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ks. józeF szymański

PARAfiA W mĄkoSzynie
nA PRzełomie XiX i XX WiekU

W ŚWietle Akt WizytAcyjnych

na przełomie XiX i XX wieku parafią w mąkoszynie zarządzał 
ks. Paschalis Białorucki1. należał do franciszkanów reformatów prowincji 
pruskiej. w wyniku kasaty klasztoru, został z Płocka wywieziony do klasz-
toru we włocławku, gdzie 18 października 1866 r., na podstawie decyzji 
rządcy diecezji kujawsko-kaliskiej, opuścił klasztor i podjął obowiązki 
duszpasterskie na terenie diecezji. Początkowo podjął posługę duszpa-
sterską w charakterze wikariusza, a od 1 czerwca 1878 r. pełnił obowiązki 
administratora, a następnie proboszcza parafii mąkoszyn. 

na wyraźne polecenie biskupa diecezji kujawsko-kaliskiej aleksan-
dra kazimierza Bereśniewicza2 dziekan dekanatu nieszawskiego z okazji 

ks. józeF szymański – dr hab. nauk humanistycznych (historia). autor 
ponad 130 publikacji.

1 ks. Paschalis Białorucki (Białorudzki) urodził się 23 Xii 1837 r. Do franciszkanów 
reformatów prowincji pruskiej wstąpił w 1859 r. Po przyjęciu w 1864 r. święceń kapłańskich, 
podjął posługę duszpasterską w klasztorze w Płocku. w wyniku kasaty klasztoru, jeszcze 
w tym samym roku został wywieziony do klasztoru we włocławku. 18 X 1866 r., na podstawie 
decyzji rządcy diecezji kujawsko-kaliskiej, opuścił klasztor i podjął obowiązki duszpasterskie 
na terenie diecezji w charakterze wikariusza parafii służewo. od 24 Xii 1867 r. został wi-
kariuszem parafii siemkowice, a od 1872 r. wikariuszem parafii Drużbice. w 1873 r. został 
wikariuszem parafii szadek. od 1 czerwca 1878 r. został administratorem parafii mąkoszyn. 
od 1905 r. z powodu przewlekłej choroby nie administrował parafią, ale zgodnie z ówczesną 
praktyką zachował tytuł i formalnie funkcję proboszcza. zmarł 2 V 1910 r. r. P r e j s, Słownik 
biograficzny zakonników franciszkańskich Królestwa Polskiego po kasacie 1864 r., Poznań 2004, 
s. 321–322; Ś.p. ks. Paschalis Białorucki, kDwł, 6(1910), s. 174.

2 aleksander kazimierz Bereśniewicz urodził się 16 Vi 1823 r. w szwelniach, na 
żmudzi. w 1839 r. wstąpił do seminarium duchownego diecezji żmudzkiej w worniach. 
Po dwóch latach kontynuował naukę w akademii Duchownej w wilnie, a po jej zniesieniu 
w 1842 r., w Petersburgu. Po jej ukończeniu został profesorem w seminarium duchownym 
w worniach. Po przyjęciu 9 iX 1847 r. święceń kapłańskich nadal pracował w seminarium 
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instalacji wspomnianego proboszcza dokonał, zgodnie ze wskazaniami 
opisu, charakterystyki parafii, nieistniejącej obecnie świątyni3, podejmo-
wanych przez proboszcza inicjatyw gospodarczych na rzecz parafii, od 
chwili jej objęcia (dok. 1). 

z powodu przewlekłej choroby ks. Białorucki nie administrował 
parafią mąkoszyn. Przebywał u krewnych w czaryżu k. szczekocin. 
zgodnie jednak z ówczesną praktyką zachował tytuł i formalnie funkcję 
proboszcza. w tym czasie w wypełnianiu jego obowiązków duszpasterskich 
zastępowali go kolejno wikariusze: mateusz grabowski4, walenty kott5, 

jako wykładowca, a później rektor. w 1853 r. został skazany na przymusowy pobyt w wil-
nie, uczył w gimnazjum i pracował w konsystorzu diecezji wileńskiej. 27 ii 1859 r. został 
sufraganem żmudzkim w kownie. w 1860 r. został rektorem akademii Duchownej w Pe-
tersburgu. w 1864 r., wrócił do diecezji żmudzkiej, do kowna, gdzie do 1870 r. pracował 
przy bp. m.k. wołonczewskim. w 1870 r. został skazany na pobyt w oddalonej od kowna 
mitawie. Po śmierci bp. wołonczewskiego w 1875 r. został administratorem diecezji. 
15 iii 1882 r. został biskupem kujawsko-kaliskim, ale dopiero 7 Vi 1883 r. objął rządy 
w diecezji. Dokonał reformy administracyjnej, przeprowadził wizytacje kanoniczne parafii. 
3 iii 1902 r. zrezygnował z urzędu. zmarł 4 Vi 1902 r. we włocławku. Pochowany został 
w krypcie biskupów włocławskich. w. k u j a w s k i, Diecezja kujawsko-kaliska. Opracowanie 
historyczno-źródłoznawcze, włocławek 2011, s. 99–105.

3 w. k u j a w s k i, Repertorium ksiąg wizytacyjnych diecezji kujawsko-pomorskiej prze-
chowywanych w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, cz. 2: Wizytacje XVIII wieku, z. 3: 
Wizytacje drugiej połowy XVIII wieku, aBmk, 73(2000), s. 345.

4 mateusz grabowski urodził się 20 iX 1876 r. Święcenia kapłańskie przyjął 27 V 1900 r. 
obowiązki duszpasterskie podjął w charakterze wikariusza administratora w sadlnie. stamtąd 
zapewne jako wikariusz obsługiwał od 6 iX 1903 do 31 Xii 1904 r. parafię w mąkoszynie. od 
1908 r. był wikariuszem w radziejowie. w 1917 r. został wikariuszem katedralnym i pełnił 
jednocześnie obowiązki administratora parafii zgłowiączka, gdzie przebudował świątynię. 
30 Vi 1926 r. został proboszczem w sompolnie, zaś 4 Vii 1932 przeszedł do Dąbia nad 
nerem, gdzie prowadził rozbudowę kościoła. w 1940 r. został aresztowany przez niemców. 
osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau, zmarł 30 i 1941 r. s. l i b r o w s k i, Ofiary 
zbrodni niemieckiej spośród duchowieństwa diecezji włocławskiej 1939–1945, włocławek 1947, 
s. 40–41; k. r u l k a, Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Sompolnie, w: Parafia św. Marii 
Magdaleny w Sompolnie na tle historycznym, red. w. krzywański, k. rulka, włocławek 2011, 
s. 141, 147–148, 154, 209; e. we i l e r, Die Geistlichen in Dachau sowie in anderen Konzen-
trationslagern und in Gefängnissen, mödling 1971, s. 269.

5 walenty kott urodził się 11 ii 1880 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1904 r. obo-
wiązki duszpasterskie podjął 1 i 1905 r. w charakterze wikariusza w mąkoszynie. 1 Vi 
1906 r. został skierowany na studia do Paryża, gdzie w 1909 r. uzyskał stopień doktora 
teologii. Po powrocie został profesorem seminarium duchownego we włocławku. od 
1912 r. był proboszczem w ożarowie k. wielunia, a od 1920 r. w wieruszowie. w 1925 r. 
został inkardynowany do diecezji częstochowskiej. w 1941 r. aresztowany przez niemców, 
przewieziony do Dachau, został zamordowany 10 Viii 1942 r. archiwum archidiecezji 
częstochowskiej, akta personalne ks. walentego kotta [1926–1940]; sygn.: aP 271; 
j. z w i ą z e k, Kott Walenty, w: Słownik polskich teologów katolickich 1918–1981, t. 6, war-
szawa 1983, s. 162–163; t e n ż e, Martyrologium kapłanów diecezji częstochowskiej w czasie 
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Paweł guranowski6 i wincenty wrzaliński7, który od 6 lipca 1910 r. został 
administratorem, a następnie proboszczem parafii mąkoszyn.

z zachowanego dokumentu dowiadujemy się również o dokonanych 
przedsięwzięciach ks. wincentego wrzalińskiego w 1907 r. i 1908 r. 
(dok. 2), przypisywanych dotychczasowemu proboszczowi ks. Paschalisowi 
Białoruckiemu8, czemu zaprzecza protokół wizytacji biskupiej z 27 maja 
1908 r. przeprowadzonej przez bp. s. zdzitowieckiego (dok. 3). 

Dokumenty oryginalne w formie rękopisu przechowywane są w ar-
chiwum parafialnym w mąkoszynie. zawarte są w książce do zapisywa-
nia wizyt biskupich, bez sygnatury i paginacji (co zaznaczono w metryce 
każdego z nich). Tekst zapisano czarnym dobrym atramentem. Pismo 
jest czytelne. w publikacji źródeł zachowano oryginalny styl, składnię 
i pisownię.

II wojny światowej, „częstochowskie studia Teologiczne”, 4(1976), s. 251–252; e. we i l e r, 
Die Geistlichen in Dachau..., dz. cyt., s. 365.

6 Paweł guranowski urodził się 21 i 1881 r. Święcenia kapłańskie przyjął 24 ii 1906 r. 
od 1 czerwca pracował jako wikariusz w mąkoszynie. od 28 V 1907 r. został wikariuszem 
w kruszynie k. radomska i jeszcze w tym samym roku został wikariuszem w parafii św. Barbary 
w częstochowie. w 1912 r. został prefektem szkół, kapelanem więzienia i szpitala w Piotrkowie 
Trybunalskim. 5 Xi 1921 r. został proboszczem w raciążku, a 21 V 1932 r. został proboszczem 
i dziekanem izbickim. w czasie ii wojny światowej był więziony przez niemców. 17 ii 1945 r. 
został proboszczem i dziekanem w Turku. zmarł 23 Xi 1955 r. [w. k u j a w s k i] ks. w.k., 
Ks. Paweł Guranowski, kDwł, 72(1989), dod. do nru 10–11, s. 22–23; a. ł o z i c k i, Raciążek. 
Wczoraj i dziś, raciążek 2013, s. 258, 267–268. 

7 wincenty wrzaliński urodził się 29 iV 1876 r. w 1895 r. wstąpił do seminarium 
duchownego we włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął 23 iii 1901 r. obowiązki dusz-
pasterskie podjął w charakterze wikariusza w lututowie, stamtąd został przeniesiony do 
Brzeźnicy, gdzie zajmował się budową kościoła. od 1903 r. pełnił posługę w rozprzy, 
a przez następnych pięć miesięcy był wikariuszem w kowalu. w drugiej połowie 1904 r. 
został wikariuszem w kościele św. jana chrzciciela we włocławku. w następnym roku 
został przeniesiony do kruszyna, gdzie administrował parafią w zastępstwie ks. karola 
maxa (maksa). od 28 V 1907 r. został wikariuszem, a następnie administratorem (od 6 Vii 
1910) i proboszczem w mąkoszynie, gdzie wybudował nową świątynię. w marcu 1920 r. 
odszedł na równorzędne stanowisko do kościelca k. koła. od 13 ii 1925 r. był proboszczem 
w Byczynie. w 1941 r. został aresztowany przez niemców. Przewieziony do Dachau, zmarł 
6 Xii 1941 r. s. l i b r o w s k i, Ofiary zbrodni niemieckiej..., dz. cyt., s. 168; e. we i l e r, Die 
Geistlichen in Dachau..., dz. cyt., s. 722.

8 Sprawozdanie z wizyty pasterskiej, kDwł, 6(1908), s. 244: „mąkoszyn. kościół pa-
rafialny pod wezwaniem św. jakuba apostoła, drewniany, zbudowany w 1638 r., pomimo 
starannego utrzymania w złym już bardzo stanie będący, przy tem zbyt szczupły dla obecnej 
parafii. w mowie swej też Pasterz gorąco zachęcał parafian do przedsięwzięcia budowy no-
wego kościoła, koło czego zabiega też usilnie gorliwy rządca parafii ks. proboszcz Paschalis 
Białorucki. Dzieci egzaminowane umiały katechizm celująco. Do sakramentu bierzmowania 
przystąpiło osób 395”.
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dokum. 1.
Źródło: archiwum parafialne w mąkoszynie. książka do zapisywania wizyt 

biskupich, bez sygnatury i paginacji. książka niniejsza przeznaczona jest... k. 11.

książka niniejsza przeznaczona jest do zapisywania wizyt Biskupich, 
sporządzona jest na rozkaz, jaśnie wielmożnego Pasterza Diecezji kujawsko-
-kaliskiej księdza aleksandra kazimierza Bereśniewicza Biskupa magistra 
Św. Teologii, kawalera orderu Św. stanisława i klasy, z dnia 8 października 
1885 r. nr 2186, w której ma być napisane:

1) kiedy i przez kogo kościół był budowany i konsekrowany.
2) w jakim stanie znajduje się cmentarz grzebalny, plebania i budynki 

gospodarskie.
3) spisze per extensum fundum instructum, [w całej rozciągłości grunt 

wraz z należącymi do niego zabudowaniami i sprzętem], z wyszczegól-
nieniem, co za jego bytności było kupione do kościoła, wystawione lub 
przebudowane.

i 4) opisze pokrótce stan moralny parafii – czy dzieci regularnie uczęsz-
czają na katechizm i czy nie ma jakich wybieżnych [!?] wad między ludem.

[z lewej strony na marginesie dokonana uwaga: Vide Catalogus Ecclesia-
rum et Utriusque Cleri tam Saecularis quam Regularis Dioecesis Vladislaviensis 
seu Calissiensis pro Anno Domini 1875, Varsaviae. Typis czerwiński et comp., 
str. 31 – ks. edmund krauze9, proboszcz 22/ii 1929 r.].

odpowiedzi na wyżej wskazane pytania:

1) wieś mąkoszyn w końcu XVi wieku należała do wielu szlachty, któ-
rym służyło prawo patronatu i wszyscy płacili dziesięciny. kościół pod ten 
czas był mały drewniany, lecz wytworny (elegans) pod tytułem Św. jakuba 
apostoła. nie upłynął wiek gdy ten groził upadkiem, z tego powodu około 

9 edmund krauze urodził się 6 Xi 1887 r. Święcenia kapłańskie przyjął 9 Vi 1912 r. 
obowiązki duszpasterskie podjął w charakterze wikariusza w widawie, a od 1916 r. skulsku. 
od początku roku szkolnego 1919/1920 był profesorem śpiewu w seminarium duchownym 
i kierownikiem chóru katedralnego. od 1 września następnego roku dodatkowo podjął obo-
wiązki w szkołach: technicznej i handlowej. 27 iii 1921 r. został prefektem w państwowym 
seminarium nauczycielskim. 26 września tego samego roku przyjął stanowisko katechety 
w gimnazjum żeńskim władysławy aspisówny. w odpowiedzi na prośbę o parafię, w 1923 r. 
został proboszczem w Błennie. 28 Xi 1928 r. został przeniesiony do mąkoszyna. 5 X 1932 r. 
został proboszczem w choczu, zaś od 1 iX 1936 r. był proboszczem w grzymiszewie. 24 ii 
1939 r. został przeniesiony na podobne stanowisko do Dobrzejewic. w listopadzie tegoż 
roku został aresztowany przez niemców, internowany i przewieziony do obozu w stutthoffie. 
9 kwietnia został przewieziony do sachsenchausen. zmarł w maju lub czerwcu. s. l i b r o w -
s k i, Ofiary zbrodni niemieckiej..., dz. cyt., s. 80.
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roku 1620 na nowo odbudowany kosztem adama makowskiego opata ję-
drzejowskiego natenczas internuncjusza neapolitańskiego. Do tytułu tego 
kościoła kapłani byli ordynowani, dlatego często nie było stałego probosz-
cza, albowiem komendarze10 nie byli posyłani, z tej przyczyny w wieku XVi 
i w dwóch następnych tak nabożeństwo jako i sakramenta święte nie były 
regularnie sprawowane; parafianie zaś do innych kościołów bliższych dla 
przyjęcia łask duchownych się udawali. wizyta ta odbyta w roku 1725 osą-
dziła ten kościół za grożący upadkiem, stąd wnosić można, że kościół obecny 
wybudowany w końcu zeszłego wieku, czego dowodzi wyrżnięty na belce, 
oddzielajacej prezbiterium od nawy, napis: Haec ecclesia edificata divina 
providentia Dei – anno 1784? [kościół ten [został] wzniesiony dzięki Bożej 
opatrzności / z Bożą pomocą w roku 1784] 

[z lewej strony na marginesie od góry – „nota: Dnia 3 maja 1919 
roku delegat Towarzystwa opieki nad zabytkami przeszłości stwierdził 
urzędowo, że na belce jest napis 1704 – ks. edmund krauze, proboszcz 
22/ii 1929 r.].

Przez kogo wybudowany i czyim kosztem nie wiadomo; również nie wia-
domo czy był konsekrowany, ponieważ rocznica dedykacji nie obchodzi się.

2) cmentarz grzebalny od roku 1878 porządkuje się, plebania nowa 
z drzewa, budynki gospodarcze w porządku.

3) spis inwentarza kościelnego parafii monkoszyn, sporządzony przez 
Dziekana Dekanatu nieszawskiego, w czasie instalacji na administratora 
ks. Paschalisa Białorudzkiego [Białoruckiego] d. 1 czerwca 1875 roku.

A. kościół

1) kościół drewniany dranicami kryty z wierzą do sygnarka, z bali 
sześcio-calowych w stylu zwyczajnym wiejskich kościółków w kraju naszym. 
Długość kościoła łokci 31½, szerokość w prezbiterium łokci 7½, szerokość 
w nawie łokci 13; kościół jest przedłużony przebudowaniem dużej kruchty: 
długość łokci 11, szerokość łokci 13; kruchta jeszcze nie dokończona, ażeby 
jej dać dobry opis: wygląda jak wiatrak wewnątrz, zewnątrz deskami obita, 
ma dwoje drzwi po bokach. kościół wysokości wewnątrz łokci 9. sufit płaski, 
podłoga z drzewa, tak w kościele, jako w zakrystii i kruchtach potrzebuje 
naprawy. kruchta boczna z prawej strony kościoła wysokości łokci pięć, 
szerokości i długości po łokci 6. lewa ściana kościoła, dach na kościele, 
kruchtach i zakrystii potrzebuje rychłej naprawy. kościół przed kilku laty od-
nowiony, wymalowany farbą olejną na kolor jasno zielony. ołtarze wszystkie 

10 komendarz – administrator parafii lub innego beneficjum w zastępstwie duchownego, 
pobierający dochody z tego beneficjum.
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odnowione na kolor machoniowy; rzeźby na ołtarzach w połowie pozłacane 
i w połowie posrebrzane.

2) ołtarz wielki, w nim umieszczone trzy obrazy: w niższej kondygnacji 
n.m.P. częstochowskiej, na nim sukienka gipsowana posrebrzana, na szyi 
n.m.P. pięć sznurków korali i cztery wota srebrne; na zasuwie Św. jakuba, 
a w wyższej kondygnacji s. mateusza.

3) ołtarz boczny od strony ewangelii, w którym są obrazy Św. józe-
fa kaliskiego, na zastawie Święta rodzina, u góry Św. antoni; wszystkie 
lichego pędzla.

4) ołtarz od strony epistoły podobny pierwszemu z obrazem Pana 
jezusa na krzyżu, a u góry Św. jan nepomucen; wszystkie lichego pędzla.

5) ołtarz boczny od strony ewangelii, w nim statua rzeźbiona natural-
nej wielkości Św. Tomasza z akwinu. w ołtarzach Św. Tomasza i Św. józefa 
nie ma portatili.

6) ambona drewniana.
7) organ o sześciu głosach zbudowany przed czternastu laty z dwoma 

miechami, dziś jest bardzo odstrojony.
8) konfesjonał jeden i chrzcielnica.
9) krzesło stare zupełnie zniszczone.

10) nowy baldachim aksamitny koloru amarantowego.

B. Sprzęty i naczynia święte do służby Bożej

11) stara maleńka monstrancja z miedzi, kiedyś posrebrzana.
12) kielich i patena.
13) Puszka do n. sakramentu.
14) krzyż ręczny z pasyjką pozłacaną.
15) Para ampułek i tacka.
16) Trybularz i łudka.
17) Vasa olei do chorych.
18) lichtarzy na ołtarz wielki trzy pary różnej wielkości i jedna para 

pokojowych.
19) lampa przed Ś.Ś. i dwie mniejsze przed bocznymi ołtarzami. Przed-

mioty od 12 do 19 włącznie frażetowskiej roboty.
20) kociołek w chrzcielnicy miedziany, stary i cienki.
21) kociołek do wody święconej miedziany, stary i cienki. 
22) lichtarzy cynowych trzy pary.
23) lichtarzy żelaznych z wierzchu pobielanych trzy pary, para poko-

jowych mosiężnych i jedna para żelaznych.
24) umbrakulum przez s.s. kanwowe nowe w ramach i podstawie 

z drzewa brzozowego politurowane.
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25) chorągwi dobrych 6.
26) katafalik o 4 stopniach dobry, tylko potrzebuje odnowienia.
27) mszał 1 rzymski i 1 rekwialny.
28) Dzwonki 2 małe i 1 przy zakrystii.
29) Dzwony dwa w dzwonnicy i 1 sygnaturka.
30) Bęben miedziany nowy.
31) Dywany stare 3.
32) stacje męki Pańskiej, obrazy stare – jednego brak.
33) w zakrystii stół sosnowy, stary z jedną szufladą długą i małymi 

w drugim rzędzie, a w dolnej bez szuflad.
34) Dzwonnica na cmentarzu na słupach, dranicami kryta.
35) około kościoła zaczęto murować fundamenta w połowie ukończone, 

na mający się murować parkan z cegły palonej.
36) cmentarz zaś grzebalny w nieporządku w całym znaczeniu tego 

wyrazu.

c. Aparaty kościelne

37) ornatów wszystkich 10: Białych 4 – jeden prawie nowy, czerwonych 2 – 
jeden z nich nowy, czarny jeden, fioletowych 3; 8 ornatów potrzebuje reperacji.

d. Bielizna

38) alb trzy.
39) humerałów 4 w dobrym stanie.
40) korporałów 6 płóciennych w dobrym stanie.
41) Puryfikaterzy 20 płóciennych z nich niektóre bardzo małe nieod-

powiednie swemu przeznaczeniu. 
42) obrusów na ołtarze 13 – bardzo zużyte. obrusów grubych spodnich 

na ołtarze wcale nie ma. 
43) komży 3: jedna płócienna nowa dobra, dwie stare: perkulowa i tiu-

lowa. komży dla chłopców 2 płócienne.
44) Tuwalnia 1 batystowa stara.
45) ręczników do ołtarzy 8 starych – kilka dziurawych.

e. zabudowania plebańskie

46) Dom mieszkalny z drzewa obrzucony gliną i wybielony wapnem 
zewnątrz i wewnątrz, słomą kryty, w bardzo złym stanie; po jednej stronie 
2 pokoiki i schowanko, po drugiej kuchnia alkierzyk i przystawka. 

47) spichlerz drewniany pod słomą w bardzo złym stanie.
48) Budynek drewniany pod słomą także zupełnie zniszczony, w którym 

jest stajnia, obora, chlewik i wozownia.



472

49) stodoła drewniana pod słomą w bardzo nędznym stanie – grozi 
upadkiem.

50) Dom organisty także grozi upadkiem.

ogrody

morgów sześć.

dawna dziesięcina i stały fundusz

1) Dziesięciny z folwarku mąkoszyn pieniężna rs. 4 kop. 50.
2)  — „ — sierakowy   — „ — rs. 6 kop. 90.
3)  — „ — mchowo   — „ — rs. 5 kop. 40.
4)  — „ — mchówek   — „ — rs. 5 kop. 40.
5)  — „ — janowice   — „ — rs. 0 kop. 75.
6)  — „ — morzyce   — „ — rs. 3 kop. 00.
7)  — „ — kruszynka   — „ — rs. 3 kop. 00.
8)  — „ — kozijuty piwa 1 beczka lub 1–80.
9) meszne z kolonji  gaczki  żyta korcy 5 garncy 16.

10) Dębowiec   żyta korcy 1.

kapitały stałe

11. od kapitału rs. 315 złożonego w banku procent pobierany z kassy 
powiatowej rs. 12 kop. 60.

12. od kapitału hipotecznego w dobrach morzyce w kwocie rs. 300 
procent 15 ro.

z tego wszystkiego pobierał dzisiejszy proboszcz po supremacji probostw 
zapisy z pod nr 9 i 10, również z nr 1, 4, 5.

od roku 1878 przybyły następujące przedmioty:

W kościele

kruchta wyrestaurowana, odmalowana i zamek sprawiony. schody do 
wszystkich wchodzonych drzwi z kamieni. konfesjonał jeden przenośny. or-
gan wystrojono. Dwie latarnie do procesji. jeden portatil z białego marmuru. 

W zakrystii

kielich srebrny. monstrancja roboty frażatowskiej. kociołek do wody 
święconej miedziany. ornatów pięć każdego koloru 1. stare niektóre wy-
reperowano. kap trzy: jedna biała, dwie czarne. alb pięć. komży dwie. 
humerałów, korporałów, ręczniczków, puryfikaterzy i palek po kilkanaście. 
obrusów siedem. paski trzy. Pas do dzwonka przy zakrystii. zasłony na krzy-
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że. chorągiewka i stuła na wielkanoc i wiele innych drobniejszych rzeczy. 
okrycie na puszkę do n.s. Poduszka pod mszał z aksamitu amarantowego. 
komoda do przechowywania aparatów w mieszkaniu w czasie zimy.

cmentarze

wokoło kościoła murem z cegły palonej opasany, obsadzony kasztanami 
i bzem. grzebalny zaczęto porządkować.

Budynki

Dom nowy plebański, już drugi ponieważ pierwszy spalił się dnia 
3 marca 1882 roku przy czym spaliła się i stara plebania. Budynki gospo-
darskie wszystkie. ogródek nowo założony.

dokum. 2.
Źródło: archiwum parafialne w mąkoszynie. książka do zapisywania wizyt 

biskupich, bez sygnatury i paginacji. Do powyższych przybyły... k. 1.

Do powyższych przybyły następujące rzeczy w roku 1907 i 1908.
w kościele: prezbiterium odrestaurowane.
obraz nmP częstochowskiej do wielkiego ołtarza.
chorągiew biała z żółtymi szarfami.
latarnie brązowe do procesji.
kandelabry dwa o 5 świecach każdy.
Dzwonki harmonijne dwa, każdy z 5 dzwonków złożony.
Dywan duży przed wielki ołtarz.
Fotel i dwa taborety do celebry.
Tacka z kubkiem i naczynka do olejów św. z tacką używane do chrztu św.
Patyna i naczynko do olejów św. – używane do chorych.
Bursy dwie jedna ozdobna druga simplex na częsty użytek.
Puryfikaterzy nowych sześć sztuk.
Budynki plebańskie.
stodoła nowa z palonej cegły.
Piwnica nowa z palonej cegły wycementowana w wewnątrz.
Parkan drewniany z desek wokoło ogrodu i podwórza, a przed plebanią 

parkan sztachetowy z murowanymi słupami z palonej cegły.

dokum. 3.
Źródło: archiwum parafialne w mąkoszynie. książka do zapisywania wizyt 

biskupich, bez sygnatury i paginacji. stanisław kazimierz zdzitowiecki z Bożej łaski 
i stolicy apostolskiej łaski... k. 2.
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stanisław kazimierz
zdzitowiecki

z Bożej łaski i stolicy apostolskiej łaski
Biskup kujawsko-kaliski

wizytując parafie Diecezji naszej, w dniu 27 maja 1908 r. przybyli-
śmy do kościoła parafialnego w mąkoszynie (dekanatu nieszawskiego) 
i powitani przez miejscowego zastępcę schorzałego proboszcza (ks. Pas-
chalisa Białoruckiego) ks. wincentego wrzalińskiego, okoliczne ducho-
wieństwo oraz lud wierny, odbyliśmy ingres wedle przepisów Pontyfikału 
rzymskiego.

w dniu następnym, na który przypadła uroczystość wniebowstąpienia 
Pańskiego, odprawiliśmy mszę św., podczas której wiele osób przystąpiło 
do stołu Pańskiego – w końcu zaś na mocy władzy danej nam przez stolicę 
św. udzieliliśmy zebranym błogosławieństwa apostolskiego z odpustem 
zupełnym.

Po południu przesłuchaliśmy dzieci z katechizmu, które na zadane im 
pytania odpowiadały celująco. 

wreszcie udzieliliśmy 395 osobom sakramentu Bierzmowania.
kościółek miejscowy maleńki i do zupełnej ruiny doprowadzony.
To też gorąco wezwaliśmy parafian do budowy nowej, odpowiedniej do 

obecnych potrzeb świątyni, zarządcy zaś mąkoszynieckiej parafii ks. wrzaliń-
skiemu na zbożną owocną pracę na niwie chrystusowej – aby projektowane 
dzieło w czasie jak najszybszym do pożądanego celu doprowadził, z głębi 
serca udzieliliśmy Pasterskiego błogosławieństwa.

w mąkoszynie
w d. 28 V [19]08.
Biskup kujawsko kaliski stanisław ep.
Pieczęć okrągła w środku herb biskupi, z napisem: stanislaus casimirus zdzitowiecki 
episcopus Vladislviensis seu calissiensis

StReSzczenie

ks. Paschalis Białorucki należał do franciszkanów reformatów prowincji pru-
skiej. w wyniku kasaty klasztoru w Płocku, został wywieziony do klasztoru we 
włocławku, gdzie 18 października 1866 r., na podstawie decyzji rządcy diecezji 
kujawsko-kaliskiej, opuścił klasztor i podjął obowiązki duszpasterskie na terenie 
diecezji. Początkowo w charakterze wikariusza, a od 1 czerwca 1878 r. administra-
tora, proboszcza parafii mąkoszyn. 

na wyraźne polecenie bp. diecezji kujawsko-kaliskiej aleksandra kazimierza 
Bereśniewicza dziekan dokonał, zgodnie ze wskazaniami opisu – charakterystyki 
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parafii, nieistniejącej obecnie świątyni, podejmowanych przez proboszcza działań, 
od chwili jej objęcia, aż do jej wizytacji przez bp. s. zdzitowieckiego w 1908 r. 

Teksty publikowanych dokumentów znajdują się w archiwum parafialnym 
w mąkoszynie.

Słowa kluczowe: ks. Paschalis Białorucki, diecezja kujawsko-kaliska, mąkoszyn.

SUmmARy

rev. Paschalis Białorucki was a Franciscan monk from the province of Prussia. 
as a result of the dissolution of the religious order in Płock, he was taken to the 
monastery in włocławek, where 18 october 1866, by the decision of the rulers of 
the diocese of kujawy and kalisz left the monastery and undertook pastoral duties 
in the diocese. initially, as a vicar and from 1 june 1878 as an administrator and 
a parish priest of mąkoszyn.

The Bishop of the Diocese of kujawy and kalisz aleksander kazimierz 
Bereśniewicz commended him to make a description of the parish, the church (now 
not existing) and his own activities from the moment of taking over the parish until 
its visitation by Bishop s. zdzitowiecki in 1908.

The texts of the published documents are in the Parish archive in mąkoszyn.

key words: rev. Paschalis Białorucki, the diocese of kujawy and kalisz, mą-
koszyn.
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