przeszedłem historię jasnej Góry 

z podkreśleniem momentów niezwykle mających znaczenie dla zachowania 

wolności narodowości Polaków. Na zakończenie odczytałem Ojca Świętego list, 

który w tym dniu łączy się z nami w dziękczynieniu: 

 

 

 

 

 

,,za  wielki dar odwiedzin wśród Polaków i za wielki dar posługi 

spełnionej wobec Kościoła i Ojczyzny”… 

dziękował Bogu i wszystkim ludziom, którzy  tak gościnnie  i serdecznie 

przyjęli go, którzy okazali mu wiele życzliwości  i solidarności.  

,,Tych wszystkich ludzi, moich braci i siostry, pragnę w dniu  

jasnogórskiej uroczystości  przedstawić  w duchu Matce Kościoła i Królowej 

Polski, składając Jej przez to jak gdyby szczególny imieninowy podarunek”. 

 

 

 

 



 

Po Komunii Św. została odmówienia wspólna modlitwa dziękczynno – 

błagalna: za spełnienie naszych pragnień i próśb, za szlak pielgrzymki w Kraju, 

za akt zawierzenia samego siebie, Polski, Kościoła  i całego świata … 

 

 

 

 

 

Hymn ,,Magnifika” był dopełnieniem tego aktu dziękczynienia. 

Oczywiście, w prośbie śpiewany był hymn 600 – lecia. 

W tym czasie zdobyłem już fotografie  z pielgrzymki Papieża po Polsce, 

co wzbudziło  wielkie zainteresowanie  i pragnienie zdobycia dla siebie i rodzin. 

Wzięto kilkanaście kompletów  i około 400 fotografii  luzem . 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 września 1979 Dożynki. Sobota, piękny, słoneczny dzień, choć 

chłodny, już prawdziwie jesienny. Na godz. 17 zapowiedziane tradycyjne 

dożynki.   ogłoszeniach wróciłem uwagę na uczestnictwo dzieci z wiązankami 

kosów, warzyw, kwiatów … I przyszły ochotnie, bo przynajmniej 50 stanęło ich   

długim pochodzie procesji. Starsi przynieśli wieńce uwite na sposób 

starodawny, ale dwa już inaczej i na dużej tacy ułożone wszelkie warzywa                  

i owoce otoczone wieńcem z kłosów i przybrane kwiatami efekt jak najlepszy. 

Wieńce niesione były przez ojców i matki, ale wokoło za wstęgi trzymały 

dzieci. 

W powitaniu ,,sprawnych żeńców” nawiązałem do tradycji narodowych            

i poczucia wdzięczności. Złożyłem też życzenia, aby w zapłacie za trud pracy 

rolnika, nie zabrakło chleba na stole wiejskim, a także w całym społeczeństwie, 

za co też rolnik powinien otrzymać należyte uznanie i szacunek. 

 

 

Strażacy swoje święto obchodzili następnego dnia na Mszy Św.                       

o godz. 9. W przemówieniu nawiązałem do potrzeby i zasług straży pożarnych                    

w ogóle, opowiadałem też o straży zakonnej w Niepokalanowie. 

 

18 września 1979 Katechizacja Wprawdzie nauka religii rozpoczęła się  

prawie miesiąc wcześniej , ale oficjalne otwarcie katechizacji nastąpiło                      



w uroczystość  Św. Stanisława Kostki – po raz pierwszy obchodzoną tego dnia 

wg nowego kalendarza liturgicznego. 

Szkoła Podstawowa rozpoczęła nowy rok nauki 20 sierpnia. Na Mszy Św. 

wieczorowej po środku kościoła stanęli przedszkolacy, dumni, z tornistrami 

wypchanymi do granic możliwości, bo mają już 8 książek, nie licząc zeszytów                 

i innych przyborów. 

 

 

 

Przed Mszą zrobiłem im fotografię, a na zakończenie udzieliłem 

specjalnego błogosławieństwa i poświęciłem  tornistry i przybory. Zaraz                   

w tygodniu rozpocząłem lekcje religii. W poniedziałek 3 września nastąpiło 

oficjalne rozpoczęcie nauki w szkołach średnich, a w tygodniu już katechizacja. 

Od 10 września rozpoczęła się nowenna do Św. Patrona młodzieży 

polskiej, przy czym każdego dnia jedna klasa miała spowiedź. W sobotę 

przyjechał Ks. Nawojek do pomocy w spowiedzi młodzieży. 

We wtorek w dzień odpustu Sumę o godz. 11 celebrował Ks. Jan Mazur, 

kazanie wygłosił Ks. Wałuszko, inni księża spowiadali. O godz. 15 Mszę Św. 

dla dzieci i młodzieży odprawił Ks. Kłopotek, kazanie wygłosił Ks. Henryk 

Hołowieńko. 

W tym roku katechetycznym dla młodzieży będzie jako program kl. II -  

historia kościoła – przedmiot najbardziej lubiany i znany, ale zarazem 

najtrudniejszy, bo jak wyłożyć na 26 lekcjach tak obszerny materiał? Chyba 

tylko problemy najważniejsze: powstanie i początki kościoła do okresu 

uzyskania wolności, potem przeskok do chrztu Polski i roli Kościoła                       

w tworzeniu i rozwoju państwowości i kultury narodowej przez całe tysiąclecie. 

 

16 października 1979 Wielka Rocznica. Uroczyście i z wielkim 

rozgłosem obchodzona była pierwsza rocznica pontyfikatu Jana Pawła II – 

Papieża Polaka. Dała ona okazje do wyrażenia i podsumowania osiągnięć tego 

roku nie tylko w kościele, ale i w świecie, a przede wszystkim w Polsce. Trudno 

wypowiedzieć, ile na ten temat mówiono i pisano. Nie sposób wszystko 

przeczytać, ale niektóre wypowiedzi przytoczę. 

Spotkałem wyrażenie, że gdyby Jan Paweł II dokonał tylko tyle, co przez 

ten rok, a już wszedłby do historii Kościoła jako jeden z największych papieży. 

Jakie położył zasługi? Przede wszystkim konkretnie ustalił zadania papieskie na 

właściwej drodze: w imieniu Boga  w misji Chrystusowej ku pełni 

człowieczeństwa … Okazał tak wielką skalę działalności, że trudno uwierzyć, 

by mógł to dokonać  jeden człowiek. Zwrócił uwagę całego świata na Stolicę 

Apostolską i zainteresował nie tylko katolików, ale także innych chrześcijan,            

a nawet wyznawców innych religii i niewierzących. Wszyscy w nim widzą 

człowieka w pełnym tego słowa znaczeniu, jak się wyraził korespondent 

angielski, ale człowieka z odpowiednim powołaniem. Wyrazem tego uznania 



była postawa wszystkich uczestników przemówienia w O.N.Z., którzy na 

zakończenie  poprosili i przyjęli błogosławieństwo. Pawła VI nazwano 

papieżem – pielgrzymem, który przez 15 lat pontyfikatu odbył  7 podróży poza 

granice Italii. Jan Paweł II w ciągu jednego roku odbył  3 podróże  największej 

skali, nie licząc mniejszych na terenie Włoch, niemal w każdym tygodniu. 

Prawdziwie już nie jest ,,więźniem Watykanu”, ale ,,Piotrem wędrującym”. 

 

 

 

 

Notatka z tygodnika ,,Za i przeciw” 

 - Na Stolicy Piotrowej zasiadł Polak, a dziś już wiadomo, że przejdzie do 

historii Kościoła jako żarliwy kontynuator Soboru Watykańskiego II, jako 

inicjator nowego stylu Piętrowego duszpasterstwa. Polska otrzymała potężnego, 

dysponującego najwyższym autorytetem moralnym w świecie, orędownika; 

Kościół Powszechny sternika, który w swej inauguracyjnej encyklice 

powiedział: ,,Człowiek jest drogą Kościoła”, a cała jego posługa dowodzi, że 

hasło to realizuje w całej rzeczywistości i na wszystkich miejscach całego 

świata – to jest wszędzie, gdzie ludzie cierpią, szukają, walczą, tęsknią, miłują 

… 

Najwięcej Janowi Pawłowi II ma do zawdzięczenia Polska. Już sam 

wybór po 450 latach Papieża spoza Italii był czymś niezwykłym.                                

Z zaciekawieniem oczekiwano, jak sobie poradzi, czy podoła większości 

zadania, który stał się jakby  ,,homo novus”, im oto zaskoczył wszystkich. Tym 

rozgłosił imię Polski. 

 Osobiście swej ojczyźnie dał prócz chwały, wiele innych aktów godnych   

pamięci , szczególnie podczas pielgrzymki. Najbardziej pamiętny stał się Akt 

Zawierzenia Maryi Matce Kościoła samego siebie, Ojczyzny, Kościoła 

Chrystusowego  i świata. Przez ten akt potwierdził całą dotychczasową drogę 

Episkopatu i wszystkie inicjatywy maryjne duszpasterstwa. 

 Tyle wieków czekała Królowa Jadwiga na beatyfikację i wielu wątpiło, 

aby miała kiedykolwiek nastąpić. A tu naraz bez pośrednio przy jej grobie 

Papież dokonał tego aktu, odprawiając pierwszą Mszę Św. ku jej czci. 

Wielkiego rozgłosu nabrała nominacja na metropolitę krakowskiego                      

Ks. Henryka Macharskiego. Któremu jak swojemu współpracownikowi                        

i następcy sam udzielił sakry biskupiej, Jeszcze większego rozgłosu nabrało 

mianowania zaraz po pierwszym konsystorzu dwóch nowych kardynałów 

polskich: Władysława Rubina i tegoż Franciszka Macharskiego. 

Nic dziwnego, ze wdzięczność narodu powinna się czymś objawiać i to                   

w sposób niezwykły. Dlatego dzień rocznicy miał stać się wzorem Papieża 

dniem osobistego oddania się  w macierzyńską niewolę Maryi właśnie za 

papieża, za Kościół w Polsce i w całym świecie. 



 W przygotowaniu w niedzielę 14 października  czytany był lista pasterski 

Biskupów Polskich, zapowiadający samą rocznicę i główną myśl uroczystości: 

wdzięczność Bogu za dar papieża – Polaka i modlitwę za niego. List zapowiadał 

również, że takie Maryjne nabożeństwo za kościół i Papieża – jako wotum 

narodu polskiego wprowadza się dnia 16 października  przez cały czas 

pontyfikatu Jana Pawła II. W tym dniu z całego świata popłynęły dla Ojca 

Świętego  liczne życzenia. Podałem tę myśl na różańcu październikowym i za 

wyrażeniem chęci podpisałem list, podpisany potem przez 45 dzieci i 33 osoby 

starsze. Do listu załączyłem fotografię naszego kościoła.   

 

 

 

 Nawiedzenie rodzin. Akt osobistego oddania w macierzyńską niewolę 

Maryi jaki znalazł realizację w dniu dziękczynienia i rocznicę pontyfikaty Jana 

Pawła II  - nie był czyś nowym, ale był przygotowywany od dawna. Jest to 

konsekwentna kontynuacja aktu oddania całego narodu polskiego w dniu 3 maja 

1966 roku, podczas uroczystości milenijnych. Potem nastąpił akt oddania 

mniejszych jednostek administracyjnych, ostatnim zaś etapem oddanie 

poszczególnych rodzin i osób podczas nawiedzenia rozpoczętym w ubiegłym 

roku, a już na ukończeniu. Nawiedzenie rozpoczęło się w Boże narodzenie od 

plebanii potem poszło na Nowa Wieś począwszy od rodziny Bożymów. Przed 

wyruszeniem podałem do ogólnej wiadomości szczegółową instrukcję do celów, 

zadań i przebiegu nawiedzenia. Wraz z obrazem przekazywane były też 

książeczki z takąż instrukcją. Lecz ludzie w dalszej części  pojmowali to po 

swojemu, raczej tylko formalnie, aby przyjąć obraz, przy tym w większym 

zgromadzeniu wyśpiewać się, formalnie odczytać akt oddania, bez wniknięcia             

w istotę, a tym bardziej bez jakiegokolwiek wysiłku, chociażby udziału we 

Mszy Św., a tym bardziej spowiedzi  i Komunii Św.. Próżne były moje wysiłki, 

by to należycie ustawić – tylko nieliczni to zrozumieli, zwłaszcza że przykład               

z sąsiedztwa  wykazał raczej te zewnętrzną  formalność kolejnego nawiedzenia. 

 Po Milanowie Obraz poszedł na Mogiłki, potem Zieleniec i na końcu do 

Cichostów. Na rozpoczęcie nowej miejscowości robiłem zebranie                                

z mieszkańcami i w dalszym ciągu udzielałem instrukcji. Może najlepiej wyszło 

na Mogiłkach.  Z Zieleńca tylko nieliczni przyszli na zebrania i wyrazili prośbę 

o nawiedzenie, inni się nie pofatygowali i czekali tylko na kolejność, ale bez 

zgłaszania nie było nawiedzenia. 

 Mogiłki i Zieleniec na zakończenie nawiedzenia uroczyście w procesji 

odnieśli obraz do Kościoła, z udziałem przynajmniej jednej osoby z każdej 

rodziny. Zamawiali przy tym Mszę Św., którą zaraz z ich udziałem  odprawiłem, 

głosząc przy tym odpowiednią naukę o znaczeniu nawiedzenia, dziękczynieniu, 

ale też i o konsekwencji w życiu. Nie obyło się też bez pamiątkowej fotografii, 

jak ta z Mogiłek. 

 



 

 

1-2 listopada Święto Umarłych. Rok okazał się dla Milanowa pod 

względem śmiertelności wprost tragicznym, bo zmarło Az 26 osób, niemal 2% 

stany parafii. To bardzo dużo. Umierali przeważnie starzy, ale było też kilka 

zgonów w młodym wieku. 

 To też w tym roku Święta Umarłych angażowało ludzi w sposób 

szczególny, bardziej uczuciowo. Uroczystość Wszystkich Świętych  wypadała w 

czwartek. Kościół był przepełniony. Jako temat kazania wziąłem konieczność 

zbawienia siebie i innych, choć bez wyniesienia na ołtarze: ,,świętość bez 

aureoli”. 

 Cmentarz również był przepełniony. Co zauważyłem – bardzo dobrze 

uprzątnięty i przyozdobiony. Procesję prowadziłem według nowego rytu, 

podanego w nowym porządku nabożeństw. Kazanie jak zwykle na cmentarzu. 

 Nadal aktualna sprawa ogrodzenia cmentarza: dotąd parkan zrobiony 

tylko od drogi i trochę z boku; pozostają jeszcze trzy boki. Zakupiłem znowu       

30 tysięcy cegły, także w Kaniach. Transport zapewnił PKS z Radzynia Wprost 

nadspodziewanie sprawnie poszedł rozładunek, że parafianie na wiadomość               

o przybyciu samochodu jedni drugich wołali i szli, że aż dziwili się kierowcy.  

 

 
 



 
 

Jeden transport rozładowywali uczniowie klas VIII, którzy akurat byli na 

lekcji religii. W przyszłym roku znowu będzie  dalsza budowa parkanu. 

 

 

 

Listopad 1979 Dary na Seminarium. Jesień czas obfitości, 

wykorzystywana jest między innymi na zaopatrzenie seminarium w produkty 

żywnościowe. W tym celu w każdej parafii zapowiada się zbiórką  w naturze, 

która corocznie przynosi znaczne zapasy na wyżywienie kleryków i wszystkich 

innych związanych z seminarium. 

Oprócz zbiórki w naturze, na ten cel przeznaczana jest jedna taca.                 

W niedzielę 4 listopada przyjechał dziekan, zamiast kazania  podawał 

informacje z życia seminaryjnego i zebrał prawie 16 tysięcy, a więc bardzo 

dużo. Tak Milanów jest parafią bardzo hojną. Dary w naturze też były hojne                 

i dały trochę pszenicy, warzywa, fasoli, grochu, nawet cukru kilka kilogramów, 

a na więcej bony. Tylko kartofli nie zbierałem, jak kłopotliwych                        

w przechowaniu. W końcu listopada wszystko zostało zabrane. 

 

31 grudnia 1979 Okres Bożego Narodzenia. Adwent do czasu , zanim 

weszły w zwyczaj i obowiązek rekolekcje, był czas i na spowiedź tych, którzy           

z własnej chęci przygotowywali się duchowo na narodzenie Boga, a także na 

przygotowanie jasełek czy choćby kolędowania przy żłobku z występami dzieci. 

Obecnie okres ten stał się dla nas niezmiernie pracowitym, bardziej obciążony 

na krótki czas. 

Nabożeństwo adoracyjne wypadło w tym roku we czwartek, piątek                  

i sobotę, więc przesunąłem je o jeden dzień, aby udogodnić ludziom 

uczestnictwo przez włączenie niedzieli. Na misjonarza zaprosiłem powtórnie 

profesora z seminarium Ks. Zygmunta Mościckiego. Przez wszystkie dni                



Ks. Nawojek spowiadał, sąsiedzi też pomagali: w piątek kilku, w sobotę 

wikariusz z Parczewa, w niedzielę wikariusz z Suchowoli. Wszystko poszło 

należycie. 

Boże narodzenie wypadało we wtorek. Dni świąteczne były ładne, 

frekwencja w kościele bardzo duża. Miałem sporo pracy z kazaniami 

 

 

 

Szopkę – jak zwykle, udekorowała S. Stasia znowu w nowej formie. 

Także samo przybrała ołtarze na okres zimowy – w świerki. 

 

 

 

Na Św. Jana Ewangelistę o godz. 8 Msza Św. Z poświęceniem wina, po 

niej zaś choinka dla ministrantów i bielanek. Grupa dość duża, ale nie miałem 

ładnych prezentów, tylko batoniki i skromne obrazki; ale było trochę humoru, 

no i po opłatku kolędowanie. 

Na niedzielę Świętej Rodziny zaprosiłem na choinkę przedszkolaków.               

W piątek znalazłem w Kurii w Siedlcach bardzo ładne obrazki o tematyce 

Bożego Narodzenia, więc w połączeniu z batonikiem były już wystarczającym 

podarunkiem. Zebrało się ponad 50 dzieci. Czuły się już całkowicie swobodnie, 

rozmawiały śmiało. 

Naraz podczas kolędowania wszedł Mikołaj poprzedzony przez aniołków. 

Teraz zaczęła się zabawa bo Mikołaj organista zaczął dzieci egzaminować , lecz 

odpowiadały śmiało. Obrazki potem pokazywały na kolędzie. 

 

 

 

Tak z konieczności kończy się pierwszy tom Kroniki Parafialnej. 

Wykonany dorywczo niezbyt estetycznie, ale za to wiernie, zgodnie                          

z rzeczywistością, co zresztą dokumentują fotografie. Na trwałą pamiątkę 

przyszłości. 

 

       Deo gratias! 

       Bogu niech będą dzięki ! 
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