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WPROWADZENIE
W latach 1798-1925 diecezje łucka i żytomierska połączone były
unią personalną (aeque principaliter). W wyniku postanowień traktatu
ryskiego (28 III 1921 r.) terytorium diecezji łuckiej zostało przecięte
granicą polsko-sowiecką. Ostatnim rządcą obydwu diecezji był bp Ignacy
Dub-Dubowski. 31 maja 1925 roku, podczas pobytu w Rzymie, ustąpił ze
stolicy diecezji. Na mocy bulli Vixdum Poloniae unitas z 28 października
1925 roku została rozwiązana unia personalna diecezji łuckiej i żytomierskiej. Diecezja łucka została ograniczona do jej obszaru pozostałego
w granicach państwa polskiego. Za granicą polsko-sowiecką, w Rosji
sowieckiej, znalazła się wschodnia część diecezji łuckiej (28 parafii) oraz
diecezja żytomierska w całości. Nowy rządca diecezji łuckiej, bp Adolf
Piotr Szelążek, otrzymał prekonizację 14 grudnia 1925 roku. Ingres do katedry w Łucku odbył 26 lutego 1926 roku.
Od 1920 roku dziekanem dekanatu kowelskiego w diecezji łucko-żytomierskiej był ks. Stefan Jastrzębski, administrator parafii lubomelskiej,
a funkcję jego zastępcy sprawował wówczas ks. Dominik Wyrzykowski,
administrator parafii w Turzysku. Pod koniec 1920 roku w skład dekanatu
kowelskiego wchodziło 11 parafii: 1) Buceń (administrator ad interim
– administrator kowelski), 2) Hołoby (administrator – ks. Aleksander
Pieślak), 3) Kamień Koszyrski (proboszcz – ks. Stefan Iwanicki), 4) Kowel
(administrator – ks. Jan Szuhajski), 5) Luboml (administrator – ks. Stefan
Jastrzębski), 6) Maciejów1 (proboszcz – ks. Gustaw Jełowicki), 7) Nabruska lub Nabrzuska (administrator ad interim – administrator z Hołob),
8) Ostrówek lub Ostrówki (administrator – ks. Kasper Wolborski),
9) Przewały (administrator – ks. Henryk Wetmański), 10) Ratno (administrator ad interim – proboszcz z Kamienia Koszyrskiego), 11) Turzysk
(administrator – ks. Dominik Wyrzykowski).
Dnia 16 lutego 1921 roku biskup łucko-żytomierski Ignacy Dubowski wydzielił z parafii lubomelskiej jej filię w Bindudze, tworząc tam
samodzielny ośrodek parafialny. Początkowo administracja tej parafii
należała do proboszcza lubomelskiego. W 1922 roku jej rządcą został ks.
Mikołaj Tarczewski. W następnym roku (25 stycznia) została utworzona
1

Parafia w Maciejowie została erygowana w 1920 r.
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parafia w Maniewiczach, a jej administrację powierzono ks. Apolinaremu
Tarnogórskiemu. W schematyzmie na 1923 rok odnotowano, iż parafia
w Opalinie (administrator ad interim – administrator z Ostrówek) została
utworzona w 1920 roku2. We wcześniejszych elenchusach (przed rokiem
1923) nie była jednak odnotowana. Dnia 1 grudnia 1924 roku bp Ignacy
Dubowski erygował parafię w Powursku3, a jej pierwszym administratorem
został ks. Jan Lewkowicz (katecheta kowelski). Zanikła parafia w Nabrusce
(Nabrzusce); ta miejscowość została włączona do parafii w Powursku.
Dekretem z 7 marca 1925 roku bp Szelążek utworzył parafię w Rymaczach4, powierzając jej rządy ks. Stanisławowi Brajczewskiemu. Ksiądz
Brajczewski był jedynym rządcą tej parafii. Na mocy dekretu z 8 sierpnia
1927 roku z parafii w Kamieniu Koszyrskim została wydzielona parafia
w Wielkiej Głuszy5, a jej pierwszym administratorem został ks. Witold
Kowalski. W tymże samym roku (13 marca 1927 roku) z części parafii
w Kowlu powstała parafia w Zasmykach6. W elenchusie na 1928 rok nie odnotowano jej rządcy (administratora). W tymże samym elenchusie została
odnotowana parafia w Stawkach, utworzona na mocy dekretu z 31 maja
2

3

4

5
6

„Ks. dziekan Stefan Jastrzębski w raporcie z dania 22 kwietnia 1927 r. pisze, iż Opalin jako samodzielna parafia uznana w roku 1921. Nr pisma 878, nr kurialny 2255”,
Archiwum Diecezji Łuckiej [depozyt w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów
Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; dalej:
ADŁ], Materiały ks. Florentyna Czyżewskiego, Zestawienie liczbowe chrztów, ślubów
i zgonów w parafiach diecezji łucko-żytomierskiej i łuckiej w latach 1919-1937, k. 8v.
Tamże, k. 9v. Dnia 13 listopada 1924 r. bp Ignacy Dubowski skierował do kapituły
katedralnej w Łucku następujące pismo: „Niniejszym powiadamiamy Prześwietną
Naszą Kapitułę, iż mamy zamiar erygować nową parafię w dekanacie kowelskim
tzw. powurską, dając przez to możność ludności miejscowej częstszego uczęszczania
do kościoła, gdyż dotychczas niektórzy z wiernych byli oddaleni od swoich kościołów
parafialnych o 50 km. Nadto miejscowość Powursk posiada kościółek i budynek
na pomieszczenie probostwa, co może posłużyć do prędkiego erygowania omawianej
parafii. W skład nowo erygowanej parafii powurskiej odejdą z parafii maniewickiej
następujące wioski: Powursk, Cegielnia Powurska, Czersk, Iwanówka, Podiwanówka, Berycz, Hulewicze, Majdan Hulewicki, Trojanówka (miasteczko), Czerniawka,
Gruszewo, Piaseczno. Z kowelskiej parafii odejdą: Koźlenice, Krzeczowice, Czeremoszno, Lubarka, Łukówka, Smolary, Nabruska (była parafia). Wszystkich dusz
będzie około 1300. W sprawie powyższej zechce Prześwietna Kapituła wyrazić swoją
opinię”. Członkowie łuckiej kapituły katedralnej, zebrani na sesji 25 listopada 1924 r.,
nie znaleźli „żadnych przeszkód na erygowanie parafii powurskiej”, ADŁ, t. Sprawy
kapituły jako korporacji, s. 193-194.
ADŁ, Materiały ks. Florentyna Czyżewskiego, Zestawienie liczbowe chrztów, ślubów
i zgonów w parafiach diecezji łucko-żytomierskiej i łuckiej w latach 1919-1937, k. 10v.
Tamże, k. 13v.
Tamże, k. 14v.
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1927 roku7 z podziału parafii w Przewałach. W elenchusie na 1928 rok nie
została odnotowana parafia w Mielnicy, erygowana 24 kwietnia 1927 roku8.
W momencie podziału dekanatu kowelskiego (10 III 1928 r.)
na dwie jednostki administracyjne liczył on 19 parafii: 1) Binduga (proboszcz – ks. Ignacy Romanowski), 2) Buceń (administrator – ks. Marceli
Giżyński, katecheta kowelski), 3) Hołoby (proboszcz – ks. Franciszek
Czechmestrzyński), 4) Kamień Koszyrski (proboszcz – ks. Stanisław Dąbrowski), 5) Kowel (proboszcz – ks. Feliks Sznarbachowski), 6) Luboml
(proboszcz – ks. Stefan Jastrzębski), 7) Maciejów (proboszcz – ks. Stanisław
Budrys), 8) Maniewicze (proboszcz – ks. Franciszek Rutkowski), 9) Mielnica (proboszcz – ks. Bolesław Jastrzębski), 10. Opalin (administrator –
proboszcz z Ostrówek), 11) Ostrówki (proboszcz – ks. Kasper Wolborski),
12) Powursk (proboszcz – ks. Mikołaj Pasławski), 13) Przewały (proboszcz
– ks. Konrad Moszkowski), 14) Ratno (proboszcz – ks. Bolesław Pejkert),
15) Rymacze (administrator – ks. Stanisław Brajczewski), 16) Stawki
(administrator – proboszcz z Przewał), 17) Turzysk (proboszcz – ks. Mikołaj Uroda), 18) Wielka Głusza (administrator – ks. Witold Kowalski),
19) Zasmyki (administrator – nieodnotowany).
Dekretem z 10 marca 1928 roku9 ordynariusz diecezji łuckiej bp
Adolf Piotr Szelążek wydzielił z dekanatu kowelskiego osiem parafii
(Binduga, Luboml, Maciejów, Opalin, Ostrówki, Przewały, Rymacze,
Stawki) tworząc nowy dekanat lubomelski. Reszta – 11 parafii (Buceń,
Hołoby, Kamień Koszyrski, Kowel, Maniewicze, Mielnica, Powursk, Ratno, Turzysk, Wielka Głusza, Zasmyki) pozostało w dekanacie kowelskim.
Decyzję utworzenia nowego dekanatu bp Szelążek uzasadnił koniecznością sprawniejszego zarządzenia tą jednostką terytorialną diecezji
łuckiej: „wprowadzone w życie ustawy synodalne wkładają na dziekanów
obowiązek częstszego odbywania zjazdów dekanalnych i wizytowania
kondekanalnego duchowieństwa. Niezmiernie rozległy dekanat kowelski, składający się z 19 parafii, rozrzuconych na terenie trzech powiatów,
w wysokim stopniu utrudnia spełnienie tego obowiązku”10.
Po utworzeniu nowego dekanatu w Kowlu ks. Stefan Jastrzębski
otrzymał nominację na stanowisko dziekana dekanatu lubomelskiego.
Funkcję tę sprawował aż do chwili opuszczenia Wołynia w 1944 roku.
Dodatkowo (aż do września 1935 roku) spełniał także obowiązki dziekana dekanatu kowelskiego. Prawdopodobnie miało to służyć odciążeniu
7
8
9
10

Tamże, k. 11v.
Tamże, k. 7v.
„Miesięcznik Diecezjalny Łucki” [dalej: MDŁ], 3 (1928) nr 3, s. 133-134.
MDŁ, 3 (1928) nr 3, s. 133.
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ks. Feliksa Sznarbachowskiego, proboszcza kowelskiego i naturalnego
kandydata na stanowisko dziekana dekanatu kowelskiego. Ksiądz Sznarbachowski był zajęty budową Kościoła-Pomnika i często nieobecny
w Kowlu. Od września 1935 r. stanowisko dziekana dekanatu kowelskiego
sprawował następca ks. Sznarbachowskiego na stanowisku proboszcza
parafii w Kowlu – ks. Marian Tokarzewski11.
Po okresie rozbiorów odnowa życia religijnego w diecezji łuckiej
została zapoczątkowana dopiero przez bpa Szelążka12. Nie uczynił tego
jego poprzednik bp Dubowski. Punktem zwrotnym w reformie lokalnego
Kościoła łuckiego stał się synod diecezji łuckiej przeprowadzony w dniach
od 30 sierpnia do 1 września 1927 roku13, o którym ordynariusz łucki
napisał: „otrzymaliście, Bracia Kapłani, w Synodzie program zadań duszpasterskich, ujętych w system – plan. Uregulowane w nim zostały palące
kwestie prawne, liturgiczne oraz uwzględniono w szczegółach metodę
pracy społecznej. Słowem, dana jest droga, po której mamy kroczyć”14.
Wydany drukiem zbiór ustaw synodalnych został rozesłany duchowieństwu diecezji łuckiej w kwietniu 1928 roku15. W przypadku omawiania
konferencji dekanalnych, nawiązanie do tegoż synodu usprawiedliwione
jest więc faktem, iż właśnie one posłużyły (między innymi) wprowadzaniu
w życie jego postanowień.
Odpowiednie statuty synodalne normowały częstotliwość i przebieg konferencji dekanalnych16. Za rządów bpa Ignacego Dubowskiego
konferencje dekanalne odbywały się raz w roku17. Za rządów bpa Adolfa
11
12

13

14
15
16

17

MDŁ,10 (1935) nr 8, s. 223.
„Na synod czekano w tej części Winnicy Pańskiej od 200 lat, szereg spraw z życia
duszpasterskiego trzeba było uregulować, usunąć dorywczość, bezplanowość, zanik
inicjatywy z czasów niewoli. Najgorliwsi kapłani z konieczności ograniczali zadania
swe do obrony interesów Kościoła, do rozwinięcia najdalej idącej czujności. Z chwilą,
gdy z łaski Boga i Stolicy Apostolskiej objąłem diecezję łucką, dziękując Najwyższemu
za wolność Ojczyzny i swobodę Kościoła, niezwłocznie przystąpiłem do opracowania
ustaw synodalnych”, MDŁ, 3 (1928) nr 7, s. 308.
Statuta Synodi Dioecesanae Luceoriensis A.D. MCMXXVII diebus 30, 31 Augusti,
1 Septembris sub Adolfo Petro Szelążek Episcopo Luceoriensi in Ecclesia Cathedrali
Luceoriensi celebratae, Luceoriae [1928].
MDŁ, 3 (1928) nr 7, s. 308.
MDŁ, 3 (1928) nr 7, s. 307.
W strukturze postanowień synodalnych zajmowały one miejsce w: Księdze drugiej
(Liber secundus – De Personis), części pierwszej (Pars prima – De clericis), rozdział III
(caput III – De Vicariis Foraneis), artykuł II – De Conferentiis Decanalibus (statuty
153-161).
„Konferencje dekanalne odbywać się będą raz do roku. Zwoływać je będzie dziekan,
a przybyć obowiązani są wszyscy proboszczowie i wikariusze dekanalni”, „Kronika
Diecezji Łucko-Żytomierskiej”, 5 (1924) z. 12, s. 12.
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Szelążka, a przed ogłoszeniem ustaw synodalnych z 1927 roku, spotkania duchowieństwa dekanalnego były zwoływane częściej. W statutach
synodu z 1927 roku zapisano, że konferencje dekanalne winny odbywać
się cztery razy w roku:
Decanus quater in anno diebus et loco communi consensu electis omnes
sacerdotes decanatus sui ad conferentias de re morali et liturgica (can.
131) habendas convocabit eiisque praeerit (statut 153)18.

Dziekan kowelski i lubomelski skrupulatnie przestrzegał częstotliwości zwoływania konferencji dekanalnych, chociaż niektórzy księża
proponowali zmniejszenie ich liczby do dwóch lub trzech w roku, „a to
wskutek trudności pieniężnych na podróż”19.
Przepisy synodalne normowały termin odbywania tylko pierwszej
konferencji w danym roku – zawsze w czwartek (feria V) lub piątek (feria VI) po Popielcu (statut 156). W dekanatach lubomelskim i kowelskim
zbierano się zawsze w czwartek po Popielcu. Pozostałe trzy konferencje
odbywały się w terminach uzgodnionych na konferencjach przez wszystkich zgromadzonych tam księży lub wyznaczonych przez dziekana.
Sam przebieg konferencji dekanalnej został również opisany w statutach synodalnych (statut 154). Realizując ogólne zalecenia synodu, dziekan mógł jednak sam ustalać porządek konferencji. Zgodnie z zaleceniem
kurii łuckiej z 30 marca 1928 r. należało:
Na najbliższych konferencjach dekanalnych, które mają się odbywać
według Statutu 153, należy ściśle zachować wskazany w postanowieniach
synodalnych porządek, a w szczególności: Przed konferencją: Msza św.,
na której winni być obecni wszyscy uczestnicy konferencji, Veni Creator
i odczytanie rozdziału listu św. Pawła do Tymoteusza. Po konferencji:

18

19

W innych diecezjach polskich synody postanawiały o odbywaniu konferencji dekanalnych nie tak często, jak w łuckiej, na przykład: w chełmińskiej – 3 razy w roku,
w kieleckiej – „miały one być zwoływane dość często, bo aż trzy razy w roku”, G.
Bujak, Synody diecezjalne Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1922-1931. Organizacja i problematyka uchwał, Kielce 2010, s. 96, 98. W pierwszej wersji łuckich
postanowień synodalnych zapisano konieczność zbierania się na konferencje nawet
5 razy w roku, Archiwum Diecezji Łuckiej (depozyt w Ośrodku Archiwów, Bibliotek
i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie), Statuta Synodi Dioecesanae Luceoriensis, stat. 153: „Decanus quinquies in
anno [...] determinatis diebus et loco communi consensu electo omnes sacerdotes
decanatus sui ad conferentia de re morali et liturgica (can. 131) habendas convocabit
eiisque praeerit”.
Zob. konferencja dekanalna z 19 września 1933 r. (№ 3).
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wspólna adoracja Przenajświętszego Sakramentu przynajmniej przez
pół godziny20.

Te zalecenia zwykle nie były przestrzegane – przynajmniej w odniesieniu do dekanatów kowelskiego i lubomelskiego. Msza rozpoczynająca
konferencję była odprawiana tylko raz w roku – podczas konferencji
wielkopostnej. Nie dotrzymywano także zalecenia wspólnej adoracji
Najświętszego Sakramentu po zakończeniu konferencji. W przypadku
omawianych tu konferencji odmawiano modlitwy, pamiętając w nich
o zmarłych kapłanach z dekanatów lubomelskiego i kowelskiego.
Do stałych punktów programu konferencji zalecanych przez synod
należało między innymi głośne przeczytanie jednego rozdziału z listu św.
Pawła do Tymoteusza. Podczas omawianych tu konferencji, dziekan ks.
Stefan Jastrzębski polecał odczytywanie głównie listu św. Pawła do Koryntian.
Stałym punktem programu (nakazanym przez Synod, statut 155)
było odczytywanie na każdej konferencji statutów synodalnych – partiami
po kilka lub kilkanaście statutów. Podczas omawianych tu konferencji stałym lektorem był ks. Stanisław Dąbrowski, proboszcz parafii w Kamieniu
Koszyrskim, który czytał statuty synodalne, przetłumaczone przez siebie
na język polski, co spotykało się z wyrazami uznania słuchaczy. Od 1935
roku w dekanacie lubomelskim przejął to zadanie ks. Wiktor Kryweńczyk,
proboszcz parafii w Przewałach.
Do istotnych przepisów synodalnych należały te, mówiące o wprowadzeniu ujednoliconych dla całej diecezji łuckiej obrzędów sakramentalnych i liturgicznych. Podczas wielu konferencji dekanalnych księża
doskonalili się w ich sprawowaniu przez demonstrowanie kolejnych
czynności wobec zgromadzonych duchownych kondekanalnych21.
Księża uczestniczący w konferencjach dekanalnych zostali zobligowani przez synod do przygotowania i wygłoszenia jednego referatu w roku.
W dużych dekanatach, w czasie jednej konferencji mogło być wygłoszonych kilka referatów. Natomiast w dekanatach liczących sześciu księży,
20
21

MDŁ, 3 (1928) nr 3, s. 143.
„Laudabilis mos repetitionis sacrarum caeremoniarum in quodam decanatu introductus, extenditur ad universam dioecesim, ut nimirum tempore conferentiae decanalis designati sacerdotes, praesentibus confratribus condecanalibus, demonstrent
rationem exsequendi functiones sacras, nimirum sacrificii Missae, baptismatis, benedictionis nuptialis, expositionis Sanctissimi Sacramenti, distributionis Sanctissimae
Eucharistiae et alia. Adstantes sacerdotes, peracta demonstratione, observationes
faciant idque rubricis comprobetur. Repetitiones eiusmodi aliquoties per annum
fiant” (statut 160).
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na jednej konferencji, ze wspomnianego powodu, mógł być wygłoszony
tylko jeden referat. Księża starsi, liczący powyżej 70 lat, byli od tego obowiązku zwolnieni (statut 157). W czasie odbywanych wspólnie konferencji
dekanatów lubomelskiego i kowelskiego (aż do września 1935 roku), jak
można się przekonać z lektury protokołów, podczas jednej konferencji
głoszono po kilka referatów. Podczas każdej konferencji duchowni roztrząsali tzw. kazusy zapowiadane zwykle w miesięczniku diecezjalnym.
Ci księża, którzy nie wzięli udziału w danej konferencji, byli zobowiązani
do ich pisemnego opracowania.
W konferencji dekanalnej musieli uczestniczyć przede wszystkim
wszyscy rządcy parafii – proboszczowie, administratorzy, ale także wikariusze. Zalecano, by również prefekci szkolni oraz kapelani (zakonnic,
szpitalni, więzienni) brali w nich udział. Ponieważ niektórzy prefekci mieli
co do tego wątpliwości, kuria łucka, rozporządzeniem z 13 stycznia 1930
roku, wyjaśniała, iż obowiązek ten obejmuje wszystkich – także prefektów22. Nieobecność na konferencji dekanalnej należało usprawiedliwić23.
Realizacja, zarówno zaleceń synodalnych, jak i rozporządzeń kurialnych
wyglądała różnie. Rzadko odnotowywano obecność wszystkich księży
pracujących w dekanatach kowelskim i lubomelskim. Na obszarze tych
dekanatów największą liczbę duchownych skupiało miasto Kowel. Oprócz
proboszcza było tam zwykle kilku wikariuszy i katechetów. Z uwagi na to,
że przeważnie nie odnotowywano księży którzy przybyli na konferencję,
a tylko tych, którzy byli nieobecni, w protokołach nie występują wszyscy księża, którzy na przestrzeni lat 1927-1939 pracowali w dekanatach
kowelskim i lubomelskim. Dotyczyło to głównie wikariuszy i prefektów
22

23

„Z reguły księża prefekci winni uczęszczać na konferencje dekanalne na równi z innymi księżmi dekanatu. W wyjątkowych, bardzo ważnych wypadkach, nieobecność
księży prefektów na konferencji dekanalnej może być usprawiedliwiona, podobnie
jak każdego innego kapłana. Zdarzyć się to może wówczas, gdy ks. prefekt ze względu
na wyjątkowe trudności powstałe w życiu szkolnym nie może uzyskać urlopu. Wolni
są również księża prefekci od udziału w konferencji dekanalnej w czasie ferii letnich,
gdy korzystając z urlopu wypoczynkowego, znajdują się poza granicami diecezji –
a przyjazd na konferencję byłby nadzwyczajnie utrudniony”, MDŁ, 5 (1930) nr 2,
s. 71.
W sprawie usprawiedliwiania nieobecności na konferencjach dekanalnych, MDŁ, 5
(1930) nr 12, s. 434-435: „Nadsyłane protokoły z odbytych konferencji dekanalnych
ujawniły, iż nie wszyscy księża proboszczowie i prefekci usprawiedliwiają wobec
księdza dziekana swą nieobecność na konferencji oraz nie przestrzegają w wypadkach nieobecności na konferencji statutu 161 Synodu Łuckiego. W związku z powyższym Kuria Biskupia wyjaśnia, iż swą nieobecność na konferencji należy zawsze
usprawiedliwić oraz nadesłać na konferencję rozwiązane kazusy, względnie referaty
przewidziane St. 161” – pismo Kurii Biskupiej z 13 XI 1930 r.
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kowelskich. Do tych nieodnotowanych należą: ks. Stanisław Pszonka
(w latach 1927-1931 wikariusz w Hołobach), ks. Piotr Andryka (katecheta w Kowlu 1932-1933), ks. Kazimierz Szyndler (wikariusz w Lubomlu
w 1936 r.), ks. Stanisław Dutka (w okresie od sierpnia do października
1938 r. administrator parafii w Stawkach).
Konferencje duchowieństwa dekanatów kowelskiego i lubomelskiego odbywały się zwykle w Kowlu, do którego to miasta dojazd był łatwiejszy niż do Lubomla. Tylko w roku jubileuszu ks. Stefana Jastrzębskiego
uroczysta konferencja została przeprowadzona w Lubomlu (7 czerwca
1932 roku). Ostatnia wspólna konferencja (№ 38) księży dekanatów kowelskiego i lubomelskiego odbyła się w Kowlu 24 września 1935 roku. Od
tego czasu (po powierzeniu zarządu dekanatem kowelskim ks. Marianowi
Tokarzewskiemu) dziekan lubomelski zbierał duchowieństwo swego dekanatu do Lubomla, a kowelski – do Kowla.
Wszystkim konferencjom wpisanym do księgi protokołów konferencji dekanatów kowelskiego i lubomelskiego przewodniczył ks. Stefan
Jastrzębski. Jedynie w 1935 roku (24 września) podczas ostatniej wspólnej
konferencji duchowieństwa dekanatów kowelskiego i lubomelskiego, przewodniczyli obydwaj dziekani: w części pierwszej – ks. Stefan Jastrzębski
(dziekan lubomelski), w części drugiej – ks. Marian Tokarzewski (dziekan
kowelski).
W przepisach synodalnych zalecono także, by podczas konferencji
sekretarz spisywał protokół (statut 154 § 2), a relację z jej przebiegu wysyłał
dziekan do kurii diecezjalnej (statut 153)24. Wieloletnim sekretarzem konferencji dekanatów kowelskiego i lubomelskiego był ks. Mikołaj Pasławski,
proboszcz parafii w Powursku (do września 1930 roku), następnie prefekt
w Kowlu. Od 1935 roku (konferencja № 39 z 12 grudnia) funkcję tę pełnił
ks. Ignacy Pożerski, proboszcz parafii w Bindudze.
W obecnie publikowanej księdze protokołów konferencji dekanalnych, spisywanych w latach 1927-1939, zostały odnotowane:
1) do 1928 roku – protokoły (№ 6-8) zebrań dekanatu kowelskiego,
2) w latach 1928-1935 – protokoły (№ 9-38) konferencji dekanatów
kowelskiego i lubomelskiego,
3) od 1935 roku – protokoły (№ 39-52) spotkań duchownych dekanatu lubomelskiego.
Jak można zauważyć, pierwszy protokół, wpisany do księgi, nosi
numer 6, gdyż dopiero podczas konferencji z 19 października 1927 r.,
24

Krótkie informacje z przebiegu konferencji dekanalnych zamieszczane były na łamach
„Miesięcznika Diecezjalnego Łuckiego”.
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na wniosek ks. Marcelego Giżyńskiego, „postanowiono zaprowadzić
księgę protokołów konferencji dekanalnych”. Po objęciu funkcji dziekana
kowelskiego w 1935 r., ks. Marian Tokarzewski prawdopodobnie zaprowadził odrębną księgę dla swojego dekanatu. W tej dawnej (spisywanej
od 1927 roku) kontynuowano odnotowywanie protokołów konferencji
dekanatu lubomelskiego.
***
Wzmiankowana wyżej księga jest obecnie przechowywana (od 1983
roku) w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (sygn. IV 540). Jest to księga o wymiarach 32,5 x 20 cm, w oprawie tekturowej, grzbiet płócienny. Zawiera
134 poliniowane karty. Karty (do 53 włącznie) zostały obustronnie zapisane, pozostałe 81 kart (od 53v do końca) są czyste. Księga zapisana jest
czarnym atramentem, ręką głównie dziekana ks. Stefana Jastrzębskiego,
który, korzystając zapewne z notatek sekretarza konferencji, sporządzał
czystopis. Tylko kilka protokołów zostało wpisanych inną ręką (№ 24,
25, 30, 31, 34, 35, 38), prawdopodobnie przez samego sekretarza odnotowującego obrady.
***
W niniejszej edycji zachowano język autorów protokołów zachowując ich styl. Wszelkie konieczne uzupełnienia wpisano w nawiasach
kwadratowych Większość skróceń, niepozostawiających wątpliwości, rozwiązano nie informując o tym, aby uniknąć niepotrzebnego zaciemnienia
tekstu. Ujednolicono i uzupełniono – bez ujmowania w nawiasy kwadratowe – nagłówki rozpoczynające wszystkie protokoły (w miarę możliwości
– jeśli udało się ustalić wszystkie ich części składowe). Ujednolicono także
numerację kolejnych punktów porządku obrad, wprowadzając numerację
cyframi rzymskimi (w rękopisie różny zapis). Tytuły referatów (głoszonych
przez księży w czasie konferencji), zapisane w rękopisie w cudzysłowach,
oddano kursywą.
Niniejsza publikacja ukazuje się dzięki życzliwości obecnych
opiekunów księgi rękopiśmiennej: dr. Bogusława Kasperka, Dyrektora
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
oraz dr. Piotra Rudzińskiego, Kierownika Oddziału Zbiorów Specjalnych
tejże Książnicy.
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Konferencja dekanatu kowelskiego № 6
№ 2 w 1927 roku
odbyta w Kowlu na probostwie, dnia 19 października
Protokół

Obecni na konferencji: ksiądz dziekan Stefan Jastrzębski25, ksiądz
kanonik Żółkiewski26, ksiądz kanonik Jarosiewicz27, ksiądz wicedziekan
Woronowicz28, księża proboszczowie: Topolnicki29, Giżyński30, Wolborski31, Romanowski32, Czechmestrzyński33, Pasławski34, Brajczewski35, Bolesław Jastrzębski36, Kowalski37, księża wikariusze: Brodecki38, Kozakiewicz39.
Nieobecni: ksiądz infułat Sznarbachowski40, ks. Zajkowski41, ks. Iliń42
ski , ks. Budrys43, ks. Rutkowski44, ks. Pejkert45, ks. Uroda46.
Konferencję zagaił ksiądz dziekan i zachęcił do modlitwy za duszę

25
26
27

28
29

30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Ks. Stefan Jastrzębski – proboszcz parafii w Lubomlu i dziekan dekanatu kowelskiego.
Ks. Adam Żółkiewski – kapelan niepokalanek w Maciejowie.
Ks. Adolf Jarosiewicz – wikariusz-substytut w Kowlu; zastępca proboszcza ks. Feliksa
Sznarbachowskiego przebywającego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Ks. Stanisław Woronowicz – proboszcz parafii w Kamieniu Koszyrskim.
Ks. Franciszek Topolnicki – proboszcz parafii w Przewałach i administrator nowo
utworzonej parafii w Stawkach.
Ks. Marceli Giżyński – administrator parafii w Buceniu.
Ks. Kasper Wolborski – proboszcz parafii w Ostrówkach i administrator parafii
w Opalinie.
Ks. Ignacy Romanowski – proboszcz parafii w Bindudze.
Ks. Franciszek Czechmestrzyński – proboszcz parafii w Hołobach.
Ks. Mikołaj Pasławski – proboszcz parafii w Powursku.
Ks. Stanisław Brajczewski – administrator parafii w Rymaczach.
Ks. Bolesław Jastrzębski – proboszcz parafii w Mielnicy.
Ks. Witold Kowalski – administrator parafii w Wielkiej Głuszy.
Ks. Mikołaj Brodecki – wikariusz w Kowlu.
Ks. Jan Kozakiewicz – neoprezbiter, wikariusz w Kowlu.
Ks. Feliks Sznarbachowski – proboszcz parafii w Kowlu.
Ks. Stefan Zajkowski – prefekt szkoły kolejowej powszechnej № 5 w Kowlu.
Ks. Paweł Iliński – katecheta w szkołach: handlowej i powszechnej w Kowlu.
Ks. Stanisław Budrys – proboszcz parafii w Maciejowie.
Ks. Franciszek Rutkowski – proboszcz parafii w Maniewiczach.
Ks. Bolesław Pejkert – proboszcz parafii w Ratnie.
Ks. Mikołaj Uroda – proboszcz parafii w Turzysku.
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śp. ks. Henryka Wetmańskiego47, proboszcza z Przewał i odmówiono
Anioł Pański, a ksiądz kanonik Jarosiewicz, jako delegat diecezji łuckiej,
był na pogrzebie w Płocku śp. ks. Henryka i zdał sprawozdanie z przebiegu
pogrzebu. Następnie ksiądz dziekan ogłasza porządek dzienny zatwierdzony przez Kurię Diecezjalną.
Porządek dzienny:
I. Zagajenie.
II. Sprawozdanie z synodu.
IIII. Nowe zarządzenia Kurii Diecezjalnej.
IV. Ustalenie następnej konferencji i jakie mają być wygłoszone referaty.
V. Udzielenie chrztu św., dyskusja nad ceremoniami i rozwiązywanie
casusów co do tego sakramentu.
VI. Ustalenie zmian w dekanacie.
VII. Wolne wnioski.
Ksiądz Wolborski, proboszcz z Ostrówek, delegat dekanatu na synod diecezjalny, zdał obszerne sprawozdanie, jak się odbywał synod i jego
ceremonii. Ksiądz dziekan i zebrani księża podziękowali ks. Wolborskiemu
za jego pracę i dokładne sprawozdanie.
Dalej ksiądz dziekan odczytał pisma i nowe zarządzenia Kurii
Diecezjalnej, wyjaśniając każde zarządzenie i oznaczając terminy, a mianowicie: o fotografiach synodu, o sprawozdaniu z dochodów księży za
rok 1927, o ankiecie przebywających48 w Rosji – za czas rewolucji i bolszewików – kapłanów naszej diecezji, o zbożu na seminarium, o planach
ziemi kościelnej, o fotografiach kościołów. Następnie uchwalono odbyć
konferencję w Kowlu, dnia 14 grudnia o godzinie 11ej. Referat ma wygłosić ksiądz kanonik Jarosiewicz o: Współczesne zadanie duszpasterstwa
i ustalono porządek dzienny konferencji:
I. Odczytanie protokołu ostatniej konferencji.
II. Referat księdza kanonika Jarosiewicza.
III. Obrzędy ślubu i rozwiązywanie casusów co do tego sakramentu.
IV. Sprawozdanie z ruchu życia parafialnego.
V. Wolne wnioski.
Ksiądz Kozakiewicz z Kowla udziela chrzest św. Po udzieleniu tego
sakramentu nastąpiła ożywiona dyskusja nad ceremoniami i rozwiązywanie casusów. Uchwalono prosić Jego Ekscelencję o zezwolenie udzielania
chrztu w opalanych lokalach: jak w kancelarii, na probostwie, stosując się
do miejscowych zwyczajów.
47

48

Ks. Henryk Wetmański, ur. w 1889 r., wyświęcony w 1919 r., zmarł 13 października
1927 r.
W rękopisie jest: przybywających.
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Punkt VI. Ustalono najbliższego sąsiada – kapłana, zmiany w dekanacie dla uczynienia poprawek w elenchusie na rok 1928.
Wolne wnioski: Ksiądz Topolnicki podjął sprawę niedotrzymywania zobowiązań strony akatolickiej – chrzcić dzieci w Kościele. Ksiądz
Giżyński podjął sprawę wina mszalnego. Postanowiono: ksiądz dziekan
poda adresy firm, które dostarczają prawdziwe mszalne wino. Ksiądz kanonik Jarosiewicz zachęca do zorganizowania w parafiach Ligi Katolickiej.
Również mówi, że czas już zorganizować naszą młodzież i o obchodzie
uroczystości św. Stanisława Kostki.
Na wniosek ks. Giżyńskiego, postanowiono zaprowadzić księgę
protokołów konferencji dekanalnych. Gdy więcej wniosków nie było,
ksiądz dziekan podziękował zebranym za pracę, posiedzenie zamknął
odmówieniem modlitw za zmarłych kapłanów dekanatu kowelskiego.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan kowelski
Ks. M. Pasławski – sekretarz
Ks. A. Jarosiewicz
Ks. K. Wolborski
Ks. M. Pasławski
Ks. F. Czechmestrzyński
Ks. S. Woronowicz
Ks. M. Giżyński
Ks. S. Brajczewski
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Konferencja dekanatu kowelskiego № 7
w 1927 r. № 3
odbyta w Kowlu, dnia 14 grudnia
Protokół

Po zagajeniu konferencji dekanalnej przez księdza dziekana Jastrzębskiego i przeczytaniu protokołu z konferencji № 6 stwierdzono
obecność następujących księży: 1) ksiądz dziekan Jastrzębski, 2) ksiądz
kanonik Jarosiewicz, 3) ksiądz wicedziekan Woronowicz, 4) ks. Uroda,
5) ks. Pasławski, 6) ks. Wolborski, 7) ks. Czechmestrzyński, 8) ks. Pejkert,
9) ks. Brajczewski, 10) ks. Giżyński, 11) ks. Bolesław Jastrzębski, 12) ks.
Brodecki, 13) ks. Kozakiewicz i 14) ks. Iliński. Nieobecni zaś: 1) ks. Romanowski, 2) ks. Zajkowski, 3) ks. Budrys, 4) ksiądz kanonik Żółkiewski,
5) ks. Rutkowski, 6) ks. Topolnicki i 7) ks. Kowalski.
Ksiądz dziekan ogłosił porządek dzienny zatwierdzony przez
Prześwietną Kurię Diecezjalną pismem z dnia 14 listopada, L. 5851,
a mianowicie:
I. Zagajenie i odczytanie protokołu.
II. Nowe zarządzenia.
III. Referat księdza kanonika Jarosiewicza.
IV. Obrzędy ślubu i rozwiązywanie casusów.
V. Sprawozdanie z życia parafialnego.
VI. Wolne wnioski.
II. Ksiądz dziekan odczytał pisma i zarządzenia Kurii Diecezjalnej
wyjaśniając takowe, a również polecił dać sprawozdanie do dnia 15 stycznia 1928 roku z długów zaciągniętych na kościół, czy to z odbudowy, czy
od osób prywatnych, wskazując na co były użyte pieniądze itd.
Tu uchwalono wysłać depeszę do Najdostojniejszego Pasterza z powodu rocznicy elekcji na stolicę łucką49 i takową natychmiast wysłano, jak
również list do Ameryki do ks. Sznarbachowskiego z powodu zbliżających
się świąt Bożego Narodzenia, za pracę ks. Sznarbachowskiego na budowę
kościoła w Kowlu.
III. Ksiądz kanonik Jarosiewicz wygłosił referat: O duszpasterstwie
w dobie obecnej. Po referacie nastąpiła ożywiona dyskusja, w której zabierali
49

Prekonizacja biskupa pomocniczego w Płocku Adolfa Piotra Szelążka na stolicę
biskupią w Łucku nastąpiła 14 grudnia 1925 r.
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głos wszyscy obecni. Po dyskusji uchwalono: po Nowym Roku, w ciągu
trzech następujących po sobie niedziel wygłosić kazania: 1) o różańcu,
2) o Żywym Różańcu i 3) o tercjarstwie. Starać się zaprowadzić bractwo
Różańca św., a tym bardziej kółka różańcowe i potem, dla każdego stanu
osobno, po sumie czynić zmianę wygłaszając krótkie, odpowiednie nauki.
IV. Obrzęd sakramentu małżeństwa demonstrował ks. Bolesław
Jastrzębski. Wywiązała się bardzo ożywiona dyskusja nad ceremoniami
i ustalono potem [udzielanie] ceremonii ślubu zgodnie z rytuałem. Ksiądz
dziekan zachęcał obecnych do ściślejszego przytrzymywania się rytuału
i zwrócił uwagę, że ks. B. Jastrzębski bardzo niepewnie takowe [ceremonie]
sprawował, myląc się ciągle.
Następnie rozwiązywano casusy. Po dyskusji przyjęto wniosek ks.
Jarosiewicza: spisywać akt ślubny i załatwić z nowożeńcami zapłatę nie
w dzień ślubu, gdyż w niedziele i święta po temu nie ma czasu i mogą
wyniknąć rozmaite kolizje i źle to wpłynie na lud zebrany na nabożeństwo. Załatwiać formalności na dzień lub dwa przed ślubem, kiedy młodzi odbywają spowiedź. Również uchwalono w rubryce imion młodych
zapisywać imiona rodziców. W rubryce, gdzie ochrzczony, zapisywać
miejsce zamieszkania.
V. Proboszczowie w krótkich słowach zdali sprawozdanie z życia parafialnego. Postanowiono prosić Kurię Diecezjalną o wydanie zarządzenia,
by księża obrządku wschodniego nie wywoływali chaosu w życiu religijnym przez sporadyczne wystąpienia bez zorganizowania duszpasterstwa.
VI. Wolne wnioski. Przyjęto myśl księdza dziekana, odbyć następną
konferencję dekanalną w miesiącu lutym. Dzień ksiądz dziekan oznaczy
i powiadomi subdekanalnych. Referat ma wygłosić: 1) ks. Pejkert – Ruch
sekciarski na Wołyniu, 2) ksiądz dziekan – Porządek, czystość w domach
Bożych. Dalszy porządek dzienny ułoży ksiądz dziekan. Ksiądz Woronowicz zabrał głos żegnając kondekanalnych księży z powodu jego wyjazdu
z Kamienia Koszyrskiego i dekanatu50. Księdzu Woronowiczowi, w imieniu
księży, odpowiedział dziekan.
Ksiądz kanonik Jarosiewicz zreferował przebieg konferencji księży
w Łucku 12 grudnia i konferencję wspólną z panem wojewodą z powodu
zbliżających się wyborów do sejmu i senatu oraz o rozmaitych prądach
w Polsce51.
50

51

W grudniu ks. Stanisław Woronowicz, proboszcz parafii w Kamieniu Koszyrskim
został przeniesiony na takież stanowisko do Młynowa w dekanacie dubieńskim,
MDŁ, 2 (1927) nr 12, s. 766.
„W dniu 12 grudnia odbył się zjazd dziekanów i proboszczów większych miast dla
obrad nad wyborami do sejmu i senatu. Obradom przewodniczył Najprzewielebniej-
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Więcej nikt głosu nie zabierał. Ksiądz dziekan ogłosił konferencję za
skończoną. Odmówiono modły za zmarłych księży dekanatu kowelskiego.
Po konferencji był wspólny obiad i księża rozjechali się do swych
parafii.
[podpisani]
Ksiądz dziekan Stefan Jastrzębski
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz

szy Ks. Prałat Muraszko. Na wieczorne zebranie przybył pan Wojewoda Wołyński
z panem Wice-Wojewodą, którzy przedstawili sytuację wyborczą na Wołyniu.
Wszyscy doszli do tego przekonania, że na Wołyniu może być tylko jedna lista polska
i musimy dążyć do zlania społeczeństwa w jedną grupę, bo w przeciwnym razie ani
jednego posła nie wybierzemy – powtórzy się kompromitacja minionych wyborów”,
MDŁ, 3 (1928) nr 1, s. 31.
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Konferencja dekanatu kowelskiego № 8
№ 1 w 1928 roku
odbyta w Kowlu, dnia 23 lutego
Protokół

Stwierdzono obecność księży, którzy brali udział w konferencji
dekanalnej. Obecni: ksiądz dziekan Jastrzębski, kanonik Żółkiewski,
ksiądz kanonik Jarosiewicz, księża: Wolborski, Topolnicki, Pasławski,
Budrys, Giżyński, Brodecki, Kozakiewicz, Czechmestrzyński, Kowalski,
Brajczewski, Pejkert, Uroda, Bolesław Jastrzębski, Dąbrowski52. Nieobecni
księża: Romanowski i Zajkowski na urlopie w Zakopanem. Księża Iliński
i Rutkowski nie nadesłali usprawiedliwienia swej nieobecności.
O godzinie 11ej w kościele parafialnym ks. Brodecki odprawił mszę
św., którą wysłuchali wszyscy obecni księża. Po mszy św. ks. Wolborski
wygłosił konferencję: Jakim ma być kapłan. Po konferencji księża odbyli
spowiedź świętą.
Część druga konferencji dekanalnej odbywała się na probostwie.
Rozpoczęto o godzinie 13ej pod przewodnictwem księdza dziekana
Jastrzębskiego, który odczytał protokół ostatniej konferencji i ogłosił
porządek dzienny:
I. Sprawy bieżące.
II. Wyznaczenie rekolekcji w parafiach.
III. Ustalenie następnej konferencji.
IV. Wolne wnioski.
I. Odczytano pisma Prześwietnej Kurii Diecezjalnej o sprawozdaniach szkolnych; rozdano kwestionariusze, które mają być wypełnione
starannie i nadesłane księdzu dziekanowi [do] 10 lipca. Odczytano pismo
Jego Ekscelencji o rekolekcjach parafialnych na zasadzie statutu 39553.
52

53

Ks. Stanisław Dąbrowski w grudniu 1927 r. został przeniesiony ze stanowiska proboszcza parafii przy kościele pojezuickim we Włodzimierzu Wołyńskim na takież
stanowisko do Kamienia Koszyrskiego.
§ 2. Semel vero in anno, intra Quadragesimam vel alio tempore idoneo instituantur
recollectiones. § 3. Ubi possibile videtur, in civitatibus praesertim, exercitia haec
instituantur non pro omnibus simul, sed separatim pro diversis ordinibus hominum,
nempe pro viris, mulieribus, pueris, puellis etc. § 4. Saltem in civitatibus semel in
anno instituantur recollectiones pro cultioribus (inteligencja). Ad illas instituendas
sacerdos magni ingenii et sanctitatis invitari debet (ad can. 1349).
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Potem ksiądz dziekan prosił o sumienne i terminowe wykonywanie
wszelkich zarządzeń.
II. Ustalono, że spowiedź parafian odbywać się będzie:
W Lubomlu – 5, 6 i rano 7 marca, 6 księży, nauki wygłosi ksiądz kanonik
Jarosiewicz.
Rymacze – 7 i 8 marca, 4 księży, z naukami ks. Budrys.
Maciejów – 12-13, 3 księży, nauki głosi ks. Topolnicki.
Hołoby – 14, 15 III, przy udziale 4 księży, nauki wypowie ksiądz kanonik
Jarosiewicz.
Mielnica – 16 III, z naukami ks. Dąbrowski.
Ostrówki – 19-20, 4 księży, z naukami ks. Pejkert.
Przewały-Stawki – 21-22, 3 księży, z naukami ksiądz kanonik Żółkiewski.
Kamień Koszyrski – 23-25, 4 księży, z naukami ks. Pejkert.
Turzysk –26-27 III, 5 księży, nauki wygłosi ks. Budrys.
Kowel – na spowiedź 28-29 7 księży, nauki głoszą miejscowi księża.
Powursk – 30 III, z naukami ks. Rutkowski.
Maniewicze – 31 III, z naukami ks. Pasławski.
Wielka Głusza – 17 III, z naukami ks. Dąbrowski.
Binduga – 16, 17 III, 4 księży, z naukami ks. Żółkiewski.
Ratno – 30, 31 III, z naukami ks. Dąbrowski.
Niezależnie od wyznaczonych księży, na rekolekcje mogą przybyć
niezajęci księża do pomocy. Ksiądz dziekan, w miarę możności, będzie
kontrolował jak się odbywają wszędzie rekolekcje.
III. Następną konferencję uchwalono odbyć 17 kwietnia, podczas
której rozdane będą księżom proboszczom oleje św. Porządek dzienny ma
ustalić ksiądz dziekan. Referat: Sekty na Wołyniu i walka z nimi wygłosi
ks. Pejkert, O porządkach w kościołach wygłosi ksiądz dziekan.
IV. Wolne wnioski. Na zapytanie ks. Urody i ks. Brodeckiego, ksiądz
dziekan wyjaśniał dekret Jego Ekscelencji o przyłączonych wioskach z innych parafii i ustalono, jak mają być zapisywane metryki. Ksiądz kanonik
Jarosiewicz mówił o stowarzyszeniach młodzieży i przysposobieniu wojskowym. Dla opracowania księgi status animarum i jak zrobić dokładny
spis ludności proszono ks. Dąbrowskiego o zreferowanie na następnej
konferencji. W związku z artykułem umieszczonym w „Głosie Kapłańskim” o rocznicach śmierci parafian54 – postanowiono prosić o wyjaśnienie
54

Wychodzący w latach 1927-1939 w Warszawie „Głos Kapłański” był miesięcznikiem
poświęconym sprawom duchowieństwa. Czasopismo redagował ks. Ignacy Kłopotowski, Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944, oprac. i red.
Z. Zieliński, Lublin 1981, s. 111.
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Kurię Diecezjalną, czy dobre i pożyteczne jest wprowadzenie w życie tego
w naszej diecezji.
W sprawie kartek wielkanocnych do spowiedzi, ksiądz dziekan
wyjaśnił, że nie wolno pobierać opłat. Dobrowolne jednak ofiary na utrzymanie służby kościelnej parafianie mogą składać. Przyjęto do wiadomości
statut 25155 Synodu Diecezjalnego. Ponieważ wolnych wniosków więcej
nie zgłaszano, ksiądz dziekan ogłosił konferencję dekanalną za skończoną.
Odmówiono modły za zmarłych kapłanów dekanatu kowelskiego.
O godzinie 15½ odbył [się] wspólny obiad. Księża pociągami wieczornymi odjechali do domów.
[podpisani]
Ksiądz Stefan Jastrzębski – dziekan kowelski
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz

55

Ut de statu animarum recta acquiratur notitia, confessarii toto tempore, ad communionem paschalem excipiendam praesignato, omnibus poenitentibus, prima vice hoc
tempore ad confessionem accedentibus, tradant schedulam, sigillo parochiali, anno
et numero currenti munitam, eosdem exhortando, ut relatis in schedula nomine,
cognomine ac domicillio (i. e. propria parochia) eandem schedulam in cancellaria
parochiali vel sacristia propriae parochiae quamprimum deponant.
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 9
№ 2 w 1928 roku
odbyta w Kowlu, dnia 17 kwietnia
Protokół

Po wezwaniu pomocy Bożej, ksiądz dziekan Jastrzębski zagaił
konferencję dekanalną, która odbywała się w Kowlu na probostwie.
Konferencja jest drugą z rzędu w bieżącym roku. Stwierdzono obecność
księży. Obecni: ksiądz dziekan Jastrzębski, ksiądz kanonik Żółkiewski,
ksiądz kanonik Jarosiewicz, proboszczowie: Moszkowski56, Budrys, Pasławski, Jastrzębski, Czechmestrzyński, Uroda, Romanowski, Pejkert,
księża wikariusze: Sokołowski57, Kozakiewicz. W charakterze gości:
ksiądz dziekan Woronowicz, proboszcz Topolnicki z Tomaszgrodu, ks.
Brodecki, proboszcz z Warkowicz58. Nieobecni zaś: ksiądz proboszcz
Wolborski, Kowalski, Giżyński, prefekci: ks. Zajkowski i Iliński, który
przysłał usprawiedliwienie.
Ksiądz Kozakiewicz odczytał 1szy rozdział listu św. Pawła do Koryntian. Następnie ksiądz dziekan ogłosił porządek dzienny:
I. Odczytanie protokołu z ostatniej konferencji.
II. Referat ks. Pejkerta o sektach na Wołyniu.
III. Referat księdza dziekana o porządkach w kościele.
IV. Ksiądz dziekan wyjaśni nowe zarządzenia Kurii Diecezjalnej.
V. Ksiądz Dąbrowski odczyta statuty od 1 do 26 Synodu Diecezjalnego,
o status animarum – jak sporządzić itd.
VI. Wolne wnioski.
Porządek dzienny przyjęto i ksiądz dziekan odczytał pismo Kurii
Diecezjalnej z dnia 1 marca L. 1132, że porządek dzienny dzisiejszej konferencji został zatwierdzony.
I. Ksiądz dziekan odczytał protokół ostatniej konferencji. Co
do protokołu, ksiądz kanonik Jarosiewicz prosił poprawić, że mówił nie
56

57

58

Ks. Konrad Moszkowski w kwietniu 1928 r. został przeniesiony ze stanowiska proboszcza w Warkowiczach na takież w Przewałach.
Ks. Kazimierz Sokołowski 31 stycznia 1928 r. przybył do Polski ze Związku Sowieckiego w ramach wymiany więźniów. W kwietniu 1928 r. został tymczasowo
mianowany wikariuszem w Kowlu.
Ks. Mikołaj Brodecki w kwietniu 1928 r. został przeniesiony na stanowisko administratora parafii w Warkowiczach. Wcześniej był wikariuszem w Kowlu.
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o „kołach” młodzieży, a o „stowarzyszeniach” i aby stowarzyszenie młodzieży nie nazywać „kołem”.
II. Ksiądz Pejkert wygłosił referat o sektach na Wołyniu i referat
swój napisany wręczył księdzu dziekanowi dla przedstawienia Kurii Diecezjalnej. Ksiądz Woronowicz prosi o nadesłanie mu wyciągu z referatu
co do Młynowa, co i obiecał mu dziekan. Wyłoniła się żywa i obszerna
dyskusja. Ksiądz dziekan streścił dyskusję, że trzeba rozwinąć Akcję Katolicką, zająć się kolportażem pism dobrych, ludowych, prosić wydawnictwo
„Lud Boży”59 o tanie, dobre broszurki.
III. Dziekan wygłosił referat o porządkach w kościele. Po referacie
ksiądz kanonik Jarosiewicz prosił, by dziekan ze strychu kościelnego
poszedł w dalszych swych referatach do kościoła, zakrystii i wszystko
szczegółowo obejrzał. Na co dziekan odpowiedział, że w dalszych referatach postara się zaglądnąć wszędzie.
IV. Dziekan mówił o przestrzeganiu terminów przez księży proboszczów, o zgodne współżycie z władzami i wyjaśnił ostatnie zarządzenia
Kurii Diecezjalnej. Uchwalono odbyć następną konferencję dekanalną
w Kowlu dnia 11 września.
V. Ksiądz Dąbrowski odczytał 25 statutów Synodu Diecezjalnego.
Dziekan nie zezwolił na żadną dyskusję, a tylko zachęcił przestrzegać
statuty. Dalej ks. Dąbrowski mówił, jak sporządzić status animarum. Po
dyskusji postanowiono prosić ks. Dąbrowskiego, by wypracował wzór
i takowy nadesłał do dziekana, a dziekan przy raporcie wyśle do Kurii
Diecezjalnej dla otrzymania zarządzenia.
VI. Wolne wnioski. Zabrał głos ksiądz kanonik Jarosiewicz mówiąc
o potrzebie zorganizowania młodzieży, zachęcał urządzić święto druhen, o urządzaniu odczytów rolniczych, o rekolekcjach dla nauczycielek
30 czerwca i 2 lipca w Maciejowie.
Z wywodami księdza kanonika wszyscy się zgodzili i uznali, że
czas organizować i dołożyć wszelkich starań nad rozwojem życia katolicko-polskiego. Więcej wniosków nie zgłaszano. Ksiądz dziekan ogłosił
konferencję za skończoną. Po modlitwie odmówiono Anioł Pański za
dusze zmarłych księży dekanatu.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan kowelski i lubomelski
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz
59

„Lud Boży” był tygodnikiem ilustrowanym, wydawanym przez Kurię Diecezjalną
w Łucku do roku 1925. Jego redaktorem był ks. Seweryn Wiśniewski, Bibliografia
katolickich czasopism religijnych, s. 172-173.
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 10
№ 3 w 1928 roku
odbyta w Kowlu, dnia 11 września
Protokół

Po modlitwie i zagajeniu konferencji dekanalnej stwierdzono
obecność księży. Obecni: 1) ksiądz dziekan Jastrzębski, 2) ksiądz infułat
Sznarbachowski, 3) ksiądz kanonik Żółkiewski, 4) ks. Pejkert, 5) ks.
Dąbrowski, 6) ks. Moszkowski, 7) ks. Uroda, 8) ks. Wolborski, 9) ks. Jastrzębski, 10) [ks.] Święcicki60, 11) ks. Czechmestrzyński, 12) ks. Pasławski,
13) ks. Łowejko61, 14) ks. Brajczewski, 15) ks. Giżyński, 16) ks. Iliński,
17) ks. Wojciechowski62.
Nieobecni: 1) ks. Kowalski z Wielkiej Hłuszy – przysłał usprawiedliwienie, wyjechał do Łucka na egzamin, 2) ks. Kozakiewicz – na urlopie,
3) ks. Budrys z Maciejowa, 4) ks. Romanowski z Bindugi.
Ksiądz dziekan ogłasza porządek dzienny:
I. Czytanie listu św. Pawła do Koryntian, rozdział 2gi.
II. Czytanie statutów Synodu Diecezjalnego od 26-46, po łacinie i po
polsku (ks. Dąbrowski).
III. Referat: Obowiązki i stosunek proboszcza do parafian (ks. Uroda).
Dyskusja.
IV. Referat: Porządki w kościele, ciąg dalszy (ks. Jastrzębski Stefan). Dyskusja.
Y. Nowe zarządzenia Kurii Diecezjalnej. Ustalenie następnej konferencji.
VI. Wolne wnioski.
Ksiądz Dąbrowski odczytał statuty Synodu Diecezjalnego od 26-46.
Po odczytaniu wszyscy zebrani jednogłośnie podziękowali ks. Dąbrowskiemu i na wniosek księdza dziekana – uchwalono, by ks. Dąbrowski
na następnych konferencjach również czytał statuty i tłumaczył po polsku,
a w ten sposób dekanat będzie miał statuty w języku polskim.
60

61

62

Ks. Walerian Święcicki w czerwcu 1928 r. został przeniesiony na stanowisko administratora parafii w Ratnie. Wcześniej był administratorem parafii w Kątach (Kutach)
w dekanacie krzemienieckim.
Ks. Piotr Łowejko przerzucony przez władze bolszewickie na terytorium Polski,
w czerwcu 1928 r. został mianowany tymczasowym wikariuszem w Kowlu.
Ks. Marcin Wojciechowski w czerwcu 1928 r. został mianowany prefektem szkoły
kolejowej powszechnej № 5 w Kowlu. Wcześniej był wikariuszem w Zofiówce.
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Ksiądz Uroda wygłosił referat Obowiązki proboszcza. Po referacie
ks. Dąbrowski zaznaczył, że referat opracowany [na] jedną stronicę, co
i zaznaczył dziekan. Ksiądz Uroda rękopisu referatu na ręce dziekana nie
złożył.
Ksiądz dziekan odczytał dalszy ciąg referatu o porządkach w kościele: zakrystia, ornaty, naczynia kościelne. Po referacie odbyła się ożywiona
dyskusja o przechowywaniu ornatów i bielizny kościelnej. Ksiądz infułat63
proponuje wprowadzenie odpinanych rękawów przy albach, by rękawy
były zawsze czyste.
Ksiądz dziekan odczytuje pisma Kurii Diecezjalnej, takowe wyjaśnia
i oznacza terminy dla wykonania: postanowienia cmentarne64 – rozdano
druki, o używaniu pieczęci na kopertach korespondencji urzędowej,
w sprawie wskazania potrzeb kościelnych, podział zboża na seminarium,
w sprawie składek ogniowych65 (termin 25 września), o ołtarzach ekssekrowanych66 (termin 20 września), o obchodzie uroczystości patronki
diecezji, św. Teresy67, o wykładach dla księży 27 bieżącego miesiąca
w Kowlu w sprawach społecznych, o fundacji emerytalnej dla organistów.
Uchwalono następną konferencję odbyć w Kowlu dnia 4 grudnia.
Porządek dzienny ustali ksiądz dziekan. W wolnych wnioskach zgłoszono
pewne pytania, na które ksiądz dziekan odpowiadał i wyjaśniał. Żadnych
postanowień nie uchwalono.
63
64

65
66
67

Ks. Feliks Sznarbachowski.
Postanowienia cmentarne obowiązujące: „Cmentarz jest miejscem świętym, każde
przeto nieuszanowanie cmentarza jest jego profanacją surowo karaną przez Boga
i prawa państwowe. Dla uniknięcia odpowiedzialności sądowej pamiętać należy,
iż wzbronione jest: I. Obieranie drogi przejściowej przez cmentarz, uszkodzenie
parkanów i drutów. II. Spacery na cmentarzu dla rozrywki, albo obieranie go
na miejsce schadzek. III. Siadanie na grobach lub leżenie na trawnikach. IV. Palenie
papierosów, wprowadzanie psów, wjeżdżanie końmi lub rowerami na cmentarz. V.
Zrywanie kwiatów, łamanie drzew, deptanie oraz rwanie trawy na cmentarzu. VI.
Jedzenie, a tym bardziej picie trunków rozpalających. VII. Stawianie lub usuwanie,
albo też przesuwanie pomników, murowanie grobowców bez uzyskania każdorazowo
pozwolenia na to na piśmie od proboszcza parafii. VIII. Przebywanie na cmentarzu
poza godzinami od 8-ej rano do 8-ej wieczorem w lecie, od 9-ej rano do 5-ej po
południu w zimie”, BG UMCS, OZS, sygn. IV 538/4.
MDŁ, 3 (1928) nr 10, s. 418.
MDŁ, 3 (1928) nr 10, s. 416-417.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus została ogłoszona patronką diecezji łuckiej 14 grudnia
1927 r., MDŁ, 3 (1928) nr 9, s. 381-382. Okólnik „w sprawie przygotowań na pierwsze
Święto Patronki Diecezji Łuckiej” (3 października) wydał bp A. P. Szelążek 15 sierpnia 1928 r., MDŁ, 3 (1928) nr 9, s. 387-389. Zob. także: A. P. Szelążek, Zapatrzony
w Małą Świętą. Pisma, t. 1, oprac. H. Augustynowicz, W. Rozynkowski, Kraków
2015, s. 112-143.
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Potem ksiądz dziekan ogłosił konferencję za skończoną i odmówiono przepisane modły.
[podpisani]
Ksiądz Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski i kowelski
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 11
№ 4 w 1928 roku
odbyta w Kowlu, dnia 4 grudnia
Protokół

Po wezwaniu pomocy Bożej, ksiądz dziekan zagaił czwartą konferencję dekanalną, która rozpoczęła się o godzinie 11. Stwierdzono
obecność księży i ogłoszono porządek dzienny.
Obecni: 1) ksiądz dziekan Jastrzębski, 2) ksiądz infułat Sznarbachowski, 3) ksiądz kanonik Jarosiewicz, 4) ksiądz kanonik Żółkiewski,
5) ks. Wolborski, 6) ks. Moszkowski, 7) ks. Pasławski, 8) ks. Czechmestrzyński, 9) ks. Kowalski, 10) ks. Brajczewski, 11) ks. Łowejko, 12) ks.
Milewski68, 13) ks. Jastrzębski, 14) ks. Giżyński, 15) ks. Dąbrowski, 16) ks.
Uroda, 17) ks. Kozakiewicz, 18) ks. Święcicki, 19) ks. Iliński, 20) ks. Wojciechowski.
Nieobecni: ks. Romanowski z Maniewicz.
I. Ksiądz Kozakiewicz odczytał III rozdział listu św. Pawła do Koryntian. Ksiądz dziekan odczytał protokół z 3iej konferencji dekanalnej.
II. Referat księdza kanonika Żółkiewskiego O godności kapłańskiej
wysłuchany był z wielkim zainteresowaniem i po odczycie księża serdecznie podziękowali księdzu kanonikowi.
III. Referat księdza dziekana – dalszy ciąg O porządkach w kościele
(ołtarz, lichtarze, świece, krzyż, tabella...). Po referacie nastąpiła dyskusja.
Przyjęto wniosek księdza infułata69 i postanowiono prosić Najdostojniejszego Pasterza, by pozwolił w czasie zimowym umieszczać na ołtarzach
dla ozdoby kwiaty sztuczne, z porcelany i metalu (które się nie palą)70.
Ksiądz Milewski prosi o wyjaśnienie: o wieczystej lampie, portatylach, o krzyżu – na co ksiądz dziekan daje odpowiedzi. Następnie wywiązała się dłuższa dyskusja co do tabernakulum i kluczyku do takowego.
IV. Referat O kaznodziejstwie, nadesłany z Kurii Diecezjalnej, odczytał ksiądz dziekan. Uchwalono: 1) wszystkie ogłoszenia ogłaszać przed
odczytaniem Ewangelii św., 2) prosić Kurię Biskupią, utworzyć osobny
68

69
70

Ks. Franciszek Korwin-Milewski objął w 1928 r. stanowisko proboszcza parafii
w Ostrówkach.
Ks. Feliksa Sznarbachowskiego.
Odpowiedź została zamieszczona w MDŁ, 4 (1929) nr 9, s. 351-352.
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referat kaznodziejski, który by opracował tematy nauk katechizmowych
i nauk na czasie, 3) kurs homiletyczny bardzo jest pożądany.
V. Ksiądz dziekan wyjaśnia zarządzenia Kurii Biskupiej: seminaristicum71, założenie dobroczynności, o sprawozdaniach kwartalnych
i rocznych do Kurii, o sprawozdaniach statystycznych do starostw.
Ksiądz Dąbrowski [odczytał] statuty 47-67 [Synodu Diecezjalnego].
VI. Wolne wnioski. Ksiądz infułat Sznarbachowski proponuje
założenie sklepu dewocyjnego w Kowlu, gdzie by księża mogli nabywać:
wino, świece i inne niezbędne rzeczy do kościoła. Proszono księdza infułata o założenie takowego sklepu, a nawet mogą księża dać swe „udziały”.
Ksiądz infułat72 wyjaśnia stanowisko księży radnych w magistratach
i urzędach gminnych. Postanowiono prosić Pasterza o wydanie zarządzenia, by księża radni nie głosowali za ludźmi i rzeczami niezgodnymi
z prawem kanonicznym lub na szkodę Kościoła.
Uchwalono odbyć 1szą konferencję dekanalną w roku 1929, według
statutów Synodu Diecezjalnego, w czwartek po Popielcu, porządek ułoży
ksiądz dziekan.
Nie zgłaszano więcej wniosków, więc ksiądz dziekan ogłosił
konferencję dekanalną za skończoną. Zaznaczyć należy, że konferencja
dekanalna odbyła się pod znakiem wielkiego porządku i miłości bratniej.
Po zakończeniu konferencji odmówiono pacierze za zmarłych księży
dekanatu.
[podpisani]
Ksiądz dziekan Stefan Jastrzębski
Sekretarz [brakuje podpisu]

71
72

Danina na seminarium duchowne.
Ks. Feliks Sznarbachowski.
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 12
№ 1 w 1929 roku
odbyta w Kowlu, dnia 15 lutego
Protokół

Zwołana na dzień 15 lutego do Kowla konferencja dekanalna z porządkiem dziennym:
I. Msza św., nauka, spowiedź.
II. Ustalenie dnia rekolekcji parafialnych w poszczególnej parafii. Nowe
zarządzenia Kurii Biskupiej i wolne wnioski.
Obecni byli: ksiądz dziekan Jastrzębski, ks. Czechmestrzyński, ks.
Moszkowski, ks. Łowejko, ks. Giżyński, ks. Dzikowski73, ks. Uroda, ks.
Kozakiewicz, ks. Kossarzecki74, ks. Wojciechowski.
Pierwsza połowa konferencji dekanalnej nie odbyła się z powodu
małej ilości kapłanów i opóźnienia pociągów.
Ksiądz dziekan rozdał blankiety dla sprawozdań kwartalnych i rocznych, miesięczniki diecezjalne. Wyjaśniał sprawę pielgrzymki narodowej
do Rzymu75. O zarządzeniu odśpiewania Te Deum z powodu wskrzeszenia
państwa kościelnego76 i o Akcji Katolickiej.
Ustalono odbyć następną konferencję w Kowlu dnia 16 kwietnia.
Na tym i konferencja została zakończona.
[podpisani]
Ksiądz Stefan Jastrzębski – dziekan kowelski
w/z sekretarza – ks. Wojciechowski.

73
74
75

76

Ks. Józef Dzikowski – administrator parafii w Ratnie.
Ks. Władysław Kossarzecki był katechetą w Kowlu.
Narodowa pielgrzymka do Rzymu miała się odbyć się w dniach od 26 września
do 12 października 1929 r. z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia kapłaństwa papieża
Piusa XI. Pismo Kurii Biskupiej w Łucku z 11 lutego 1929 r. dotyczące pielgrzymki
podpisał ks. Aleksander Pierzchała – „Kuria Biskupia prosi Przewielebnego Księdza
Dziekana o rychłe poinformowanie Ks. Ks. Proboszczów swego dekanatu o warunkach pielgrzymki oraz o przesłanie Kurii przed 15 marca wykazu osób, pragnących
wziąć udział w pielgrzymce”, MDŁ, 4 (1929) nr 2, s. 67-69.
Traktat między rządem włoskim i Stolicą Apostolską o wskrzeszeniu państwa
kościelnego został podpisany 12 lutego 1929 r. Zarządzenie w sprawie uroczystych
nabożeństw z tej okazji zostało opublikowane w MDŁ, 4 (1929) nr 2, s. 67-68.
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 13
№ 2 w 1929 roku
odbyta w Kowlu, dnia 16 kwietnia
Protokół

I. Po modlitwie ksiądz dziekan zagaił drugą konferencję zaznaczając, że do referatów powinni wszyscy księża przygotowywać się, by potem
w dyskusji brać czynny udział. Po przeczytaniu protokołu z ostatniej
konferencji, odczytano IV rozdział listu św. Pawła do Koryntian.
Ksiądz dziekan ogłosił porządek dzienny:
II. Referat O obrzędach przy wystawianiu Przenajświętszego Sakramentu
(ks. Moszkowski).
III. Czytanie statutów Synodu Diecezjalnego od 68-85 (ks. Dąbrowski).
IV. Referat Kto jest moim parafianinem i komu ja mam prawo dać ślub
(ks. Milewski).
V. Referat Jak mają się odbywać odpusty w parafii (ksiądz dziekan).
VI. Nowe zarządzenia Kurii Biskupiej.
VII. Wolne wnioski.
I. Stwierdzono obecność księży. Obecni: 1) ksiądz dziekan Jastrzębski, 2) ks. Łowejko, 3) ks. Wolborski, 4) ks. Milewski, 5) ks. Brajczewski,
6) ksiądz kanonik Żółkiewski, 7) ks. Czechmestrzyński, 8) ks. Dąbrowski,
9) ks. Pasławski, 10) ks. Uroda, 11) ks. Bolesław Jastrzębski, 12) ksiądz
kanonik Jarosiewicz, 13) ks. Kowalski, 14) ks. Wojciechowski, 15) ks.
Kossarzecki, 16) ks. Iwanicki77, 17) ks. Giżyński, 18) ks. Dzikowski.
Nieobecni: 1) ks. Iliński – chory, 2) ks. Moszkowski – wyjechał
do chorego, 3) ks. Romanowski – wyjechał do chorego, 4) ksiądz infułat
Sznarbachowski – wyjechał do Warszawy, 5) ks. Święcicki – wyjechał
do Warszawy.
II. Referat O obrzędach nie odbył się z powodu nieobecności ks.
Moszkowskiego i został odłożony na następną konferencję.
III. Ksiądz Dąbrowski odczytał statuty od 68-85 po polsku.
IV. Ksiądz Milewski wygłosił referat Kto jest moim parafianinem.
Po referacie wywiązała się długa i ożywiona dyskusja, rozwiązywano
najrozmaitsze casusy, które były rozwiązywane już to przez kapłanów
obecnych, już to dawał wyjaśnienia ksiądz dziekan.
77

Ks. Aleksander Iwanicki – wikariusz w Kowlu.
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Wniosek ks. Pasławskiego przyjęto i postanowiono prosić Kurię
Biskupią, czy księża redemptoryści wyznania greko-katolickiego78 mogą
dawać ślub greko-katolikom w całej diecezji bez specjalnego upoważnienia
proboszcza.
V. Referat Jak się mają odbywać odpusty. Po referacie odbyła się
dłuższa dyskusja w sprawie zwrotu kosztów: za furmanki, przyjęcia
księży – na co dziekan dawał wyjaśnienia. Ksiądz kanonik Jarosiewicz
postawił wniosek, aby w czasie sumy odpustowej zabronić sprzedawać
rzeczy dewocyjne i zabawki, ponieważ to stanowi wielką przeszkodę.
Postanowiono: prosić Kurię Biskupią o wydanie zarządzenia, by w czasie
sumy księża proboszczowie nie pozwalali na targi79.
VI. Ksiądz dziekan odczytał i wyjaśnił polecenie Jego Ekscelencji
w sprawie Towarzystwa Dobroczynności (pismo L. 1612), o pielgrzymce
do Rzymu (pismo L. 1630), o budżetach kościelnych, opisach kościoła,
o rozkładzie nabożeństw, sprawozdaniach statystycznych.
VII. Wolne wnioski. Ksiądz kanonik Jarosiewicz mówił w sprawie
rekolekcji dla nauczycielstwa. Po dyskusji, postanowiono: księża proboszczowie powiadomią dziekana, kiedy najlepiej urządzić i czy dużo nauczycielstwa weźmie udział w rekolekcjach. Zabiera głos kolejno: w sprawie
wycieczki do Poznania, o bibliotece dekanalnej, o testamentach, muzyce
kościelnej, o Młodzieży Polskiej.
Wyznaczono konferencję na 10 września. Gdy więcej wniosków
nie zgłaszano, ksiądz dziekan ogłosił konferencję za skończoną i zostały
odmówione modlitwy.
[podpisani]
Ksiądz dziekan Stefan Jastrzębski
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz

78
79

W Kowlu istniała od 1926 r. misja redemptorystów obrządku wschodniego.
Odpowiedź została zamieszczona w MDŁ, 4 (1929) nr 9, s. 352-354.
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 14
№ 3 w 1929 roku
odbyta w Kowlu, dnia 10 września
Protokół

Po zagajeniu konferencji, stwierdzono obecność księży. Obecni:
1) ksiądz dziekan Jastrzębski, 2) ksiądz infułat Sznarbachowski, 3) ksiądz
kanonik Żółkiewski, 4) ksiądz proboszcz Wolborski, 5) ksiądz proboszcz
Łowejko, 6) ksiądz proboszcz Milewski, 7) Moszkowski, 8) Czechmestrzyński, 9) Dąbrowski, 10) ksiądz prefekt Wojciechowski, 11) Pasławski, 12) Kowalski80, 13) Romanowski, 14) Święcicki, 15) Kossarzecki81,
16) Iwanicki, 17) Giżyński, 18) Brajczewski.
Nieobecni: 1) ks. Uroda z Turzyska, 2) ks. Dzikowski z Ratna, 3) ks.
Bolesław Jastrzębski z Mielnicy.
Odczytano protokół z ostatniej konferencji. Następnie ksiądz
dziekan ogłosił, po odczytaniu V rozdziału listu św. Pawła do Koryntian,
porządek dzienny:
I. Referat O obrzędach przy wystawianiu Przenajświętszego Sakramentu
(ks. Moszkowski).
II. Referat Dowód celowości na istnienie Boga (ks. Kossarzecki).
III. Czytanie statutów Synodu 86-95 (ks. Dąbrowski).
IV. Odprawienie mszy przez ks. B. Jastrzębskiego z Mielnicy.
V. Nowe zarządzenia Kurii Biskupiej. Ustalenie seminaristicum. Wyznaczenie następnej konferencji.
VI. Wolne wnioski.
I. Ksiądz Moszkowski wygłosił referat. W czasie dyskusji ksiądz
dziekan stawia wniosek: prosić Kurię Biskupią o wyjaśnienie, czy podczas czterdziestogodzinnego nabożeństwa zasłaniać ołtarz białą materią?
Tak samo, czy podczas procesji Bożego Ciała nie trzeba na ołtarzykach
obrazów? Dłuższą dyskusję wywołały przepisy o ilości świec woskowych
na ołtarzu podczas wystawienia. Dziekan wyjaśnił, że minimum powinno
80

81

To była ostatnia konferencja ks. Witolda Kowalskiego na stanowisku administratora
parafii w Wielkiej Głuszy. W październiku (lub listopadzie) 1929 r. został administratorem parafii w Lewaczach.
To była ostatnia konferencja ks. Władysława Kossarzeckiego na stanowisku prefekta
w Kowlu. W październiku (lub listopadzie) 1929 r. został skierowany do pomocy
w seminarium diecezji kamienieckiej we Włodzimierzu Wołyńskim.
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być 6 świec. Postanowiono prosić księdza infułata Sznarbachowskiego, aby
wybrał odpowiednią i najtańszą książkę do nabożeństwa dla ludu podczas mszy św. i innych nabożeństw i o tym dał wyjaśnienie na następnej
konferencji. Ksiądz Kossarzecki wyjaśnia, że ksiądz wicerektor82 układa
taką książkę. Proszono więc księdza infułata, by w tej sprawie zechciał
porozumieć się z księdzem wicerektorem.
II. Ksiądz Kossarzecki wygłosił referat Dowód celowości. Zebrani
podziękowali za dobrze opracowany referat; głosu nie zabierano.
III. Ksiądz Dąbrowski odczytał po polsku i łacinie statuty Synodu
Diecezjalnego od 86-95 włącznie. Ksiądz Dąbrowski stawia wniosek,
przyjęty przez zebranych, aby Kuria Biskupia zajęła się rozesłaniem proboszczom i do zakrystii portretów księdza ordynariusza na mocy statutu
88 Synodu Diecezjalnego.
IV. Z powodu nieobecności ks. Jastrzębskiego z Mielnicy nie odprawiono mszy i postanowiono z powodu spóźnionej pory nie zastępować
innym kapłanem.
V. Ksiądz dziekan odczytał pisma Kurii Biskupiej: № 1850
[z] 2 września w sprawie ślubów błogosławionych przez oo. redemptorystów, № 4145 [z] 1 lipca w sprawie wniosków podczas konferencji dekanalnych i o zapisywaniu nazwisk zgłaszających wnioski, № 4854 do dziekana
lubomelskiego i kowelskiego w sprawie zboża na seminarium. Pisma
wyjaśniono, seminaristicum ustalono, o czym i ksiądz dziekan o podziale
zboża powiadomi raportem Kurię Biskupią.
VI. Ustalono odbyć następną konferencję w Kowlu, dnia 4 grudnia
bieżącego roku. Ksiądz infułat proponuje, aby księża prefekci zorganizowali koło prefektów dekanalne, opracowali referat o wykładaniu religii
w szkołach. Wniosek przyjęto. Wniosek księdza infułata przyjęto: prosić
Kurię Biskupią, aby w porozumieniu z władzami można było na dowodach
osobistych i wojskowych zapisać zmiany zaszłe o zawartych małżeństwach.
Księdza Moszkowskiego przyjęto wniosek: prosić Kurię Biskupią o rychłe
założenie Diecezjalnego Komitetu Wzajemnej Pomocy Kapłanów. Przyjęto
wniosek ks. Wolborskiego: prosić Kurię Biskupią, aby budżety kościelne
zatwierdzone wracano proboszczom.
Ksiądz dziekan podawał adresy, skąd można wypisywać: ornaty,
dzwony. Więcej wniosków nie zgłaszano. Dziekan konferencję ogłosił za
skończoną. Odmówiono modlitwy i Anioł Pański za zmarłych kapłanów
dekanatu.
82

W latach 1925-1934 wicerektorem seminarium duchownego w Łucku był ks. Kazimierz Woźnicki.
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[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski i kowelski
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 15
№ 4 w 1929 roku
odbyta w Kowlu, dnia 4 grudnia
Protokół

Po zagajeniu czwartej konferencji przez księdza dziekana, stwierdzono obecność i nieobecność księży. Obecni: 1) ksiądz dziekan Jastrzębski, 2) ksiądz infułat Sznarbachowski, 3) ksiądz kanonik Żółkiewski,
4) ks. Wolborski, 5) ks. Uroda, 6) ks. Pasławski, 7) ks. Dzikowski, 8) ks.
Leszczyński83, 9) ks. Iwanicki, 10) ks. Wojciechowski, 11) ks. Spisacki84,
12) ks. Brajczewski, 13) ks. Łowejko, 14) ks. Dąbrowski, 15) ks. Giżyński,
16) ks. Fedorowicz85, 17) ks. Milewski, 18) ks. Moszkowski.
Nieobecni zaś: 1) ks. Czechmestrzyński, 2) ks. Święcicki, 3) ks.
Romanowski, 5) ks. B. Jastrzębski.
I. Odczytano modlitwy. Odczytano protokół 3iej [konferencji dekanalnej], porządek dzienny i [rozdział] VI listu św. Pawła do Koryntian.
II. Ksiądz dziekan zaznacza, że z powodu wyjazdu ks. Kossarzeckiego, referat mu wyznaczony nie będzie wygłoszony, natomiast ks.
Leszczyński wygłosi referat o bibliotekach parafialnych i czytaniu książek
przez parafian. Za wygłoszony referat ksiądz dziekan podziękował ks.
Leszczyńskiemu w imieniu zebranych księży wyrażając nadzieję, że ks.
Leszczyński nadal będzie budził szlachetne uczucia w sercach kapłanów
i ludu wiernego. Ksiądz Dąbrowski proponuje, by proboszczowie zaprowadzili przy kościołach szafki z książkami dla parafian, z Księgarni św.
Wojciecha. Ksiądz infułat zaznacza, że szafka takowa już istnieje przy
kościele kowelskim i daje dobre rezultaty. Ksiądz Spisacki stwierdza pożytek rozpowszechniania dobrych pism i książek wśród parafian. Zebrani
upoważnili księdza dziekana pertraktować z Księgarnią św. Wojciecha
o nadesłanie „szafek” na ulgowych warunkach. Ksiądz dziekan zgodził się
i zachęcał zebranych, by oświatą ludu wszyscy się zajęli w myśl referatu
i zakładali biblioteki.
83

84

85

Ks. Mieczysław Leszczyński w październiku (lub listopadzie) 1929 r. otrzymał nominację na prefekta w Kowlu. Wcześniej był proboszczem parafii w Lewaczach.
Ks. Oktawian Spisacki został mianowany w październiku (lub listopadzie) 1929 r. czasowym zastępcą proboszcza w Kowlu. Wcześniej był proboszczem parafii w Sarnach.
Ks. Bronisław Fedorowicz został mianowany w październiku (lub listopadzie) 1929 r.
administratorem parafii Wielka Głusza. Wcześniej był prefektem w Korcu.
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III. Ksiądz Dąbrowski odczytał statuty Synodu Diecezjalnego
od 96-117 włącznie.
IV. Referat ks. Pasławskiego Dogmat Trójcy Przenajświętszej w wierzeniach ludów. Referat dobrze opracowano i znowu ksiądz dziekan
podziękował. Głosu nie zabierano.
V. Ksiądz Dąbrowski, z przyczyn od niego niezależnych, referatu
O najważniejszych błędach podczas odprawiania mszy św. nie przygotował,
dlatego ksiądz dziekan mówił o tych błędach szczegółowo, od ubierania
się w zakrystii do Gloria, co wywołało obszerną, ożywioną dyskusję i postanowiono, by na następną konferencję ks. Dąbrowski „odprawił mszę”
od początku do Podniesienia, a wszyscy księża muszą przygotować, rozpatrzyć rubryki, by wszyscy mogli zabierać głos i msza św. była odprawiana
według przepisów.
VI. Ksiądz dziekan mówił o zarządzeniach, a więc pierwsze:
o funduszu organistów, że na mocy statutów Synodu księża i organiści
płacą 1% od swych poborów, na mocy zaś pisma Kurii Biskupiej z dnia
7 października bieżącego roku, № 6177 organiści obowiązani płacić miesięcznie nie mniej 1 złotego, Ksiądz Spisacki zapytuje, czy płacić z kasy
kościelnej na fundusz organistów za proboszcza? Ksiądz dziekan wyjaśnia,
że na mocy statutów Synodu, proboszcz płaci z poborów 1%, to jest nie
z kasy kościelnej i prosi o odczytanie statutu Synodu w tej sprawie. Ksiądz
Dąbrowski odczytał wskazany statut86. Ksiądz infułat Sznarbachowski
stwierdza, że jest dubium87. Postanowiono prosić, by Kuria wyjaśniła, czy
proboszcz może z kasy kościelnej opłacać należną organistowską składkę
na fundusz organistów, gdyż organista służy kościołowi, a słowa, że „pensja
zasadnicza” oznacza wysokość normy.
Ksiądz dziekan dalej prosi, by księża nadesłali do 20 stycznia 1930 r.
sprawozdania statystyczne dobrze wypełnione. Sprawozdania również
nadesłać: z kwest, conversorum88. Głosić nauki według tematów nadesłanych przez Kurię, nie wybierać innych tematów, jak to zauważono przy
wizytacjach dziekańskich89. Propozycja księdza dziekana została przyjęta
jednogłośnie, by zamiast życzeń świątecznych i noworocznych wymienianych listownie między sobą w dekanacie, z poborów za grudzień odliczyć
po 2 złote na bibliotekę dekanalną. Ksiądz Milewski zapytuje, kto o wyborze książek dla biblioteki dekanalnej decyduje? Dziekan odpowiedział,
że sam. Spis książek złożono razem z raportem rocznym z dekanatu Jego
86
87
88
89

Additamentum 8 § 31-34.
Łac. – wątpliwość.
Chodzi o księgę zatytułowaną Liber conversorum – księga nawróconych.
Rozkład kazań na 1930 rok, MDŁ, 4 (1929) nr 12, s. 506-539.
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Ekscelencji. Jednak może każdy z księży wyrazić życzenie, jaką książkę
chętnie chce widzieć w bibliotece dekanalnej i prosił, by spisy podano.
Jednocześnie dziekan powiadomił, że po Nowym Roku prześle spis książek
do wszystkich księży i mogą z potrzebnych książek korzystać.
W sprawie poświęcenia urzędu gminnego w parafii opalińskiej, po
dyskusji postanowiono prosić Kurię o wyjaśnienie: jeżeli gmach urzędu
gminnego, szkoły itd. proszą poświęcić, wioska czysto czasem ukraińska
– prawosławna i duchowny prawosławny też ma święcić, jak się ma zachować ksiądz i kto pierwszy powinien święcić, czy ksiądz, czy duchowny
prawosławny?90.
Ksiądz dziekan poruszył sprawę pisania pism urzędowych, by w pismach używano wyrazów stosownych, grzecznych. Również poruszono
sprawę urlopów, by już na następną konferencję księża subdekanalni
powiadomili dziekana, kiedy, kto chce dostać urlop, by można było porozumieć się i parafie nie pozostały bez należytej opieki.
Następną konferencję uchwalono odbyć, według wymagań statutów
Synodu, dnia 6go marca, na drugi dzień po Popielcu.
VII. Poufne. Ksiądz Uroda zabiera głos w sprawie szkół utrakwistycznych, że prezes wojewódzki PMS91 p. Krzyżanowski92 na zebraniu
powiedział, że utrakwistyczne szkoły są największą zdobyczą, że ks.
Baranowski93 jakby popierał to zdanie. Ksiądz Wojciechowski czyta okólnik nauczyciela (okólnik ten ksiądz dziekan prosił odesłać natychmiast
do Kurii).
W sprawie podatków od kawalerów, ksiądz infułat Sznarbachowski
proponuje nadesłać protest na ręce Jego Ekscelencji od księży dekanatu
(protest podpisano i załącza się przy protokole). Dalej ks. Sznarbachowski
wyjaśnia, że o książce najlepszej do nabożeństwa dla parafian da wyjaśnienie po Nowym Roku, ponieważ jeszcze ks. Woźnicki nie wydał takowej, nie
obliczył kosztów itd. Ksiądz Sznarbachowski przedstawił sprawę ochronek,
gdzie dziecko nieraz długie lata czeka na chrzest, a wiele i umiera bez
tego sakramentu, więc księża muszą czuwać, by dzieci były chrzczone. Na
zapytanie ks. Milewskiego, czy trzeba płacić podatki komunalne, ksiądz

90
91
92

93

Odpowiedź została zamieszczona w MDŁ, 5 (1930) nr 5, s. 225-226.
Polska Macierz Szkolna.
Tadeusz Krzyżanowski był członkiem władz Polskiej Macierzy Szkolnej na Wołyniu
przez cały okres międzywojenny, W. Mędrzecki, Inteligencja polska na Wołyniu
w okresie międzywojennym, Warszawa 2005, s. 307.
Ks. Walerian Baranowski (1886-1952) współtwórca i prezes Polskiej Macierzy
Szkolnej na Wołyniu, Mędrzecki, Inteligencja polska na Wołyniu, s. 294.
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dziekan wyjaśnia, że nie i zarządzenie ministra w tej sprawie księża znajdą
w „Miesięczniku Diecezjalnym”94.
Więcej wniosków nikt nie zgłaszał i ksiądz dziekan konferencję
dekanalną ogłosił za skończoną. Odmówiono pacierz i Anioł Pański za
zmarłych księży dekanatu.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski i kowelski
Sekretarz [brakuje podpisu]

94

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Okólnik № 161 z 3 sierpnia 1929 r.: W sprawie
opodatkowania duchowieństwa rzym.-kat. na rzecz związków komunalnych, MDŁ,
4 (1929) nr 12, s. 542-544.
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 16
№ 1 w 1930 roku
odbyta w Kowlu, dnia 6 marca
Protokół

Po wysłuchaniu mszy św. i nauki wygłoszonej przez księdza kanonika Żółkiewskiego, wszyscy księża obecni odbyli spowiedź świętą.
Część druga konferencji odbywała się na plebanii.
Stwierdzono nieobecność księdza infułata Sznarbachowskiego
i proboszcza z Powurska ks. Pasławskiego.
Zagaił konferencję ksiądz dziekan i odczytał protokół z ostatniej
konferencji. Po odczytaniu protokołu, dziekan wyjaśniał o „szafkach”
na książki, o których mowa na ostatniej konferencji była. Proszą o wypisanie szafek wraz z książkami ks. Dąbrowski i ks. Romanowski. Dalej
ksiądz dziekan wyjaśniał o funduszu organistów.
Na mocy zarządzenia Kurii Biskupiej o podział księży na rekolekcje
diecezjalne na dwie serie, zebrani prosili dziekana, by sam uczynił podział
zaliczając prefektów do 2giej serii.
Wyznaczono rekolekcje dla parafian:
Binduga – 20, 21 III
Luboml – 10, 11, 12 III
Maciejów – 22, 23 III
Ostrówki – 30, 31 III, 1 IV
Przewały – 10, 11, 12 III
Rymacze – 13, 14 III
Buceń – 6 IV
Hołoby – 31 III, 1 IV
Kamień Koszyrski – 3, 4, 5 IV
Kowel – 2-6 IV
Maniewicze – 7, 8 IV
Mielnica 18, 19 III
Powursk 11, 12 IV
Ratno – 30, 31 III
Turzysk – 7, 8 IV
Wielka Głusza – 27, 28 III
Kowel, wojsko – 10, 11, 12 IV
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Kowel, szkoły – 19-22 III, 26-29 III.
Zgłaszano jeszcze wnioski – casusy, które zaraz zostały i rozwiązane
przez obecnych księży.
Następną konferencję ma wyznaczyć dziekan w maju. Na tym
zebranie i zakończono. Odmówiono modlitwy i za dusze zmarłych kapłanów dekanatu.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski i kowelski
Ks. Mikołaj Pasławski – w/z sekretarza [sic!]
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 17
№ 2 w 1930 roku
odbyta w Kowlu, dnia 14 maja
Protokół

Po zagajeniu konferencji przez księdza dziekana ustalono obecność
księży. Obecni: 1) ksiądz dziekan, 2) ksiądz infułat Sznarbachowski, 3) ks.
Łowejko, 4) ks. Wolborski, 5) ks. Milewski, 6) ks. Moszkowski, 7) ks.
Brajczewski, 8) ksiądz kanonik Żółkiewski, 9) ks. Romanowski, 10) ks.
Pasławski, 11) ks. Dzikowski, 12) ks. Orłowski95, 13) ks. Uroda, 14) ks.
Fedorowicz, 15) ks. Giżyński, 16) ks. Święcicki, 17) ks. Wojciechowski,
18) ks. Leszczyński.
Nieobecni: 1) ks. Czechmestrzyński, 2) ks. Dąbrowski (miał pogrzeb), 3) ks. Iwanicki, 4) ks. Jastrzębski z Mielnicy (wysłany w sprawach
budowy kościoła przez ks. Sznarbachowskiego).
I. Odczytano protokół z ostatniej konferencji, list św. Pawła do Koryntian, rozdział VII.
II. Ksiądz Milewski odczytał statuty Synodu Diecezjalnego od 118137.
III. Ksiądz Wolborski wygłosił referat Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa wobec krytyki współczesnej. Dyskusja. Ksiądz Milewski zaznacza, że referatu nie dopełniono historycznymi tekstami ze starożytnej
historii. Ksiądz Giżyński w dłuższym przemówieniu zaznacza, że Pismo
św. – Ewangelie są to księgi historyczne nawet dla racjonalistów. Ksiądz
Pasławski wyjaśnia, że Żydzi wpierw ulegali kulturze babilońskiej, egipskiej
a potem greckiej. Ksiądz dziekan zaznaczył, że zauważył wielkie zainteresowanie się referatem i podziękował ks. Wolborskiemu za dokładne
opracowanie tematu.
IV. Wobec tego, że ks. Dąbrowski był nieobecny, ks. Fedorowicz
„odprawiał mszę”. Obecni księża notowali spostrzeżone niedokładności
i wszyscy z kolei zabierali głos. Więc wyłoniła się obszerna dyskusja o:
inklinacjach, trzymaniu rąk, czynieniu krzyżów...
V. Ksiądz dziekan odczytał pismo Kurii № 1958 o zapomogach

95

Ks. Bolesław Orłowski był wówczas wikariuszem w Kowlu.
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dla ks. Burzyńskiego96. Postanowiono, by ksiądz dziekan z poborów za
miesiąc czerwiec odliczył po 5 zł i pieniądze przesłał do Kurii Biskupiej.
Ksiądz Wolborski zaproponował, by ksiądz dziekan Staniszewski97 obliczył
rozchody leczenia się ks. Burzyńskiego i wtedy można będzie pomyśleć
o tym, w jaki sposób mamy pomagać. Ksiądz dziekan dalej odczytał pisma:
№ 2132 z dnia 15 kwietnia, o funduszach organistów i kole prefektów,
wyjaśniając takowe pisma, by na przyszłość więcej żadnych wątpliwości
nie było; № 1151 o rekolekcjach, o misjach świętych i rozdał pisma księżom zebranym zaznaczając, że odpowiedź do dnia 20 maja powinna być
nadesłana do dziekana.
W związku z wizytą Pasterza, ksiądz dziekan mówił o wizycie
pasterskiej, obowiązkach księży proboszczów i ustalono, że do Kowla98
przyjadą podczas wizyty Jego Ekscelencji: 1) ks. Pasławski, 2) ks. Romanowski, 3) ks. Fedorowicz, 4) ks. Dąbrowski; do Przewał: 1) ks. Łowejko,
2) ks. Dzikowski, 3) ks. Milewski.
Następną konferencję postanowiono odbyć we wrześniu i ksiądz
dziekan rozdał referaty na 3. i 4. konferencję.
VI. Wolne wnioski. Ksiądz Milewski do wiadomości podał o pewnym organiście, że nie tylko jest złym organistą, ale i człowiekiem. Ksiądz
infułat oświadczył, że zebrania koła księży prefektów będą się odbywały
co miesiąc w Kowlu. O zebraniach, postanowieniach będą księża poinformowani na każdej konferencji dekanalnej.
Więcej wniosków nie zgłaszano. Ksiądz dziekan podziękował obecnym księżom za pracę i ogłosił konferencję za skończoną. Odmówiono
modlitwę i Anioł Pański za zmarłych kapłanów dekanatu.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski i kowelski
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz

96

97

98

Ks. Antoni Burzyński (ur. 1875, wyśw. 1899), mansjonarz w Porycku. Zmarł 19
czerwca 1937 r. w Dubnie i tam został pochowany.
Ks. Antoni Staniszewski (1887-1951), proboszcz parafii w Porycku, dziekan dekanatu
horochowskiego.
Bp Szelążek miał przybyć do Kowla wieczorem 31 maja 1930 r., a odjechać do Maciejowa 2 czerwca rano. W planie wizyty przewidziano bierzmowanie (bez uroczystej
wizytacji) i nocleg, MDŁ, 5 (1930) nr 5, Plan wizytacji pasterskiej J. E. Ks. Biskupa
A. Szelążka, ordynariusza diecezji łuckiej na rok 1930 został włączony pomiędzy
stronami 176 i 177.
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 18
№ 3 w 1930 roku
odbyta w Kowlu, dnia 18 września
Protokół

Po zagajeniu konferencji przez księdza dziekana i powitaniu księdza
prałata Tokarzewskiego, delegata Jego Ekscelencji99, sprawdzono obecność
księży. Ustalono, że wszyscy księża są obecni, oprócz ks. Giżyńskiego.
Dziekan odczytał protokół 2iej konferencji dekanalnej i ogłosił porządek dzienny. Ksiądz Kotwicki100 odczytał VIII rozdział listu św. Pawła
do Koryntian.
Ksiądz Brajczewski wygłosił referat Żywot św. Augustyna i jego
dzieła. Dyskusji nie było, a tylko podziękowano ks. Brajczewskiemu za
opracowanie referatu.
Ksiądz Dąbrowski odczytał po polsku statuty Synodu Diecezjalnego
od 138-152. Ksiądz dziekan, po odczytaniu statutów, udzielił pewnych
wyjaśnień.
Referat księdza kanonika Żółkiewskiego Modlitwa myślna był wypowiedziany bardzo pięknie i księża podziękowali księdzu kanonikowi.
W dyskusji ks. Dąbrowski podał projekt, by referat wydrukowano. Ksiądz
Wolborski wyraża życzenie, by w myśl referatu przynajmniej na rekolekcjach kapłańskich było rozmyślanie – modlitwa myślna, ponieważ
rozmyślania przybrały formę konferencji. Ksiądz Milewski zastanawia
się nad wyrazem „żebranina” w referacie, dziękuje za wygłoszony referat
i zgadza się z ks. Wolborskim. Dziekan zapytuje, czy wystarcza dla kapłanów odmówienie brewiarza, modlitwa myślna, czy trzeba, jak to nas
uczyli w seminarium – rano i wieczór odmawiać paciorek, którego nas
nauczyły matki jeszcze w dzieciństwie. Ksiądz kanonik odpowiada, że ten
miły paciorek odmawiać mamy zawsze.
Ksiądz Łowejko wygłosił referat Akcja Katolicka a duchowieństwo.
99

100

Bp A. P. Szelążek zlecił ks. Marianowi Tokarzewskiemu kierowanie bractwami
w diecezji łuckiej. Celem omówienia kwestii z tym związanych ks. Tokarzewski brał
udział w konferencjach duchowieństwa poszczególnych dekanatów, MDŁ, 5 (1930)
nr 7, s. 311.
Ks. Jan Kotwicki w maju 1930 r. został mianowany wikariuszem w Kowlu i administratorem nowo utworzonej parafii w Zasmykach. Wcześniej był wikariuszem
w Równem.
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Po referacie ksiądz dziekan ogłasza, że zabierze głos na ten temat delegat
Jego Ekscelencji i dopiero potem nastąpi dyskusja. Ksiądz delegat prałat
Tokarzewski w pierwszych słowach pochwalił wygłoszone referaty, zwrócił
uwagę na ogrom pracy kapłanów, a jednak brak skutków pożądanych.
Wyłuszczył przyczyny tego, zrobił porównania o działalności księży
przed wojną i po wojnie. Rozwinął: oglądamy się, że ktoś powinien bronić
Kościół; brak współżycia ideowego wpośród kapłanów, brak współpracy
kapłanów ze świeckimi.
Po dłuższej mowie ksiądz prałat postawił dwa pytania: jakie bractwa
trzeba zorganizować w parafii?101 Po dyskusji przyjęto wniosek dziekana,
że najpotrzebniejsze bractwa w parafii: Różaniec wraz z życiem różańcem, tercjarstwo, Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Obecni zgadzają się, że
trzeba mniej prowadzić bractw, ale dobrze i przyjmować nie wszystkich,
a godnych tego. Ksiądz prałat wyjaśnił, że Młodzież Polska102 nie jest to
organizacja kościelna – pobożna, ale idąca z Kościołem i tu trzeba wybierać lepsze siły, mieć mało, ale dobrych! Ksiądz Czechmestrzyński wyraża
życzenie, by instruktor Polskiej Młodzieży objeżdżał często koła, bo to
zachęca i utrzymuje ducha.
Drugie pytanie księdza delegata: czy statut dla bractw potrzebny
i jak go opracować dla całej naszej diecezji. Ksiądz Pasławski proponuje,
by statut dla bractw opracował ksiądz infułat Sznarbachowski. Zebrani
zgadzają się i proszą o to księdza infułata, a każdy z kapłanów swe spostrzeżenia i życzenia może nadesłać do księdza prałata Tokarzewskiego.
Ksiądz prałat ma zapytanie, czy trzeba stworzyć dom emerytów dla
kapłanów, czy towarzystwo wzajemnej pomocy? Po dyskusji postanowiono
założyć „towarzystwo”.
Dalej postanowiono prosić, by Kuria Biskupia na rzecz kapłanów
w Bolszewii odliczała co miesiąc z poborów: Binduga – 1 zł, Luboml – 3,
Maciejów – 2, Ostrówki – 2, Przewały – 2, Hołoby – 3, Kamień Koszyrski
– 2, Kowel, ks. Kotwicki – 5, Maniewicze – 5, Mielnica – 2, Powursk – 2,
Ratno – 2, Turzysk – 2, Wielka Głusza – 2. O czym ksiądz dziekan pismem
ma powiadomić Sekcję Finansową103.
Ustalono, że na seminarium na rok bieżący zamiast zboża wpłaca
się gotówkę i proszono Kurię odliczyć z poborów za miesiąc październik:
Binduga – 24 zł, Luboml – 30, Maciejów – 30, Ostrówki – 50, Przewały
– 30, Hołoby – 50 zł, Kamień Koszyrski – 50, Maniewicze – 30, Mielnica
101

102
103

Ks. Marian Tokarzewski, W sprawie racjonalnej organizacji bractw religijnych w diecezji łuckiej, MDŁ, 5 (1930) nr 4, s. 186-197.
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej.
Jedna z sekcji Kurii Diecezjalnej w Łucku.
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– 11, Powursk – 20, Ratno – 30, Turzysk – 20, Wielka Głusza – 15. Nadeślą
do Kurii: Buceń – 20 zł, Kowel – 100, Rymacze – 30 zł.
Ksiądz dziekan prosił o sporządzanie testamentów, o dokładne
sprawozdanie statystyczne.
Następną konferencję uchwalono odbyć 2 grudnia w Kowlu. Rozdano na czwartą konferencję referaty.
Na tym zebranie zostało zakończone. Odmówiono modlitwę
i ksiądz dziekan podziękował za pracę.
Ksiądz Giżyński przybył podczas referatu księdza prałata.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski i kowelski
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 19
№ 4 w 1930 roku
odbyta w Kowlu, dnia 2 grudnia
Protokół

Po zagajeniu przez księdza dziekana czwartej konferencji i odczytaniu protokołu z ostatniej konferencji stwierdzono obecność kapłanów.
Nieobecni byli: 1) ks. Brajczewski z Rymacz, 2) ks. Romanowski z Maniewicz i 3) ks. Fedorowicz z Wielkiej Głuszy.
Ksiądz Ostaszewski104 odczytał list św. Pawła Apostoła do Koryntian, [rozdział] IX.
Ksiądz Sznarbachowski wygłosił referat Przyczyny braku powołań
kapłańskich. Referat wygłoszono z wielkim zapałem i energią. Przyczyną
powołań dawniej były: pobożna rodzina, dwory polskie, szkoła. Kapłani
powinni podnieść ducha pobożności w rodzinie, społeczeństwie, a księża
prefekci powinni wychowywać młodzież w szkołach i wyszukiwać perełki
i przygotowywać do stanu duchownego. Ksiądz prelegent zwraca uwagę, że
nie zawsze można wymagać od młodzieży ukończenia gimnazjum przed
seminarium, ponieważ po maturze często dobre pierwiastki gubią się.
Mamy księży w diecezji, którzy nie mając matury wstąpili do seminarium
i praca ich jest owocna i nie ustępują nieraz tym, którzy mają większe
wykształcenie. Zebrani podziękowali gorąco księdzu infułatowi. Ksiądz
dziekan zaznaczył, że księża proboszczowie i prefekci powinni obudzać
ducha pobożności wśród rodzin i młodzieży. Ksiądz Milewski przychyla
się do tego, że nie zawsze matura powinna być wymagana od wstępujących
do seminarium.
Ksiądz Dąbrowski odczytał po polsku statuty Synodu Diecezjalnego
od 153-161 o konferencjach dekanalnych. Ksiądz dziekan odczytał pismo
Kurii Biskupiej z dnia 13 listopada, № 5248 w sprawie usprawiedliwiania
nieobecności na konferencjach dekanalnych.
Referat ks. Kukuruzińskiego105 Idea socjalna o współczesnym pojmowaniu prawa kanonicznego. Dyskusji nie było. Zebrani podziękowali
księdzu prelegentowi za opracowany referat.
104
105

Ks. Leon Ostaszewski był wówczas wikariuszem w Kowlu.
Ks. dr Adolf Kukuruziński w maju 1930 r. został mianowany proboszczem parafii
w Turzysku. Wcześniej był proboszczem parafii w Beresteczku.
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Ksiądz K. Moszkowski wygłosił referat Kapłan u chorego. Po referacie ksiądz dziekan zachęcał księży, by często z ambony wyjaśniali, że ci,
którzy otrzymali oleje św. nie umierają, a często powracają do zdrowia.
Wyjaśniać cel tego sakramentu i aby nie odkładali na ostatnią chwilę swego
życia. Dalej mówi o tym, by księża na wierzch palta wysuwali jeden koniec stuły, aby wszyscy widzieli, że ksiądz jedzie cum Sanctissimo. Kapłan,
jadąc do chorego, powinien odmawiać brewiarz lub lepiej różaniec św.,
bo to można odmawiać przy każdej pogodzie. Dziekan pyta, jak postąpić,
[gdy] znajomi lub nawet innowiercy kłaniają się. Czy kapłan powinien
uchylać kapelusz i odkłonić się, czy lepiej uchylić głowę i mówić wtedy:
niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. Ksiądz infułat mówi,
że udawać, że się nie widzi pozdrawiających. I dalej radzi, że spowiadając
niewiastę, nie zamykać drzwi. Niech obecni klęczą w drzwiach i śpiewają,
by mogli widzieć zachowywanie się kapłana. Ksiądz Milewski zapytuje,
czy skazanym na śmierć trzeba udzielać ostatniego olejami św. namaszczenia? Ksiądz dziekan odpowiada, że nie. Ksiądz Ostaszewski: czy potrzeba
klękać złożywszy wiatyk. Ksiądz dziekan odpowiada: koniecznie trzeba
klękać ile razy przechodzi się koło Sanctissimum i dalej wyjaśniał, jak
postąpić i gdzie położyć ubranie wierzchnie. Ksiądz K. Wolborski zaleca
mieć dzwonek jadąc do chorego i dawać znak. Ksiądz Sznarbachowski
odczytał broszurkę przez niego napisaną [o tym], jak się zachować przy
chorym i udzielaniu sakramentów. Postanowiono prosić Kurię Biskupią
o wyjaśnienie, czy używać dzwonka jadąc do chorego? Jak postąpić przy
kłanianiu się znajomych i innych.
Ksiądz dziekan mówił o sprawozdaniach kwartalnych statystycznych i rocznych, o załatwianiu pism w oznaczonych terminach, o odprawianiu obligów przysłanych przez Kurię, ponieważ nie wszyscy księża
zrozumieli i czekali na przysłanie pieniędzy z Kurii.
Uchwalono następną konferencję odbyć 19 lutego 1931 r. według
przepisów Synodu Diecezjalnego. Naukę do kapłanów obiecał wygłosić
ksiądz infułat.
W wolnych wnioskach była obszerna dyskusja o zapisywaniu metryk i rozstrzygano casusy najrozmaitsze. Ksiądz dziekan dziękował za
pracę. Odmówiono modlitwy i za zmarłych kapłanów dekanatu.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski i kowelski
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 20
№ 1 w 1931 roku
odbyta w Kowlu, dnia 19 lutego
Protokół

O godzinie 11 została odprawiona msza św. Ksiądz infułat106 wygłosił naukę do zebranych księży. Wszyscy obecni wyspowiadali się.
Na plebanii. Ustalono obecność księży. Nieobecny tylko ks. Romanowski z Maniewicz.
Porządek rekolekcji parafialnych:
Binduga – 25, 26 III, ks. Moszkowski, ks. Brajczewski, ks. Milewski,
Luboml – 24, 25, 26 II, księża: Milewski, Moszkowski, Brajczewski, Łowejko, Ostaszewski,
Maciejów – 7, 8 IV, ks. Moszkowski, Kukuruziński,
Ostrówki – 15, 16, 17 III, księża: Moszkowski, Łowejko, Brajczewski,
Dąbrowski,
Przewały – 12, 13 III, księża: Milewski, Wolborski, Kukuruziński,
Buceń – 1, 2 III, księża: Dzikowski, Leszczyński,
Hołoby – 16, 17 III, księża: B. Jastrzębski, Żyliński107, Grodzicki108, Kukuruziński,
Kamień Koszyrski – 10, 21, 22 III, księża: Milewski, B. Jastrzębski, Fedorowicz,
Kowel – 17-22 III, księża: Kukuruziński, Dzikowski, B. Jastrzębski, Czechmestrzyński,
Maniewicze – [nie odnotowano]
Mielnica – 19 III, księża: Ostaszewski, Czechmestrzyński,
Powursk – 23, 24, 25 III, księża: Romanowski, Brajczewski, B. Jastrzębski,
Ratno – 15, 16 III, księża: Leszczyński, Dąbrowski,
Turzysk – 27, 28 III, księża: Moszkowski, Wolborski, Czechmestrzyński,
Wielka Głusza – 2, 3 III, księża: Dąbrowski, Grodzicki.
Dalej ksiądz dziekan odczytał pismo Jego Ekscelencji z dnia
106
107

108

Ks. Feliks Sznarbachowski.
Ks. Bolesław Żyliński po ucieczce z łagru sowieckiego w lipcu 1930 r. przez „zieloną
granicę” przybył do Polski. Otrzymał nominację na proboszcza parafii w Powursku,
gdzie rozpoczął budowę kościoła.
Ks. Michał Grodzicki po święceniach kapłańskich 5 kwietnia 1930 r. był wikariuszem
w Kowlu – do sierpnia 1934 r.
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10 bieżącego miesiąca, № 1041, okólnik z dnia 14 grudnia 1929 r. w sprawie
pisania metryk, sporządzania wykazów statystycznych.
W sprawie przeniesienia cudownego obrazu NMP księża radzą,
by obraz niesiono z Lubomla wprost do Łucka i nie zbaczać z drogi109.
Wolne wnioski. Ksiądz Kukuruziński czyta pismo Urzędu Gminy,
w którym Urząd prosi dać, jakie wsie należą do danej parafii, jakie i z jakiego roku są księgi metrykalne, jakie są księgi spowiadających się przed
wojną i po wojnie. Ksiądz dziekan zaznacza, że w tej sprawie zapyta Kurię
Biskupią.
Ksiądz dziekan wyjaśnia niebezpieczeństwo grożące naszym parafiom z powodu najazdu sekciarzy i prosi, by księża natychmiast powiadamiali o ruchu sekciarzy.
Ksiądz Milewski proponuje, aby w „Życiu Katolickim”110 robiono
przedruki z pewnych artykułów z „Prawdy Katolickiej”111.
Następna konferencja ma się odbyć 22 kwietnia. Porządek dzienny ustali ksiądz dziekan. Odmówiono modlitwy za zmarłych kapłanów
dekanatu i zebranie zakończono.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski i kowelski
Sekretarz – ks. Mikołaj Pasławski

109

110

111

Obraz Matki Bożej Latyczowskiej został przewieziony z Warszawy do Lubomla
19 grudnia 1930 r. i umieszczony w wielkim ołtarzu kościoła parafialnego pw. Trójcy
Świętej, a „z nastaniem pory odpowiedniej wyruszy Obraz Cudowny w uroczystej
procesji do Łucka, zatrzymując się w możliwie największej liczbie kościołów parafialnych, by jak najwięcej wiernych mogło uczcić Panienkę Najświętszą i z łask,
przez Nią obficie wyjednywanych, skorzystać”, Podola Pani wróciła na Kresy, „Życie
Katolickie”, 2 (1931) nr 1, s. 3.
„Życie Katolickie” było tygodnikiem wydawanym w Łucku w latach 1930-1939, redagowanym przez ks. Zygmunta Chmielnickiego, Bibliografia katolickich czasopism
religijnych, s. 356-357.
„Prawda Katolicka” – pismo poświęcone obronie prawdy katolickiej przed sekciarstwem. Wychodziło w latach 1930-1938. Drukowane było w Radomiu (1930)
i Sandomierzu (od 1931). Kuria Biskupia w Łucku poleciła to pismo duchowieństwu
diecezji łuckiej, zob. MDŁ, 6 (1931) nr 3, s. 77-78.
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 21
№ 2 w 1931 roku
odbyta w Kowlu, dnia 22 kwietnia
Protokół

Po zagajeniu drugiej konferencji dekanalnej przez księdza dziekana
i odczytaniu protokołu z ostatniej konferencji, stwierdzono nieobecność
księży: 1) ks. Giżyński, prefekt z Kowla, 2) ks. Fedorowicz z Wielkiej Głuszy (usprawiedliwienia nieobecności nie nadesłano), 3) ks. Ostaszewski
i 4) ks. Grodzicki zajęci sprawami w parafii.
Na wniosek księdza dziekana odmówiono za zmarłego kondekanalnego księdza Romanowskiego112 Anioł Pański i przystąpiono do porządku
dziennego.
I. Ksiądz Kamiński113 odczytał list św. Pawła do Koryntian rozdział X.
II. Ksiądz kanonik Żółkiewski wygłosił referat Dawid i jego psalmy. Ksiądz K. Wolborski zaznacza, że z psalmów składa się brewiarz, nie
wszyscy dobrze rozumieją język łaciński, więc zaleca czytać tłumaczenia
psalmów i radzi, jak trzeba odmawiać brewiarz, by zadośćuczynić obowiązkom. Ksiądz dziekan zaznacza, że młodzi księża nie biorą udziału
w dyskusji i prosi, by zabierali głos. W imieniu zebranych dziękuje księdzu
kanonikowi za pięknie opracowany referat.
III. Ksiądz Czechmestrzyński wygłosił referat Spowiedź i pierwsza
komunia św. dzieci. Wywiązała się obszerna dyskusja. Ksiądz Dąbrowski
zaznacza, że po pierwszej komunii św. warto, by dzieci odnawiały śluby wyrzeczone na chrzcie św. Ksiądz Milewski długo opowiada o ubiorach dzieci
podczas komunii św. i dlaczego w referacie nie wspomniano o komunii
dzieci w Kościele wschodnim. Ksiądz Czechmestrzyński odpowiada, że
prawo kanoniczne udzielanie komunii dzieciom-niemowlętom zabrania,
więc i o tym nie wspominał w referacie. Ksiądz Moszkowski opowiada,
jak to nieraz rodzice zmuszają oszukiwać księży i każą dzieciom podczas odpustów przystępować do spowiedzi nieznającym prawd świętej
112

113

Ks. Ignacy Romanowski, proboszcz parafii w Maniewiczach zmarł w Chełmie
9 kwietnia 1931 r.
Ks. Aleksander Kamiński po święceniach w 1930 r. został prefektem szkół powszechnych w Kowlu.
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wiary. Postanowiono, by księża nie spowiadali dzieci pierwszą spowiedzią
podczas odpustów, a nieumiejących zasad wiary odsyłali do właściwych
proboszczów. Ksiądz dziekan proponuje, by spowiedź pierwsza dzieci
odbywała się po zakończeniu roku szkolnego. Postanowiono, by proboszcz
roztropnie wybrał czas pierwszej spowiedzi i nie wchodził w kolizję ze
szkołą, żniwami itd. Ksiądz Łowejko pyta, czy wszystkich dopuszczać
do pierwszej spowiedzi i do komunii św. Ksiądz Czechmestrzyński,
opierając się na bulli Ojca św. Quam singulari114, twierdzi, że taki zwyczaj
jest zły – jansenistów i mówi o zarządzeniach Ojca św. Piusa X. Ksiądz
Dąbrowski proponuje, by już w czasie „kolędy” dzieci wyznaczać do spowiedzi. Ksiądz K. Wolborski wyjaśnia, by uroczystość pierwszej komunii
św. zastosować do warunków parafii i pozostawić gorliwości proboszcza.
Ksiądz Kukuruziński mówi o tym, by osobno spowiadać dzieci szkolne,
które są przygotowane przez proboszczów i prefektów, a osobno dzieci
pozaszkolne. Ksiądz Dąbrowski zaleca wspólną fotografię. Ksiądz infułat
Sznarbachowski zaleca, by księża prefekci i nauczycielstwo uczyli i praktycznie przystępować do spowiedzi i komunii św.
IV. Ksiądz Dąbrowski odczytał statuty Synodu Diecezjalnego
od 162-175 po polsku.
V. Ksiądz dziekan odczytał pismo Kurii z dnia 31 marca, № 2084
o Synodzie [Plenarnym]. Postanowiono do dnia 20 maja nadesłać do dziekana uwagi, dezyderaty co trzeba i należałoby przeprowadzić przez Synod
Plenarny. Dziekan wyjaśnił, jakie parafie, do jakiej klasy należą, co mają
proboszczowie płacić każdego miesiąca, od jakich podatków zostaną
zwolnieni, a jakie opłaty pozostaną i nadal. Dziekan mówił o sporządzeniu
planów ziemi kościelnej, wywołaniu hipoteki i utworzeniu komisji dekanalnej. Co do sprzedaży ziemi kościelnej i utworzenia komisji diecezjalnej
postanowiono: wobec powagi i niebezpieczeństwa obecnej chwili, księża
sprawę sprzedaży ziemi kościelnej pozostawiają w zawieszeniu do otrzymania dalszych zarządzeń Kurii Biskupiej.
Dalej dziekan wyjaśniał sprawę bractw: obrony wiary, nauki chrześcijańskiej i o tych bractwach prosił złożyć raport jak najprędzej. Zaznaczył również o przytrzymywaniu się kanonu 469115 i powiadamianiu go
o rozmaitych zakusach innowierców w parafii.
114

115

Dekret Quam singulari Kongregacji dla Spraw Sakramentów Świętych z 8 sierpnia
1910 r. został poświęcony wczesnemu dopuszczeniu dzieci do pierwszej spowiedzi
i komunii św.
Can 469. Parochus diligenter advigilet ne quid contra fidem ac mores in sua paroecia,
praesertim in scholis publicis et privatis, tradatur, et opera caritatis, fidei ac pietatis
foveat aut instituat.
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Kasa emerytalna dla księży powinna być stworzona bez zwlekania.
Do zarządu głównego kasy emerytalnej w diecezji powinien wchodzić
jeden ksiądz z dekanatu. Na konferencji dekanalnej lub w inny sposób
księża wybierają kapłana do zarządu. Księża postanowili, by miesięcznie
płacić do kasy emerytalnej po 3 zł.
Wolne wnioski. Ksiądz Milewski mówił o oszczędnościach, jak
lokować, o ubezpieczeniu życia. Dziekan wyjaśnił o książkach oszczędnościowych PKO (poczta) i o „premiowane wkłady”. Ksiądz infułat
Sznarbachowski mówił o pielgrzymce do Częstochowy, która ma się
odbyć 18 czerwca.
Postanowiono następną konferencję odbyć we wrześniu. Dzień
i porządek ułoży dziekan. Na tym i konferencja została zakończona.
Odmówiono modlitwy.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski i kowelski
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 22
№ 3 w 1931 roku
odbyta w Kowlu, dnia 3 września
Protokół

Ksiądz dziekan zagaił trzecią konferencję dekanalną i zaznaczył, że
cios bolesny znowu dotknął nasz dekanat, albowiem proboszcz kowelski
śp. ks. Sznarbachowski zmarł dnia 10 sierpnia. Za duszę śp. zmarłego kapłana odmówiono Anioł Pański. Dalej dziekan powitał nowego proboszcza
parafii kowelskiej ks. prałata Tokarzewskiego116. Ustalono nieobecność
księży: ks. Milewski z Ostrówek, ks. Giżyński z Bucenia, ks. Czechmestrzyński z Hołob, ks. Dzikowski z Ratna, ks. Lewiński117 z Turzyska.
I. Ksiądz Ostaszewski odczytał list św. Pawła do Koryntian, rozdział XI.
Ksiądz kanonik Wolborski wnosi wniosek, aby wygłoszono referat:
dlaczego kobiety nie mogą zajmować stanowisk duchownych i czy są
upośledzone, jak niby widać z listu tylko co odczytanego. Dziekan zaproponował, by księża nad tym zastanowili się i zgłosili referat. Dziekan
odczytał protokół z drugiej konferencji.
II. Ksiądz Bolesław Jastrzębski wygłosił referat Chrześcijanin dzisiejszy wobec chrześcijanina pierwszych wieków. Ksiądz dziekan odpowiedział
na wstęp prelegenta, że źródeł nie trzeba daleko szukać do referatów i pisać
do ojców jezuitów, którzy tylko służą katalogami, bo mamy bibliotekę
dekanalną i możemy mieć źródła do referatów. Również zwrócił uwagę,
że referat nie odpowiada tematowi. Obecni głosu nie zabierali
III. Ksiądz Dąbrowski odczytał statuty Synodu Diecezjalnego
od 176 do 188. Ksiądz dziekan wyjaśnia statut 176118 według nowych zaleceń Jego Ekscelencji. Do książek, które wymienia statut 180119 powinna
być dodana książka ogłoszeń i i poucza, jak ma być takowa prowadzona.
116

117

118
119

W 1931 r., po śmierci ks. Feliksa Sznarbachowskiego, ks. Marian Tokarzewski otrzymał stanowisko proboszcza parafii w Kowlu.
Ks. Jan Lewiński po przybyciu ze Związku Sowieckiego 18 stycznia 1931 r., w ramach
wymiany więźniów politycznych, został mianowany proboszczem parafii w Turzysku.
Statut 176 zawierał określenie nadzwyczajnych kwest nałożonych na każdą parafię.
W statucie 180 zostały wymienione księgi (poza metrykalnymi), które winien zaprowadzić proboszcz.
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IV. Z powodu wyjazdu ks. Kukuruzińskiego120 z dekanatu, jego
referat zastąpił ksiądz kanonik Moszkowski na temat Gawędy starego proboszcza, a więc mówił: 1) jak księża starają się nieraz opuścić swą diecezję
szukając lepszych posad, 2) o mszach św., 3) o spisywaniu egzaminów
przedślubnych, 4) o słuchaniu spowiedzi itd. Po referacie była ożywiona
dyskusja, w której zabierali głos wszyscy księża. Poruszona była sprawa
wydawania metryk, ustalenia metryk itd. Dziekan dawał wyjaśnienia
na mocy zarządzeń Kurii Biskupiej. Ksiądz dziekan rozdał blankiety
„zeznań o dochodzie” i tłumaczył jak pisać.
V. Wolnych wniosków nie zgłaszano, albowiem na Gawędy... zajęto
dużo czasu i najrozmaitsze kwestie były poruszone. Księża zebrani proponują, by dziekan czwartą konferencję wyznaczył na grudzień i rozdał
tematy. Odmówiono modlitwy i Anioł Pański za zmarłych kapłanów
dekanatu lubomelskiego i kowelskiego.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski i kowelski
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz

120

Ks. Adolf Kukuruziński, proboszcz w Turzysku, w roku szkolnym 1931/1932 został
prefektem gimnazjum oraz seminarium nauczycielskiego w Ostrogu.
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7nKonferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 23
№ 4 w 1931 roku
odbyta w Kowlu, dnia 15 grudnia
Protokół

Po zagajeniu czwartej konferencji dekanalnej przez księdza dziekana, sprawdzono obecność księży dekanatu lubomelskiego i kowelskiego.
Obecni wszyscy księża. Ksiądz dziekan odczytał protokół z 3iej konferencji
i ogłosił porządek na dzień dzisiejszy.
Ksiądz Grodzicki odczytał list św. Pawła do Koryntian, rozdział XII.
Ksiądz kanonik Lewiński wygłosił odczyt o stanie Kościoła w Bolszewii od roku 1920 do 1930. Ksiądz Dąbrowski zabiera głos i mówi, że przy
poświęceniu domu modlitwy dla sztundystów121 w Kamieniu Koszyrskim
brał udział urzędnik starostwa i życzył rozwoju sztundyzmu! Ksiądz Tokarzewski prosi zaprotokołować o tym. Ksiądz Milewski wyraża życzenie,
by odczyt ks. Lewińskiego ogłosić drukiem. Ksiądz Lewiński powiada,
że ogłoszenie w pismach tego źle się odbije na księżach przebywających
w Bolszewii, bo bolszewicy odpowiedzą większym uciskiem. Ksiądz
dziekan zaznacza, że jeżeli pomimo strasznego ucisku księża w Bolszewii
owocnie pracują i szerzą wiarę św., jakże my tu powinni dokładać starań,
by Chrystus Pan był chwalony, gdzie tego ucisku nie mamy.
Pani Byszewska122 wygłosiła referat Akcja Katolicka. Za referat obecni księża podziękowali i po wyjściu p. Byszewskiej wyłoniła się dyskusja.
Postanowiono: Akcja Katolicka musi mieć swój statut zastosowany do stosunków i warunków Wołynia. Ksiądz Tokarzewski mówi o tym, że muszą
być utworzone wzorowe ośrodki, gdzie skoncentrowana ludność katolicka
i w takich ośrodkach powinien być kapłan, który potrafi zorganizować
ośrodek, okoliczne parafie będą ekspozyturami. Przez bractwa Różańca itd.
można prowadzić Akcję Katolicką. Postanowiono prosić Kurię Biskupią
o statut Akcji Katolickiej. Ksiądz Tokarzewski zachęca do jednostajnej
pracy w dekanacie, na konferencjach dekanalnych dzielić się myślami,
121

122

Sztundyzm (nazwa pochodzi z języka niemieckiego Bibelstunde: Bibel – Biblia,
Stunde – godzina; spotkania małych grup wierzących poświęcone rozważaniu wybranych fragmentów Pisma św.) ruch protestancki, rozwijający się na terenie Rosji
od połowy XIX w., początkowo wśród osadników niemieckich.
Alicja Byszewska, instruktorka Akcji Katolickiej, od 1932 r. sekretarka Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Łucku.

56

Konferencje duchowieństwa dekanatów kowelskiego i lubomelskiego diecezji łuckiej 1927-1939

systemami pracy, wiadomościami z pism, przeczytanej książki. Jeżeli mało
jednego dnia na konferencję dekanalną, przyjeżdżać do Kowla wieczorem,
gdzie wszyscy księża znajdą nocleg i gościnę. Ksiądz dziekan odpowiada,
że są wolne wnioski i tu możemy dzielić się myślami i wypowiadać, co
kogo boli, a są księża, którzy nie chcą ujednostajnić pracy, nabożeństw
pomimo nakazów, czytania statutów itd.
Ksiądz Dąbrowski odczytał po polsku statuty Synodu Diecezjalnego
od 189-203. Ksiądz dziekan odczytał pismo Kurii Biskupiej o planach
i budowie kościołów i takowe pismo wyjaśnił. Dalej mówił: o urlopach
księży, o sprawozdaniach kwartalnych, rocznych, o nadesłaniu książeczek
dla prolongowania aprobaty, o wysyłaniu metryk, w sprawie ewidencji
ludności do magistratów i urzędów gminnych, o ożywieniu czci do NMP
Latyczowskiej.
Następną konferencję wyznaczono na dzień 11 lutego 1932 r., jak
tego wymagają statuty Synodu.
Wolne wnioski. Ksiądz Wolborski mówi o nowym kodeksie ślubów
cywilnych, proponuje robić odpisy z ksiąg metrykalnych przynajmniej
od roku 1900, bo i metryki mogą u nas zabrać i będziemy musieli przy
ślubach zwracać się po metryki do urzędników. Dalej mówił, że ksiądz
prałat Żukowski123, będąc w Maciejowie, prosił przedstawić na konferencji
dekanalnej budowę kaplicy św. Antoniego w bazylice nazaretańskiej. Możemy złożyć ofiarę odprawiając mszę św., a pieniądze z obligów zakonnicy
obrócą na budowę. Ksiądz dziekan zapisał, kto, ile może odprawić mszy
św. Zgłoszono 86 mszy św. Ksiądz Moszkowski proponuje urządzenie
kursów dla księży o Akcji Katolickiej. Ksiądz prałat Tokarzewski wyjaśnia,
w jaki sposób zakładać stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, jak rozwijać
Akcję Katolicką. Ksiądz Moszkowski proponuje, by wszyscy księża zaprenumerowali pismo „Polska”. Prawie wszyscy księża zabierali głos, w jaki
sposób mamy na konferencjach dekanalnych dzielić się myślami, by każdy
z konferencji dekanalnej wyjechał lepszy i czegoś nauczony.
Na zakończenie konferencji odmówiono modlitwę i Anioł Pański
za zmarłych kapłanów naszego dekanatu.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski i kowelski
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz

123

Ks. Stanisław Żukowski (1868-1947) przewodniczący Sekcji Wiary i Moralności
w Kurii Diecezjalnej w Łucku.
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 24
№ 1 w 1932 roku
odbyta w Kowlu, dnia 11 lutego
Protokół

Dnia 11 lutego 1932 r. odbyła się pierwsza konferencja dekanalna
dekanatu lubomelskiego i kowelskiego.
Nieobecni: ks. Fedorowicz, ks. Wolborski, ks. Żółkiewski. Nieobecność usprawiedliwiona.
Porządek: nauka (ksiądz prałat Tokarzewski), msza św., spowiedź
księży. Po spowiedzi, na plebanii: list św. Pawła Apostoła [rozdział] XIII
do Koryntian.
Ustalono rekolekcje w parafiach:
Binduga – 17, 18 III
Luboml – 1, 2, 3 III
Maciejów – 29 III
Maniewicze – 14, 15 III
Ostrówki – 6, 7, 8 III
Mielnica – 18, 19 III
Przewały – 14, 15, 16 III
Powursk – 9, 10 III
Rymacze – 9, 10 III
Ratno – 17 III
Buceń – 6, 7 III
Turzysk – 29 II, 1, 2 III
Hołoby – 16, 17 III
Wielka Głusza – 29 II
Kamień Koszyrski – 11, 12, 13 III
Kowel – 22, 23 II
Kowel, spowiedź dziatwy szkolnej – 26, 27 II
Do każdej parafii ma przyjechać dostateczna ilość księży. Ksiądz
dziekan zaznaczył, że po odbytych rekolekcjach księża proboszczowie
mają nadesłać raport: kiedy odbyły się rekolekcje, kto był z księży, ile osób
przystąpiło do świętych sakramentów, jakie wrażenia i skutki.
Ksiądz Lewiński pyta, czy uroczystość św. Józefa 19 III de parecepto.
Ksiądz dziekan wyjaśnia, że tak i na mocy zarządzenia Najdostojniejszego
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Pasterza ma się odprawiać suma, kazanie, jak w dzień patrona naszego
kościoła.
Ksiądz dziekan mówił w sprawie wynagrodzenia za lekcje religii
w szkołach. Wyjaśnił o bractwach Różańca św. i tercjarstwie. Rozdał tematy
na następną konferencję dekanalną, która ma się odbyć w maju. Na tym
konferencja zakończona.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski i kowelski
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 25
№ 2 w 1932 roku
odbyta w Lubomlu, dnia 7 czerwca
Protokół

Nieobecni: przewielebny ksiądz prałat Żółkiewski, ks. Bolesław
Jastrzębski i ks. Kozakiewicz. Nieobecność usprawiedliwiona.
Po zagajeniu ksiądz dziekan odczytał pismo Najprzewielebniejszej
Kurii Biskupiej o „Funduszu Zapomogowym Duchowieństwa Łuckiej Diecezji”124. Po wysłuchaniu, obecni wybrali delegatem z powiatu kowelskiego
księdza prałata Tokarzewskiego zaś z powiatu lubomelskiego księdza kanonika Wolborskiego. Ksiądz Giżyński wnosi poprawkę do punktu 9, aby dla
zachowania ciągłości pracy członków zarządu, po pierwszym trzechleciu
połowa członków ustąpiła za pośrednictwem losowania, a w następne lata
połowa dawniej wybrana ustępowałaby automatycznie, a druga połowa
zostawała i pracowała z nowo wybranymi członkami. Wniosek przyjęto.
Ksiądz prałat Tokarzewski wyjaśnia, że księża prefekci nie są obowiązani
do należenia, lecz i nie są wyłączeni od udziału w kasie Funduszu.
Następnie proszono i upoważniono przewielebnego księdza dziekana, aby wysłał depeszę na imieniny Jego Ekscelencji Biskupa125.
Ksiądz dziekan odczytuje program mającej się odbyć za parę dni
konferencji dekanalnej126 i zapytuje księży o złożenie postulatów. Przewielebny ksiądz prałat Tokarzewski wnosi w sprawie wizytacji dziekanów po
parafiach, aby dziekani kontrolowali księgę kasową kościoła parafialnego
nie tylko w dziedzinie sumowania lecz i celowości wydatków oraz dowody
wydatków, a także sprawdzali, czy służba kościelna i domowa opłacona,
czy nie ma weksli, i jakich kaznodziejów zaprasza proboszcz na odpusty
i rekolekcje. Ksiądz Wolborski proponuje, aby proboszczowie z ambony
ogłaszali kiedy ma przyjechać dziekan dla wizytacji. Ksiądz kanonik
Lewiński wyraża życzenie, aby jeden raz do roku dziekani przyjeżdżali
urzędowo z zawiadomieniem uprzednim, a drugi raz niespodzianie bez
124

125
126

Statut Funduszu Zapomogowego Duchowieństwa Diecezji Łuckiej, MDŁ, 11 (1936)
nr 11, s. 317-320.
Bp Adolf Piotr Szelążek obchodził imieniny 17 czerwca.
Chodzi o konferencję dziekanów, która odbyła się w Łucku 9 czerwca 1932 r., MDŁ,
7 (1932) nr 8-9, s. 368-374.
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zawiadomienia. Ksiądz prałat Tokarzewski proponuje, aby zapisywano
tych organistów, którzy źle się zachowują. Ksiądz prałat Tokarzewski
wnosi, aby zapowiedzi wolno było głosić we wszystkie festa supressa127
i w ogóle, kiedy jest concursus populi128. Ksiądz prałat Tokarzewski prosi, aby rubrycela była na czas wydawana. Wszyscy księża jednogłośnie
wniosek ten poparli, aby elenchus był rozesłany na 1szy grudnia. Ksiądz
prałat proponuje, aby było wzbronione odprawianie wszelkich mszy polowych bez wiedzy proboszcza (z wyjątkiem dla wojska). Ksiądz Milewski
wnosi, aby proboszczom zostało udzielone prawo dyspensowania od 3ej
zapowiedzi. Ksiądz Wolborski proponuje, aby bez wiedzy proboszcza
nikt nie miał prawa dokonywać żadnych poświęceń domów, cmentarzy,
kaplic, placów, sztandarów i aby żadne zgromadzenia, czy zakony nie
mogły bez wiedzy proboszcza sprowadzać kaznodziejów, spowiedników,
misjonarzy acz posiadałyby zezwolenie Kurii Biskupiej. Wniosek ten przyjęto z ogromnym uznaniem i proszono księdza dziekana, aby tę kwestię
zreferował na konferencji dekanalnej. Ksiądz Czechmestrzyński podnosi
sprawę, czy można dawać śluby w tę niedzielę, w którą wygłoszona jest
trzecia zapowiedź. Ksiądz prałat Tokarzewski wyjaśnia, że w czasie kryzysu
w czasach mnożących się herezji i odstępstw nie należy parafian rozdrażniać i obostrzać przepisy. Ksiądz Lewiński wyraża życzenie, by dziekani
przyjeżdżali do parafii i wyjaśniali ludowi przepisy lub potępiali abusus129.
Na tym konferencję zamknięto.
Na zakończenie ksiądz kanonik Lewiński przemówił w bardzo
serdecznych słowach do przewodniczącego księdza dziekana ks. Stefana
Jastrzębskiego składając mu gorące życzenia w imieniu wszystkich dekanalnych księży, winszując nominacji na kanonika i życząc dalszej owocnej
pracy. Następnie z racji dwudziestopięciolecia kapłaństwa przewielebnego
księdza dziekana ks. Lewiński składa życzenia od siebie i od całego duchowieństwa wspominając gorliwą pracę Jubilata130. Kończy serdecznym
ad multos annos.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan [lubomelski i kowelski]
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz

127
128
129
130

Łac. – święta zniesione.
Łac. – zgromadzenie ludzi.
Łac. – nadużycie.
Dnia 7 czerwca 1932 r. ks. Stefan Jastrzębski obchodził 25-lecie kapłaństwa.
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 26
№ 3 w 1932 roku
odbyta w Kowlu, dnia 20 września
Protokół

Nieobecni: 1) ks. Bolesław Jastrzębski z Maniewicz korzysta z udzielonego mu urlopu, 2) ks. Żyliński z Powurska pojechał do Częstochowy
z SPM131, 3) ks. Lewiński z Turzyska zajęty z powodu przyjazdu inżyniera
w sprawie remontu kościoła.
Natomiast obecny delegat Akcji Katolickiej ks. Kukuruziński i ks.
Naskręcki z Bolszewii132.
Po modlitwie ksiądz dziekan zagaił konferencję witając ks. Kukuruzińskiego i ks. Naskręckiego.
Ksiądz Grodzicki odczytał XIII rozdział listu św. Pawła do Koryntian.
Ksiądz Tesarewicz133 wygłosił referat Jak należy czytać życiorysy
świętych i czego nas uczą. W dyskusji zabierając głos ks. Dąbrowski zapytuje prelegenta, jaką wiarygodność zawierają opisy życiorysów świętych
w brewiarzu. Gdy ks. Tesarewicz nie może dać odpowiedzi, ksiądz dziekan
131

132

133

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, zob. S. Kobyłecki, Rzut oka na pracę Związku
Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej w Łuckiej Diecezji, MDŁ, 9 (1934) nr 6-7, s. 218-223.
Ks. Kazimierz Naskręcki (1878-1950), administrator diecezji żytomierskiej (po
aresztowaniu w 1926 r. ks. Teofila Skalskiego) przybył do Polski 15 września 1932 r.
w ramach wymiany więźniów politycznych między RP i ZSRS. Pobyt na konferencji dekanalnej w Kowlu opisał w swoich wspomnieniach: „W parę dni potem, gdy
polskie wojskowe władze otrzymały ode mnie niezbędne zeznania, w niedzielę pod
wieczór odjechałem z bratem do Kowla. W ciągu kilkudziesięciu lat diecezja łucka
była kanonicznie złączona z żytomierską, toteż niemal wszyscy starsi kapłani łuckiej
diecezji byli mi dobrze znani i witali też mnie serdecznie. W Kowlu proboszczem
wówczas był ks. prałat Marian Tokarzewski, były kapelan marszałka Piłsudskiego,
a potem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Zobaczywszy mnie z siwą brodą,
w ubraniu cywilnym nie wytrzymał, żeby nie urządzić figla. W tym właśnie dniu
miało się odbyć u niego dekanalne zebranie. Mieli być i tacy księża, którym byłem
dobrze znany. Otóż, ks. Tokarzewski postanowił przedstawić mnie każdemu z nich
jako księcia Wołkońskiego, który przyjechał z zagranicy w sprawach unijnych, a ja
miałem zabierać głos tylko po rosyjsku. Komedia ta udała się doskonale. Znajomi
moi nie poznawali mnie wcale”, K. Naskręcki, Z zapisków i ze wspomnień Żytomierzanina, oprac. M. Dębowska, Kraków 2011, s. 347-348.
Ks. Kazimierz Tesarewicz do sierpnia 1934 r. był proboszczem parafii w Mielnicy.
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prosi, by dał odpowiedź jako kapłan katolicki. Ksiądz Wolborski powiada,
że co się zawiera w brewiarzu nie jest dogmatem. Ksiądz Giżyński: wiele
opowiadań w brewiarzu jest niewiarygodnych, niestwierdzonych. Dziekan: po reformie brewiarza wiele życiorysów odpowiada wiarygodności,
co podtrzymuje i ks. Czechmestrzyński. Ksiądz Sobolewski134: reforma
brewiarza nie dotyczyła życiorysów świętych. Ksiądz Tokarzewski: te
życiorysy wiarygodne, które stwierdziła Komisja Bolandystów. Ksiądz
Wolborski: prelegent mówił, że święci „nadludzie”, ignorują zupełnie
współpracę z łaską. Ksiądz Czechmestrzyński: prelegent nie wyjaśnił, jak
czytać żywoty świętych. Ksiądz Tokarzewski: nie krytykować ani prelegenta, ani referatu, lecz rzeczowo przechodzić do treści referatu i uczyć się
z żywotów świętych, na przykład, „aby nosić kamyczek w ustach na wzór
św. Patryka, jeżeli kto chce czernić swego brata, kolegę!”. Ksiądz Tokarzewski prosi o zamknięcie dyskusji. Dziekan zamyka dyskusję.
Ksiądz Dąbrowski odczytał po polsku statuty Synodu Diecezjalnego
204-210.
Ksiądz Dzikowski wygłasza referat Co to jest Pismo Św. Ksiądz
Milewski zapytuje skąd czerpał prelegent pisząc referat. Dziekan: krytyka
referatów jest potrzebna, bo nas krytykują inni, a tu swoi. Krytyka poza
salę konferencyjną nie wyjdzie. Obaj prelegenci pierwszy raz wygłaszają
referaty, więc dużo im się przebacza. Krytyka nie powinna nikogo zrażać.
Ksiądz Milewski jest tegoż zdania. Ksiądz Giżyński: by tylko nie przechodzić na tory osobiste. Ksiądz Sobolewski: referat w pierwszej części
niewyraźny, w drugiej części dobry.
Dziekan wyjaśnia, jak trzeba wysyłać kwartalne sprawozdania
do gmin, magistratów, na mocy nowego zarządzenia Kurii, kiedy gmina
obowiązana przysyłać druczki na metryki. Ksiądz Sobolewski mówi, że
ksiądz prałat Czyżewski135 wydał takie druczki do metryk.
Dziekan prosi zapisać, ile kto z księży ofiaruje na powracających
kapłanów z Bolszewii, by można było odliczyć z poborów za październik.
Księża zadeklarowali swe ofiary (72 zł).
Dalej dziekan mówił o misjach parafialnych w 1933 r. i mniej więcej
ułożono plan. Jednak obecni proszą, by nie w każdej parafii odbywały się
misje jednego roku. Ksiądz Tokarzewski proponuje misje łączyć z odpustami. Dziekan obiecał prosić Jego Ekscelencję, by nie we wszystkich
parafiach odbywały się misje w jednym roku. Dziekan mówił o statystyce,
dokumentach na Różaniec św. i o innych sprawach zaległych i pismach.
134
135

Ks. Felicjan Sobolewski był wówczas proboszczem parafii w Przewałach.
Ks. Florentyn Czyżewski był przewodniczącym Sekcji Statystycznej i Archiwalnej
Kurii Diecezjalnej w Łucku.
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W wolnych wnioskach dziekan udziela głosu ks. Kukuruzińskiemu,
który mówi o jednodniowych kursach Akcji Katolickiej – dekanalnych,
parafialnych. Wyjaśnia, jakie są broszurki, pod jakim hasłem ma być obchodzony dzień uroczysty Chrystusa Króla itd. Wywiązała się obszerna
dyskusja. O postanowieniach, uwagach sporządzono osobne sprawozdanie
i odesłano do Kurii.
Uchwalono następną konferencję odbyć w grudniu. Termin i tematy referatów rozda i ustali dziekan. Zakończono obrady i odmówiono
modlitwy.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan [lubomelski i kowelski]
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 27
№ 4 w 1932 roku
odbyta w Kowlu, dnia 13 grudnia
Protokół

I. Po zagajeniu przez księdza dziekana, sprawdzono obecność księży.
Nieobecni: ks. Fedorowicz z Wielkiej Głuszy.
Ksiądz Grodzicki odczytał I rozdział z listu św. Pawła do Tymoteusza.
II. Ksiądz Sobolewski wygłosił referat O cmentarzu, mówiąc o historii cmentarzy, zaprowadzeniu w Polsce, uwzględnia prawo kanoniczne
i statuty Synodu Diecezjalnego. W dyskusji zabierali głos: ks. Milewski,
dziekan, ks. Dąbrowski. Wyjaśniano: o grobach stałych i niestałych, o dzieleniu cmentarza na kwatery. Dawać na groby stałe dokument. Mówiono
o cmentarzach gminnych. Ksiądz dziekan oznajmił, aby księża proboszczowie jak najprędzej przystąpili do uporządkowania cmentarzy według
statutów Synodu Diecezjalnego136.
III. Ksiądz Dąbrowski odczytał statuty Synodu Diecezjalnego
od 211-220. Po odczytaniu statutów dziekan powiadomił, że księża mają
po Nowym Roku dać sprawozdanie o tercjarstwie.
IV. Referat ks. Czechmestrzyńskiego Rozwód a zdrowie narodu.
Ksiądz Tokarzewski mówi o tym, jak mamy walczyć z manią rozwodów.
Trzeba pouczać z ambony, w konfesjonale, by unikano tych, którzy dobrowolnie rzucają żony, mężów, żyją z innymi. Księża nie powinni korzystać
z usług takich rozwiedzionych nieprawnie. Polecić czytanie książki Ci,
którzy nie przebaczają! Ksiądz Milewski zachęca, by sprowadzić powyższą
książkę. Ksiądz Sobolewski o encyklice Ojca św. Casti137 mówi i przytacza
niektóre zdania. Ponieważ nie cała encyklika przeczytana, z oderwanych
zdań nic sądzić nie można. Mówi o broszurce dr. Zajdlicza Odkrycie doktora Ogino138. Ksiądz Tokarzewski proponuje, by dziekan wypisał broszurkę,
136
137

138

Cmentarzom poświęcone były statuty 301-306 synodu diecezji łuckiej.
Encyklika papieża Piusa XI Casti connubi z 31 grudnia 1930 r. jest „całościowym
i autorytatywnym wykładem katolickiej nauki o małżeństwie”, W. Skrzydlewski, Casti
connubi, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski,
Lublin 1976, kol.1359.
Aleksander Zajdlicz (pseudonim Andrzeja Niesiołowskiego), Odkrycie dr Ogino.
Rozwiązanie zagadnienia regulacji urodzin ze stanowiska katolickiego, Poznań 1932.
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sprawdził, czy jest katolicka. Po dyskusji dłuższej, ks. Sobolewski wyjaśnia, że jest taka broszurka wydana przez Księgarnię św. Wojciecha i nic
innego nie miał na myśli, jedno tylko poinformować zebranych. Ksiądz
dziekan pochwalił ks. Sobolewskiego, widać, że do referatów mających
być na konferencjach dekanalnych, zbiera materiał, przygotowuje się.
Referat O sakramencie olejami św. namaszczenia nie został wygłoszony przez ks. Żylińskiego z powodu opóźnionej pory.
V. Ksiądz dziekan mówi, by księża proboszczowie nadesłali w swoim
czasie sprawozdania statystyczne za IV kwartał i roczne księgi metrykalne,
zeznania o dochodzie za 1932 r., budżetów kościelnych na 1933 r. Również
o składki na instruktora Młodzieży Polskiej. Księża postanowili przez
pewien czas nie wpłacać na instruktora z powodu ogólnej biedy, nie ma
formalnie na utrzymanie.
VI. Wolne wnioski. Ksiądz Lewiński: wobec tego, że są ziemie
nadane przez rząd dla kościołów i księża dotąd muszą opłacać dzierżawę
tych ziem prosi, aby zwrócić się do Kurii o przyspieszenie nadania tych
ziem na własność Kościoła, gdyż zwracanie się do Urzędu Ziemskiego
w tej sprawie wywołuje ten skutek, że urzędy odpowiadają, że to sprawa
konkordatu i tylko władze duchowne mogą tę sprawę załatwić.
Ksiądz Łowejko o pozostawionych błędach, nieporządkach w prowadzeniu księgi w Bindudze Polskiej Macierzy Szkolnej. Zabiera głos
ks. Tokarzewski i mówi o sumiennym prowadzeniu ksiąg, rachunków,
zwoływaniu komisji rewizyjnej. Dziekan wyjaśnia, że księża nie mają
prawa należeć do zarządów rozmaitych komitetów bez pozwolenia Jego
Ekscelencji. Ksiądz Giżyński prosi, by Kuria nadesłała i wyjaśniła nową
rządową ustawę o stowarzyszeniach139.
Wolnych wniosków nie zgłaszano. Dziekan ogłosił, że następna konferencja odbędzie się 2 marca 1933 r. Posiedzenie zamknął odmówiwszy
modlitwy i za zmarłych kapłanów dekanatu.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – [dziekan lubomelski i kowelski]
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz

139

Ustawa o stowarzyszeniach. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27
października 1932 r. (wraz z rozporządzeniem wykonawczym) została zamieszczona
w MDŁ, 8 (1933) nr 3, s. 138-160.
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 28
№ 1 w 1933 roku
odbyta w Kowlu, dnia 2 marca
Protokół

Nieobecni księża na konferencji dekanalnej: 1) ks. Czajkowski140
z Wielkiej Głuszy, nadesłał usprawiedliwienie się, 2) ks. Sobolewski
z Przewał, 3) ks. Swirtun141, prefekt z Kowla.
Porządek dzienny:
I. Msza św., spowiedź, ksiądz prałat Żółkiewski wygłosił mowę
do zebranych księży.
II. Rekolekcje dla parafian ustalono dla poszczególnych parafii:
Binduga – 23, 24 III
Luboml – 6, 7, 8 III
Ostrówki – 27, 28 III
Maciejów – 18 IV
Rymacze – 29, 30 III
Przewały – 21, 22 III.
Dla kowelskiego dekanatu:
Buceń – 5, 6 III
Kowel – 3, 4, 5 IV
Kamień Koszyrski – 31 III, 1, 2 IV
Mielnica – 8 IV
Hołoby – 6, 7 IV
Maniewicze – 22, 23 III
Turzysk – 16, 17, 18 III
Wielka Głusza – 16, 17 III
Ratno – 18, 19 III
Zasmyki – 20, 21 III
Kowel, spowiedź dzieci z gimnazjum – 22 III.
Ustalono, kto z księży i dokąd jedzie spowiadać.
III. Ksiądz prałat Tokarzewski mówił [referat] Misyjne pogotowie

140

141

Ks. Józef Czajkowski od 1932 r. do czerwca 1938 r. był proboszczem parafii w Wielkiej
Głuszy.
Ks. Tadeusz Swirtun w latach 1932-1935 był prefektem w Kowlu.
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ratunkowe w diecezji łuckiej142. Zebrani księża przyjęli z wielką radością
projekt i proszą, by takowy doszedł do skutku. W dyskusji ks. Tokarzewski
zaznaczył, że księża prefekci nie pomagają w pracy duszpasterskiej. Dziekan, odpowiadając zaznaczył, że księża prefekci są kapłanami katolickimi
i muszą pracować na chwałę Bożą, bo i taka jest myśl Prześwietnej Kurii
Biskupiej. Ksiądz Giżyński zaznaczył, aby do walki z sekciarzami przygotować osoby świeckie. W dyskusji postanowiono zwalczać sekciarstwo
przez Akcję Katolicką, ale kapłani powinni przygotować do tego. Dziekan
prosił, by po odbytych rekolekcjach parafialnych natychmiast księża złożyli
raport: kiedy odbyły się rekolekcje, kto był z księży, ile osób przystąpiło
do sakramentów św. i jaki skutek rekolekcji.
Również omawiana była sprawa 18 marca, gdyż uroczystość
z 19 marca ma być przeniesiona na sobotę, 18 marca. Nie odmawiać
w odprawieniu mszy św. uroczystej o pomyślność Polski, z kazaniami
nie wyrywać się. Omawiana była sprawa przystąpienia do Ligi Ochrony
Powietrznej i Przeciwgazowej, ponieważ komitety o to proszą. Dziekan,
jako członek zarządu LOPP, wyjaśniał sprawę.
Ksiądz dziekan ma ustalić dzień następnej konferencji w czerwcu,
porządek dzienny i rozdać referaty. Po odmówieniu modlitw, konferencja
zakończona.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – [dziekan lubomelski i kowelski]
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz

142

Referat został opublikowany pod takim samym tytułem w MDŁ, 10 (1935) nr 3-4,
s. 82-89.
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 29
№ 2 w 1933 roku
odbyta w Kowlu, dnia 20 czerwca
Protokół

Po zagajeniu i ogłoszeniu przez księdza dziekana porządku
dziennego, ustalono nieobecność księży: ks. Wolborski, ks. Swirtun i ks.
Pasławski korzystają z udzielonego urlopu, ks. Czajkowski, ks. Giżyński
usprawiedliwienia nie nadesłali.
I. List św. Pawła do Tymoteusza, rozdział II czytał ks. Grodzicki.
II. Referat Czy potrzebna nauka kapłanowi – ks. Żółkiewski. Po referacie ksiądz dziekan podziękował ks. Żółkiewskiemu za pięknie opracowany i wygłoszony referat. Ksiądz prałat Tokarzewski proponuje, by dyskusję
rozpocząć po referacie dziekana i streszczeniu książki Zmierzch Izraela143
przez ks. Fedorowicza. Obecni wniosek księdza prałata przyjęli.
III. [Referat] O potrzebie czytania książek... ksiądz dziekan wygłosił.
Po referacie ks. Fedorowicz streścił obszernie książkę Zmierzch Izraela.
Ksiądz Kozakiewicz zabiera głos i mówi, by nie tak obszernie podawać
treść przeczytanej książki, jak to uczynił ks. Fedorowicz, lecz podawać tylko myśl przewodnią. Ksiądz Żółkiewski: by takie streszczenie książek nie
wyglądało na egzamin. Ksiądz Milewski wyraża uznanie ks. Żółkiewskiemu za wygłoszony referat. Dalej podkreśla zgubną działalność Żydów i że
już wszystkie narody zorientowały się w destrukcyjnej ich robocie. Ksiądz
Tokarzewski: w referacie ks. Żółkiewski nie postawił wniosków. Trzeba, by
kapłan wybrał sobie jeden przedmiot naukowy z dziedziny nauk naszych
i stał się specjalistą w tym przedmiocie, aby można zawsze było zasięgnąć
poradę w wątpliwościach. Wszyscy uznali to za myśl dobrą i piękną. Ksiądz
dziekan w swym referacie może za wiele od razu żąda, można streszczać
i dzielić się wiadomością z przeczytanych książek w słowach krótkich, lecz
wyrazistych. Jeżeli więc dziekan pozwoli, to może podzielić się z dwóch
książek: Goj i Na wieczność. Obecni wysłuchali w skupieniu przedstawioną
treść książek w barwnych słowach. Ksiądz dziekan odpowiada księdzu
Żółkiewskiemu, że nie jest to egzamin – głoszenie referatów, a trzeba, aby
księża czytali, trzeba zaznajamiać, dzielić się zdobytą wiedzą, by wszyscy
143

Henryk Rolicki (pseudonim Tadeusza Gluzińskiego), Zmierzch Izraela, Warszawa
1932.
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byli uświadomieni, nabrali doświadczenia itd. Czego nie można czytać,
czyli index librorum poda w okólniku. Ksiądz Czechmestrzyński wyraża
zadowolenie, jeżeli na konferencjach dekanalnych będą podawane treści
książek, co ułatwi wybór książek do bibliotek Polskiej Macierzy Szkolnej,
gdzie przeważnie są prezesami proboszczowie. Obszerną dyskusję prowadzono nad tym, jak to się odbywać będzie: na konferencjach dekanalnych
podawanie treści książek.
Ustalono: zamiast trzeciego referatu, księża, według swego życzenia, podawać będą treść przeczytanych książek. Jeżeli i w dziennikach są
artykuły piękne, to i z tym dzielić się trzeba. Tymczasem pozostawiono
ad libitum144.
IV. Ksiądz dziekan wyjaśnia statut 161 Synodu Diecezjalnego145
i pismo Jego Ekscelencji w tej sprawie. O wizytach dziekańskich i te
wszystkie uwagi, niedokładności powinny być przez księdza proboszcza
najdokładniej wypełnione.
Następna konferencja dekanalna ma się odbyć 19 września. Referaty
będą następujące:
O spowiedzi i casus nr 1 – w „Miesięczniku Diecezjalnym”146 – ks.
Nowak147, Ostatnie olejami św. namaszczenie i casus II – ks. Żyliński.
Trzeci referat – jak to postanowiono na dzisiejszej konferencji
dekanalnej.
V. Wolne wnioski. Ksiądz Lewiński: prosić Kurię, by rubrycela była
już w grudniu na rok następny, by Kuria, jeżeli więcej jest odliczeń niż 20 zł
poza tributum dioecesanum148, rozkładała na raty. Ksiądz Tokarzewski: p.
Byszewskiej nie wolno przemawiać w kościele i terytorium kościelnym
(cmentarz). Ksiądz Milewski: o zapowiedziach, ślubach mieszanych, co
wywołało dyskusję. Ksiądz dziekan wyjaśnił statuty i zarządzenie Jego
Ekscelencji. Ksiądz Tokarzewski: by bibliotekę dekanalną przenieść
do Kowla. Wszyscy obecni się zgodzili. Ksiądz dziekan czyni odpowiedzialnym proboszcza kowelskiego. Dalej ks. Tokarzewski podał piękną
myśl o święcie „dziecka”, rozdać nagrody za „najpiękniejszą duszyczkę”,
jak to zrobić, jaki z tego pożytek. Księża przyjęli do wiadomości i postanowili zaprowadzić u siebie w szkołach. Mówił dalej o sprawach kościoła

144
145

146
147
148

Łac. – według woli, upodobania.
Statut 161 dotyczył przesyłania dziekanowi opracowanych na piśmie tzw. kazusów
przez księży nieobecnych na danej konferencji dekanalnej.
Kazusy do rozwiązania na konferencje dekanalne, MDŁ, 8 (1933) nr 5-6, s. 261.
Ks. Stanisław Nowak był prefektem w Piszczu.
Łac. – opłata diecezjalna.
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budującego się w Kowlu, zasięgając radę u obecnych. Wielu księży w tej
sprawie zabierało głos.
Wniosków więcej nie zgłaszano. Odmówiono modlitwy i dziekan
konferencję dekanalną ogłosił za skończoną.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – [dziekan lubomelski i kowelski]
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 30
№ 3 w 1933 roku
odbyta w Kowlu, dnia 19 września
Protokół

Na konferencję stawili się księża: ksiądz dziekan, prałat Tokarzewski, prałat Żółkiewski, kanonik Wolborski, szambelan Lewiński, Giżyński, Pasławski, Dąbrowski Stanisław, Dąbrowski Michał149, Brajczewski,
Czechmestrzyński, Dzikowski, Grodzicki, Swirtun, Tesarewicz, Jastrzębski,
Mackiewicz150, Nowak i Potocki151.
Nieobecni księża: Żyliński, Łowejko, Milewski, Andruszewicz152.
Konferencję rozpoczął ksiądz dziekan modlitwą, po czym:
I. Ksiądz Dąbrowski Michał odczytał list św. Pawła do Tymoteusza,
rozdział III.
II. Referat wygłosił ks. Stanisław Nowak na temat podany przez
„Miesięcznik Diecezjalny” № 4-5, casus I153. Referent uzasadnił konieczność stawiania pytań penitentom, zwłaszcza młodzieży i ludziom prostym.
Pytanie to charakteryzować ma łagodność i skromność. Przerywać ani
przyspieszać spowiedzi nie można, bo to sprzeciwia się integritati154 spowiedzi i przeszkadza wzbudzeniu żalu, co znów unieważnia spowiedź.
Ksiądz dziekan podziękował za odczyt i przemówił do prelegenta kilka
słów ojcowskich, serdecznych, poczym otworzył dyskusję. Pierwszy ks.
Lewiński uznał słuszność twierdzenia prelegenta, że spowiednicy powinni
zwracać uwagę młodzieży na psycho-fizjologiczne szkody niektórych grzechów. Ksiądz Tokarzewski dodaje przy tym, czego nie podkreślił prelegent,
aby zwracać uwagę młodzieży przy tych grzechach na grozę zerwania
z Bogiem. Na trudność, jak przyspieszyć spowiedź, aby ją udostępnić
149

150

151
152

153

154

Ks. Michał Dąbrowski po przyjęciu 10 czerwca 1933 r. święceń kapłańskich został
wikariuszem w Kowlu.
Ks. Kazimierz Mackiewicz po święceniach w 1932 r. został administratorem, a następnie proboszczem parafii w Zasmykach.
Ks. Czesław Potocki objął stanowisko prefekta szkół powszechnych w Kowlu.
Ks. Franciszek Andruszewicz, po przybyciu do Polski ze Związku Sowieckiego
w ramach wymiany więźniów politycznych 15 września 1932 r., został proboszczem
parafii w Przewałach.
Chodziło o № 5-6, a nie 4-5, zob. Kazusy do rozwiązania na konferencje dekanalne,
MDŁ, 8 (1933) nr 5-6, s. 261
Łac. – rzetelności.
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wszystkim wiernym na odpustach, radzi ks. Wolborski, aby kapłan w paru
minutach wyjaśnił penitentom, żeby spowiedź swą ograniczyli na samym
wyznaniu grzechów, bo spowiedź rozwlekła uniedostępni innym tę łaskę.
Przyłącza do tej rady swą uwagę, aby spowiednicy przy tym zwracali uwagę penitentów na wzbudzenie żalu. Ksiądz Czechmestrzyński radzi, aby
pouczać nadto, co to jest żal. Na to ksiądz prałat Tokarzewski proponuje,
aby ktoś wygłosił referat o żalu za grzechy. Ksiądz Lewiński objaśnia, że
według niego najlepiej jest wzbudzać żal uplastyczniając w wyobraźni penitenta mękę Pana Jezusa. Ksiądz Giżyński podnosi poruszoną w referacie
delikatność traktowania penitentów i objaśnia, że sam spotkał ludzi, którzy przestali się spowiadać wskutek nieodpowiedniego traktowania przy
spowiedzi. Ksiądz Wolborski konkluduje, że traktować trzeba penitentów
dobrze, na wyjątkową surowość można sobie wtedy tylko pozwolić, gdy
penitent jest gruboskórny, a parafianie znają świątobliwość księdza. Ksiądz
dziekan wyjaśnia: 1) zjednać parafian, 2) co do poruszonych kazusów, jeśli
penitent przystaje, waha się, pytać jak najuprzejmiej. Ksiądz Tokarzewski
przestrzega przed drugą ostatecznością, to jest, pobłażliwością na wszelki
grzech.
III. Statuty Synodu czyta ks. Dąbrowski o I komunii św. dzieci155.
IV. Referatu O ostatnim olejami św. namaszczeniu nie było, ponieważ
prelegent, ks. Żyliński, nie przyjechał.
V. Ksiądz dziekan pyta, kto przeczytał od ostatniej konferencji jaką
książkę. Przy czym poinformował obecnych księży, że bibliotekę dekanalną
przeniósł do Kowla, aby ułatwić księżom wypożyczanie. Na pytanie, czy
zgłaszać recenzje wyjątkowo pięknych książek, ksiądz dziekan odpowiedział, aby zgłaszać każdą przeczytaną. Następują relacje kilku księży
z przeczytanych książek. Najdłuższa jest relacja ks. Tokarzewskiego na temat ostatnich wydarzeń prawosławnych w Poczajowie na Wołyniu156. Sam
boleje nad tym obawiając się, aby i społeczeństwo polskie, za przykładem
Rusinów, nie nauczyło się używać kościoła do politycznych manifestacji.
Ksiądz Lewiński, z zamieszania wśród prawosławnych, wyciąga wniosek,
że nastał czas niezwykłej wagi dla unii, że nastaje chwila, kiedy kler unicki,
zasilony miłością Chrystusową, zdoła uprzedzić sztundystów i zyskać
prawosławie dla Kościoła, oby tylko powiększyły się szeregi unickich
kapłanów.
VI. Pod debaty poddano również nowy program religii do szkół powszechnych. Ksiądz Pasławski pochwala nowy program. Ksiądz Giżyński
155
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Pierwszej komunii dzieci poświęcone były statuty 237-238.
Chodziło zapewne o sprawy majątku ławry poczajowskiej, zob. U. A. Pawluczuk,
Życie monastyczne w II Rzeczypospolitej, Białystok 2007, s. 98-99.
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zaś dopatruje się w nim wiele braków, określa go, że jest pisany na kolanie.
Ksiądz Nowak widzi niestosowność w tym, że program ów w wynikach
nauczania stawia na pierwszym miejscu kult dla państwa, a nie Kościół
katolicki. Ksiądz Tokarzewski: wielki nietakt w tym, że przy opracowaniu
programu nie radzono się Episkopatu.
W sprawie Wandy Malczewskiej157 zabrał głos ks. Czechmestrzyński. Zwrócił on uwagę, że odzywają się głosy, nawet z zagranicy, o wielkich łaskach zyskanych za pośrednictwem tej świątobliwej Polki, łaski te
szczególnie dotyczą rodziny. Za wstawiennictwem Wandy Malczewskiej
złe i nieszczęśliwe rodziny przyjmują oblicze Chrystusowe. Radzi zatem,
aby kapłani polecali wiernym nabożeństwo prywatne do świątobliwej
Wandy Malczewskiej, a łaski osiągnięte spisywali jako przyczynek do jej
beatyfikacji.
VII. Wolne wnioski. Apostolstwo Modlitwy.
Ksiądz Tokarzewski zwrócił uwagę na głosy, jakoby miano opodatkować ziemię kościelną. Sprawę zreferował ks. Czechmestrzyński.
Otóż dowiedział się on ubocznie, że ma być na ziemię kościelną nałożony
podatek gruntowy. Ten zaś z konieczności pociągnąłby za sobą podatek
państwowy, gminny, szarwarki, wyrównawczy itp. Wniosek: dowiedzieć
się, jakie jest istotne rozporządzenie rządowe w tej sprawie, czy to tylko
projekt jednej gminy. Uchwalono zwrócić się o wyjaśnienie do Prześwietnej Kurii.
Ksiądz Tokarzewski zapytuje księdza dziekana w sprawie pożyczki narodowej. Ksiądz dziekan nie ma na razie żadnej o tym wskazówki
z Kurii.
W dalszym ciągu ksiądz dziekan czyta pismo Jego Ekscelencji
Księdza Biskupa w sprawie Apostolstwa Modlitwy i rozdaje podręczniki
Apostolstwa Modlitwy.
Ustalono następną konferencję na 14 grudnia. Referat przydzielono
ks. Mackiewiczowi. Bibliotekarzem dekanalnej biblioteki mianowano ks.
Michała Dąbrowskiego. Ksiądz Giżyński poleca zwracać się do Macierzy
o wypożyczanie bibliotek wędrownych po parafiach, uprzednio przejrzawszy ich wartość. Ksiądz Lewiński prosi, aby ksiądz dziekan prosił księdza
biskupa o zmniejszenie liczby konferencji na trzy lub dwie w roku, a to
wskutek trudności pieniężnych na podróż. Ksiądz Stanisław Dąbrowski
prosi, aby w rubryceli wprowadzono listę organistów, co umożliwiłoby
157

Wanda Malczewska (1822-1896) – mistyczka, zmarła w Parznie w opinii świętości.
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała 26 czerwca 2006 r. dekret o heroiczności cnót Wandy Malczewskiej, J. Misiurek, Malczewska Wanda, w: Encyklopedia
katolicka, t. 11, red. E. Ziemann, Lublin 2006, kol. 955-956.
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zorientowanie się, kim jest przybysz zgłaszający się na stanowisko organisty. Ksiądz dziekan wyjaśnia, że przyjmując organistę, trzeba mieć o nim
opinię Kurii. Ksiądz Tokarzewski radzi, aby wszelką umowę z organistą
czynić na piśmie, to uchroni od szykan sądowych. Ksiądz Lewiński radzi
poprosić Kurię, aby zaprowadziła tzw. „czarną księgę organistów”, gdzie
notowanoby wszelkie ich ekscesy, a dla Kurii byłoby to źródłem informacji. Dalszym wnioskiem jest propozycja ks. Tokarzewskiego, aby znaleźć
jakieś wyjście dla księży tych, którzy czy to nie spełniają należycie swych
funkcji, czy to cierpią nędzę cały szereg lat na tej samej parafii, aby z tą
propozycją zwrócić się do Jego Ekscelencji Księdza Biskupa i uzyskać
dla nich translokaty: z lepszych miejsc na gorsze i na odwrót. Na to ks.
Giżyński odpowiada: więcej zrobi dobrego proboszcz, jeśli aż do śmierci
będzie na tym samym miejscu. Ksiądz prałat Tokarzewski sprzeciwił się
temu zdaniu mówiąc, że proboszcz, stale przebywając w atmosferze placówki głuchej, łatwo wyzbywa się zalet kapłańskich.
Na tym konferencję zakończono.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – [dziekan lubomelski i kowelski]
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 31
№ 4 w 1933 roku
odbyta w Kowlu, dnia 14 grudnia
Protokół

Na konferencję stawili się księża: dziekan Jastrzębski, prałat Tokarzewski, kanonik Wolborski, Milewski, kanonik Lewiński, Andruszewicz,
Żyliński, Giżyński, Tesarewicz, Łowejko, Brajczewski, Pasławski, Jastrzębski, [Stanisław] Dąbrowski, Czechmestrzyński, Czajkowski, Dzikowski,
Mackiewicz, Grodzicki, Nowak, Swirtun, Potocki, [Michał] Dąbrowski.
Nieobecny ksiądz prałat Żółkiewski.
I. Ksiądz Potocki czyta list św. Pawła [do] Tymoteusza, [rozdział] IV.
II. Ksiądz Żyliński czyta referat na kazus „Miesięcznika Diecezjalnego” o ostatnim namaszczeniu158. Dyskusja. Ksiądz Czechmestrzyński
uważa, że kazus nieżyciowy. Ksiądz prałat [Tokarzewski] pyta, czy mamy
rozstrzygać tylko kazusy, czy też wygłaszać referaty. Ksiądz dziekan odpowiada zarządzeniem Pasterza, aby ujmować całość, wyjaśniając w niej
kazus. Ksiądz kanonik Wolborski uważa, że zaraz po chrzcie nie ma
obowiązku udzielać ostatniego namaszczenia, ks. Milewski zaś, że nowo
ochrzczony powinien po chrzcie spowiadać się. Ogólne zaprzeczenie.
Ksiądz Lewiński dodaje, że skrócona forma namaszczania ma miejsce
tylko kiedy tempus urget159. Ksiądz Milewski proponuje zapytać Pasterza,
czy mają być referaty wygłaszane, czy tylko odpowiedź na kazusy. Przy
omawianiu sposobu namaszczania ksiądz prałat Tokarzewski dodaje
uwagę, by i dzieci weneryków namaszczać przy chrzcie za pomocą waty
nawiniętej na zapałkę i ocierać nie ręcznikiem a watą.
III. Statuty diecezjalne. Czyta ks. Dąbrowski Stanisław. Ksiądz
Milewski na odczytane statuty opowiada fakt, że są obcy księża, którzy
nieraz przebywają u nas ponad tydzień z licencją spowiedzi tylko na 3 dni.
Zatem wniosek, że księża ci spowiadają nieważnie poza terminem. Ksiądz
dziekan odpowiada, że proboszcz ma prawo dać licencję na 3 dni, dziekan
na tydzień, a samo doniesienie Kurii o obcym księdzu wcale nie oznacza
aprobaty. Spowiedź ludzi u takich księży jest ważna, lud nie wie o tym,
158
159

Kazusy do rozwiązania na konferencje dekanalne, MDŁ, 8 (1933) nr 5-6, s. 261-262.
Łac. – czas nagli.
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zatem Ecclesia suplet160, ale ksiądz zaciąga cenzury. Co zaś do spowiadania
bez konfesjonału, ks. Tokarzewski radzi krzesło plecami do penitenta
zwracać.
IV. Casus IV. Ksiądz Mackiewicz czyta kazus o formie małżeństwa.
Ksiądz prałat uważa, że ks. Mackiewicz bardzo dobrze odpowiedział
na kazus. Ksiądz Czechmestrzyński pyta, jak postępować z grekokatolikami mieszkającymi na terenie parafii łacińskiej, czy wolno im dawać
śluby, chrzcić itd. Ksiądz Milewski uważa, że do przejścia unity świeckiego
na łaciński obrządek potrzeba zgody Stolicy Apostolskiej. Ksiądz Nowak
powołuje się na prawo, że pozwolenia Stolicy Apostolskiej potrzeba tylko
przy zmianie obrządku dla kleru. Ksiądz dziekan decyduje skierować
zapytanie do Pasterza o wszystkim, co dotyczy stosunku księdza łacińskiego do unitów. Ksiądz Czechmestrzyński skarżył się, że go ksiądz unicki
indaguje, jakim prawem chrzci dzieci unickie. Ksiądz dziekan [wymaga]
od ks. Czechmestrzyńskiego pisemnego sprawozdania zajść grekokatolicy
– łacinnicy. Ksiądz prałat Tokarzewski zwraca uwagę, żeby śledzić ruch
unijny i, jeżeli kapłan zauważy, że wieś o polskich nazwiskach chce unii,
winien ich namówić do przejścia na łaciński obrządek. Motywuje ksiądz
prałat uwagę tym, że zatraca się dla narodowości polskiej ludzi, którzy
od pradziada byli Polakami, bo kwestia narodowości i religii ściśle się u nas
łączy. Ksiądz dziekan oznajmia, że zapyta Prześwietną Kurię, czy księża
łacińscy mogą unitów przyjmować na obrządek łaciński. Ksiądz prałat
Tokarzewski mówi, że unici u nas posługują się systemem kalwińskim,
bo nie mając parafii, wędrują po parafii łacińskiej spisując ludzi dla siebie,
podczas gdy u katolików żąda się wyznania wiary i spowiedzi. Ksiądz Stanisław Dąbrowski pyta o sposób przyjmowania grekokatolików na obrządek
łaciński. Ksiądz prałat odpowiada, że wyznania wiary nie trzeba, tu tylko
się spisuje akt przejścia. Ksiądz prałat Tokarzewski proponuje poprosić
Kurię o wyznaczenie w elenchusie granic wszystkich parafii unickich.
V. Ksiądz dziekan referuje zarządzenia kurialne, aby zgłosić działaczy katolickich do Rady Akcji Katolickiej. Nakazuje zgłaszać i budżety
zaraz po Nowym Roku, sprawozdania statystyczne chrztów, komunii św.
za rok ubiegły, sprawozdanie z dochodów iura stolae itp.
Ustalono konferencję na 15 lutego z programem: nauka, spowiedź
i ułożenie kto, komu ma pomóc w rekolekcjach.
Wolne wnioski. Ksiądz prałat Tokarzewski ilustruje poufnie destrukcyjną pracę B.B161 w szkołach średnich, poleca księżom, aby co zapal160
161

Łac. – Kościół uzupełnia.
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR) – ugrupowanie polityczne zwolenników rządów Józefa Piłsudskiego.
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czywszych członków B.B od czasu do czasu otrzeźwiali wiadomościami,
czego się ta partia dopuszcza w wychowaniu dzieci.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski i kowelski
Ks. Mikołaj Pasławski – [sekretarz]
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 32
№ 1 w 1934 roku
odbyta w Kowlu, dnia 15 lutego
Protokół

Porządek dzienny:
I. Msza św., podczas której obecni księża odbywali spowiedź świętą.
Po mszy św. naukę wygłosił ksiądz szambelan Lewiński. Miserere.
II. Przemówienie księdza dziekana i podziękowanie za naukę rzewną, praktyczną ks. Lewińskiemu. Nieobecny ks. Nowak.
III. Ksiądz dziekan zaznaczył, że pilna sprawa o unitach, więc ks.
Milewski był proszony, by na podstawie pism Jego Ekscelencji, w związku
z ostatnią konferencją i pisma skierowanego do dziekana, wygłosił krótki
referat. Po referacie nastąpiła dyskusja i zadawano pytania, na które odpowiadał ks. Milewski i dziekan. Ksiądz prałat Tokarzewski wyjaśniał pewną
działalność oo. redemptorystów w Kowlu i na Wołyniu. Obecni uchwalili
w ciągu 2ch tygodni, materiał zebrany przez obecnych księży, nadesłać
na ręce ks. Tokarzewskiego, uzupełnić faktami, aby jasno zobrazować
działalność redemptorystów na Wołyniu. Ksiądz prałat ma opracować
zebrany materiał wraz z wnioskami i nadesłać do dziekana.
IV. Dziekan odczytał pismo Kurii Biskupiej z dnia 31 XII 1933 r.,
a otrzymane przez dziekana 1 lutego 1934 r. № 7108 w sprawie komitetów
dekanalnych ekonomicznych. W naszym dekanacie wybrani są ks. Milewski i ks. Stanisław Dąbrowski, którzy proszą, by Kuria jasno określiła
działalność komitetu, a wtedy przystąpią do działania.
V. Rekolekcje w parafiach odbywać się będą w następującym porządku:
Binduga – 22, 23 III
Luboml – 28 II, 1, 2 III
Maciejów – 3 IV
Ostrówki – 11, 12, 13 III
Przewały – 4, 5, 6 III
Rymacze – 20, 21 III
Buceń – 4, 5 III
Hołoby – 5, 6, 7 III
Kamień Koszyrski – 16, 17, 18 III
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Kowel – 11, 12, 13 III, uczniowie – 11-18 III
Maniewicze – 9, 10 III
Mielnica – 17, 18 III
Ratno – 18, 19 III
Turzysk – 21, 22, 23 III
Wielka Głusza – 6, 7 III
Zasmyki – 15, 16 III
W wolnych wnioskach postanowiono następną konferencję odbyć
24 kwietnia. Dziekan ustali porządek dzienny. Prosić ks. Milewskiego,
by na podstawie pism Pasterza, prawa kanonicznego wygłosił obszerny
referat o unitach.
Na tym konferencja została zakończona. Odmówiono za zmarłych
kapłanów Anioł Pański.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski i kowelski
Ks. Mikołaj Pasławski – [sekretarz]

80

Konferencje duchowieństwa dekanatów kowelskiego i lubomelskiego diecezji łuckiej 1927-1939

Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 33
№ 2 w 1934 roku
odbyta w Kowlu, dnia 24 kwietnia
Protokół

I. Po odmówieniu modlitw i zagajeniu przez księdza dziekana,
sprawdzono nieobecność księży. Nieobecni: ks. Lewiński (nadesłał usprawiedliwienie) i ks. Czajkowski.
Odczytano list św. Pawła Apostoła do Tymoteusza, rozdział V.
II. Ksiądz Milewski wygłosił referat o unii. Po wygłoszeniu referatu,
ksiądz dziekan w imieniu zebranych dziękuje ks. Milewskiemu za sumienne i dokładne opracowanie referatu. Ksiądz Milewski wyjaśnia ks. Wolborskiemu co do osób wzmiankowanych w referacie. Ksiądz Tokarzewski
proponuje, by w dyskusjach unikać spraw personalnych, a omawiać sprawy
istotne – ustosunkowania się naszego do sprawy unijnej na naszym terenie.
Ksiądz Giżyński: referat zachęca nas do czynnego udziału w unii, ale nam
chodzi o „szowinizm”. Nieraz przechodzą na unię dla interesu, wracają potem na prawosławie. Może wyczekać, przekonać się o dobrych intencjach.
Ksiądz Dzikowski, jako Polak i kapłan mówi, że unia z Małopolski chce
oderwać Ukrainę od Polski; jako kapłanowi chodzi o to, by jak najwięcej
było katolików, musimy popierać unię, by wyrwać lud popom i sekciarzom.
Ksiądz Tokarzewski: sprawę stawiać jasno. Unici – redemptoryści niech
nawracają prawosławnych, którzy z dziada należeli do takowego, a my
musimy nie pozwolić, by nam zabierano Polaków, którzy musieli za cara
przyjąć prawosławie. Nam trzeba łączyć tu na Kresach sprawę Polski ze
sprawą Kościoła. U nas sprawa Polski i Kościoła to jedno! Dalej na pytanie
ks. Wolborskiego, jak to ksiądz prałat dzieli prawosławnych, że jednych
niech nawracają unici, a drugich my powinniśmy zabrać na obrządek
rzymski. Prałat wyjaśnia podział: którzy byli zawsze prawosławnymi i ci,
którzy lubowju carskoj z Polaków i katolików złączyli się z Cerkwią. Wywiązała się obszerna dyskusja na temat, czy prawosławie prędko upadnie.
Ksiądz dziekan wyjaśnia, że pewne nietakty redemptorystów już były
omawiane i Jego Ekscelencja wydał zarządzenia, które na ostatniej konferencji wyjaśniano i odczytano pismo Pasterza. Jeżeli i teraz wyłoni się
jakakolwiek sprawa, jakiś zatarg, niech księża donoszą, a sprawa będzie
przedstawiona Pasterzowi. Ksiądz Czechmestrzyński długo mówi o tym,
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że unici przytrzymują się starego stylu. I prawosławni i przyłączeni do unii
liczą, że więcej są zbliżeni do Moskwy aniżeli do Rzymu. Zaprowadzają
celibat biskupi, a świętują razem z Cerkwią. Ksiądz Milewski mówi, że
obrządek wschodni jest starszy od łacińskiego. Ksiądz Pasławski: obrządek
wschodni nie jest starszy od rzymskiego, że grecki późniejszy.
III. Ksiądz Dąbrowski czyta statuty Synodu Diecezjalnego od 254
do 259 włącznie.
IV. Ksiądz Giżyński rozwiązuje casus II ex theologia morali („Miesięcznik Diecezjalny”, styczeń 1934 r.162). Ksiądz Milewski dodaje, aby
prefekci w naukach podczas mszy św. wyjaśniali prawdy wiary świętej.
Ksiądz Tokarzewski zaznacza, że w referacie opuszczono, iż prefekt mieć
powinien głęboką wiedzę i być świątobliwym. Ksiądz Giżyński: rozwiązałem casus, ale nie wchodzę w kompetencje ordynariusza, kogo ma
mianować prefektem.
V. Ksiądz Nowak – casus III ex theologia morali163. Po referacie
nastąpiła dyskusja z prawa kanonicznego. Postanowiono: nigdy bez
wiarygodnych dowodów o śmierci jednej strony, nie wolno dawać ślubu.
W każdej wątpliwości zwracać się do Jego Ekscelencji.
VI. O przeczytanych książkach. Ksiądz Tokarzewski o książce Żywoty drzew. Z tego powodu wywiązała się dyskusja o mającym być „święcie
lasu”. Tym obchodom nadać charakter religijny. Ksiądz Giżyński mówi
o książce Majewskiego.
VII. Ksiądz dziekan wyjaśnia: o konferencjach dekanalnych,
o opuszczaniu lekcji religii w szkołach, że tą sprawą zajęła się Kuria Biskupia. Nie wolno opuszczać konferencji dekanalnych. Następną konferencję dekanalną ustali dziekan w połowie miesiąca września i wyznaczy
referaty księżom.
VIII. Wolne wnioski. Ksiądz Łowejko mówi o opuszczonych lekcjach w szkole, że nie będą płacić itd. Dziekan znowu wyjaśnia zajęte
stanowisko przez Kurię. Ksiądz Brajczewski mówi o świadectwach zgonu.
Dziekan wyjaśnia rolę „oglądacza trupów”, do czego służą ich zaświadczenia i w ogóle – o zgonach. Dalej dziekan wyjaśnia o statystykach, o obowiązku powiadamiania starostwa o zgonach poborowych, o sporządzaniu
spisu poborowych.
Więcej wniosków nie zgłaszano. Odmówiono modlitwy i Anioł
Pański za zmarłych kapłanów naszego dekanatu i konferencję dekanalną
zakończono.
162
163

MDŁ, 9 (1934) nr 1, s. 12.
Tamże, s. 13.
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[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski i kowelski
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 34
№ 3 w 1934 roku
odbyta w Kowlu, dnia 18 września
Protokół

Porządek dzienny:
I. Zagajenie i odczytanie listu św. Pawła [do] Tymoteusza, [rozdział] VI.
II. Odczytanie statutów Synodu Diecezjalnego 260-266.
III. Casus ex theologia [morali] – ks. Andruszewicz.
IV. Zwalczanie propagandy sekciarskiej. Projekt księdza prałata [Tokarzewskiego].
V. Rozporządzenia o roku jubileuszowym.
VI. Nowe zarządzenia. Ustalenie następnej konferencji.
VII. Wolne wnioski.
I. Zagajenie. Odmówiono modlitwę. Ksiądz dziekan przemówił
o ważności obecnej konferencji ze względu na referat Przewielebnego
Księdza Prałata Tokarzewskiego. Ksiądz wikary Grabowski164 odczytał
list świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział VI.
II. Odczytanie statutów Synodu Diecezjalnego. Ksiądz Dąbrowski
przeczytał statuty Synodu od 260-266.
III. Casus ex theologia morali. Ksiądz Andruszewicz odczytał casus
{„Miesięcznik Diecezjalny” za styczeń165). Dyskusji nie było.
IV. Przewielebny ksiądz prałat M. Tokarzewski odczytał projekt
Misyjnego Pogotowia Ratunkowego w Diecezji Łuckiej166, poprzedzony
odczytaniem pisma Najprzewielebniejszej Kurii Biskupiej zalecającego
rozpatrzenie takowego. Po odczytaniu, Przewielebny Ksiądz Kanonik,
dziekan kowelski podziękował prelegentowi i wyjaśnił, że zalecone w referacie książki w większej części są już sprowadzone do biblioteki dekanalnej,
a pozostałe w krótkim czasie będą zakupione i zapytuje obecnych księży,
czy projekt Najprzewielebniejszego Księdza Prałata jest aktualny i czy
należy jak najprędzej przystąpić do wprowadzenia go w życie. Wszyscy
164

165
166

Ks. Henryk Grabowski po przyjęciu święceń kapłańskich 24 czerwca 1934 r. został
wikariuszem w Kowlu.
MDŁ, 9 (1934) nr 1, s. 12-13.
Referat ks. Mariana Tokarzewskiego zatytułowany Misyjne Pogotowie Ratunkowe
w Diecezji Łuckiej został opublikowany w MDŁ, 10 (1935) nr 3-4, s. 82-89.
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obecni księża zgadzają się z tym, że projekt jest niezmiernie doniosły
i potrzebny i że należy go wprowadzić jak najprędzej w praktykę życiową,
czyli że założenie Pogotowia Ratunkowego uznano za niezbędne.
Dyskusja poszczególna. Ksiądz prałat Tokarzewski wyjaśnia, że mu
chodzi o to, aby Pogotowie było wprowadzone we wszystkich dekanatach
Wołynia. Ksiądz dziekan odpowiada, że posiada pismo Jego Ekscelencji
zalecające, aby na niniejszej konferencji projekt był rozpatrzony i dopiero
potem zostanie przyjęty jako wzór dla innych dekanatów. Ksiądz prałat
Tokarzewski proponuje rozpatrzyć poszczególnie wszystkie 6 punktów
projektu. Ksiądz Dąbrowski wtrąca, że w referacie opuszczone pismo
„Prawda Katolicka”. Ksiądz prałat Tokarzewski odpowiada, że podane są
tylko dzieła a nie czasopisma, przy czym zauważa, że rozrzucanie broszurek i pisemek nie zawsze jest celowe, bowiem może nieświadomych
nauczyć złego. Ksiądz dziekan wspomina, że w „Miesięczniku Diecezjalnym” podano do wiadomości, jako ks. Rutkowski rozdaje broszurki, lecz
z wielu względów nie należy tego chwalić. Ksiądz Milewski dodaje, że
broszurki o pornografii wyrządziły dużo złego. Cytuje także, że broszurka
o kapłaństwie, wydana przed wyborami w obronie kapłaństwa, więcej
stanowi duchownemu zaszkodziła niż pomogła.
Przystępuje się do poszczególnej dyskusji nad Projektem.
Ksiądz prałat odczytuje punkt I o zastosowaniu nowych metod
walki z sekciarstwem zaznaczając, że kto jest zbyt stary i nie czuje się w siłach podołać pracy, musi odejść, czyli że powinno nastąpić odmłodzenie
„korpusu oficerskiego”. Ksiądz dziekan wyjaśnia, że w naszym dekanacie,
choć są starzy kapłani, bojowcy o wiarę, ale jednak są tak gorliwi i czynni
i kroczą za postępem czasu naginając się do nowoczesnych wymogów
pracy na niwie Bożej, że nie widzi racji ich usuwać. Większość księży
woła, że uchylają się od dyskusji w tej sprawie pozostawiając decyzję Jego
Ekscelencji Ordynariuszowi.
Punkt I pozostał otwarty.
Przewielebny Ksiądz Prałat odczytuje punkt II: „Młodzi kapłani,
uzdolnieni do pracy misyjnej, powinni zaopatrzyć się w odpowiednią
literaturę i stanąć do walki z sekciarstwem”. Ksiądz Czechmestrzyński
zaznacza, że nie tylko młodzi, ale i starzy księża powinni zobopólnie
pracować i wchodzić w skład Pogotowia, wszak referat niniejszy i projekt
Pogotowia wyszedł od starszego kapłana księdza prałata Tokarzewskiego167. Dlatego radzi, aby starsi stanowili „sztab główny” i służyli radą
i kierowali, a młodzi walczyli w obronie wiary.
167

Ks. Marian Tokarzewski (urodzony w 1873 r.) miał wówczas 61 lat.
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Drugi punkt z powyższą poprawką przyjęto.
Przewielebny Ksiądz Prałat odczytuje punkt III: „Księża dziekani
przedstawią Jego Ekscelencji listę tych kapłanów, którzy w ich dekanatach
gotowi byliby przestudiować wymienioną literaturę i stanąć do walki
z sekciarzami”. Następnie czcigodny wnioskodawca proponuje utworzyć
z młodych kapłanów Pogotowie Ratunkowe, a w każdym dekanacie
consilium vigilantiae168. Pogotowie składałoby się z 4 księży, a consilium
vigilantiae – z dwóch i przewodniczący ksiądz dziekan. Ksiądz Swirtun
wnosi poprawkę, aby dziekani, zanim prześlą listę członków Pogotowia
do Kurii Biskupiej, przedtem porozumieli się z kapłanami, których na to
stanowisko desygnują.
Punkt III, z poprawką ks. Swirtuna, przyjęty.
Ksiądz dziekan proponuje, aby prosić Jego Ekscelencję, by ułatwił
tym kapłanom możność przesłuchania kursu misyjnego. Postanowiono
prosić Jego Ekscelencję o łaskawe zezwolenie, by ci księża, którzy byliby
wezwani do Pogotowia, mogli przesłuchać odnośny kurs.
Przewielebny Ksiądz Prałat czyta IV punkt Projektu: „Skąd wziąć
pieniądze na utrzymanie księży misjonarzy, czyli członków Pogotowia. I zaleca utworzenie prefektury objazdowej oraz subsydium ze strony
proboszczów. Ksiądz dziekan proponuje, aby księża opodatkowali się
w kwocie 1 zł od poborów na rzecz Pogotowia. Projekt przyjęto. Ksiądz
dziekan proponuje, aby każdy proboszcz, który zaprasza do siebie kapłana
z Pogotowia, dał pełne utrzymanie temu kapłanowi, zwrócił koszta podróży i udzielił pieniężnego honorarium. Projekt ten popiera Przewielebny
Ksiądz Prałat Tokarzewski. Ksiądz Czechmestrzyński proponuje, zamiast
datku pieniężnego, oddanie kwesty. Ksiądz Dzikowski mówi, że kwesta
może dać nieraz jeden złoty. Więc takie wynagrodzenie za małe. Ksiądz
Czechmestrzyński wyjaśnia, że w dnie, kiedy przyjedzie obcy kaznodzieja,
kwesta na pewno będzie większa. Ksiądz prałat Tokarzewski zastrzega,
aby księży z Pogotowia Ratunkowego nie nazywać „misjonarzami”, ale
„kaznodziejami”, którzy będą głosić kazania misyjne. Postanowiono kwesty
kaznodziejom nie oddawać, ale wynagradzać pieniędzmi gotówką. Ksiądz
Jastrzębski Bolesław zapytuje, gdzie się mają odbywać misje kaznodziei
Pogotowia Ratunkowego. Ksiądz dziekan wyjaśnia, że w kościele, albo we
wsi zagrożonej przez sekciarstwo. Ksiądz Czechmestrzyński proponuje,
aby wpierw sam proboszcz urządził nabożeństwo i przemawiał do parafian
danej miejscowości, a potem dopiero wprowadzał kapłana kaznodzieję.
Ksiądz prałat wyjaśnia, że proceder taki, czy inny określa concilium
168

Łac. – rada nadzorcza.
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vigilantiae, przy czym nadmienia, aby proboszczowie często informowali
ludność, że prawosławni Rosjanie rdzenni i Ukraińcy mogą przechodzić
albo do obrządku wschodniego, albo do łacińskiego, a zaś prawosławni
z dawnych rodzin polskich, przez carat sprawosławieni, powinni wracać
na łono rzymskokatolickiego Kościoła, a nie na inny obrządek. Ksiądz
Milewski proponuje zaprowadzenie mapy statystycznej zagrożonych przez
sekciarstwo miejscowości, na której oznaczać czarnymi punktami, gdzie
się sekty usadowiły. Ksiądz prałat Tokarzewski zawiadamia, że główny
cel pracy Pogotowia Ratunkowego jest uświadamiający i ostrzegawczy.
Ksiądz Dąbrowski zapytuje, czy wprowadzenie Pogotowia da się pogodzić
z dawniejszym zwyczajem sprowadzania misjonarzy. Wszyscy zgadzają
się na to, że Pogotowie nie przeszkadza urządzaniu misji i sprowadzaniu
misjonarzy.
Punkt V i VI oraz instrukcję przyjęto bez dyskusji.
Na zakończenie, Przewielebny ksiądz kanonik dziekan zalecił, aby
do tygodnia najdalej wszyscy księża proboszczowie przysłali meldunek
szczegółowy o stanie sekciarstwa w ich parafii. Nawet gdyby takowego
sekciarstwa nie dało się zauważyć, księża powinni o tym, że nie ma, zawiadomić.
V. Ksiądz Czajkowski odczytał rozporządzenie o roku jubileuszowym i jak parafianom ułatwić uzyskanie odpustu169.
Ksiądz kanonik Wolborski domaga się wiadomości więcej życiowych i praktycznych. Ksiądz dziekan wyjaśnia.
VI. Uchwalono odbyć następną konferencję w pierwszych dniach
grudnia bieżącego roku.
Modlitwą konferencję zakończono.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski i kowelski
Ks. Mikołaj Pasławski – [sekretarz]

169

Rok Jubileuszowy ogłoszony przez papieża Piusa XI w Rzymie, w 1934 r. (konstytucją apostolską z 2 IV 1934 r.) został rozszerzony na cały świat, MDŁ, 9 (1934) nr 5,
s. 161-174. Rozporządzenie J. E. Ks. Biskupa Dr. A. Szelążka, Pasterza Diecezji Łuckiej,
o Jubileuszu Odkupienia Rodzaju ludzkiego z 23 IV 1934 r., zob. MDŁ, 9 (1934) nr 5,
s. 178-182. Rok Jubileuszowy zakończył się w kwietniu 1935 r.
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 35
№ 4 w 1934 roku
odbyta w Kowlu, dnia 11 grudnia
Protokół

Obecni: przewielebny ksiądz dziekan S. Jastrzębski, księża: Pożerski170, Milewski, Andruszewicz, Brajczewski, prałat Tokarzewski,
Szpaczyński171, Dąbrowski, Bolesław Jastrzębski, Kozicz172, Żyliński, Lewiński, Mackiewicz, Czechmestrzyński, Pasławski, Swirtun, Sikorski173,
Grabowski, Głowacz174. Przybyli także: przewielebny ksiądz kanonik
Pierzchała175 i profesor Skalski176.
Nieobecni: ks. Wolborski, ks. Żółkiewski, ks. Dzikowski, ks.
Czajkowski.
Na początku konferencji ksiądz dziekan odmówił modlitwę.
I. Zagajenie. Przewielebny ksiądz dziekan wita przybyłych delegatów z Kurii Biskupiej: ks. Pierzchałę i ks. Skalskiego. Następnie zawiadamia, że wobec przybycia delegatów z Kurii zmienia porządek dzienny.
II. Ksiądz Sikorski czyta II list św. Pawła do Koryntian.
III. Ksiądz dziekan daje głos doktorowi ks. Skalskiemu. Ksiądz
Skalski wygłosił obszerny referat o Akcji Katolickiej i propagandzie
na rzecz prenumeraty pisma „Życie Katolickie”. Streszczenie referatu:
najpierw ogólne myśli o Akcji Katolickiej w ogólności, potem zachęta
170

171

172

173

174

175

176

Ks. Ignacy Pożerski w sierpniu 1934 r. został przeniesiony na stanowisko proboszcza parafii Binduga (na miejsce ks. Piotra Łowejki, który otrzymał dłuższy urlop).
Wcześniej był wikariuszem w Bereznem (dekanat Kostopol).
Ks. Władysław Szpaczyński w sierpniu 1934 r. został przeniesiony na stanowisko
prefekta gimnazjum w Kowlu. Wcześniej był katechetą w gimnazjum we Włodzimierzu Wołyńskim.
Ks. Rajmund Kozicz w sierpniu 1934 r. został przeniesiony na stanowisko proboszcza
parafii Mielnica (na miejsce ks. Kazimierza Tesarewicza przeniesionego do Lewacz).
Wcześniej był proboszczem w Korytnicy (dekanat Włodzimierz Wołyński).
Ks. Stanisław Sikorski, neoprezxbiter otrzymał w sierpniu 1934 r. nominację na stanowisko prefekta szkół powszechnych w Kowlu.
Ks. Walerian Głowacz w sierpniu 1934 r. otrzymał nominację na stanowisko wikariusza w Kowlu.
Ks. Aleksander Pierzchała do maja 1935 r. był szefem Sekcji Szkolnej w Kurii Diecezjalnej w Łucku.
Ks. dr Franciszek Skalski był wówczas Diecezjalnym Sekretarzem Akcji Katolickiej.
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do rozszerzenia liczby prenumeratorów „Życia Katolickiego”. Dalej wyjaśniał, jak zakładać organizację Akcji Katolickiej, zachęcał do sprowadzenia odnośnych, fachowych instruktorów. Zalecał baczniejszą uwagę
zwrócić na lud wieśniaczy, który dotąd tak wiernie stoi przy Kościele.
Na zakończenie prelegent zaproponował poddać dyskusji dwa punkty:
1) w sprawie zaangażowania instruktora Akcji Katolickiej, 2) w kwestii
tworzenia oddziałów Akcji Katolickiej.
Dyskusja. Ksiądz Dąbrowski zaznacza, że jeden instruktor na kilka dekanatów nie wystarczy. Ksiądz Żyliński zapytuje, kto ma płacić
instruktorowi pensję. Ksiądz dziekan zwraca uwagę, że przed paru laty
był instruktor, który zachowywał się prowokująco – rozkazywał i ciągle
się spieszył. Ksiądz Milewski żąda, by instruktor poznał środowisko,
wśród którego pracuje. Ksiądz Czechmestrzyński zapytuje, czy meldować do Starostwa o wieczornicach Akcji Katolickiej? Ksiądz prałat
Tokarzewski zaznacza, że są parafie, w których pracują dzielnie bractwa,
ale warunki terenu, czy stan ludności przeszkadza, by założyć organizację oddziału Akcji Katolickiej i żąda, aby była wyraźna instrukcja,
jak zakładać i jak prowadzić Akcję Katolicką. Przy czym dodaje, że on
sam i wszyscy księża powinni się podporządkować naczelnym dyrektywom Instytutu Akcji Katolickiej. Ksiądz Czechmestrzyński proponuje,
aby dekretem Kurii Biskupiej wszystkie chrzty i śluby przenieść na dzień
powszedni, a zostawić niedziele i święta na zebrania Akcji Katolickiej.
Ksiądz prałat oponuje, że taki dekret jest niewykonalny w praktyce. Że
posługi parafialne nie zabierają znowu całego dnia. Ksiądz Skalski odpowiada: najpierw do księdza prałata, że organizacja Akcji Katolickiej jest
tylko tam, gdzie są członkowie zarejestrowani oddziału Akcji Katolickiej,
a zaś bractwa mogą tylko prowadzić apostolstwo współpracy z Akcją
Katolicką. Następnie poucza, że każdy proboszcz powinien przez parę
miesięcy z rzędu wyjaśniać parafianom Akcję Katolicką, a następnie
takową zorganizować i zameldować Instytut Centralny w Łucku. Przy
czym nadmienił, że do zameldowania prawnego potrzeba nadesłać:
1) protokół zebrania, 2) listę obecnych, listę zarządu wraz z adresami
i przynależnością państwową, 3) adres lokalu. Co do opłacania instruktora wyjaśnił, że to zależy od uchwały księży, czy z kasy parafialnej,
czy z poborów. Instruktor pobiera zwykle 120 złotych miesięcznie. Co
do wieczornicy wyjaśnia, że jeżeli cena biletów 10-20 groszy i wieczornica jest nie jako dochodowa impreza, a propagandowe zebranie, to
do Starostwa zgłaszać nie potrzeba.
Po ukończonej dyskusji ksiądz dziekan proponuje, aby odtrącić
od poborów potrzebną na instruktora sumę. Wszyscy się zgadzają. Ksiądz
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prałat proponuje, że daje 10 zł miesięcznie i mieszkanie dla instruktora.
Ksiądz Pożerski mówi, że 7 zł miesięcznie za dużo. Ksiądz Milewski
proponuje 5 zł miesięcznie. Ksiądz Żyliński daje mieszkanie i utrzymanie dla instruktora. Ksiądz dziekan odracza sprawę wynagrodzenia
instruktora do wolnych wniosków i udziela głosu księdzu kanonikowi
Aleksandrowi Pierzchale.
IV. Ksiądz kanonik Aleksander Pierzchała wygłosił referat wyjaśniający stanowisko prawne nauczyciela religii. Treść referatu następująca:
1) program pozostaje stary,
2) podręczniki zostawić dawniejsze,
3) dozwolone w szkołach organizacje: Sodalicja, Krucjata, Różaniec, Koło
św. Teresy, Dziecięctwo Jezusowe177 i Kółko Ministrantów,
3a) proboszcz nie może wizytować nauczycieli religii w swojej parafii,
4) misja kanoniczna dla proboszcza nie jest potrzebna,
5) zaleca się akuratne i sumienne uczęszczanie na lekcje religii,
6) o niepłaceniu wynagrodzenia zawiadomić Kurię Biskupią,
7) urzędy gminne powinny dostarczać koni albo wynagrodzić pieniędzmi
za jeżdżenie na lekcje religii,
8) księża prefekci powinni w święta odprawiać nabożeństwa szkolne
z wyjątkiem ferii Bożego Narodzenia, Wielkanocy i wakacji,
9) mianowanie nauczycieli do nauczania religii odbywa się za pośrednictwem proboszczów, którzy składają podanie do Kurii, zaś mianowanie
osób poza szkołą lepiej by odbywało się za pośrednictwem inspektorów
szkolnych. Od kandydata na katechetę wymaga się: matura, kurs katechetyczny i misja kanoniczna,
10) szkoła daje dozór szkolny tylko na nabożeństwa szkolne, a nie
na sumę,
11) dzieci grekokatolików, w braku księdza greckokatolickiego, powinny
uczyć się religii u księdza katolickiego,
12) na zakończenie ksiądz wizytator prosi o dawanie więcej szczegółowego i rzeczowego sprawozdania z rocznej pracy w szkolnictwie.
Dyskusja. Ksiądz Dąbrowski prosi o zanotowanie, że ma w swej
parafii 2 województwa178. Ksiądz Milewski, że na 48 dzieci nie ma
177

178

Dzieło Świętego Dziecięctwa – istniejąca od 1843 r. dziecięca organizacja misyjna,
K. Kuźmak, Dziecięce stowarzyszenia religijne, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, red.
R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1983, kol. 490; R. Dziura, Papieskie
dzieła, w: Encyklopedia katolicka, t. 14, red. E. Gigilewicz, Lublin 2010, kol. 1281.
Terytorium parafii Kamień Koszyrski, w której ks. Dąbrowski był proboszczem,
rozciągało się na terenie województw wołyńskiego i poleskiego.
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tyle godzin religii, ile by się należało i że potrącają z wynagrodzenia
na Czerwony Krzyż i że dziennika nie ma do zapisywania lekcji. Ksiądz
Lewiński zapytuje, czy może nauczycielka-katoliczka prowadzić dzieci
prawosławne do cerkwi. Ksiądz Mackiewicz skarży się o niedostarczanie
furmanek. Ksiądz Andruszewicz: czy może duchowny prawosławny
poświęcać budynek szkolny?
Ksiądz kanonik Pierzchała daje wyczerpujące wyjaśnienia, że
za wszystkie godziny powinno się płacić, że sprawa braku dziennika
należy do władz zwierzchnich, że służbowo nauczycielka-katoliczka
może dzieci prowadzić do świątyni ich wyznania, że szkołę powinien
poświęcać kapłan katolicki.
V. Przewielebny Ksiądz Dziekan odczytał pismo Najprzewielebniejszej Kurii Biskupiej № 6296 z 9 listopada 1934 r., aby księża pisząc
do Kurii załączali znaczek pocztowy na odpowiedź. Drugie pismo №
4453 z 27 października wyjaśnia, że obligacje pożyczki będą wręczone
w swoim czasie. Następnie ksiądz dziekan prosił o nadesłanie rocznych
sprawozdań i odnośne podsumowanie, przy czym zaleca podawać dane
rzetelne i akuratne.
VI. Wolne wnioski. Ksiądz Andruszewicz proponuje zebrać ofiary
i przesłać na więźniów w Bolszewii. Ksiądz prałat zaleca złożyć wnioskodawcy pieniądze, z tym, by zakupił co potrzeba i przesłał do Bolszewii.
Ksiądz dziekan radzi przesłać za pośrednictwem Czerwonego Krzyża.
Wniosek przyjęto.
Ksiądz dziekan zapytuje proboszczów, ile mogą ofiarować
na utrzymanie instruktora. Nastąpiły zgłoszenia:
Buceń – 3 zł
Hołoby – 5
Kamień Koszyrski – 5
Kowel – 10
Maniewicze – 5
Mielnica – 3
Powursk – 5
Ratno – 3
Turzysk – 5
Wielka Hłusza – 3
Zasmyki – 5
Binduga – 3
Luboml – 5
Maciejów – 5
Ostrówki – 5
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Przewały – 5
Rymacze – 4
-----------79
O ile by brakowało, dziekan proponuje dodać po 2 zł.
Następne posiedzenie uchwalono odbyć dnia 7 marca, we czwartek
po Popielcu, a drugie w początkach maja.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – [dziekan lubomelski i kowelski]
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 36
№ 1 w 1935 roku
odbyta w Kowlu, dnia 7 marca
Protokół

I. Msza św. w kościele. Spowiedź obecnych kapłanów.
II. Nauka księdza prałata Tokarzewskiego.
Na plebanii
I. Zagajenie przez księdza dziekana i podziękowanie za wygłoszoną
naukę.
II. Czytanie listu św. Pawła do Koryntian, rozdział III.
III. Ksiądz dziekan odczytał pismo Kurii Biskupiej z dnia 5 marca,
№ 1639 i list pasterski do duchowieństwa, № 222179. W dyskusji zabierali
głos: ks. Tokarzewski, dziekan, ks. Milewski, ks. Jastrzębski, ks. Pożerski,
ks. Dąbrowski. Jednogłośnie przyjęto wniosek ks. Tokarzewskiego:
ad 1) po kazaniu odmówić: „rozprosz, Panie, z Polski ludzi, którzy
szukają wojnę z Kościołem”. Wzięto z przemówienia Ojca św. z 24 grudnia
1934 r. (przez radio), „rozprosz narody, które szukają wojnę...”. Uchwalono
również, by ludowi ogłosić wyraźnie, jakie organizacje są wrogo usposobione do Kościoła i zabronić młodzieży i starszym należenia do takowych.
Taki nakaz ogłoszenia ma wydać Episkopat w Polsce,
ad 2) księża mają nadesłać do dziekana, do 10 dni – uwagi, rady...,
ad 3) nie tworzyć nowych organizacji, a wszystkich pociągać do Akcji Katolickiej. Tworzenie stanowych organizacji nie odpowiada celowi
i upaść muszą z braku czasu, sił prowadzenia takowych,
ad 4) postanowiono nie tworzyć komitetów dekanalnych kaznodziejskich. Natomiast w Łucku przy Kurii może być kapłan, który podawałby podręczniki o kaznodziejstwie. Do niego można wysyłać lepsze,
wygłoszone kazania itd. Nad kaznodziejstwem w dekanacie niech czuwa
dziekan.
IV. Uchwalono następną konferencję dekanalną odbyć w końcu
179

„Kuria Biskupia niniejszym poleca Przewielebnemu Księdzu Dziekanowi, aby
na pierwszym miejscu programu najbliższej konferencji dekanalnej umieścił odczytanie in extenso listu do Duchowieństwa Diecezji z dnia 2 lutego r.b. Nr 222”, MDŁ,
10 (1935) nr 3-4, s. 77. List pasterski bpa A. P. Szelążka poświęcony był „zwalczaniu
niewiary”, MDŁ, 10 (1935) nr 3-4, s. 67-77.

93

Konferencje duchowieństwa dekanatów kowelskiego i lubomelskiego diecezji łuckiej 1927-1939

kwietnia. Delegatem w Wielki Czwartek po oleje św. wybrany ks. Pasławski. Ksiądz dziekan tłumaczył o dawaniu statystyk do starostwa, do gmin,
jak pisać i jakie mają być blankiety według nowego przepisu.
V. Rekolekcje parafialne odbywać się będą:
Binduga – 11, 12 III
Luboml – 27, 28, 29 III
Maciejów – 23 IV
Ostrówki – 31 III, 1, 2 IV
Przewały – 27, 28 III
Rymacze – 25, 26, 27 III
Buceń – 31 III
Hołoby – 4-6 IV
Kamień Koszyrski – 5-7 IV
Kowel – 23-26 III
Małe Hołoby – 25-27 III
Maniewicze – 9-11 IV
Mielnica – 17-19 III
Powursk – 21, 22 III
Ratno – 12-15 III
Turzysk – 1-3 IV
Wielka Głusza – 1-3 IV
Zasmyki – 8-9 IV
VI. Wolne wnioski. Ksiądz Milewski: żeby koniecznie na następnej
konferencji dekanalnej kilku księży wygłosiło naukę o sakramencie bierzmowania. Ksiądz dziekan stwierdził, że nie wszyscy księża głoszą nauki
według tematów z 1930 r. tłumacząc, że nie mają tych tematów. Niektóre
z tych nauk mają prawie jedne i te same tematy, a więc uchwalono prosić
Jego Ekscelencję Pasterza, [by] w 1935 r. pozwolił głosić nauki z Ewangelii
i zastosowywać do obecnych czasów i potrzeb.
Wolnych wniosków nie zgłaszano. Ksiądz dziekan podziękował za
pracę, stwierdził również nieobecność ks. Czajkowskiego i ks. Swirtuna
(zaziębieni). Odmówił modlitwę i konferencja została zakończona.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – [dziekan lubomelski i kowelski]
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 37
№ 2 w 1935 roku
odbyta w Kowlu, dnia 24 kwietnia
Protokół

I. Po zagajeniu księdza dziekana, stwierdzono nieobecność księży:
1) Dąbrowski z Kamienia Koszyrskiego, 2) ks. Czajkowski z Wielkiej
Głuszy, 3) ks. Szostak180 z Małych Hołob181, 4) ks. Dzikowski z Ratna –
nieusprawiedliwieni. Usprawiedliwieni zaś: 1) ks. Mackiewicz z Zasmyk,
2) ks. Żyliński z Powurska.
Odczytano list św. Pawła do Koryntian, rozdział IV. Czytał ks.
Grabowski.
II. Referat ks. Wolborskiego Zamachy na kult NMP w Polsce. Na
wstępie ksiądz kanonik [Wolborski] zaznacza wdzięczność księdzu dziekanowi, że wybrał taki temat, gdyż nawet nie przypuszczał, że kultowi
Najświętszej Maryi Panny grozi takie niebezpieczeństwo w Polsce ze strony
sekciarzy. Referat opracowany na podstawie książki Skrudlika182. Ksiądz
kanonik mówi o hodurowcach183, mariawitach, protestantach, obrazoburcach, metodystach, Żydach – wszystkie te sekty napadają na kult Matki
Najświętszej – zaznaczając, w jaki to sposób czynią i jakie z tego wynika
niebezpieczeństwo. Z odzyskaniem wolności na terenach Polski pojawiło
się dużo sekt. W obronie Najświętszej Maryi Panny i Jej kultu stanąć mamy
wszyscy. Dalej ksiądz kanonik radzi, by wybierać na miesiąc maj czytanki
dobre, by pierwszą lepszą czytanką nie posługiwać się, która niczego nie
nauczy, a może jeszcze przynieść szkodę. Zaznacza również, że nowy kodeks karny mówi o znieważaniu Boga, ale nic już nie ma o Najświętszej
Maryi Pannie, Aniołach, Świętych. Z upadkiem kultu Najświętszej Maryi
Panny upada i wiara i dobre obyczaje.
180

181

182
183

Ks. Józef Szostak został administratorem parafii Małe Hołoby w 1934 r. Pracował
tam do śmierci w 1943 r.
Parafia w Małych Hołobach została utworzona 20 marca 1935 r., MDŁ, 10 (1935)
nr 5, s. 119.
Mieczysław Skrudlik, Bezbożnictwo w Polsce, Katowice 1935.
Polski Kościół Narodowy (założony przez Franciszka Hodura w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej) w latach 20. XX w. został przeszczepiony na teren
Polski, zob. P. Sieradzki, Polski Kościół Narodowy, w: Encyklopedia katolicka, t. 15,
red. E. Gigilewicz, Lublin 2011, kol. 1322-1328.
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Ksiądz dziekan podziękował ks. Wolborskiemu za dobrze opracowany referat. W dyskusji postanowiono: odprawiać majowe nabożeństwo
najuroczyściej, o rzeczach niepewnych, przykładach wątpliwych nie
mówić, nie wspominać.
III. Ksiądz dziekan referuje pismo Prześwietnej Kurii Biskupiej №
1709 i statut „Fundusz Zapomogowy Duchowieństwa Łuckiej Diecezji”.
Postanowiono prosić Najdostojniejszego Pasterza, by Fundusz Zapomogowy wprowadzić w czyn jak najprędzej. Delegatami na Walne Zebranie wybrano z dekanatu lubomelskiego ks. Milewskiego, z dekanatu kowelskiego
ks. Czechmestrzyńskiego. Wyłoniły się wnioski. Ksiądz Czechmestrzyński:
stworzyć fundusz emerytalny dla kapłanów emerytów. Ksiądz Bolesław
Jastrzębski: prosić Pasterza o przeznaczenie klasztoru we Włodzimierzu184
dla kapłanów emerytów. Ksiądz Brajczewski: połączyć Fundusz Zapomogowy z funduszem dla emerytów. Postanowiono wydawać zapomogę
kapłanom: w chorobie, nędzy, w wyjątkowych okolicznościach, nigdy zaś
na wycieczki, zwiedzania itp.
IV. Ksiądz dziekan referuje pismo Kurii z dnia 26 marca, № 2131
i instrukcję w sprawie sekciarstwa (poufne). Przyjęto „instrukcję” jednogłośnie. Wprowadzić w czyn w naszej diecezji Pogotowie Misyjne. Wybrano ks. Pożerskiego i ks. Milewskiego do głoszenia nauk w zwalczaniu
sekt. A więc do tej pracy powinni należycie przygotować się.
V. Nauki o sakramencie bierzmowania. Pierwszą naukę wygłosił
ksiądz prałat Żółkiewski; wygłosił w ten sposób i „szedł na ambonę”, jakby
był obecny Pasterz. Nauka wygłoszona i co do treści była bardzo dobra.
Ksiądz dziekan zaznacza, że nie trzeba mówić w nauce: nie wiadomo, kiedy
Pan Jezus ustanowił sakrament bierzmowania, czy wtedy, kiedy mówił
do Apostołów „weźmijcie Ducha Świętego”, czy wtedy, kiedy wkładał ręce
na główki dzieci, bo słuchacze powiedzą, że nawet księża nie wiedzą. Więc,
w myśl referatu ks. Wolborskiego, niejasnych rzeczy nie mówić. Z tym się
zgodził ksiądz prałat Żółkiewski.
Drugą naukę o sakramencie bierzmowania wygłosił ks. Milewski,
która również była dobrze opracowana.
Obecni księża mieli napisaną naukę o sakramencie bierzmowania.
Ksiądz dziekan prosi, aby wszyscy kapłani naukę o bierzmowaniu przygotowali i opracowali i gdy zajdzie potrzeba dobrze wygłosili.
VI. Wolne wnioski. W wolnych wnioskach ksiądz dziekan zawiadomił, że obligacji na Pożyczkę Narodową z Kurii nie otrzymał. O „straży

184

Chodziło o klasztor pojezuicki we Włodzimierzu Wołyńskim.
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przy Grobie” wyjaśnił, że nie przyjmować żadnych organizacji – mogą
stać tylko żołnierze (wojsko).
Następną konferencję dekanalną i referaty wyznaczy ksiądz dziekan.
Odmówiono modlitwę i Anioł Pański za zmarłych kapłanów.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – [dziekan lubomelski i kowelski]
Sekretarz – ks. Mikołaj Pasławski
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Konferencja dekanatów kowelskiego i lubomelskiego № 38
№ 3 w 1935 roku
odbyta w Kowlu, dnia 24 września
Protokół

Po odmówieniu modlitw, stwierdzono nieobecność księży: Wolborskiego, Czajkowskiego, Dąbrowskiego i Dzikowskiego.
I. Ksiądz Grabowski odczytał rozdział V z listu św. Pawła do Koryntian.
II. Na wniosek księdza prałata Tokarzewskiego, wybór sekretarza
konferencji dekanalnej odłożono do następnej konferencji.
III. Z powodu nieobecności ks. Dąbrowskiego statutów Synodu
Diecezjalnego nie czytano. W zamian ks. Milewski odczytał kwestionariusz statystyczny do rocznego sprawozdania parafialnego. Kwestionariusz
przyjęto do wiadomości.
IV. Ksiądz dziekan Jastrzębski składa sprawozdanie z konferencji
(dekanalnej) dziekanów w Łucku185.
A. Zaleca, by księża proboszczowie pilnie czuwali nad działalnością sekciarzy i takową zwalczali.
B. Zalecał, by proboszczowie wizytowali szkoły, gdzie nauczają świeccy
nauczyciele religii i by ci nauczyciele posiadali misję kanoniczną.
C. Zachęca księży do popierania pism katolickich i budowy kiosków.
Ksiądz Czechmestrzyński żąda wyjaśnienia, czy urządzanie kiosków
wolne jest od opodatkowania. W sprawie ulotek ksiądz prałat Tokarzewski
wyjaśnił, aby takowe nie rozdawano w kościele, lecz poza kościołem przez
parafianina ubranego w komżę i bezwarunkowo bezpłatnie.
V. Przekazanie dekanatu186. Ksiądz kanonik Jastrzębski wygłosił
przemówienie, w którym zaznaczył, jak miłą i zgodną była współpraca
księży obu dekanatów. Następnie podziękował obecnym za okazywaną
mu życzliwość i ustąpił od stołu prezydialnego. Przewodnictwo obejmuje
Najprzewielebniejszy Ksiądz Prałat Marian Tokarzewski. W swoim powitalnym przemówieniu zapewnia, że serca księży obu dekanatów będą
185

186

Konferencja dziekanów odbyła się w Łucku 28 maja 1935 r. Protokół z jej przebiegu
zob. MDŁ, 10 (1935) nr 6, s. 171-190.
Od września 1935 r. dziekanem dekanatu kowelskiego był ks. Marian Tokarzewski,
proboszcz kowelski.
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nadal zgodnie biły i jako dowód uznania dla długoletniej pracy księdza
kanonika Jastrzębskiego składa upominek – Pismo święte.
VI. Podział biblioteki dekanalnej. Po dłuższej dyskusji uchwalony
został wniosek księdza prałata Tokarzewskiego: „biorąc pod uwagę, że
w dekanacie kowelskim jest 12 parafii, a w lubomelskim 9, podzielić
książki lub wartość takowych na 3 części. A że podział książek jest zbyt
trudnym, więc dekanat kowelski zobowiązuje się w ciągu 2 lat spłacić
wartość trzeciej części biblioteki”. Ustalono, że po odtrąceniu gotówki
i wartości szafy, dekanat kowelski zapłaci 200 zł w ciągu lat 2.
Wolne wnioski. Ksiądz kanonik Jastrzębski proponuje ułożyć statut
dla biblioteki. Ksiądz M. Pasławski prosi, aby księża proboszczowie osobiście lub listownie sami prosili księży prefektów, gdyby zaszła potrzeba
usługi duszpasterskiej w ich parafiach, bo dotąd niejednokrotnie zwracały
się o to komitety lub urzędy. Ksiądz prałat Tokarzewski popiera wniosek.
Żąda także, aby księżom zwracano koszta podróży i proponuje, by zwrócić
się do Najprzewielebniejszej Kurii Biskupiej o uporządkowanie tej sprawy,
aby tylko proboszczowie prosili o usługę lub zastępstwo w rejonach ich
parafii. Ksiądz Pożerski Ignacy proponuje prosić Najprzewielebniejszą
Kurię Biskupią, aby odnośnym rozporządzeniem zostały unormowane
rozmaite obrzędy poświęcenia i nabożeństwa w dnie świąt i obchodów narodowych. Ksiądz dziekan kowelski poleca ograniczać się do nabożeństw
w kościele i nie odmawiać poświęcenia obiektów, o które proszą urzędy.
VII. Na zakończenie dziekan kowelski rozdał księgi kronik kościołów i zalecił zapisywać w nich:
1) Opis i stan obecnego kościoła.
2) Historię powstania, budowę i dobrodziejów kościoła.
3) Opisać szczegółowo inwentarz numerując takowy i zaznaczając wagę,
wartość, materiał itd.
Ksiądz kanonik Jastrzębski proponuje wyznaczenie nowych wizytatorów do szkół. Ksiądz Tarczewski187 proponuje zbiórkę na księży
w Bolszewii.
Datę następnej konferencji ustalono na 10 grudnia, we wtorek.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – [dziekan lubomelski]
Ks. Mikołaj Pasławski – sekretarz

187

Ks. Mikołaj Tarczewski w czerwcu/lipcu 1935 r. został przeniesiony ze stanowiska
proboszcza parafii Zabłotce na takie samo stanowisko do Turzyska.
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Konferencja dekanatu lubomelskiego № 39
№ 4 w 1935 roku
odbyta w Lubomlu, dnia 12 grudnia
Protokół

Po mszy św., odprawionej przez księdza dziekana o godzinie 10
rano, rozpoczęła się konferencja dekanalna.
I. Po zagajeniu przez księdza dziekana, ks. Milewski odczytał list św.
Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział VI. Ustalono nieobecność księdza
prałata Żółkiewskiego z powodu choroby.
II. Wybór sekretarza konferencji dekanalnej, po dyskusji, nastąpił
przez tajne głosowanie. Większością głosów został wybrany ks. Ignacy
Pożerski, proboszcz z Bindugi. Ksiądz sekretarz przystąpił do pisania
protokołu konferencji.
III. Czytanie statutów Synodu Diecezjalnego od 267-275. Odczytał po polsku ks. Wiktor Kryweńczyk188. Ksiądz Wolborski zabiera głos,
z powodu odczytanych statutów, w sprawie przyjmowania na zapowiedzi.
Trzeba być ostrożnym, powodować się wielką roztropnością, gdyż dziś
parafianie są zepsuci i wszelkimi sposobami starają się obejść prawo, a nawet oszukać proboszcza. To daje się zauważyć w szczególności względem
tych, którzy przyjeżdżają do naszych parafii z całego świata.
IV. Ksiądz dziekan w sprawie biblioteki dekanalnej – odczytuje
statut Synodu Diecezjalnego 151, 183189 i mówi o konieczności zakładania
bibliotek dekanalnych i o ich pożytku. Dalej wyjaśnia: biblioteka dekanalna
była kompletowana wraz z biblioteką dekanalną dekanatu kowelskiego.
Dnia 1 września bieżącego roku nastąpił podział bibliotek na lubomelską
i kowelską. Ponieważ trzeba było dzielić książki według cen, sporządzać
nowe katalogi itd., więc wszystkie książki w liczbie 386 pozostały przy
bibliotece kowelskiej. Dekanat lubomelski zatrzymał gotówkę 385 zł i dekanat kowelski zobowiązał się spłacić w ciągu roku 200 zł. Ksiądz dziekan
zapoczątkował już bibliotekę dekanatu lubomelskiego. Inwentarz biblioteki
stanowi: szafa wartości 180 zł, pieczęć 8 zł i 60 książek. Inwentarz zapisany do księgi i wciągnięte wszystkie książki. Przy książkach oznaczona
cena wartości każdej książki w oprawie. Dziś biblioteka dekanalna ma
188
189

Ks. Wiktor Kryweńczyk w czerwcu 1935 r. został proboszczem parafii w Przewałach.
Statuty 151 i 183 dotyczyły bibliotek dekanalnych i parafialnych.
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w gotówce 291 zł, za które będą nabyte książki. Ogłoszono pismo księdza
dziekana kowelskiego, że brakuje 6 książek do biblioteki w Kowlu; może
kto z księży posiada takowe, by zwrócił. Jednogłośnie oświadczono, że
nikt nie posiada książek z biblioteki kowelskiej. Winą jest księdza bibliotekarza, że nie zapisywał wypożyczone książki. Księża uchwalili, by
z poborów na przeciąg ciężkich czasów odliczać po 1 zł 50 gr. miesięcznie
na bibliotekę dekanalną. Ksiądz dziekan jeszcze mówił o wielkich korzyściach czytania ksiąg prorockich, które nie były czytane w seminarium.
V. Nowe zarządzenia. Księża proboszczowie przedstawili plany
swoich parafii, uzgodnili przynależność osiedli. Dziekan rozdał blankiety
dla sprawozdań rocznych statystycznych. Odczytano pismo Prześwietnej
Kurii Biskupiej z dnia 6 bieżącego miesiąca – Sekcji Szkolnej i takowe
załatwiono. Dziekan odczytał pismo inspektora szkolnego № 3063/35
w sprawie ubezpieczenia się jako nauczycieli religii. Postanowiono nie
ubezpieczać się, gdyż to nie daje żadnych korzyści, a wydatki będą. Dalej
dziekan mówił o sporządzaniu budżetów na rok 1936, cel budżetu itd.
Z tego powodu wywiązała się obszerna dyskusja, że dziś parafianie prawie nic nie dają na kwestę i za posługi religijne, że do plebanii wkrada
się nędza, a roboty przy kościołach bardzo dużo. Nie wolno dziś zaciągać
długów kościelnych, by następca wypłacał, ograniczyć remonty do najpotrzebniejszych rzeczy. Książki parafialne mają być prowadzone wzorowo
i nie na papierach lub w małych zeszytach.
VI. Wolne wnioski. Uchwalono następną konferencję dekanalną
odbyć po Popielcu, według statutu Synodu Diecezjalnego, tj. we czwartek
27 lutego 1936 r. Na wniosek ks. Kryweńczyka, dziekan omawiał sprawę
rozmaitych organizacji dając przykłady nawet z dekanatu. Księża zebrani
opowiadali o pewnym bólu ludzi, że nie powiadomiono, kiedy cudowny
obraz Najświętszej Maryi Panny zostanie zabrany z Lubomla i nie dano
możności „pożegnać”. Dziekan wyjaśniał całą sprawę190. Stwierdzono, że
uroczyste przeniesienie do katedry spowodowałoby olbrzymie skutki:
manifestację religijną, podniesienie ducha itd. Księża składali sobie życzenia świąteczne, by w ten sposób zwolnić od pisania listów, czy pocztówek, co pociąga za sobą wydatki. Zachęcano się wzajemnie, by nasze
konferencje dekanalne zawsze były z pożytkiem i zacieśnieniem węzłów
zgody i miłości braterskiej.
190

Obraz Matki Bożej Latyczowskiej został zabrany z Lubomla i przewieziony do katedry w Łucku 18 listopada 1935 r. Fakt ten został starannie ukryty i to nie tylko
przed opinią publiczną, ale także przed duchowieństwem, nawet tym z dekanatu
lubomelskiego.
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Odmówiono modlitwy i Anioł Pański za zmarłych księży dekanatu
lubomelskiego.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski
Ks. Ignacy Pożerski – [sekretarz]
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Konferencja dekanatu lubomelskiego № 40
№ 1 w 1936 roku
odbyta w Lubomlu, dnia 27 lutego
Protokół

Porządek dzienny:
I. Msza św.
II. Zagajenie, list św. Pawła do Koryntian, rozdział VII.
III. Ustalenie rekolekcji parafialnych w poszczególnych parafiach dekanatu
i wzajemna pomoc.
IV. Nowe zarządzenia, ustalenie następnej konferencji.
V. Wolne wnioski.
Konferencję zagaił ksiądz dziekan wspominając, jaką stratę bolesną
doznał dekanat ze śmiercią śp. księdza prałata Żółkiewskiego191. Ksiądz
proboszcz Milewski odczytał list św. Pawła do Koryntian, rozdział VII. Potem dziekan odczytał protokół z ostatniej konferencji, który został przyjęty.
Ustalono, że rekolekcje parafialne odbywać się będą w następującym porządku:
Binduga – 20, 21 III
Luboml – 11-13 III
Maciejów – 14 IV
Ostrówki – 22-24 III
Przewały – 30, 31 III, 1 IV
Rymacze – 26-28 III.
Przyobiecano wzajemną pomoc.
Nowe zarządzenia. Ksiądz dziekan odczytał pismo Kurii Biskupiej,
Sekcja Szkolna z dnia 18 lutego, № 402, polecając nadesłać w tej sprawie
sprawozdań. Ksiądz Milewski oświadczył, że wszystkie punkta nie dadzą
się urzeczywistnić. Ksiądz Wolborski: dzieci szkolne, które są zapisane, nie
mogą uczęszczać do szkoły, bo z powodu biedy nie mają odpowiednich
ubrań. Ksiądz dziekan mówi, że trzeba prosić inspektora szkolnego, by
nie karał rodziców z powodu nieuczęszczania dziatwy do szkół z powodu
głodu i nędzy.
Dziekan dalej mówi o prowadzeniu należytym ksiąg parafialnych.
Musi być zaprowadzona księga historii kościoła, parafii, dołączać fotografie
191

Ks. Adam Żółkiewski zmarł 21 stycznia 1936 r. w Maciejowie.
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i pokazał, jak takową księgę prowadzić. Rozdał księżom „terminarz” prosząc, by wszystkie terminy były wzięte pod uwagę i wszystko na czas było
wypełnione. Następnie omówił sprawę 19 marca w związku z imieninami
śp. Marszałka.
Postanowiono odbyć pielgrzymkę z dekanatu do Łucka, do Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny Latyczowskiej 2-3 czerwca. Księża
już mają o tym mówić i zachęcać lud do wzięcia w pielgrzymce udziału.
Z ludem pojadą: dziekan, ks. Milewski i ks. Brajczewski.
Następnie ksiądz dziekan obszernie omawia: sprzedaż ziemi,
budowę kościołów, poprawianie ornatów, zbieranie starych i cennych
rzeczy do muzeum diecezjalnego, o organizacjach Apostolstwa Modlitwy
i o statucie związku inżynierów.
Termin następnej konferencji ustalono na dzień 28 maja.
Wolne wnioski. Ksiądz Milewski prosi, by Kuria Biskupia ustaliła,
ile mszy św. mamy odprawiać miesięcznie pro benefactoribus192, gdyż dawnych zapisów nie ma i my nic na piśmie z Kurii nie mamy w tej sprawie.
Ksiądz dziekan odczytał z gazety o instruktorze oświaty w chełmskim
powiecie i jego mowach. Postanowiono nie wymagać od parafian opłat
za posługi, zadowalniać się drobnymi datkami. Omawiane były artykuły
„Miesięcznika”193. Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono. Dziekan
zamknął konferencję odmówiwszy modlitwy i Anioł Pański za zmarłych
kapłanów dekanatu.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski
Ks. Ignacy Pożerski – sekretarz

192
193

Łac. – za dobrodziejów.
„Miesięcznika Diecezjalnego Łuckiego”.
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Konferencja dekanatu lubomelskiego № 41
№ 2 w 1936 roku
odbyta w Lubomlu, dnia 28 maja
Protokół

Porządek dzienny:
I. Msza św. o godzinie 9.
II. Zagajenie. List św. Pawła do Koryntian, rozdział VIII.
III. Odczytanie protokołu z pierwszej konferencji i wyjaśnienia.
IV. Referat Obrońcy wiary księdza szambelana Woźnickiego.
V. Czytanie statutów Synodu Diecezjalnego po polsku, 276-286.
VI. Ksiądz Piotr Skarga – kaznodzieja i patriota.
VII. Nowe zarządzenia. Ustalenie następnej konferencji.
VIII. Wolne wnioski.
Obecni wszyscy księża dekanatu lubomelskiego i ksiądz szambelan
Woźnicki194.
Po zagajeniu konferencji przez księdza dziekana i powitaniu księdza
szambelana, ksiądz proboszcz Milewski odczytał list św. Pawła do Koryntian, rozdział VIII.
Następnie ksiądz dziekan odczytał protokół ostatniej konferencji
i udzielił głosu księdzu szambelanowi Woźnickiemu. Ksiądz Woźnicki
mówił o nowym urzędzie Defensor Fidei195 przy Kurii Biskupiej i w związku
z tym prosił o informacje o sektach istniejących na terenie dekanatu. Informacji udzielił ksiądz dziekan, że na terenie dekanatu są sekty wśród
Rusinów, niebezpieczeństwa dla katolików nie ma. Natomiast gorszym
jest indyferentyzm religijny wśród sfer tzw. półinteligencji. Na wniosek
dziekana, każdy z obecnych proboszczów udzielił wyczerpujących informacji o stanie religijnym parafii oraz o sektach. Po relacjach proboszczów,
ksiądz szambelan w swoim wykładzie akcentował konieczność utworzenia
przysposobienia religijnego celem skutecznego zwalczania sekciarstwa
i obojętności religijnej oraz o pracy wśród parafian. Postanowiono: 1) poświęcić jedną konferencję dekanalną w roku w sprawie obrony wiary,
2) stworzyć pogotowie misyjne złożone z jednego kapłana, 3) wynalezienie
194

195

Ks. Kazimierz Woźnicki był wówczas wykładowcą prawa kanonicznego, liturgiki
i homiletyki w seminarium duchownym w Łucku.
Łac. – obrońca wiary.
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w parafii jednego gorliwego „apostoła”. Uchwalono do pogotowia wybrać
ks. Pożerskiego, który przyjął na siebie ten obowiązek. Następnie ksiądz
szambelan poinformował o zamierzonych wydawnictwach katechizmu
dla apostołów świeckich i dla kapłanów. Proponował zorganizowanie
odczytów popularnych dla parafian. Trzeba zorganizować „wydział prasy”,
ale obecnie brak wszelkich środków.
W toku dyskusji, która wywiązała się bardzo ożywiona, ksiądz
dziekan zakomunikował, że wśród inteligencji są zwolennicy komunizmu
i tu trzeba zwrócić baczną uwagę. Ksiądz Milewski podkreślił, że ludność
nie jest w stanie nabywać literaturę religijną, księża są zubożali, nie mogą
sami pokrywać wszystkich kosztów. Skutecznym środkiem walki z obojętnością religijną i sekciarstwem są książki do nabożeństwa i rozdawanie
ich bezpłatnie. Co do funduszu prasowego, zaproponował na pewien czas
przeznaczyć składki na bibliotekę dekanalną. Co do odczytów, wątpi, czy
będą miały pożądany skutek. Trzeba zwrócić uwagę na kioski „Ruchu”,
gdzie są pisma bezbożne i niemoralne. Ksiądz dziekan mówi, że bez zgody
Jego Ekscelencji nie można składki przeznaczone na bibliotekę dekanalną
oddać na dobrą prasę, gdyż statuty Synodu Diecezjalnego wyraźnie mówią o bibliotekach dekanalnych. Natomiast jednorazowo na prasę można
dać z funduszów biblioteki dekanalnej 25 zł. Wniosek ten jednogłośnie
uchwalono.
Ksiądz Pożerski mówił o książkach „misyjnych”. Ksiądz Brajczewski
zaznacza, że sekciarze rozdają broszurki i dziatwa chętnie zbiera literaturę i oddaje księżom. Ksiądz szambelan zaznacza pożyteczność książek
do nabożeństwa, ale i odczyty, ulotki mają cel doniosły.
Na zakończenie zabrał głos ks. Wolborski zaznaczając, że Akcja
Katolicka dużo już działa, ale trzeba kapłanom dziś być bezinteresownymi, odznaczać się gorliwością i świątobliwością, a wtedy będzie spokój.
Ksiądz dziekan odczytał nowe zarządzenia i takowe wyjaśniał zachęcając do zupełnego zastosowania się.
Na delegata z dekanatu na zjazd do Łucka w sprawie funduszu
zapomogowego został wybrany ks. Milewski.
Wolne wnioski. Ksiądz dziekan zaznacza, że w sprawie mszy św. pro
benefactoribus dotąd nie otrzymał zarządzenia z Kurii. Elenchus podaje spis
zmarłych kapłanów. Za zmarłych kapłanów obowiązani kapłani odprawić
mszę św. Postanowiono prosić Kurię Biskupią, by przy spisie zmarłych
kapłanów było umieszczone: wszyscy księża diecezji winni odprawić mszę
św. za każdego zmarłego kapłana, a za kondekanalnego – trzy msze św.
Ksiądz Milewski zapytuje, co się stało z funduszem organistów.
Obecni księża i ksiądz dziekan nie mógł dać odpowiedzi. Zaproponował,
106

Konferencje duchowieństwa dekanatów kowelskiego i lubomelskiego diecezji łuckiej 1927-1939

by w tej sprawie zwrócić się do Kurii Biskupiej. Z powodu wizyty pasterskiej w Lubomlu196 i Maciejowie, ksiądz dziekan polecił o tym ogłosić
z ambon, przygotować dziatwę do bierzmowania i przybyć z pomocą.
Ksiądz Kryweńczyk odczytał statuty 276-286. W związku z tym
dziekan mówił o koniecznych formalnościach przy przyjmowaniu na zapowiedzi.
Ksiądz Wolborski wygłosił referat o ks. P. Skardze, który to referat
z wielkim zainteresowaniem został wysłuchany. Referat był opracowany
wyczerpująco. Dziekan podziękował w imieniu zebranych.
Na tym konferencja została zakończona. Odczytano [sic!] modlitwy
i Anioł Pański za zmarłych kapłanów dekanatu lubomelskiego.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski
w/z sekretarza [brakuje podpisu]

196

Wizytacja kanoniczna parafii w Lubomlu została przeprowadzona przez bpa Stefana
Walczykiewicza, sufragana łuckiego w dniach 18 i 19 lipca 1936 r.
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Konferencja dekanatu lubomelskiego № 42
№ 3 w 1936 roku
odbyta w Lubomlu, dnia 3 października
Protokół

Po zagajeniu stwierdzono obecność wszystkich księży z dekanatu
lubomelskiego.
Ksiądz dziekan odczytał pismo Kurii Biskupiej z dnia 22 sierpnia,
№ 5471 w sprawie projektu utworzenia funduszu prasowego. Zabierali
głos wszyscy obecni i postanowiono: dalej tworzyć „biblioteki dekanalne”,
jak tego wymaga statut 151 Synodu Diecezjalnego i statut 183. Natomiast
na dobrą prasę niech każdy dekanat da pewną kwotę, jak to uczynił nasz
dekanat wręczając księdzu kanonikowi Woźnickiemu 25 zł.
Ulotki w „sprawie Bożej” są wystarczające i nie ma potrzeby ulotek
sprowadzać z innych diecezji.
Następnie ksiądz dziekan odczytał „statut funduszu zapomogowego”. Statut został przyjęty bez zmian. Na delegata na dzień 14 bieżącego
miesiąca do Łucka, wybrano ks. Milewskiego.
Ksiądz Brajczewski zdał sprawozdanie z odbytych misji św. Postanowiono w następnym roku urządzić misje św. w Ostrówkach.
Następną konferencję dekanalną postanowiono odbyć w grudniu.
Porządek ułoży ksiądz dziekan. Odmówiono modlitwy.
[podpisani]
Ksiądz dziekan Stefan Jastrzębski
Sekretarz [brakuje podpisu]
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Konferencja dekanatu lubomelskiego № 43
№ 4 w 1936 roku
odbyta w Lubomlu, w grudniu
Protokół

I. Po zagajeniu konferencji przez księdza dziekana stwierdzono
nieobecność ks. Czurko197, kapelana sióstr niepokalanek z Maciejowa.
Dalej ksiądz dziekan podkreślił, że wśród nas ubył wielki pracownik,
pokorny, rozumny śp. ks. Wolborski198, proboszcz z Ostrówek. Następnie
odmówiono za jego duszę Anioł Pański.
II. Ksiądz Milewski odczytał list św. Pawła do Koryntian, rozdział X.
III. Ksiądz Kryweńczyk czytał statuty Synodu Diecezjalnego po
polsku, 287-298.
IV. Ksiądz dziekan zdawał sprawozdanie ze zjazdu dziekanów
w Łucku, odbytego 20 października bieżącego roku. Odczytywał protokół
z „Miesięcznika Diecezjalnego”199 i punkt po punkcie wyjaśniał dając rady
praktyczne i wskazówki. Obecni zabierali głos. Postanowiono wydać walkę
bezbożnictwu, urządzić misje po wioskach. Następnie wszyscy zgadzają
się, by na bibliotekę dekanalną składać miesięcznie po dwa złote od 1
stycznia 1937 r., o ile „ulotki” będą darmo.
V. Ksiądz dziekan mówi o dobroczynności, lub założyć sekcję przy
Akcji Katolickiej. Sprawozdania, [sporządzone] według rozdanych schematów, mają być nadesłane do dziekana do dnia 31 marca 1937 r.
Wyjaśniając organizacje szkolne: Żywy Różaniec, kółka św. Teresy,
Krucjatę, mówi o organizacji kół młodzieży szkolnej Polskiego Czerwonego Krzyża. Tych kierownicy nie mogą zabronić, przeszkadzać, bo na to
PCK nie pozwoli, a tu można urabiać młodzież, tym bardziej, że dziekan,
jako prezes oddziału PCK, opiekunami będzie mianował proboszczów.
Ksiądz Kryweńczyk mówi, że niemożliwe, by zostawić całokształt pracy
duszpasterskiej, a oddać się całkowicie Akcji Katolickiej i organizowaniu
197

198

199

Ks. Józef Kazimierz Czurko po powrocie do diecezji łuckiej z Rzymu (studiował historię Kościoła) był w latach 1936-1937 kapelanem sióstr niepokalanek w Maciejowie.
Ks. Kacper Wolborski zmarł 11 października 1936 r. w Ostrówkach i tam został
pochowany.
Protokół piątego Zjazdu Księży Dziekanów Diecezji Łuckiej, odbytego w dniu 20 października 1936 r. w Łucku, w gmachu Seminarium Duchownego, MDŁ, 11 (1936)
nr 11, s. 321-328.
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młodzieży. Ustalono, że dziś proboszczowie mają moc do działania i są
przeciążeni pracą.
VI. Ksiądz Milewski wygłosił referat Proboszcz w parafii. Ksiądz
dziekan podziękował za cenne uwagi i sumiennie opracowany referat. Po
dyskusji postanowiono być „świecznikiem” w parafii i swoją obecnością
wszędzie głosić Prawdę.
VII. W wolnych wnioskach były poruszane najrozmaitsze sprawy,
na które dziekan odpowiadał i wyjaśniał. Dziekan zaznaczył, że sprawozdania statystyczne, budżety, stan kasy mają być nadesłane do 5 stycznia.
Ustalono następną konferencję odbyć 11 lutego. Na tym konferencję
zakończono. Odmówiono modlitwy i Anioł Pański za zmarłych kapłanów
dekanatu.
[podpisani]
Ksiądz dziekan Stefan Jastrzębski
Ks. Ignacy Pożerski – [sekretarz]
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Konferencja dekanatu lubomelskiego № 44
№ 1 w 1937 roku
odbyta w Lubomlu, dnia 11 lutego
Protokół

I. Po odmówieniu modlitwy ksiądz dziekan zagaił konferencję i powitał, w imieniu księży – ks. Sokołowskiego, sekretarza DIAK200. Ustalono
nieobecność ks. Czurko, kapelana sióstr niepokalanek z Maciejowa.
II. Ksiądz Milewski odczytał list św. Pawła do Koryntian, rozdział XI.
III. Ksiądz dziekan przeprowadził rozmyślanie: „przygotowanie
się kapłana na śmierć szczęśliwą”. Po rozmyślaniu nawoływał, by kapłan
pamiętał o śmierci i sporządził testament.
IV. Ustalenie rekolekcji parafialnych:
Binduga – 23, 24 II
Luboml – 9, 10, 11 III
Ostrówki – 7, 8 III
Maciejów – 15, 16 III
Przewały – 16, 17 III
Rymacze – 18, 19, 20 III
Pulemiec – 16, 17 III
V. Ustalono odbyć następną konferencję dekanalną 22 maja. Rozdano tematy na konferencję dekanalną:
ks. Perehuda201 Praktyczne zasady kierowania duszami,
ks. Kozakiewicz202 Współczesna niewiara,
ks. Kryweńczyk O Akcji Katolickiej,
ksiądz dziekan Kiedy kapłan ma mówić, a kiedy milczeć.
VI. Wolne wnioski. Zabrał głos ks. Sokołowski i informował się,
w jakiej parafii są trudności w prowadzeniu Akcji Katolickiej, jakie istnieją oddziały, odpowiadał na pytania, udzielał rad. Uchwalono po 2 zł

200

201
202

Ks. Marian Sokołowski został mianowany w początkach lipca 1936 r. sekretarzem
generalnym Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, „Życie Katolickie”, 7 (1936)
nr 27, s. 427.
Ks. Telesfor Perehuda był proboszczem parafii w Ostrówkach od listopada 1836 r.
Ks. Jan Kozakiewicz był proboszczem parafii w Pulemcu od czerwca 1936 r.
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miesięcznie z poborów na rzecz kapłanów w Bolszewii. Ksiądz dziekan
wyjaśniał sprawę składania zeznań o dochodach pouczając, jak wypełniać
blankiety.
Wolnych wniosków nie zgłaszano. Konferencja dekanalna zakończona, odmówiono modlitwę i Anioł Pański za zmarłych kapłanów
w dekanacie.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski
Ks. Ignacy Pożerski – sekretarz
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Konferencja dekanatu lubomelskiego № 45
№ 2 w 1937 roku
odbyta w Lubomlu, dnia 22 maja
Protokół

I. Po modlitwie i zagajeniu drugiej konferencji dekanalnej przez
księdza dziekana, ks. Milewski odczytał XII rozdział listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.
II. Ksiądz Kryweńczyk odczytał po polsku statuty Synodu Diecezjalnego 299-306. Po odczytaniu statutów wywiązała się dyskusja w sprawie
pogrzebu i miejsc niepoświęconych.
III. Ksiądz Perehuda odczytał referat Praktyczne zasady kierowania
duszami. W dyskusji ksiądz dziekan zaznacza, że nigdy nie można piętnować spowiednika przed penitentem, wyjaśniając, jak trzeba postępować.
Zabierali głos wszyscy obecni kapłani:
a) jaka być powinna pokuta,
b) czy dobrze nakładać pokutę na czas dłuższy,
c) czy dawać naukę tylko na jeden grzech większy, czy na wszystkie,
d) jak postąpić, gdy penitent kradł z biedy, czy wolno mówić, że to nie
grzech, jak się zachować,
e) czy kapłan obowiązany na spowiedzi mówić: oddaj coś winien.
Na wszystkie pytania odpowiadano według prawa i teologii moralnej.
IV. Ksiądz dziekan mówił: o Stowarzyszeniu Młodzieży Katolickiej i o innych organizacjach niekatolickich, o zrabowanych majątkach
kościelnych przez były rząd rosyjski, o urlopach i zastępcach podczas
nieobecności proboszcza.
Uchwalono następną konferencję odbyć 2 października. Po odmówieniu modlitwy i Anioł Pański za zmarłych kapłanów dekanatu,
konferencja zakończona. Nieobecni: ks. Czurko i ks. Kozakiewicz, który
nadesłał depeszę.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski
Ks. Ignacy Pożerski – sekretarz
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Konferencja dekanatu lubomelskiego № 46
№ 3 w 1937 roku
odbyta w Lubomlu, dnia 2 października
Protokół

I. Po zagajeniu konferencji przez księdza dziekana, stwierdzono
nieobecność ks. Potockiego z Maciejowa i ks. Bani203 z Pulemca. Usprawiedliwienia nie nadesłano.
Ksiądz Milewski odczytał list św. Pawła Apostoła do Koryntian,
rozdział XIII.
II. Ksiądz Kryweńczyk odczytał statuty Synodu Diecezjalnego
307-317.
III. Ksiądz Brajczewski referat Jak mam przygotować parafian do Sakramentu Bierzmowania. W dyskusji zabierali głos wszyscy obecni. Postanowiono często ogłaszać z ambony, że nowożeńcy mają być bierzmowani.
IV. Ksiądz dziekan wyjaśnia: sprawę każdego podatku, o nadesłanie
rozkładu lekcji religii w szkołach, o robotach w kościele: posadzek, figur,
o naczyńkach na oleje św. i ich przechowywaniu.
V. Wolne wnioski. Uchwalono odbyć następną konferencję w pierwszej połowie grudnia. 11 października wypada pierwsza rocznica śmierci
ks. Wolborskiego – we wszystkich kościołach dekanatu odprawić uroczystą
mszę św. żałobną i o tym ogłosić z ambony.
Wolnych wniosków więcej nie zgłaszano. Po odmówieniu modlitw
konferencja została zakończona.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski
Ks. Ignacy Pożerski – sekretarz

203

Ks. Józef Bania został proboszczem parafii w Pulemcu w sierpniu 1937 r. po przeniesieniu ks. Jana Kozakiewicza na stanowisko prefekta gimnazjum w Ostrogu.
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Konferencja dekanatu lubomelskiego № 47
№ 4 w 1937 roku
odbyta w Lubomlu, dnia 14 grudnia
Protokół

Po mszy św. odbyła się czwarta konferencja dekanalna dekanatu
lubomelskiego.
I. Przed zagajeniem stwierdzono nieobecność ks. Brajczewskiego
z Rymacz i ks. Bani z Pulemca. Ksiądz Brajczewski telefonicznie powiadomił, że nie otrzymał urlopu od inspektora szkolnego. Ksiądz Bania
pismem powiadamia, że niezdrów i we czwartek jedzie do Kurii.
II. Odczytano list św. Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział XV –
ks. Milewski. Po polsku odczytano statuty Synodu Diecezjalnego od 318324 – ks. Kryweńczyk.
III. Referat Wady języka – ksiądz dziekan. Po ożywionej dyskusji,
w której zabierali głos obecni kapłani, postanowiono czuwać, by kapłan
mówił wszędzie i zawsze w obronie wiary i moralności, natomiast nie
zabierać głosu w sprawach do nas nienależących.
IV. Obecni kapłani mówili o działalności w parafii i w trudnych
rzeczach zasięgali rady, która była udzielana wspólnymi siłami.
V. Ksiądz dziekan rozdał księgi metrykalne na 1938 r. prosząc, by
metryki i odpisy były nadesłane do końca stycznia. Rozdano blankiety
dla statystyki rocznej w sprawie Akcji Katolickiej. Jednocześnie prosił
[dziekan], by do 10 stycznia 1938 r. nadesłać: budżet kościoła na 1938 r.,
sprawozdanie kasowe za 1937 r. Mówione było o dawaniu sprawozdań
z dochodów osobistych za 1937 r. do Kurii i urzędu skarbowego.
Następna konferencja ma się odbyć 3 marca, według statutów
Synodu Diecezjalnego.
VI. Ksiądz Milewski: prosić Kurię Biskupią, by za lekcje religii
w szkołach wypłacano co miesiąc, a nie po 2-3 miesiącach, jak obecnie jest.
Prosić, by księża proboszczowie, którzy dojeżdżają do rejonowych szpitali
pobierali pewną kwotę, aby zapłacić furmankę lub szpitale obowiązane
[były] każdorazowo dostarczać furmankę.
Była dłuższa dyskusja nad podatkami. Zauważono, że z każdym
rokiem musimy płacić więcej podatków, a parafianie dają za posługi
religijne nic lub bardzo mało. Korespondencję urzędową trzeba opłacać.
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Wymagania urzędów rozmaitych statystyk, dawania metryk – są wielkie.
Praca społeczna kapłanów nieuwzględniana. Wszystko to pociąga duże
wydatki. Przykład o podatkach z parafii lubomelskiej, gdyż pod ręką są
nakazy płatnicze:
1) za 1937 r. od lokali
30 zł 60 gr.
2) za 1937 r. do urzędu skarbowego
81 zł
3) za 1937 r. nadzwyczajna danina
10 zł 13 gr.
4) państwowy podatek gruntowy, dodatek samorządowy 79 zł 80 gr.
5) specjalne opłaty drogowe na rzecz samorządu
94 zł 89 gr.
6) świadczeń w naturze (szarwark)
42 zł
7) wyrównawczy
69 zł 74 gr.
		
----------------Razem
408 zł 16 gr.
Wolnych wniosków nie zgłaszano. Konferencja zakończona i odmówiono modlitwy.
[podpisani]
Ks. Stefan Jastrzębski – dziekan lubomelski
Sekretarz – [brakuje podpisu]

116

Konferencje duchowieństwa dekanatów kowelskiego i lubomelskiego diecezji łuckiej 1927-1939

Konferencja dekanatu lubomelskiego № 48
№ 1 w 1938 roku
odbyta w Lubomlu, dnia 3 marca
Protokół

Po odprawieniu mszy św. księża zebrani odbyli spowiedź św.
Po zagajeniu przez księdza dziekana ustalono, że na konferencję
nie przybył ks. Potocki, kapelan z Maciejowa.
Odczytano list św. Pawła do Koryntian, rozdział XVI.
Ksiądz Milewski wygłosił konferencję Jakim być powinien kapłan,
by dobrze spowiadał i skutecznie pracował nad duszami.
Ustalono następujące terminy rekolekcji parafialnych:
Binduga – 21, 22 III
Luboml – 23, 24, 25 III
Maciejów – 3, 4 IV
Ostrówki – 27, 28, 29 III
Przewały – 15, 16, 17 III
Pulemiec – 8, 9 IV
Rymacze – 5, 6, 7 IV
Przyobiecano sobie wzajemną pomoc.
Ksiądz dziekan mówił o kursie w Kowlu KSK204 i zachęcał, by zarządy i kandydatki wzięły udział w kursie.
W wolnych wnioskach ustalono termin następnej konferencji
na dzień 11 czerwca. Referat Nowy Testament w świetle archeologii wygłosi
ks. Brajczewski, Orędzie Jezusa do swego kapłana – ks. Pożerski.
Mówiono o tym, w jakich domach ksiądz może bywać. Na tym
konferencja zakończona. Odmówiono modlitwy i Anioł Pański za dusze
zmarłych kapłanów dekanatu.
[podpisany]
Ksiądz dziekan Stefan Jastrzębski

204

Katolickie Stowarzyszenie Kobiet.
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Konferencja dekanatu lubomelskiego № 49
№ 2 w 1938 roku
odbyta w Lubomlu, dnia 11 czerwca
Protokół

Po odmówieniu modlitw i zagajeniu stwierdzono obecność wszystkich księży dekanatu lubomelskiego.
I. Ksiądz Milewski odczytał list II św. Pawła Apostoła do Koryntian,
rozdział I.
Ksiądz Kryweńczyk odczytał po polsku statuty Synodu Diecezjalnego od 325-331.
II. Ksiądz Pożerski wygłosił referat Orędzie Jezusa do swego kapłana. Ksiądz dziekan podziękował ks. Pożerskiemu za dobrze opracowany
referat. W dyskusji zabierali głos wszyscy obecni kapłani. Postanowiono:
nie chodzić na przyjęcia do znajomych przed świętami, być stanowczym,
gdy idzie o chwałę Boga.
Ksiądz dziekan mówił o towarzystwie rozwoju Kresów205, o postulatach wysuniętych na zebraniach towarzystwa, jak również przedstawił
poufne zarządzenia w sprawie Cerkwi prawosławnej, o rewindykacjach
kościołów, sprawowanie sakramentów dla nawróconych na łono Kościoła.
Dalej ksiądz dziekan mówił: by księża nie przyjmowali stanowisk
prezesów w organizacjach bez zezwolenia Arcypasterza, a nigdy nie przyjmowali stanowisk skarbników, o święceniach sztandarów.
Ustalono następną konferencję odbyć w pierwszych dniach października.
Wolne wnioski. Ksiądz Milewski: wpływać, by święta katolickie były
szanowane, by się nie zbierano na rozmaite zebrania przed sumą. Ksiądz
dziekan: po przedzwonieniu wychodzić zaraz z nabożeństwem, nie rozmawiać w zakrystii, nie załatwiać interesów w szatach kościelnych, a tym
bardziej nie prowadzić rozmów prywatnych. Pouczyć parafian o statutach
Synodu Plenarnego206.
Na tym konferencja zakończona. Odmówiono modlitwy i Anioł
Pański za zmarłych kapłanów dekanatu.
205

206

Być może chodziło o Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich działające w latach
1933-1939.
Synod plenarny obradował na Jasnej Górze w Częstochowie 25-26 sierpnia 1936 r.
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[podpisani]
Ksiądz dziekan Stefan Jastrzębski
Ks. Ignacy Pożerski – [sekretarz]
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Konferencja dekanatu lubomelskiego № 50
№ 3 w 1938 roku
odbyta w Lubomlu, dnia 1 października
Protokół

[nie wpisano protokołu]
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Konferencja dekanatu lubomelskiego № 51
№ 4 w 1938 roku
odbyta w Lubomlu, dnia 13 grudnia
Protokół

I. Po zagajeniu stwierdzono nieobecność księży: 1) ks. Pożerski –
chory, 2) ks. Szczepański207 nie przybył z powodu złej drogi, 3) ks. Domański208 nie miał pieniędzy na drogę, 4) ks. Perehuda – z powodu pogrzebu.
Odczytał ks. Milewski list II św. Pawła Apostoła do Koryntian,
rozdział III.
II. Ksiądz Kryweńczyk odczytał po polsku statuty Synodu Diecezjalnego od 232-237.
III. Referat: ks. Potocki O nowoczesnym człowieku. W dyskusji
zabierali głos wszyscy obecni księża.
IV. Ksiądz dziekan mówił o wykazach i sprawozdaniach, jakie mają
być złożone do 10 stycznia 1939 r., o sprawozdaniach..., o zakładaniu kół
szlachty zagrodowej209.
Następna konferencja dekanalna ma się odbyć we czwartek po
Popielcu.
V. Wolne wnioski. Ksiądz Kryweńczyk: jeżeli rząd nas „mianuje”
urzędnikiem stanu cywilnego, to dlaczego nie mamy przywilejów urzędniczych, a mianowicie – zniżka kolejowa, opłata pism urzędowych. Ksiądz
Milewski: dlaczego prawosławni „psalmiści” pobierają pobory od rządu,
a nasi organiści nie pobierają. Nas muszą zwolnić od płacenia podatków
gminnych. Ksiądz Brajczewski: nie płacić za dzierżawę ziemi kościelnej.
[podpisani]
Ksiądz dziekan Stefan Jastrzębski
Ks. Ignacy Pożerski – [sekretarz]

207
208
209

Ks. Adam Szczepański był w latach 1938-1939 administratorem parafii w Stawkach.
Ks. Nikodem Domański od wiosny 1938 r. był proboszczem parafii w Pulemcu.
Związek Szlachty Zagrodowej został formalnie powołany do życia 13 lutego 1938 r.
w Przemyślu. Na początku 1939 r. ZSzZ powstał na Wołyniu. Jego organem była
„Pobudka Wołyńska”.
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Konferencja dekanatu lubomelskiego № 52
№ 1 w 1939 roku
odbyta w Lubomlu, dnia 23 lutego
Protokół

I. Po zagajeniu przez księdza dziekana stwierdzono nieobecność ks.
Potockiego, kapelana sióstr niepokalanek w Maciejowie. Ksiądz dziekan
zaznaczył, że rozpoczynamy konferencję dekanalną w dniach smutku
i żałoby po stracie Ojca św. Piusa XI210, wielkiego papieża i miłośnika
Polski. Zaproponował odmówienie pobożnie Anioł Pański.
Następnie ksiądz dziekan wygłosił przemówienie: dobry pasterz
powinien dbać o owce swoje, powinien dołożyć wszelkich starań, by nad
parafią zabłysło słońce prawdy, miłości i zbawienia, a ku temu nadarza
się czas postu wielkiego.
II. Ksiądz Kryweńczyk odczytał po polsku statuty Synodu Diecezjalnego 337-346.
III. Ksiądz dziekan prosi o nadesłanie ksiąg metrykalnych za
1938 r. do podpisu i odpisów metrykalnych, podpisanych przez księży
proboszczów do odesłania do Kurii Biskupiej. Po zakończeniu rekolekcji
parafialnych, nadesłać szczegółowe sprawozdanie.
Przygotować naukę o bierzmowaniu.
Na mocy zarządzenia Kurii Biskupiej dzień koronacji Ojca św.
urządzić z przepychem i wygłosić stosowną naukę zapraszając na nabożeństwo władze i organizacje.
IV. Rekolekcje w parafiach odbywać się będą:
Binduga – 16 i 17 III
Luboml – 22, 23 III
Ostrówki – 19, 20, 21 III
Maciejów – 20, 21 III
Przewały – 30, 31 III
Stawki – 13, 14 III
Szack – [nie odnotowano]
Rymacze – 17, 18 III
V. Wolne wnioski. Ksiądz Kryweńczyk zgłosił memoriał, który został podpisany przez wszystkich obecnych księży i upoważniono księdza
210

Papież Pius XI zmarł 10 lutego 1939 r.
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dziekana do wysłania do Kurii Biskupiej i nieco zmieniony – do pana
wojewody. Skierować zapytanie do Kurii Biskupiej, czy można nieszpory
śpiewać (przez lud) po polsku, gdzie tego zachodzi potrzeba i nie ma
organu, organisty. Czy można, by Gorzkie Żale lud śpiewał coram Sanctissimo podczas cichej sumy tam, gdzie lud nie może zebrać się w godzinach
wieczornych.
Uchwalono odbyć następną konferencję dekanalną 3 czerwca. Na
tym konferencję dekanalną zakończono.
[podpisany]
Ksiądz dziekan Stefan Jastrzębski
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KATALOG DUCHOWIEŃSTWA
W Katalogu duchowieństwa zostały zamieszczone tylko podstawowe dane
o duchownych, którzy pracowali w dekanatach kowelskim i lubomelskim,
w tym stanowiska, jakie zajmowali w tychże dekanatach – kowelskim
(1927-1935) i lubomelskim (1927-1939).
Andruszewicz Franciszek (syn Antoniego) urodził się w 1880 r. we wsi
Jabłonówka w powiecie latyczowskim. Ukończył seminarium duchowne
w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1906 r. Po przybyciu
do Polski ze Związku Sowieckiego 15 września 1932 r., w ramach wymiany
więźniów politycznych, został proboszczem parafii w Przewałach. W lipcu
1935 r. został przeniesiony na stanowisko proboszcza parafii Buceń. Zmarł
w Kowlu 11 stycznia 1938 r. w Kowlu i tam został pochowany.
Bania Józef urodził się 14 lutego 1911 r. w Chrobrzu w powiecie pińczowskim. Ukończył seminarium duchowne w Łucku. Święcenia kapłańskie
otrzymał w 1935 r. Od sierpnia 1937 r. był proboszczem parafii w Pulemcu.
Zajmował się budową kościoła. Pracował tam do czerwca 1938 r. Zmarł
w 1992 r.
Brajczewski Stanisław urodził się 24 stycznia 1896 r. w Mianowie,
powiat Ostrów w ziemi łomżyńskiej. Ukończył seminarium duchowne
diecezji łucko-żytomierskiej. Naukę rozpoczął w Żytomierzu, a ukończył
w Gnieźnie; w międzyczasie (od kwietnia 1919 r. do listopada 1920 r.)
uczył się w seminarium we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał
w Gnieźnie 10 kwietnia 1921 r. z rąk bpa Ignacego Dubowskiego. Początkowo pracował jako prefekt kowelski w szkołach w Jagodzinie. Od 1927 r.
był pierwszym i ostatnim proboszczem parafii w Rymaczach utworzonej
w styczniu 1927 r. Zmarł 6 maja 1963 r. w Brudzewie. Został pochowany
we Włocławku.
Brodecki Mikołaj urodził się w 1895 r. Ukończył seminarium duchowne
w Żytomierzu. W 1919 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Do kwietnia
1928 r. był wikariuszem w Kowlu, potem administratorem w Warkowiczach. Zmarł w 1949 r.
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Budrys Stanisław urodził się w 1889 r. Ukończył seminarium duchowne
w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1916 r. Od 1919 r. należał
do diecezji kamienieckiej. W czerwcu 1927 r. z probostwa w Ołyce został
przeniesiony na takie samo stanowisko do Maciejowa, gdzie pracował
przez jeden rok. Zmarł po wojnie. Został pochowany na cmentarzu
w Bydgoszczy.
Czajkowski Józef urodził się w 1896 r. Przygotowywał się do kapłaństwa
w seminarium duchownym diecezji łucko-żytomierskiej: najpierw w Żytomierzu, następnie w Ołyce, Gnieźnie i Łucku. Święcenia kapłańskie
otrzymał 10 czerwca 1923 r. Od 1 stycznia 1933 r. do 1 września 1938 r.
był proboszczem parafii w Wielkiej Głuszy i tamże katechetą. Zmarł 20
sierpnia 1964 r. w Czarnowie k. Torunia i tam został pochowany.
Czechmestrzyński Franciszek urodził się w 1891 r. Ukończył seminarium
duchowne w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1917 r. Był
wieloletnim proboszczem parafii w Hołobach – od czerwca 1924 r. do czasu opuszczenia Wołynia w 1944 r. Zmarł 10 listopada 1962 r. w Łęczycy
i tam został pochowany.
Czurko Józef Kazimierz urodził się 7 lipca 1906 r. w Ostrowie k. Szczerca
(archidiecezja lwowska) w rodzinie Karola i Katarzyny z Forykiewiczów.
Przygotowanie do kapłaństwa rozpoczął w seminarium duchownym we
Lwowie, a ukończył w Łucku. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 czerwca
1933 r. Po śmierci ks. Adama Żółkiewskiego, w latach 1936-1937 był kapelanem niepokalanek w Maciejowie. Został zamordowany w sowieckim
więzieniu w Łucku 22 czerwca 1941 r.
Czyżewski Władysław urodził się 28 stycznia 1911 r. w Sławucie w rodzinie Grzegorza i Franciszki z domu Maurer. Ukończył seminarium duchowne w Łucku. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 marca 1936 r. Początkowo
pracował (dosyć krótko) jako wikariusz w Kowlu, potem na takim samym
stanowisku w Kostopolu i Janowej Dolinie. W czerwcu 1937 r. otrzymał
nominację na proboszcza parafii w Pulemcu, a już w sierpniu tego roku –
na proboszcza parafii w Chinoczach. Zmarł 12 maja 1994 r. w Rzeszowie.
Dąbrowski Michał urodził się 25 marca 1905 r. w Kamieńcu Podolskim
w rodzinie Franciszka i Marii z Ziubrzyckich. Ukończył seminarium
duchowne w Łucku. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 czerwca 1933 r.
Pierwszą jego placówką duszpasterską był Kowel, gdzie pełnił funkcję
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wikariusza do sierpnia 1934 r. Został rozstrzelany przez Niemców w Kostopolu 17 kwietnia 1942 r.
Dąbrowski Stanisław urodził się w 1886 r. Ukończył seminarium duchowne w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1909 r. W grudniu
1927 r. został proboszczem parafii w Kamieniu Koszyrskim. Pracował
na tym stanowisku do września 1935 r. Zmarł w 1962 r.
Domański Nikodem urodził się 29 sierpnia 1909 r. w Płoskirowie na Podolu w rodzinie rzemieślniczej Sylwestra i Marii z Gajurów. Ukończył
seminarium duchowne w Łucku. Święcenia kapłańskie otrzymał 24
czerwca 1934 r. Wiosną 1938 r. został proboszczem parafii w Pulemcu.
Zmarł 1 kwietnia 1987 r.
Dzikowski Józef urodził się 9 marca 1899 r. Ukończył seminarium duchowne w Łucku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1928 r. Na początku
1929 r. został administratorem parafii w Ratnie. Zmarł w 1956 r.
Fedorowicz Bronisław urodził się 3 października 1901 r. na Podolu. Do
kapłaństwa przygotowywał się w seminariach duchownych w Łomży
i Łucku. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1927 r. w Łucku. Jesienią 1929 r. został administratorem parafii w Wielkiej Głuszy. Na tym
stanowisku pozostawał do 1932 r. W 1932 r. był wikariuszem w Lubomlu.
Został zamordowany 19 września 1939 r. w Stolinie na Polesiu przez sowiecką grupę dywersyjną.
Giżyński Marceli urodził się w 1882 r. Ukończył seminarium duchowne
w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Karola Niedziałkowskiego (ostatnie udzielone przez tegoż biskupa) w uroczystość Zesłania
Ducha Św., 20 czerwca 1910 r. Był wieloletnim prefektem w Kowlu oraz
administratorem parafii w Buceniu. W sierpniu 1934 r. został przeniesiony
na stanowisko prefekta gimnazjum we Włodzimierzu Wołyńskim. Zmarł
w 1942 r. poza diecezją łucką.
Głowacz Walerian urodził się 29 stycznia 1909 r. w Kamieńcu Podolskim
w rodzinie Konstantego i Jadwigi z Janczewskich. Ukończył seminarium
duchowne w Łucku. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1934 r.
W sierpniu 1934 r. otrzymał nominację na stanowisko wikariusza w Kowlu. Pracował tam do września 1935 r. Zmarł w 1987 r.
Grabowski Henryk urodził się 8 kwietnia 1907 r. w miejscowości Daźwa
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w powiecie kowelskim w rodzinie Antoniego i Henryki z Mańkowskich.
Ukończył seminarium duchowne w Łucku. Święcenia kapłańskie otrzymał
24 czerwca 1924 r. W sierpniu 1934 r. otrzymał nominację na stanowisko
wikariusza w Kowlu. Pracował tam do 1935 r. Zmarł w 1944 r. w szpitalu
w Chełmie. Został pochowany w tym mieście.
Grodzicki Michał urodził się 29 września 1902 r. w Czernikowie w powiecie Włodzimierz Wołyński w rodzinie Atanazego i Marii z Szymańskich.
Ukończył seminarium duchowne w Łucku. Święcenia kapłańskie przyjął
5 kwietnia 1930 r. W latach 1930-1934 był wikariuszem w Kowlu. Ciężko
ranny, zmarł 26 lipca 1944 r. w szpitalu w Przeworsku. Został pochowany
na cmentarzu parafialnym w tymże mieście.
Iliński Paweł urodził się 6 lutego 1903 r. w Jamieńcu na Wołyniu (parafia Uszomierz) w rodzinie Joachima i Marii z Galickich. Seminarium
duchowne ukończył w Łucku. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 czerwca
1926 r. Przez pierwsze trzy lata po święceniach był prefektem w Kowlu
(w szkołach handlowej i powszechnej). Zmarł 18 marca 1994 r. w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.
Iwanicki Aleksander urodził się 21 grudnia 1903 r. w Choniakowie,
w powiecie łuckim, w rodzinie Wawrzyńca i Teresy z Kotołowskich.
Ukończył seminarium duchowne w Łucku. Święcenia kapłańskie otrzymał
10 lutego 1929 r. Pierwszą jego placówką był wikariat w Kowlu. W maju
1930 r. otrzymał nominację na stanowisko wikariusza w Równem. Zmarł
28 maja 1980 r. w Elblągu i tam został pochowany.
Jarosiewicz Adolf urodził się w 1887 r. w Barze na Podolu. Ukończył
seminarium Duchowne w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał
w 1911 r. Od 1927 r. do połowy 1929 r. pełnił funkcję wikariusza-substytuta
w Kowlu; w zastępstwie proboszcza kowelskiego ks. Feliksa Sznarbachowskiego kierował parafią kowelską. Był kanonikiem honorowym kapituły
katedralnej w Łucku. Zginął w sierpniu 1944 r. we Lwowie podczas bombardowania dworca kolejowego.
Jastrzębski Bolesław urodził się w 1893 r. Ukończył seminarium duchowne w Łucku. W 1925 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był pierwszym
proboszczem parafii w Mielnicy utworzonej 22 kwietnia 1927 r. We wrześniu 1931 r. został proboszczem parafii w Maniewiczach, gdzie zmarł 13
czerwca 1942 r.
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Jastrzębski Stefan urodził się 11 września 1881 r. w Tetyjowie na Kijowszczyźnie w rodzinie Erazma i Pauliny z Chmielowskich. Ukończył seminarium duchowne w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1907 r.
Od 4 sierpnia 1920 r. był proboszczem w Lubomlu i jednocześnie dziekanem dekanatu kowelskiego. W 1928 r. otrzymał nominację na dziekana
dekanatu lubomelskiego. Jednocześnie pełnił funkcję dziekana dekanatu
kowelskiego do 1935 r. W 1932 r. został uhonorowany godnością kanonika
honorowego kapituły kolegiackiej w Ołyce. Luboml opuścił 16 czerwca
1944 r. Zmarł 10 czerwca 1961 r. w Polichnie i tam został pochowany.
Kamiński Aleksander urodził się 24 kwietnia 1905 r. w Żbikowie k. Warszawy w rodzinie Aleksandra i Leokadii z Jędrzejewskich. Ukończył seminarium duchowne w Łucku. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 kwietnia
1930 r. W latach 1930-1931 był prefektem w szkołach powszechnych
w Kowlu. Zmarł w 1966 r.
Kossarzecki Władysław urodził się 3 maja 1904 r. w Petersburgu w rodzinie Dionizego i Elżbiety z Łosiów. Ukończył seminarium duchowne
w Łucku. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 grudnia 1928 r. Pierwszą jego
placówką (od 1 stycznia 1929 r.) była prefektura w Kowlu. 1 września
1929 r. został skierowany do pomocy rektorowi seminarium włodzimierskiego. Zmarł w 1955 r.
Kotwicki Jan urodził się w 1898 r. w Szedskiej Budzie w powiecie żytomierskim w rodzinie zubożałego szlachcica Jana i Petroneli z Mościckich.
Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium duchownym diecezji
łucko-żytomierskiej w Żytomierzu, następnie w Ołyce i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w Gnieźnie w 1922 r. W maju 1930 r. został
mianowany wikariuszem w Kowlu i administratorem nowo utworzonej
parafii w Zasmykach. Pracował tam do 1931 r. Został zamordowany przez
UPA 11 lipca 1943 r. w kościele w Chrynowie.
Kowalski Witold urodził się w 1899 r. w Makarowie na Kijowszczyźnie.
Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium diecezji łucko-żytomierskiej – najpierw w Gnieźnie, a od 1922 r. w Łucku. Święcenia kapłańskie
otrzymał 19 lipca 1925 r. z rąk bpa Michała Godlewskiego. Po święceniach
pracował jako prefekt w Wielkiej Głuszy (parafia Kamień Koszyrski), a po
erygowaniu tamże parafii w 1927 r., został jej administratorem. Jesienią
1929 r. został mianowany administratorem parafii w Lewaczach. Zmarł
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18 kwietnia 1960 r. jako pomocnik proboszcza parafii pw. św. Jakuba
w Toruniu.
Kozakiewicz Jan urodził się 18 grudnia 1903 r. w Turczyńcach na Podolu
w rodzinie rolniczej Jana i Józefy z domu Zelak. Ukończył seminarium
duchowne w Łomży. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1927 r.
w Łucku z rąk bpa Adolfa Piotra Szelążka. We wrześniu 1927 r. został
wikariuszem w Kowlu. Funkcję tę pełnił do 1928 r. W 1931 r. wrócił
na wikariat do Kowla. 19 czerwca 1935 r. uzyskał stopień magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W czerwcu 1936 r. otrzymał
nominację na proboszcza parafii w Pulemcu, gdzie pracował do czerwca
1937 r. Zmarł 25 lipca 1961 r. w Lidzbarku Warmińskim i tam został
pochowany.
Kozicz Rajmund urodził się w 1888 r. Ukończył seminarium duchowne
w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1913 r. W sierpniu 1934 r.
przeniesiony na stanowisko proboszcza parafii w Mielnicy. Pracował tam
do połowy 1937 r. Zmarł w 1969 r.
Kryweńczyk Wiktor (syn Józefa) urodził się 8 grudnia 1898 r. we wsi
Koszów w powiecie skwirskim na Kijowszczyźnie. Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium duchownym diecezji łucko-żytomierskiej,
początkowo w Żytomierzu, potem w Ołyce i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 kwietnia 1921 r. w Gnieźnie z rąk bpa Ignacego
Dubowskiego. W 1935 r. został proboszczem parafii w Przewałach. Był
ostatnim proboszczem tej parafii. Zmarł 16 listopada 1960 r. w Myśliborzu
i tam został pochowany.
Kukuruziński Adolf urodził się 17 czerwca 1894 r. w Gniewaniu na Podolu w rodzinie rolnika Feliksa Kukuruzy i Rozalii z Lachowiczów. Ukończył
seminarium duchowne w Żytomierzu. W 1917 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1927 r. uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1930-1931 był proboszczem parafii
w Turzysku. Zmarł 23 listopada 1970 r. w Prószkowie k. Opola.
Leszczyński Mieczysław urodził się 21 stycznia 1904 r. w Dunajowcach
w rodzinie Mikołaja i Adolfiny z domu Karwacka. Ukończył seminarium
duchowne w Łucku. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 kwietnia 1928 r.
W latach 1929-1931 był prefektem w Kowlu. Zmarł 15 maja 1994 r.
w North Tonawandzie (USA) jako pallotyn.
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Lewiński Jan (syn Innocentego) urodził się 28 maja 1871 r. w Kamieńcu
Podolskim. Seminarium duchowne ukończył w Żytomierzu. Święcenia
kapłańskie otrzymał w 1893 r. Po przybyciu do diecezji łuckiej ze Związku
Sowieckiego 18 stycznia 1931 r., w ramach wymiany więźniów politycznych, został proboszczem parafii w Turzysku w sierpniu tego roku; w maju
1935 r. na własną prośbę zwolniony z tego stanowiska. Zamieszkał jako
rezydent w Sarnach. Był prałatem kapituły kolegiackiej w Ołyce. Należał
do diecezji kamienieckiej. Zmarł w Łodzi 27 maja 1952 r.
Łowejko Piotr urodził się 2 grudnia 1888 r. w zaścianku Ozierawki, powiat
Lepel. Przygotowywał się do kapłaństwa w seminarium duchownym diecezji łucki-żytomierskiej, najpierw w Żytomierzu, potem w Ołyce i Gnieźnie.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1922 r. w Gnieźnie. Przerzucony przez
Sowietów na terytorium Polski, został mianowany czasowo wikariuszem
w Kowlu w czerwcu 1928 r. Jeszcze w tym samym roku został proboszczem
parafii w Bindudze. Pracował tam do sierpnia 1934 r. Zmarł 1 sierpnia
1965 r. w Głubczycach.
Mackiewicz Kazimierz urodził się 18 marca 1902 r. w Boguszach, powiat
Sokółka, województwo białostockie w rodzinie Jana i Anny z Kokszów.
Przygotowanie do kapłaństwa rozpoczął w seminarium duchownym
w Wilnie, kontynuował w Łucku. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 stycznia 1932 r. Po święceniach został administratorem, a potem proboszczem
parafii w Zasmykach. Zmarł 29 stycznia 1985 r. w Białymstoku i tam
został pochowany.
Milewski Korwin- Franciszek urodził się 30 marca 1878 r. w rodzinie
ziemiańskiej Franciszka-Pawła i Apolonii z Siderskich. Ukończył seminarium duchowne w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 maja
1902 r. W 1928 r. został proboszczem parafii w Ostrówkach. Od połowy
października 1932 r. był proboszczem parafii w Maciejowie. Zmarł 25
listopada 1966 r. w Zamku Bierzgłowskim k. Torunia. Został pochowany
na cmentarzu parafii pw. św. Jakuba w Toruniu.
Moszkowski Konrad (syn Konstantego) urodził się w 1881 r. w Tereszkach na Kijowszczyźnie. Ukończył seminarium duchowne w Żytomierzu.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1904 r. W kwietniu 1928 r. przeniesiony
ze stanowiska proboszcza parafii w Warkowiczach na takież w Przewałach. Pozostał na tym stanowisku do czerwca 1933 r. W 1930 r. został
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uhonorowany godnością kanonika honorowego kapituły kolegiackiej
w Ołyce. Zmarł w 1964 r. w Zamku Bierzgłowskim k. Torunia.
Nowak Stanisław urodził się 6 stycznia 1908 r. w Rachwałowicach w powiecie pińczowskim w rodzinie Mikołaja i Marianny z Podłew. Ukończył
seminarium duchowne w Łucku. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 marca
1933 r. Po święceniach został prefektem w Piszczu, w sierpniu 1934 r. został przeniesiony na stanowisko prefekta gimnazjum w Dubnie i rektora
kościoła Sióstr Opatrzności Bożej w Dubnie.
Orłowski Bolesław urodził się 16 lipca 1903 r. w Koziatynie na Żytomierszczyźnie w rodzinie Jana i Elżbiety z Sosnowskich. Ukończył seminarium duchowne w Łucku. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 kwietnia
1930 r. Pierwszą jego placówką duszpasterską był Kowel, gdzie pracował
do września 1930 r. na stanowisku wikariusza. Zmarł 30 października
1978 r. w Mirsku na Śląsku.
Ostaszewski Leon urodził się w 1901 r. Ukończył seminarium duchowne
w Łucku. W 1926 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1930-1931
był wikariuszem w Kowlu.
Pasławski Mikołaj urodził się w 1876 r. Ukończył seminarium duchowne
w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1899 r. Z dniem 1 czerwca
1927 r. objął stanowisko proboszcza parafii Powursk. Na początku 1931 r.
został prefektem w Kowlu. Zmarł w 1948 r.
Pejkert Bolesław urodził się w 1888 r. Ukończył seminarium duchowne
w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1914 r. W latach 19261928 był administratorem, następnie proboszczem parafii w Ratnie. Zmarł
w 1947 r.
Perehuda Telesfor urodził się 4 stycznia 1892 r. w Cudnowie na Wołyniu
w rodzinie Antoniego i Marianny. Ukończył seminarium duchowne w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1915 r. Od listopada
1936 r. pracował na stanowisku proboszcza parafii w Ostrówkach. Zmarł
23 lipca 1975 r. w Jarosławiu w powiecie Środa Śląska.
Potocki Czesław urodził się 27 września 1909 r. w Ziomakach, powiat
węgrowski, w rodzinie Jana i Bronisławy z Pogorzelskich. Ukończył seminarium duchowne w Łucku. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 czerwca
1933 r. W roku szkolnym 1933/1934 był prefektem szkół powszechnych
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w Kowlu. W 1937 r. został kapelanem niepokalanek w Maciejowie. Zmarł
w 1987 r.
Pożerski Ignacy urodził się 10 października 1898 r. w Poniewieżu na Litwie w rodzinie Michała i Zofii z Więckiewiczów. Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium duchownym diecezji łucko-żytomierskiej,
najpierw w Żytomierzu, następnie w Ołyce, Gnieźnie i Łucku. Święcenia
kapłańskie otrzymał w 1923 r. w Łucku. W sierpniu 1934 r. został proboszczem parafii w Bindudze. Był ostatnim proboszczem tejże parafii.
Zmarł w 1964 r.
Romanowski Ignacy urodził się 26 czerwca 1894 r. w majątku Łapcza
pod Mozyrzem w rodzinie Ferdynanda i Karoliny z Wysłouchów. Do
kapłaństwa przygotowywał się w seminariach duchownych w: Wilnie,
następnie Petersburgu i Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 15
października 1919 r. w Łucku. Po przybyciu w 1925 r. przez „zieloną granicę” ze Związku Sowieckiego do Polski otrzymał stanowisko proboszcza
parafii w Bindudze. W czerwcu 1928 r. został przeniesiony na takie samo
stanowisko do Maniewicz. Zmarł nagle w Chełmie 9 kwietnia 1931 r.;
został pochowany 13 kwietnia w Maniewiczach.
Rutkowski Franciszek (syn Jakuba) urodził się w 1882 r. Święcenia
kapłańskie otrzymał w 1906 r. Należał do archidiecezji mohylewskiej.
W latach 1926-1927 był proboszczem parafii w Maniewiczach. Został
rozstrzelany w łuckim więzieniu 22 czerwca 1941 r. Pochowano go
na cmentarzu w Łucku.
Sikorski Stanisław urodził się 8 maja 1907 r. w Płocku w rodzinie Jana
i Marianny z Janiszewskich. Ukończył seminarium duchowne w Łucku.
Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1934 r. Od września 1934 r.
był prefektem szkół powszechnych w Kowlu.
Sobolewski Felicjan urodził się w 1887 r. Ukończył seminarium duchowne
w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1912 r. W latach 19321933 był proboszczem parafii w Przewałach.
Sokołowski Kazimierz urodził się 20 grudnia 1883 r. we wsi Nowoarchangielsk w guberni chersońskiej w rodzinie Aleksandra i Elwiry. Ukończył
seminarium duchowne w Saratowie, stolicy diecezji tyraspolskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1907 r. Do diecezji łuckiej przybył 3 stycznia
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1928 r. ze Związku Sowieckiego w ramach wymiany więźniów. Od kwietnia
1928 r. pracował w Kowlu na stanowisku wikariusza. W czerwcu 1928 r.
otrzymał nominację na stanowisko proboszcza w parafii Ptycza (dek.
Dubno). Zmarł 12 listopada 1937 r. w szpitalu we Lwowie i w tymże
mieście został pochowany.
Spisacki Oktawian urodził się w 1885 r. Ukończył seminarium duchowne
w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1908 r. Uciekł do Polski
ze Związku Sowieckiego w 1928 r. Początkowo był proboszczem parafii
w Sarnach. Jesienią 1929 r. został czasowym zastępcą proboszcza parafii
w Kowlu. W 1930 r. został przeniesiony do Łucka. Zmarł w 1946 r. w parafii
Babiak (diecezja włocławska) i tam został pochowany.
Swirtum Tadeusz urodził się 6 stycznia 1905 r. w miejscowości Niemiercze na Podolu w rodzinie Alfreda i Stefanii z Tokarzewskich. Ukończył
seminarium duchowne w Łucku. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 kwietnia
1930 r. Od września 1931 r. do września 1936 r. był prefektem w Kowlu,
w szkole powszechnej № 4 i Państwowej Szkole Mierniczo-Drogowej.
Zmarł 10 lutego 1995 r. w Reszlu i tam został pochowany.
Szczepański Adam urodził się w 1908 r. Święcenia kapłańskie otrzymał
w 1935 r. w Zgromadzeniu Księży Filipinów. W 1938 r. został inkardynowany do diecezji łuckiej. W latach 1938-1939 był administratorem parafii
w Stawkach. Zmarł w 1994 r.
Sznarbachowski Feliks urodził się 29 maja 1878 r. w Browkach k. Żytomierza w rodzinie Mikołaja i Marii z Korybut-Romanowskich. Ukończył
seminarium duchowne w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał
w 1899 r. W grudniu 1921 r. objął stanowisko proboszcza parafii w Kowlu,
gdzie rozpoczął budowę Kościoła-Pomnika. W 1909 r. otrzymał godność
kanonika honorowego kapituły katedralnej łucko-żytomierskiej, w 1919 r.
– dziekana kapituły kolegiackiej w Ołyce, w 1920 – protonotariusza
apostolskiego ad instar. Zmarł 10 sierpnia 1931 r. w Kowlu i tam został
pochowany.
Szostak Józef urodził się 2 lutego 1905 r. w Skotnikach k. Pińczowa
w rodzinie Ignacego i Marianny z Gniadych. Ukończył seminarium
duchowne w Łucku. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 czerwca 1933 r.
W 1935 r. został administratorem parafii w Małych Hołobach. Pracował
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tam do śmierci 5 kwietnia 1943 r. Został zamordowany przez Ukraińców
w drodze powrotnej z Lubieszowa.
Szpaczyński Władysław urodził się 13 marca 1887 r. w Cudnowie
na Wołyniu w rodzinie Rajmunda i Franciszki z Ogińskich. Ukończył
seminarium duchowne w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał
w Żytomierzu z rąk bpa Karola Niedziałkowskiego w uroczystość Zesłania Ducha Św. 20 czerwca 1910 r. W sierpniu 1934 r. został przeniesiony
na stanowisko prefekta do Kowla. W 1929 r. został odznaczony godnością
kanonika honorowego kapituły katedralnej w Łucku. Zginął prawdopodobnie w 1941 r. w czasie transportu do sowieckiego łagru.
Święcicki Walerian urodził się 14 kwietnia 1902 r. w Rutce k. Sokółki.
Ukończył seminarium duchowne w Łucku. W 1927 r. otrzymał święcenia
kapłańskie. W czerwcu 1928 r. został przeniesiony ze stanowiska administratora parafii w Kątach (Kutach) na takie samo stanowisko do Ratna. W 1929 r. został wikariuszem w Kowlu, a w maju 1930 r. przeszedł
na wikariat do Równego. Zmarł 30 września 1946 r. w Krakowie. Został
pochowany na Cmentarzu Rakowickim.
Tarczewski Mikołaj urodził się 30 lipca 1875 r. w Nowomoskowsku.
Ukończył seminarium duchowne w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie
otrzymał 15 czerwca 1901 r. W lipcu 1935 r. przeniesiony z Zabłociec
na stanowisko proboszcza parafii w Turzysku. Zmarł 26 kwietnia 1952 r.
w Kwidzynie i tam został pochowany.
Tesarewicz Kazimierz urodził się 5 marca 1895 r. w miejscowości Właszczyńce na Wołyniu. Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium
duchownym diecezji łucko-żytomierskiej w Żytomierzu, Ołyce, Gnieźnie i Łucku. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 czerwca 1923 r. w Łucku.
We wrześniu 1931 r. objął stanowisko proboszcza parafii w Mielnicy.
W sierpniu 1934 r. został przeniesiony na takie samo stanowisko do parafii w Lewaczach. Zmarł 6 stycznia 1979 r. w Poznaniu na Starołęce i tam
został pochowany.
Tokarzewski Marian urodził się 2 lutego 1874 r. w Szepinkach k. Baru
na Podolu. Ukończył seminarium duchowne w Żytomierzu. W 1896 r.
otrzymał święcenia kapłańskie. W 1931 r., po śmierci ks. Ignacego Romanowskiego, był przez kilka miesięcy administratorem parafii w Maniewiczach. Po śmierci ks. Feliksa Sznarbachowskiego, objął w sierpniu
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1931 r. stanowisko proboszcza parafii w Kowlu, gdzie kontynuował budowę Kościoła-Pomnika. Od września 1935 r. był dziekanem dekanatu
kowelskiego. Należał do diecezji kamienieckiej. Zginął w 1941 r. podczas
ewakuacji przez Sowietów więźniów z łuckiego więzienia.
Topolnicki Franciszek urodził się 28 stycznia 1874 r. w Tomaszówce
k. Płoskirowa w rodzinie Michała i Józefiny z Błażejewskich. Ukończył
seminarium duchowne w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał
w 1897 r. Tylko rok pracował w parafii Przewały na stanowisku wikariusza-substytuta – od czerwca 1927 r. do kwietnia 1928 r. W tym czasie był
także administratorem parafii Stawki utworzonej 31 maja 1927 r. Zmarł
6 marca 1936 r. jako proboszcz parafii w Tomaszgrodzie i administrator
parafii w Klesowie.
Uroda Mikołaj urodził się w 1883 r. Ukończył seminarium duchowne
w Żytomierzu. W 1906 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 19241930 był proboszczem parafii w Turzysku. W maju 1930 r. został mianowany proboszczem parafii w Klewaniu. Zmarł w Równem 11 lipca 1942 r.
Został pochowany w Hruszwicy.
Wetmański Henryk urodził się w 1889 r. Do śmierci był proboszczem
parafii w Przewałach. Od 1926 r. przebywał na leczeniu w Zakopanem.
Zmarł w Płocku 13 października 1927 r. i tam został pochowany. Bp Szelążek delegował na jego pogrzeb księży Adolfa Jarosiewicza i Aleksandra
Pierzchałę.
Wojciechowski Marcin urodził się w 1901 r. w Satanowie na Podolu
w rodzinie Kajetana i Antoniny z Mackiewiczów. Do kapłaństwa przygotowywał się w seminariach duchownych w Łomży i Łucku. Święcenia
kapłańskie otrzymał w 1927 r. Początkowo był wikariuszem w Zofiówce,
a w latach 1928-1930 prefektem szkoły kolejowej powszechnej № 5 w Kowlu. W 1930 r. rozpoczął studia teologiczne w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim w Lublinie. Zmarł w 1971 r. w Baltimore (USA).
Wolborski Kacper urodził się w 1865 r. w Rawie Mazowieckiej w rodzinie Franciszka i Marii z Goszczyńskich. Do kapłaństwa przygotowywał
się w seminariach duchownych w Warszawie i Sandomierzu. Święcenia
kapłańskie otrzymał w 1890 r. Przez 19 lat (od 1901 r.) przebywał na zesłaniu. Proboszczem w Ostrówkach był od czerwca 1920 r. W latach
1928-1931 pracował w Maciejowie. W 1931 r. wrócił do Ostrówek, gdzie
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pracował do śmierci. W 1930 r. został uhonorowany godnością kanonika
honorowego kapituły katedralnej w Łucku. Zmarł 11 października 1936 r.
w Ostrówkach i tam został pochowany.
Woronowicz Stanisław urodził się 12 (24) sierpnia 1895 r. w Petersburgu w rodzinie kolejarza Ignacego i Łucji z Zakrzewskich. Ukończył
seminarium duchowne w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał
15 marca 1919 r. W lipcu 1921 r. został proboszczem parafii w Kamieniu
Koszyrskim, gdzie pracował bez przerwy do 1 stycznia 1928 r. kiedy
rozpoczął pracę duszpasterską w parafii w Młynowie. Zmarł w 1961 r.
w Dusznikach Zdroju.
Zajkowski Stefan urodził się 2 września 1901 r. w miejscowości Stawiski
(województwo białostockie) w rodzinie Jana i Klementyny z Warzyńskich.
Do kapłaństwa przygotowywał się w Łomży i Łucku. Święcenia kapłańskie
otrzymał 20 czerwca 1926 r. Od września 1927 r. był prefektem szkoły
kolejowej powszechnej № 5 w Kowlu. W czerwcu 1928 r. otrzymał urlop
na dalsze studia. Zmarł 4 grudnia 1988 r. w Warszawie. Został pochowany
na Cmentarzu Bródnowskim.
Żółkiewski Adam urodził się 1 stycznia 1873 r. w Krzemieńcu w rodzinie Ignacego i Emilii z Bednarskich. Seminarium duchowne ukończył
w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 marca 1898 r. Na
początku 1927 r. został przeniesiony ze stanowiska proboszcza parafii
w Ołyce na stanowisko kapelana niepokalanek w Maciejowie. W 1917 r.
został uhonorowany godnością kanonika honorowego kapituły kolegiackiej w Ołyce, a w 1932 r. podniesiony do godności prałata-dziekana tejże
kapituły. Zmarł 21 stycznia 1936 r. w Maciejowie. Tam też, na cmentarzu
niepokalanek, został pochowany.
Żyliński Bolesław urodził się 30 października 1894 r. w Lubaczu k. Berezyny (obecnie Białoruś) w rodzinie Józefa i Konstancji z Dąbrowskich.
Przygotowanie do kapłaństwa rozpoczął w seminarium duchownym w Petersburgu, a kontynuował w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał
28 lutego 1920 r. w Łucku. Po ucieczce ze Związku Sowieckiego przybył
do diecezji łuckiej we wrześniu 1930 r. Do czerwca 1937 r. był proboszczem parafii w Powursku. Zbudował tam kościół. Został zamordowany
najprawdopodobniej w więzieniu sowieckim wkrótce po zajęciu Wołynia
przez Armię Czerwoną we wrześniu 1939 r.
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OBSADA PARAFII
Dekanat Kowel (1927-1935)
Stefan Jastrzębski – dziekan w latach 1920-1935
Marian Tokarzewski – dziekan od 1 IX 1935 r.
Buceń
Marceli Giżyński – administrator w Buceniu i katecheta w Kowlu (do
lipca 1935 r.)
Franciszek Andruszewicz – proboszcz (od lipca 1935, †1938)
Hołoby
Franciszek Czechmestrzyński – proboszcz
Stanisław Pszonka – wikariusz (do 1931 r. jako student KUL)
Kamień Koszyrski
Stanisław Woronowicz – proboszcz (do grudnia 1927 r.)
Stanisław Dąbrowski – proboszcz (od grudnia 1927 r. do września 1935 r.)
Feliks Bujalski – proboszcz (od września 1935 r. do maja 1937 r.)
Kowel
Feliks Sznarbachowski – proboszcz (do śmierci 10 sierpnia 1931 r.)
Marian Tokarzewski – proboszcz (od września 1931 r.)
wikariusze:
Adolf Jarosiewicz – wikariusz-substytut (do jesieni 1929)
Oktawian Spisacki – wikariusz-substytut (od jesieni 1929)
Jan Kozakiewicz – (od października 1927 r. do 1928 r., od 1931 r. do czerwca 1936 r.)
Mikołaj Brodecki (do kwietnia 1928 r.)
Kazimierz Sokołowski (od kwietnia do czerwca 1928 r.)
Piotr Łowejko (od czerwca 1928 r.)
Walerian Święcicki (do 1929 r. do maja 1930 r.)
Aleksander Iwanicki (od kwietnia 1929 r.)
Jan Kotwicki (od maja 1930 r.)
Leon Ostaszewski (do września 1930 r. do września 1931 r.)
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Michał Grodzicki (od czerwca 1930 r. do sierpnia 1934 r.)
Michał Dąbrowski (od 1933 r. do sierpnia 1934 r.)
Henryk Grabowski (od sierpnia 1934 r. do października 1935 r.)
Walerian Głowacz (od sierpnia 1934 r. do września 1935 r.)
katecheci:
Marceli Giżyński (do sierpnia 1934 r.)
Paweł Iliński (od 1926 r.)
Stefan Zajkowski (od września 1927 r. do czerwca 1928 r.)
Marcin Wojciechowski (od września 1928 r.)
Władysław Kossarzecki (do jesieni 1929 r.)
Mieczysław Leszczyński (od jesieni 1929 r.)
Aleksander Kamiński (1930-1931)
Mikołaj Pasławski (od początku 1931 r.)
Tadeusz Swirtun (1931-1936)
Czesław Potocki (od września 1933 r. do sierpnia 1934 r.; od lipca 1935 r.)
Władysław Szpaczyński (od września 1934 r.)
Stanisław Sikorski (od września 1934 r.)
Małe Hołoby – parafia erygowana 20 marca 1935 r.
Józef Szostak – administrator
Maniewicze
Franciszek Rutkowski – proboszcz (od końca 1926 r.)
Ignacy Romanowski – proboszcz (od czerwca 1928 r. do śmierci 9 kwietnia 1931 r.)
Marian Tokarzewski – administrator (od kwietnia do sierpnia 1931 r.)
Bolesław Jastrzębski – proboszcz (od września 1931 r.)
Mielnica – parafia erygowana 22 kwietnia 1927 r.
Bolesław Jastrzębski – proboszcz (pierwszy, do sierpnia 1931 r.)
Kazimierz Tesarewicz (od sierpnia 1931 r. do sierpnia 1934 r.)
Rajmund Kozicz (od sierpnia 1934 r. do czerwca 1937 r.)
Powursk – parafia erygowana w 1924 r.
Mikołaj Pasławski – proboszcz (od 1 czerwca 1927 r.)
Bolesław Żyliński – administrator potem proboszcz (koniec 1930 r.
do czerwca 1937 r.)
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Ratno
Bolesław Pejkert – administrator (od 1926 r.), proboszcz (do czerwca
1928 r.)
Walerian Święcicki – administrator (od czerwca 1928 r.)
Józef Dzikowski – administrator (od 1929 r.)
Turzysk
Mikołaj Uroda – proboszcz (do maja 1930 r.)
Adolf Kukuruziński – proboszcz (od maja 1930 r.)
Jan Lewiński – proboszcz (od czerwca 1931 r. do czerwca 1935 r.)
Mikołaj Tarczewski – proboszcz (od lipca 1935 r.)
Wielka Głusza – parafia erygowana w 1927 r.
Witold Kowalski – administrator (do jesieni 1929 r.)
Bronisław Fedorowicz – administrator (od jesieni 1929 r.)
Józef Czajkowski – proboszcz (od 1 stycznia 1933 r. do września 1938 r.)
Zasmyki – parafia erygowana w 1927 r.
Jan Kotwicki – administrator (od maja 1930)
Kazimierz Mackiewicz – proboszcz (od 1932 r.)
Dekanat Luboml
Stefan Jastrzębski – dziekan
Binduga
Ignacy Romanowski – proboszcz (do czerwca 1928 r.)
Piotr Łowejko – proboszcz (od 1928 r. do sierpnia 1934 r.)
Ignacy Pożerski – proboszcz (od sierpnia 1934 r.)
Luboml
Stefan Jastrzębski – proboszcz (od 1920 r.)
Kazimierz Szyndler – wikariusz (od lutego do maja 1937 r.)
Maciejów
Stanisław Budrys – proboszcz (od czerwca 1927 r.)
Kacper Wolborski – proboszcz (1928-1931)
Franciszek Korwin-Milewski – proboszcz (od 1931 r.)
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kapelani niepokalanek
Adam Żółkiewski (od 1927 r. do śmierci 21 stycznia 1936 r.)
Kazimierz Józef Czurko (do sierpnia 1937 r.)
Czesław Potocki (od sierpnia 1937 r.)
Opalin
Proboszcz z Ostrówek – administrator
Ostrówki
Kacper Wolborski – proboszcz (1920-1928, od 1931 r. do śmierci 11
października 1936 r.)
Franciszek Korwin-Milewski – proboszcz (1928-1931)
Roman Kmiecik ze Zgromadzenia Św. Krzyża z Czartoryska – tymczasowy
administrator po śmierci ks. Kacpra Wolborskiego
Telesfor Perehuda – proboszcz (od listopada 1936 r.)
Przewały
Henryk Wetmański – proboszcz (do śmierci 13 października 1927 r.)
Franciszek Topolnicki – wikariusz-substytut (od czerwca 1927 r. do kwietnia 1928 r.)
Konrad Moszkowski – proboszcz (od kwietnia 1928 r. do czerwca 1932 r.)
Felicjan Sobolewski – proboszcz (od czerwca 1932 r. do czerwca 1933 r.)
Franciszek Andruszewicz – proboszcz (od czerwca 1933 r. do czerwca
1935 r.)
Wiktor Kryweńczyk – proboszcz (od lipca 1935 r.)
Piszcze (od 1936 r. Pulemiec) – parafia erygowana 20 marca 1935 r.
Jan Kozakiewicz – proboszcz (od czerwca 1936 r. do czerwca 1937 r.)
Władysław Czyżewski – proboszcz (od czerwca 1937 r.)
Józef Bania – proboszcz (od sierpnia 1937 r.)
Nikodem Domański – proboszcz (od czerwca 1938 r.)
Rymacze – parafia erygowana w styczniu 1927 r.
Stanisław Brajczewski – administrator i następnie proboszcz (pierwszy
i ostatni)
Stawki – parafia erygowana 31 maja 1927 r.
Proboszcz z Przewał – administrator
Stanisław Dutka, wikariusz z Kowla – w sierpniu 1938 r. mianowany
tymczasowym administratorem
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Michał Lachiewicz – proboszcz (od czerwca 1938 r.)
Adam Szczepański – proboszcz (od października 1938 r.)
Szack – parafia erygowana w 1938 (wydzielona z parafii Luboml)
Bronisław Reroń – administrator w Szacku i wikariusz w Lubomlu (od
czerwca 1938 r.)
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Indeks osób
Andruszewicz Franciszek 72, 76, 84, 88, 91, 124, 139, 142
Andryka Piotr 12
Augustynowicz Hiacynta 26
Bania Józef 114, 115, 124, 142
Baranowski Walerian 38
Bielak Włodzimierz 137
Bieńkowski Ludomir 90
Brajczewski Stanisław 6, 7, 14, 16, 17, 20, 25, 28, 31, 33, 36, 42, 44, 47, 49,
72, 76, 82, 88, 96, 104, 106, 108, 114, 115, 117, 121, 124, 142
Brodecki Mikołaj 14, 17, 20, 21, 23, 124, 139
Budrys Stanisław 7, 14, 17, 20, 21, 23, 25, 125, 141
Bujak Grzegorz 9
Bujalski Feliks 139
Burzyński Antoni 43
Byszewska Alicja 56, 70
Chmielnicki Zygmunt 50
Czajkowski Józef 67, 69, 76, 81, 87, 88, 94, 95, 98, 125, 141
Czechmestrzyński Franciszek 7, 14, 16, 17, 20, 23, 25, 28, 30, 31, 33, 36,
42, 49, 51, 52, 54, 61, 63, 65, 70, 72-74, 76, 77, 81, 85, 86, 88, 89,
96, 98, 125, 139
Czurko Józef Kazimierz 109, 111, 113, 125, 142
Czurko Karol i Katarzyna (z Forykiewiczów) 125
Czyżewscy Grzegorz i Franciszka (z Maurerów) 125
Czyżewski Florentyn 6, 63
Czyżewski Władysław 125, 142
Dąbrowscy Franciszek i Maria (z Ziubrzyckich) 125
Dąbrowski Michał 72, 74, 76, 125, 140
Dąbrowski Stanisław 7, 10, 20, 21, 23-26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 40,
42-44, 47, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 62, 63, 65, 72-74, 76, 77, 79, 82, 84,
85, 87-90, 93, 95, 98, 126, 139
Dębowska Maria 62, 137
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Domańscy Sylwester i Maria (z Gajurów) 126
Domański Nikodem 121, 126, 142
Dubowski Dub- Ignacy 5, 6, 8, 124, 129
Dutka Stanisław 12, 142
Dzikowski Józef 30, 31, 33, 36, 42, 43, 49, 54, 63, 72, 76, 81, 86, 88, 95,
98, 126, 141
Dziura Ryszard 90
Dzwonkowski Roman 137
Fedorowicz Bronisław 36, 42, 43, 47, 49, 51, 58, 65, 69, 126, 141
Gigilewicz Edward 90, 95, 137
Giżyński Marceli 7, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 25, 28, 30, 31, 33, 36, 42, 44, 46,
51, 54, 60, 63, 66, 68, 69, 72-76, 81, 82, 126, 139, 140
Głowacz Konstanty i Jadwiga (z Janczewskich) 126
Głowacz Walerian 88, 126, 140
Godlewski Michał 128
Grabowscy Antoni i Henryka (z Mańkowskich) 127
Grabowski Henryk 84, 88, 95, 98, 126, 140
Grodziccy Atanazy i Maria (z Szymańskich) 127
Grodzicki Michał 49, 51, 56, 62, 65, 69, 72, 76, 127, 140
Gryglewicz Feliks 65, 90
Hodur Franciszek 95
Ilińscy Joachim i Maria (z Galickich) 127
Iliński Paweł 14, 17, 20, 23, 25, 28, 31, 127, 140
Iwaniccy Wawrzyniec i Teresa (z Kotołowskich) 127
Iwanicki Aleksander 31, 33, 36, 42, 127, 139
Iwanicki Stefan 5
Jarosiewicz Adolf 14-18, 20, 21, 23, 24, 28, 31, 32, 127, 135, 139
Jastrzębscy Erazm i Paulina (z Chmielowskich) 128
Jastrzębski Bolesław 7, 14, 17, 18, 20, 23, 25, 28, 31, 33, 34, 36, 42, 49, 54,
60, 62, 72, 76, 86, 88, 93, 96, 127, 140
Jastrzębski Stefan (ksiądz dziekan) passim
Jełowicki Gustaw 5
Kamińscy Aleksander i Leokadia (z Jędrzejewskich) 128
Kamiński Aleksander 51, 128, 140
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Kasperek Bogusław 13
Kłopotowski Ignacy 21
Kmiecik Roman 142
Kobyłecki Stanisław 62
Kopiczko Andrzej 138
Kossarzeccy Dionizy i Elżbieta (z Łosiów) 128
Kossarzecki Władysław 30, 31, 33, 34, 36, 128, 140
Kotwiccy Jan i Petronela (z Mościckich) 128
Kotwicki Jan 44, 45, 128, 139, 141
Kowalski Witold 6, 7, 14, 17, 20, 23, 25, 28, 31, 33, 128, 141
Kozakiewicz Jan 14, 15, 17, 20, 23, 25, 28, 30, 60, 69, 111, 113, 114, 129,
139, 142
Kozakiewicz Jan i Józefa (z Zelaków) 129
Kozicz Rajmund 88, 129, 140
Kryweńczyk Wiktor 10, 100, 101, 107, 109, 111, 113-115, 118, 121, 122,
129, 142
Krzyżanowski Tadeusz 38
Kukuruza Feliks i Rozalia (z Lachowiczów) 129
Kukuruziński Adolf 47, 49, 50, 52, 55, 62, 64, 129, 141
Kuźmak Krystyna 90
Lachiewicz Michał 143
Leszczyńscy Mikołaj i Adolfina (z Karwackich) 129
Leszczyński Mieczysław 36, 42, 49, 129, 140
Lewiński Jan 54, 56, 58, 60-62, 66, 70, 72-76, 79, 81, 88, 91, 130, 141
Lewkowicz Jan 6
Łowejko Piotr 25, 28, 30, 31, 33, 36, 42-44, 49, 52, 66, 72, 76, 82, 88, 130,
139, 141
Łukaszyk Romuald 65, 90
Mackiewicz Jan i Anna (z Kokszów) 130
Mackiewicz Kazimierz 72, 74, 76, 77, 88, 91, 95, 130, 141
Majewski 82
Malczewska Wanda 74
Mędrzecki Włodzimierz 38
Milewscy Franciszek-Paweł i Apolonia (z Siderskich) 130
Milewski Korwin- Franciszek 28, 31, 33, 36-38, 42-44, 47-50, 53, 54, 56,
61, 63, 65, 69, 70, 72, 76, 77, 79-82, 85, 87-90, 93, 94, 96, 98, 100,
103-106, 108-111, 113-115, 117, 118, 121, 130, 141, 142
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Misiurek Jerzy 74
Moszkowski Konrad 7, 23, 25, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 42, 48, 49, 51, 55,
57, 130, 142
Muraszko Józef 19
Naskręcki Kazimierz 62
Niedziałkowski Karol 126, 134
Nowak Mikołaj i Marianna 131
Nowak Stanisław 70, 72, 74, 76, 77, 79, 82, 131
Orłowscy Jan i Elżbieta (z Sosnowskich) 131
Orłowski Bolesław 42, 131
Ostaszewski Leon 47-49, 51, 54, 131, 139
Pasławski Mikołaj 7, 12, 14, 16, 17, 19-25, 27, 28, 31-33, 35-37, 40-43, 45,
46, 48, 50, 53, 55, 57, 59, 61, 64, 66, 68, 69, 71-73, 75, 76, 78, 80, 82,
83, 87, 88, 92, 94, 97, 99, 131, 140
Pawluczuk Urszula Anna 73
Pejkert Bolesław 7, 14, 17, 18, 20, 21, 23-25, 131, 141
Perehuda Antoni i Marianna 131
Perehuda Telesfor 111, 113, 121, 131, 142
Pierzchała Aleksander 30, 88, 90, 91, 135
Pieślak Aleksander 5
Piłsudski Józef 62, 77
Pius X 52
Pius XI 30, 65, 122
Popek Leon 137, 138
Potoccy Jan i Bronisława (z Pogorzelskich) 131
Potocki Czesław 72, 76, 114, 117, 121, 122, 131, 140, 142
Pożerscy Michał i Zofia (z Więckiewiczów) 132
Pożerski Ignacy 12, 88, 90, 93, 96, 99, 100, 102, 104, 106, 110, 112-114,
117-119, 121, 132, 141
Pszonka Stanisław 12, 139
Reroń Bronisław 143
Rolicki Henryk (Tadeusz Gluziński) 69
Romanowscy Ferdynand i Karolina (z Wysłouchów) 132
Romanowski Ignacy 7, 14, 17, 20, 23, 25, 28, 31, 33, 36, 40, 42, 43, 47, 49,
51, 132, 134, 140, 141
Rozynkowski Waldemar 26
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Rudziński Piotr 13
Rutkowski 85
Rutkowski Franciszek 7, 14, 17, 20, 21, 132, 140
Sieradzki Paweł 95
Sikorscy Jan i Marianna (z Janiszewskich) 132
Sikorski Stanisław 88, 132, 140
Skalski Franciszek 88, 89
Skalski Teofil 62
Skarga Piotr 105, 107
Skrudlik Mieczysław 95
Skrzydlewski Władysław 65
Sobolewski Felicjan 63, 65-67, 132, 142
Sokołowscy Aleksander i Elwira 132
Sokołowski Kazimierz 23, 132, 139
Sokołowski Marian 111
Spisacki Oktawian 36, 37, 133, 139
Staniszewski Antoni 43
Sułowski Zygmunt 65
Swirtun Alfred i Stefania (z Tokarzewskich) 133
Swirtun Tadeusz 67, 69, 72, 76, 86, 88, 94, 133, 140
Szczepański Adam 121, 133, 143
Szelążek Adolf Piotr 5-9, 17, 26, 43, 44, 60, 93, 129, 135
Sznarbachowscy Mikołaj i Maria (z Korybut-Romanowskich) 133
Sznarbachowski Feliks 7, 8, 14, 17, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36-38, 40, 42,
45, 47-49, 52-54, 127, 133, 134, 139
Szostak Ignacy i Marianna (z Gniadych) 133
Szostak Józef 95, 133, 140
Szpaczyńscy Rajmund i Franciszka (z Ogińskich) 134
Szpaczyński Władysław 88, 134, 140
Szuhajski Jan 5
Szyndler Kazimierz 12, 141
Święcicki Walerian 25, 28, 31, 33, 36, 42, 134, 139, 141
Tarczewski Mikołaj 5, 99, 134, 141
Tarnogórski Apolinary 6
Tesarewicz Kazimierz 62, 72, 76, 134, 140
Tokarzewski Marian 8, 12, 13, 44, 45, 54, 56-58, 60-63, 65-69, 70, 72-77,
79, 81, 82, 84-89, 93, 98, 99, 134, 139, 140
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Topolniccy Michał i Józefina (z Błażejewskich) 135
Topolnicki Franciszek 14, 16, 17, 20, 21, 23, 135, 142
Tylus Stanisław 138
Uroda Mikołaj 7, 14, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 135, 141
Walczykiewicz Stefan 107
Wetmański Henryk 5, 15, 135, 142
Wiśniewski Seweryn 24
Wojciechowscy Kajetan i Antonina (z Mackiewiczów) 135
Wojciechowski Marcin 25, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 135, 140
Wojciechowski Stanisław 62
Wolborscy Franciszek i Maria (z Goszczyńskich) 135
Wolborski Kacper 5, 7, 14-17, 20, 23, 25, 28, 31, 33, 34, 36, 42-44, 48, 49,
51, 52, 54, 57, 58, 60, 61, 63, 69, 72, 73, 76, 81, 87, 88, 95, 96, 98,
100, 103, 106, 107, 109, 114, 135, 141, 142
Woronowicz Ignacy i Łucka (z Zakrzewskich) 136
Woronowicz Stanisław 14, 16-18, 23, 24, 136, 139
Woźnicki Kazimierz 34, 38, 105, 108
Wyrzykowski Dominik 5
Zajdlicz Aleksander (Andrzej Niesiołowski) 65
Zajkowscy Jan i Klementyna (z Warzyńskich) 136
Zajkowski Stefan 14, 17, 20, 23, 136, 140
Zieliński Zygmunt 21
Ziemann Eugeniusz 74
Żółkiewscy Ignacy i Emilia (z Bednarskich) 136
Żółkiewski Adam 14, 17, 20, 21, 23, 25, 28, 31, 33, 36, 40, 42, 44, 51, 58,
60, 67, 69, 72, 76, 88, 96, 100, 103, 125, 136, 142
Żukowski Stanisław 57
Żylińscy Józef i Konstancja (z Dąbrowskich) 136
Żyliński Bolesław 49, 62, 66, 70, 72, 73, 76, 88-90, 95, 136, 140

149

Konferencje duchowieństwa dekanatów kowelskiego i lubomelskiego diecezji łuckiej 1927-1939

Indeks miejscowości
Babiak 133
Baltimore (USA) 135
Bar 127
Beresteczko 47
Berezne 88
Berycz 6
Białystok 130
Binduga 5, 7, 12, 14, 21, 25, 40, 45, 49, 58, 66, 67, 79, 88, 91, 94, 100, 103,
111, 117, 122, 130, 132, 141
Bogusze 130
Browki 133
Brudzewo 124
Buceń 5, 7, 14, 40, 46, 49, 54, 58, 67, 79, 91, 94, 124, 126, 139
Bydgoszcz 125
Cegielnia Powurska 6
Chełm 51, 127, 132
Chinocze 125
Choniaków 127
Chroberz 124
Chrynów 128
Cudnów 131, 134
Czarnowo k. Torunia 125
Czeremoszno 6
Czerniawka 6
Czerników 127
Czersk 6
Częstochowa 53, 62, 118
Daźwa 126
Dubno 43, 131
Dunajowce 129
Duszniki Zdrój 136
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Elbląg 127
Głubczyce 130
Gniewań 129
Gniezno 124, 125, 128-130, 132, 134
Gruszewo 6
Hołoby 5, 7, 12, 14, 21, 40, 45, 49, 54, 58, 67, 79, 91, 94, 125, 139
Hruszwica 135
Hulewicze 6
Iwanówka 6
Jabłonówka 124
Jagodzin 124
Jamieniec 127
Janowa Dolina 125
Jarosław (pow. Środa Śląska) 131
Kamieniec Podolski 125, 126, 130
Kamień Koszyrski 5-7, 10, 14, 18, 20, 21, 40, 45, 49, 56, 58, 67, 79, 90, 91,
94, 95, 126, 128, 136, 139
Kąty (Kuty) 25, 134
Klesów 135
Klewań 135
Korytnica 88
Korzec 36
Kostopol 88, 125, 126
Koszów 129
Kowel 5-8, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 23-26, 28-34, 36, 40, 42-47, 49, 51,
54, 56-58, 62, 65, 67, 69-73, 76, 79-81, 84, 88, 91, 93-95, 98, 101,
117, 124-136, 139, 142
Koziatyn 131
Koźlenice 6
Kraków 134
Krzeczowice 6
Krzemieniec 136
Kwidzyn 134
Lepel 130
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Lewacze 33, 36, 88, 128, 134
Lidzbark Warmiński 129
Lubacz k. Berezyny 136
Lubarka 6
Lubieszów 134
Lublin 6, 13, 135
Luboml 5, 7, 12, 14, 21, 40, 45, 49, 50, 58, 60, 67, 79, 91, 94, 100, 101, 103,
105, 107-109, 111, 113-115, 117, 118, 120-122, 126, 128, 141, 143
Lwów 125, 127, 133
Łapcza k. Mozyrza 132
Łęczyca 125
Łomża 126, 129, 135, 136
Łódź 130
Łuck 5, 6, 17, 18, 24, 25, 34, 50, 56, 57, 63, 88, 89, 93, 98, 101, 104, 105,
108, 109, 124-136
Łukówka 6
Maciejów 5, 7, 14, 21, 24, 25, 40, 43, 45, 49, 57, 58, 67, 79, 91, 94, 103, 107,
109, 111, 114, 117, 122, 125, 130, 132, 135, 136, 141
Majdan Hulewicki 6
Makarów 128
Małe Hołoby 94, 95, 133, 140
Maniewicze 6, 7, 14, 21, 28, 40, 45, 47, 49, 51, 58, 62, 67, 80, 91, 94, 127,
132, 134, 140
Mianowo 124
Mielnica 7, 14, 21, 33, 34, 40, 42, 45, 49, 58, 62, 67, 80, 88, 91, 94, 127,
129, 134, 140
Mirsk 131
Młynów 18, 24, 136
Moskwa 82
Myślibórz 129
Nabruska (Nabrzuska) 5, 6
Niemiercze 133
North Tonawanda (USA) 129
Nowoarchangielsk 132
Nowomoskowsk 134
Ołyka 125, 128-134, 136
152

Konferencje duchowieństwa dekanatów kowelskiego i lubomelskiego diecezji łuckiej 1927-1939

Opalin 6, 7, 14, 142
Ostróg 55, 114
Ostrów 124
Ostrów k. Szczerca 125
Ostrówki (Ostrówek) 5-7, 14, 15, 21, 28, 40, 45, 49, 54, 58, 67, 79, 91, 94,
103, 108, 109, 111, 117, 122, 130, 131, 135, 136, 142
Ozierawki 130
Parzno 74
Petersburg 128, 132, 136
Piaseczno 6
Piszcze 70, 131, 142
Płock 15, 17, 132, 135
Płoskirów 126
Poczajów 73
Podiwanówka 6
Polichna 128
Poniewież 132
Poryck 43
Powursk 6, 7, 12, 14, 21, 40, 45, 46, 49, 58, 62, 91, 94, 95, 131, 136, 140
Poznań 32, 134
Prószków k. Opola 129
Przemyśl 121
Przewały 5, 7, 10, 14, 15, 21, 23, 40, 43, 45, 49, 58, 63, 67, 72, 79, 92, 94,
100, 103, 111, 117, 122, 124, 129, 130, 132, 135, 142
Przeworsk 127
Ptycza 133
Pulemiec 111, 114, 115, 117, 121, 124-126, 129, 142
Rachwałowice 131
Radom 50
Ratno 5, 7, 14, 21, 25, 30, 33, 40, 45, 46, 49, 54, 58, 67, 80, 91, 94, 95, 126,
131, 134, 141
Reszel 133
Równe 44, 127, 134, 135
Rutka k. Sokółki 134
Rymacze 6, 7, 14, 21, 40, 46, 47, 58, 67, 79, 92, 94, 103, 111, 115, 117, 122,
124, 142
Rzeszów 125
Rzym 5, 30, 32, 82, 109
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Sandomierz 50, 135
Saratów 132
Sarny 36, 130, 133
Satanów 135
Skotniki k. Pińczowa 133
Sławuta 125
Smolary 6
Sokółka 130
Stawiski 136
Stawki 6, 7, 12, 14, 21, 121, 122, 133, 135, 142
Stolin 126
Szack 122, 143
Szedska Buda 128
Szepinki k. Baru 134
Tereszki 130
Tetyjów 128
Tomaszgród 23, 135
Tomaszówka k. Płoskirowa 135
Toruń 129, 130
Trojanówka 6
Turczyńce 129
Turzysk 5, 7, 14, 21, 33, 40, 45-47, 49, 54, 55, 58, 62, 67, 80, 91, 94, 99,
129, 130, 134, 135, 141
Uszomierz 127
Warkowicze 23, 124, 130
Warszawa 21, 31, 50, 127, 135, 136
Wielka Głusza 6, 7, 21, 25, 33, 36, 40, 45-47, 49, 51, 58, 65, 67, 80, 91, 94,
95, 125, 126, 128, 141
Wilno 130, 132
Właszczyńce 134
Włocławek 124
Włodzimierz Wołyński 20, 33, 88, 96, 126, 127
Zabłotce 99, 134
Zakopane 20, 135
Zamek Bierzgłowski k. Torunia 130, 131
Zasmyki 6, 7, 44, 67, 72, 80, 91, 94, 95, 128, 130, 141
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Ziomaki 131
Zofiówka 25, 135
Żbików k. Warszawy 128
Żytomierz 124-136
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