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starożytne miasto konin doczekało się sporo publikacji źródłowych 
oraz opracowań monograficznych. wśród nich brak jednak opracowania 
ukazującego powstanie i rozwój sieci parafialnej w tym mieście, dlatego 
temat ten stał się przedmiotem niniejszego artykułu, który podzielono 
na następujące punkty: 1) powstanie i rozwój miasta, 2) początki organi-
zacji kościelnej, 3) parafia św. Bartłomieja i świątynie ją wspomagające, 
4) rozwój organizacji parafialnej w XX wieku, 5) obecne granice parafii, 
6) organizacja dekanalna.

powstanie i rozwój miasta

konin to miasto położone na obu brzegach rzeki warty. najstar-
sze ślady osadnicze sięgają okresu paleolitu1. natomiast czas, w którym 
kształtowała się miejscowość o nazwie konin, związany był już z etapem 
państwowości piastowskiej. współcześnie wyróżnia się trzy etapy rozwoju 
osadniczego konina: 1) gród w widłach warty, 2) osada targowa poło-
żona na terenie obecnego starego miasta, 3) miasto lokowane na kępie 
nadwarciańskiej.

najstarszy znany gród2 istniał w widłach warty i Powy, w wiekach 
X–Xii3. został zniszczony na skutek wysokiego stanu wody w rzece warcie 
w wieku Xiii, co doprowadziło do rozmycia jego umocnień, a mieszkańców 
zmusiło do opuszczenia grodu4.

w wielkopolsce na przełomie Xii i Xiii wieku zaczęło rozwijać się 
osadnictwo na prawie polskim5. zapewne osada targowa powstała jesz-
cze w czasie istnienia wyżej wspomnianego grodu. z czasem, gdy poziom 
wody podniósł się na tyle, że gród nie mógł już dalej istnieć, mieszkańców 
przeniesiono do tej osady, którą później nazwano starym miastem6.

niewystarczalność osadnictwa na prawie polskim, a więc ciągle za mała 
liczba ludności, przyczyniła się do powstania kolejnego etapu osadniczego, 
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zwanego lokacją7. rozwijała się ona w Xiii i XiV wieku. jej podstawą 
było osadnictwo na prawie niemieckim8. miejscem, które wybrano na 
założenie nowego miasta, stała się wyspa w widłach rozlewisk warty. 
wytyczono rynek, działki, na których powstały domy mieszkalne, także 
budowle miejskie9. niewątpliwym potwierdzeniem lokacji był dokument 
lokacyjny wystawiony dla Dobrosłowa, w którym występuje wójt koniński 
gosław10.

w ciągu dziejów konin był miastem małej i średniej wielkości, a do cza-
su drugiego rozbioru Polski w 1793 r. był własnością królewską. w związku 
z tym wielokrotnie w koninie gościli jego właściciele, nadawali miastu 
przywileje gospodarcze, które jednak nie doprowadziły do powstania tu 
metropolii. w czasie drugiego zaboru konin został włączony do państwa 
pruskiego. natomiast na skutek ustaleń kongresu wiedeńskiego wszedł 
w skład państwa rosyjskiego. w tym czasie miał epizody ożywienia gospodar-
czego w latach dwudziestych XiX wieku, na skutek rozwoju włókiennictwa, 
jednak powstanie listopadowe i jego reperkusje doprowadziły do zamknięcia 
warsztatów włókienniczych i ponownego osłabienia gospodarczego. 

kolejny czas ożywienia nastąpił w związku z rozwojem sektora paliwo-
wo-energetycznego i wykorzystującego go przemysłu w latach sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych XX wieku. miasto zwiększyło swoją liczebność 
kilkakrotnie, zarówno poprzez powiększanie jego obszaru, przez włączanie 
do miasta gmin podmiejskich, jak i sprowadzanie z zewnątrz fachowców 
do pracy w rozwijających się przedsiębiorstwach. momentem kulminacyj-
nych była reorganizacji administracji państwowej, w ramach której miasto 
awansowało do rangi województwa11. 

z czasem okazało się, że nastąpiła zapaść gospodarki państwowej, 
co odbiło się również na przemyśle w koninie. osłabienie pozycji miasta 
przyniosła kolejna reorganizacja administracji państwowej, która pozba-
wiła go praw miasta wojewódzkiego, obniżając rangę do pozycji powiatu12. 
współcześnie jest to więc miasto powiatowe, liczące ponad 80 tys. ludności, 
należące do województwa wielkopolskiego.

początki organizacji kościelnej

w roku 966 władca Polan mieszko i przyjął chrzest i podjął się roz-
szerzać przyjętą wiarę w całym swoim państwie. Początkowo organizacja 
kościelna była związana tylko z diecezjami, ponieważ jedynie biskupi mieli 
prawo sprawowania sakramentów, zwłaszcza udzielania chrztu. 

Pierwsza diecezja powstała w roku 968 w Poznaniu, a kolejne w roku 
1000 w kołobrzegu, wrocławiu i krakowie oraz metropolia w gnieźnie. 



541

z czasem powstawały kolejne. oprócz diecezji, miejscami, z których promie-
niowała wiara, był siedziby ważniejszych urzędników państwowych, w których 
powstawały świątynie. rozwinęła się też sieć kościołów fundowanych przez 
właścicieli ziemskich. warto również zauważyć, że jeszcze w Xii wieku nie 
było na ziemiach polskich parafii ze ściśle określonymi granicami13. 

według tradycji duninowskiej dwie pierwsze świątynie związane 
z koninem powstały w Xii wieku14. Pierwsza w miejscu, gdzie była osada 
targowa, dziś zwana starym miastem, pod wezwaniem św. Piotra, około 
roku 1119. a druga w miejscu późniejszego miasta lokowanego, pod we-
zwaniem św. Bartłomieja, około roku 1140. Świątynia w mieście została 
zniszczona przez krzyżaków w roku 1331. 

nie wdając się jednak w rozważania szczegółowe, warto zauważyć, 
że w Xii wieku istniały już dwie świątynie. nie były to jednak parafie 
w dzisiejszym rozumieniu, czyli z określonym okręgiem parafialnym, choć 
i on z czasem się uformował15. 

w XVi wieku świątyni św. Piotra podlegał teren poza miastem. na-
leżały do niego wsie: stare miasto, rumin, Barczygłów, modła księża, 
modła królewska, karsy, żychlin, janowice podwójne, lipiny, krągola16. 
natomiast miasto konin, wraz z przedmieściami i trzema wioskami: wil-
ków, Brzeźno i głodno, związane było z kościołem św. Bartłomieja17.

mimo iż faktycznie były wytyczone dwa okręgi parafialne, to jednak 
obie parafie były zarządzane przez jednego proboszcza. Taki stan przetrwał 
do roku 1861, kiedy to bp jan michał marszewski powołał niezależną 
parafię stare miasto z oddzielnym proboszczem18.

parafia św. Bartłomieja i świątynie ją wspomagające

Przez wiele wieków, aż do XX wieku, parafia św. Bartłomieja była 
jedyną parafią w koninie. organizacja więc życia duszpasterskiego oparta 
była o jedną parafię, która miała na swoim terenie świątynie pomocnicze. 
i tak obok kościoła parafialnego św. Bartłomieja19 istniały jeszcze świątynie: 
Świętego krzyża20 i Ducha Świętego21. Później dopiero powstała świątynia 
klasztorna pw. św. marii magdaleny22. 

zapewne taki sposób funkcjonowania związany był ze średniowiecznym 
rozumieniem miasta jako jednej wspólnoty chrześcijańskiej, a po reformacji 
jako wspólnoty katolickiej. nie dążono więc do podziału miasta na kilka 
okręgów parafialnych, a tylko istniejącym świątyniom przydzielano różne 
zadania w ramach tej samej wspólnoty.

Przy takiej formie organizacyjnej niewątpliwie główną świątynią był 
kościół św. Bartłomieja, przy którym rezydował proboszcz. Przy nim 



542

znajdowała się również wspólnota mansjonarzy23, która zajmowała się 
szeroko pojętym duszpasterstwem. obejmowało ono prowadzenie szko-
ły24, kierowanie istniejącymi przy parafii bractwami i cechami. szkołę 
prowadzili pierwotnie duchowni, a później ludzie świeccy; na pewnym 
etapie pojawiła się również szkoła dla dziewcząt. Do roku 1819 szkoły te 
przestały istnieć25. Duszpasterstwo parafialne obejmowało również prowa-
dzenie bractw. Były to bractwa: różańcowe26, św. anny27 oraz literackie28. 
również poszczególne cechy29 miały swoje nabożeństwa i opiekujących 
się nimi kapłanów. 

w ramach tak zorganizowanej parafii kościół Świętego krzyża pełnił 
funkcję kaplicy zamkowej30. i choć niewiele na ten temat posiadamy in-
formacji, to domyślamy się, iż jego działalność ożywiała się wtedy, gdy do 
miasta przybywał monarcha lub goście przez niego zaproszeni. kościół 
ten przestał istnieć w wyniku walk ze szwedami, broniącymi się w zamku 
konińskim w roku 165631.

natomiast świątynia Ducha Świętego była elementem kompleksu 
xenodochium32, w ramach którego znajdował się ponadto dom opieki dla 
osób starszych i chorych. Podstawą jego działań duszpasterskich była troska 
o chorych i starców, którzy nie mieli skądinąd opieki. Fundacja xenodo-
chium istniała w oparciu o fundusze własne, a także ofiary pochodzące 
od dobrodziejów. Początkowo był tu oddzielny duszpasterz, a z czasem 
na skutek skromnego uposażenia posługę pełnił jeden z mansjonarzy. 
w początkach XiX wieku świątynia Ducha Świętego przestała spełniać 
funkcje duszpasterskie33.

Powstanie klasztoru reformatów w XVii wieku było stworzeniem 
w mieście środowiska sprzyjającego rozwojowi pobożności ludowej, 
opartej na duchowości franciszkańskiej. Taką funkcję klasztor spełniał 
do roku 1969.

rozwój organizacji parafialnej w XX wieku 

z czasem rozumienie duszpasterstwa się zmieniło, miasta stały się 
bardziej ludne, trudno już było mówić o jednej wspólnocie w większych 
ośrodkach, powstała więc potrzeba tworzenia oddzielnych parafii. od tej 
pory każda z nich musiała podejmować już pełen zakres działań duszpaster-
skich34. w większych środowiskach te przemiany organizacyjne dokonały 
się na przełomie XiX i XX wieku, natomiast w koninie nastąpiły dopiero 
w drugiej połowie XX wieku.

w roku 1967 zostały przesunięte granice miasta35 w kierunku północ-
nym i wschodnim, co spowodowało włączenie do miasta między innymi wsi 
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morzysław, w której znajdował się kościół św. wojciecha36. od tego czasu 
parafia św. wojciecha stała się chronologicznie drugą parafią konińską. 
Pierwotny jej okręg znamy z początku XVi wieku. Do parafii należały wte-
dy: morzysław, grójec, szczepidło, kociętów, wola Podłężna, Parzychów, 
rudzica, laskowiec, kurów, czarków, chorzeń, międzylesie, Bluzin, 
niesłusz, sulanki, cierpisz37. natomiast, gdy parafia morzysławska stała się 
parafią św. wojciecha w koninie, swoimi granicami obejmowała: osiedla 
w koninie ii, iii, iV, V, a także wioski: grójec, laskowiec, ladoródz38, 
kolonia morzysław, międzylesie, nowy czarków, Patrzyków, rudzica, 
Święte, szczepidło, wola Podłężna, zalesie i żernie39. 

kolejną parafią w koninie była zorganizowana przy kościele fran-
ciszkańskim parafia św. marii magdaleny, która powstała w roku 1969. 
Powstała ona z dwóch parafii św. Bartłomieja i św. wojciecha. swoimi 
granicami obejmowała miasto konin z ulicami: kolska, Dąbrowskiego 
(nr 7), kaliska, szpitalna, Świerczewskiego, nowa a i B, część solnej, 
Podgórna, objazdowa, reformacka, Świętojańska, słoneczna, Topolowa, 
wzgórze, Brzozowa, kamienna, Piaskowa, studzienna, szkolna. Ponadto 
włączono wioski: Budy, głodno, Brzeźno nowe, ługi, rożek, holendry, 
chojki, sienno, Ptaszniki stare i nowe, Pawłówek, zalesie, szczepidło, 
ladoródz, skrzynka, kocientowy40. 

następne parafie w mieście powstały ponownie na skutek włączenia 
kolejnych podmiejskich gmin w roku 197641, pojawiły się więc: parafia 
św. andrzeja (z dawnych gosławic)42 i św. Teresy od Dzieciątka jezus 
(z dawnego łężyna)43.

Parafia gosławicka powstała najprawdopodobniej już w wieku XiV, 
a na początku XV wieku powstał obecnie istniejący kościół św. andrzeja. 
Pierwotny okręg parafialny znany jest z Liber beneficiorum; należały wte-
dy do parafii następujące wioski: gosławice, maliniec, wola, Bieniszew, 
Pątnów, „Paczlaw”44 i łężyn. Później włączono jeszcze: wieruszew, starą 
smolnię, holendry Petuńskie, Posadę45. natomiast w momencie włączenia 
tego terenu w granice miasta do parafii należały dawne wioski podkoniń-
skie: gaj, gosławice, ludwików, maliniec, marantów, Pątnów, Posada, 
sokółki, wieruszew, władzimirów, wola łaszczowa46. z czasem większość 
z tych wiosek przemianowano na ulice o tych samych nazwach.

Parafia św. Teresy od Dzieciątka jezus przez lata funkcjonowała 
w prowizorycznej kaplicy z drewna, powstałej jeszcze w roku 194747. od 
roku 1956 był tu ośrodek duszpasterski. Parafię erygowano w roku 1970, 
okręg parafialny obejmował miejscowości: łężyn, cukrownia gosławice, 
honoratka, władysławów, janów i Beniów48.



544

mimo istnienia od wielu lat, wspólnota parafialna nie mogła uzyskać 
zgody na budowę świątyni; otrzymała ją dopiero w roku 1981. natomiast 
6 czerwca 1982 r. bp jan zaręba poświęcił krzyż i plac pod budowę świą-
tyni49. w dwa lata później, 13 maja1984 r., biskup włocławski poświęcił 
i wmurował kamień węgielny pod nową świątynię parafialną. jej projekt 
przygotował architekt a. holas50.

Próby wybudowania pierwszego nowego kościoła w prawobrzeżnym 
nowym koninie pojawiły się w ramach odwilży po roku 1956. otrzymano 
pozwolenie na budowę nowej świątyni i podjęto prace przygotowawcze. 
między innymi na placu, na którym miała powstać budowla, ustawiono 
krzyż. niestety w nocy z 9 na 10 września 1963 r. krzyż został pod osłoną 
milicji usunięty i przeniesiony na cmentarz parafialny do morzysławia51. 

Dopiero w roku 1968 powstał ośrodek duszpasterski w domu mieszkal-
nym przy ul. wiśniowej 7, w którym prowadzono działalność katechetycz-
ną. natomiast w niedziele rozpoczęto tam odprawiać msze52. Pod presją 
faktów dokonanych, w lutym 1971 r. uzyskano zgodę na budowę świątyni, 
a 5 grudnia 1971 r. na placu powstała tymczasowa kaplica, pw. św. józefa 
robotnika, w której zaczęto odprawiać msze53. w pobliżu tego miejsca 
rozpoczęto 2 maja 1973 r. budowę kościoła parafialnego. Po kilku mie-
siącach, 12 sierpnia 1973 r., bp jan zaręba wmurował kamień węgielny 
pod mury powstającego kościoła bł. maksymiliana kolbego54. Poświęcenia 
świątyni dokonał tenże biskup 17 października 1981 r.55

Parafia bł. maksymiliana56, erygowana 15 czerwca 1977 r., powstała 
z parafii św. wojciecha57. w roku 1991 należały do niej ulice: Broniew-
skiego, Bydgoska, Bacewicz, Dworcowa, energetyka, górnicza, jasna, 
kleczewska, kolejowa, kosmonautów, karłowicza, kurpińskiego, mię-
dzylesie, nowotki, noskowskiego, nowowiejskiego, osiedle marynarskie, 
osiedle pod zwałkami, 1 maja, moniuszki, Plac górnika, Północna, 
Powstańców wielkopolskich, Poznańska, różyckiego, szeligowskiego, 
Traugutta, Tuwima, wiśniowa, wieniawskiego, wiechowicza58.

zarówno parafia św. wojciecha, jak i św. maksymiliana były na tyle 
duże, że trzeba było je podzielić. w rezultacie tego podziału powstała 
parafia najświętszej maryi Panny królowej Polski, którą erygowano 
23 maja 1988 r.59 wyłoniła się ona z parafii św. wojciecha, św. maksymi-
liana i św. andrzeja. 

jej granice wytyczono w dekrecie erekcyjnym. granicę z parafią 
św. andrzeja stanowi droga marantowska, z parafią św. wojciecha granica 
przebiega między wsią rudzica (do parafii królowej Polski), a Parcele 
rudzica (do św. wojciecha), następnie torami kolejowymi (warszawa – Po-
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znań) do ich skrzyżowania z ul. wyzwolenia, dalej wzdłuż ul. wyzwolenia 
i uliczki osiedlowej do ul. Przyjaźni (do królowej bloki 19, 21, 23), potem 
środkiem ul. Przyjaźni do zbiegu z ul. Dwudziestolecia Prl i środkiem 
tej ulicy do ronda. granica pomiędzy interesującą nas parafią, a parafią 
św. maksymiliana przebiega środkiem ul. 1 maja (na odcinku od ronda do 
ul. Błaszaka), dalej środkiem ul. Błaszaka do kładki stanowiącej przejście 
dla pieszych nad torami, następnie środkiem ul. chopina (na odcinku od 
przejścia prowadzącego na kładkę do zbiegu z ul. Paderewskiego), potem 
środkiem ul. Paderewskiego do przejazdu kolejowego i torami do drogi 
marantowskiej60. 

Plac pod budowę nowej świątyni został poświęcony przez bp. roma-
na andrzejewskiego w dniu 26 kwietnia 1987 r.61 konsekracja świątyni 
parafialnej odbyła się 31 grudnia 2000 r., a dokonał jej bp Bronisław 
Dembowski62. 

w dniu 5 grudnia 1993 r. została erygowana parafia miłosierdzia Boże-
go. Powstała ona z dwóch dotychczasowych parafii konińskich, tj. św. Bar-
tłomieja i św. marii magdaleny. 

granica parafii przebiega poniżej zabudowy należącej do szosy i ulicy 
zagórowska od granicy z parafią stare miasto do ul. Parowej, dalej środ-
kiem ul. Parowej do ul. szpitalnej, środkiem ulicy szpitalnej, ulicami józefa 
Bema, edwarda Taczanowskiego, grota roweckiego i dalej prosto do 
ul. Pawłówek, jej środkiem od ul. objazdowej. Dalej ul. objazdowa, która 
od ul. Pawłówek w kierunku zachodnim do granicy z parafią stare miasto 
w całości należy do tej parafii. Ponadto w ramach zarysowanych granic do 
parafii należały jeszcze ulice: j. augustyniaka, k. Baczyńskiego (odcinek 
południowy od ul. grota roweckiego), s. esse, hubala, F. jacolika, B.j. ki-
jaków, a. kurowskiego, e. kwiatkowskiego, i. łopuskiej, j. Piłsudskiego, 
Przydziałki (południowe), m. rataja, m. słodkiego, w. sikorskiego (od 
ul. Bema w kierunku południowym), słoneczna, j. słowińskiego, h. su-
charskiego, szpitalna (strona północna od ul. Parowej, południowa od 
ul. Bema), wiatraczna, w. witosa, j. wybickiego, j. zemełki63. 

w roku powstania parafii została wybudowana tymczasowa kaplica, 
którą poświęcono 1 października 1993 r.64, a która służy po czas obecny. 
Trwają prace przy budowie nowej świątyni, które jednak będą kontynuowa-
ne jeszcze przez wiele lat. w roku 2011 mury zostały przykryte dachem.

Parafie konina prawobrzeżnego ciągle były na tyle duże, że potrzeba 
było tworzyć nowe, i tak 1 stycznia 1994 r. powstała parafia św. Faustyny. 
wyłoniła się z zachodniej części parafii św. maksymiliana i z wschodnich 
krańców parafii kawnice. w granicach parafii znalazły się ulice: admi-
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ralska, Batorego, Bławatkowa, Boczna, Bojerowa, Bolesława chrobrego, 
Bolesława krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bosmańska, Daliowa, Fi-
kusowa, Fiołkowa, Flisacka, jagiełły, jana iii sobieskiego, kaczeńcowa, 
kapitańska, kazimierza wielkiego, kąkolowa, komandorska, krokusowa, 
królowej jadwigi, lewkoniowa, liliowa, władysława łokietka, mary-
narska, narcyzowa, nasturcjowa, Pelargoniowa, Piwoniowa, stanisława 
Poniatowskiego, Poznańska (w ciągu ulicy na terenie parafii), Promowa, 
regatowa, rolna, rumiankowa, spółdzielców (w ciągu ulicy na terenie 
parafii), stokowa, stokrotkowa, szafirowa, leonida Teligi, Tulipanowa, 
wioślarska, złocieni, zygmunta augusta, zygmunta starego, żeglarska, 
Źródlana65.

od początku swojego istnienia parafia korzystała z kaplicy wybudowa-
nej jeszcze w roku 199266 przez parafię św. maksymiliana, gdyż już wtedy 
myślano o powstaniu tam nowej parafii. Po powstaniu parafii rozpoczęto 
budowę nowej świątyni, od kilku lat już sprawowana jest w niej posługa 
sakramentalna, choć świątynia nie była jeszcze konsekrowana67.

kolejna parafia po tej stronie warty to parafia bł. jerzego matulewicza, 
którą erygował bp Bronisław Dembowski 29 sierpnia 1996 r.68 została ona 
wydzielona z parafii św. wojciecha i obejmowała w koninie ulice: gró-
jecka, kramska, laskówiecka, rudzicka, skrótowa, strażacka, osiedle 
laskowiec, a także wioski: kolonia rudzica, nowy czarków, Patrzyków, 
Święte, wola Podłężna, żernie69. 

na kaplicę do posługi sakramentalnej adaptowano pomieszczenie 
wcześniej już istniejące, które przez kilka lat służyło parafii70. akt erekcyjny 
pod budowę świątyni parafialnej wmurowano 27 czerwca 1999 r.71 Po roku 
2000 zaczęto już odprawiać nabożeństwa w wybudowanej części świątyni72. 
sama jednak budowla potrzebuje jeszcze wiele pracy, aby ją zakończyć. 

z czasem zaczął się też rozwijać lewobrzeżny konin. w roku 1989 
powstała parafia w Brzeźnie pw. matki Bożej nieustającej Pomocy. samo 
Brzeźno co prawda nie należy administracyjnie do konina, ale należy do 
tej parafii południowo-wschodnia część miasta. z konina więc zostało włą-
czone osiedle wilków, a ponadto wioski: stare Brzeźno, nowe Brzeźno, 
Brzeźno Parcele, Brzezińskie holendry, nowe Potażniki, stare Potażniki, 
sienno i głodno (w ich ówczesnych granicach), część rożka Brzezińskiego 
i część wsi gołąbek73. 

warto również zaznaczyć, że od strony opieki duszpasterskiej trzy 
wioski: szczepidło, ladorudz i część zalesia posiadały możliwość wyboru 
korzystania z posługi duszpasterskiej albo w parafii Brzeźno, albo w pa-
rafii św. wojciecha. ostatecznie tę sprawę rozwiązano w roku 2007, gdyż 
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od tego roku mieszkańcy tych miejscowości mają obowiązek korzystania 
z posług religijnych w parafii Brzeźno74.

Początkowo eucharystię sprawowano w tymczasowej drewnianej 
kaplicy, która służyła jako świątynia parafialna w latach 1989–1999. rów-
nocześnie powstawała nowa świątynia parafialna, pod budowę której 
kamień węgielny wmurował bp Bronisław Dembowski 27 czerwca 1997 r. 
natomiast konsekrował świątynię 28 października 2007 r. biskup wiesław 
alojzy mering75. 

z miastem, chociażby przez fakt graniczenia, związana jest również 
parafia najświętszej maryi Panny z guadalupe w żychlinie, erygowana 
8 lipca 2007 r. w granicach parafii znalazły się dwie miejscowości: żychlin 
i janowice76. sam jednak ośrodek duszpasterski matki Bożej z guadalupe 
i św. jana Diego ustanowiono już 10 maja 2005 r.77 

obecnie parafia posiada tymczasową kaplicę, a jednocześnie podjęła 
prace budowlane związane z wybudowaniem kościoła parafialnego.

Powyżej w sposób chronologiczny ukazano rozwój sieci parafialnej 
w koninie. Dziś trudno powiedzieć, jak długo sieć ta pozostanie niezmie-
niona w mieście, choćby dlatego, że zauważa się rozwój przedmieść, które 
z czasem będą dużymi osiedlami, w których również będą potrzebne nowe 
świątynie. 

obecne granice parafii

natomiast poniżej ukażemy stan konińskiej sieci parafialnej w roku 
2011. omówimy układ parafii od strony geograficznej, nie wnikając w ich 
historyczne powstanie. motywem powstania tego punktu pracy była kwe-
stia ukazania obecnych granic parafialnych, gdyż wcześniejszej ukazywane 
były zmieniane w trakcie powstawania nowych wspólnot parafialnych. 
Powstało też szereg nowych ulic, które wcześniej nie były wspominane, 
a niektóre zmieniły swoje wcześniejsze nazwy, to wszystko przemawia więc 
za ukazaniem współczesnego obrazu parafii.

od południowego wschodu, czyli od strony koła, na przedmieściach 
konina położona jest wieś Brzeźno, w której znajduje się parafia i współ-
cześnie wybudowany kościół parafialny pw. matki Bożej nieustającej 
Pomocy. w parafii są jeszcze dwie kaplice filialne: w głodnie – matki 
Bożej królowej Polski i w szczepidle – bł. michała kozala. odpust w pa-
rafii związany jest ze wspomnieniem matki Bożej nieustającej Pomocy – 
27 czerwca, ponadto w kaplicach: głodnie – 3 maja i szczepidle – niedziela 
po 14 czerwca. obecny proboszcz ks. andrzej walczak był organizatorem 
parafii i budowniczym kościoła78.
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graniczy z nią parafia św. marii magdaleny, z kościołem powstałym 
w latach dwudziestych XViii wieku. Pracują w niej franciszkanie reformaci. 
obecnie proboszczem jest o. Damian stanisław Bieńkowski79.

Posuwając się dalej na zachód docieramy do parafii miłosierdzia 
Bożego. Do posługi liturgicznej parafii służy kaplica, natomiast szybko 
rośnie świątynia parafialna. uroczystości odpustowe związane są z niedzielą 
miłosierdzia Bożego. Pierwszym proboszczem i organizatorem parafii był 
ks. lucjan wiatrowski, obecnie proboszczem i budującym nową świątynię 
jest ks. roman ziemiński80.

na południe od ostatnich dwóch parafii położona jest, co prawda już 
poza granicami miasta, parafia najświętszej maryi Panny z guadalupe 
i św. jana Diego. Parafia nie posiada jeszcze swojej świątyni parafialnej, 
a posługa liturgiczna odbywa się w tymczasowej kaplicy. organizatorem pa-
rafii i jej dotychczasowym proboszczem jest ks. waldemar szafrański81.

na zachód od parafii miłosierdzia Bożego położona jest parafia świę-
tych apostołów Piotra i Pawła, która znajduje się już poza granicami miasta. 
obecny kościół to neogotycka świątynia powstała w roku 1907, natomiast 
jej boczna kaplica, to Xii-wieczny kościół powstały jako pierwszy na tym 
terenie. obecnym proboszczem parafii jest ks. konstanty isbaner82. 

układ parafii w lewobrzeżnym koninie, czyli w tzw. starym koninie, 
zamyka przez wieki jedyna parafia konińska – św. Bartłomieja, dziś siedziba 
dekanatu konińskiego i. Świątynia parafialna powstawała od XiV do XVii 
wieku. obecnym proboszczem jest ks. Tomasz michalski83.

Przekraczamy rzekę wartę nowym mostem i rozpoczynamy zwiedzanie 
parafii prawobrzeżnego konina, czyli tzw. nowego konina od zachodu. 

swoją granicę na zachodniej granicy miasta ma parafia św. Faustyny. 
Pierwsza kaplica na tym terenie powstała już w roku 1992, jako filia parafii 
św. maksymiliana. od 1994 roku pracują tu salezjanie, którzy wybudo-
wali nowy kościół i szkołę katolicką. obecnie proboszczem jest ks. jan 
oleksiuk84.

Przesuwając się w kierunku wschodnim docieramy do parafii św. mak-
symiliana kolbego. Parafia ta szczyci się pierwszym nowym kościołem 
wybudowanym w XX wieku. Świątynia ta powstała po wielu stwarzanych 
przez władze państwowe trudnościach. została konsekrowana w roku 
1981. jej organizatorem i pierwszym proboszczem był ks. antoni łassa, 
a obecnie proboszczem jest ks. wojciech kochański85.

od północy, co prawda już poza granicami miasta, z parafią św. mak-
symiliana, graniczy parafia św. alberta chmielowskiego w Posadzie. Pier-
wotny kościół zbudowany z kamienia polnego, jako filia parafii św. andrzeja 
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w koninie, powstał w roku 1989. natomiast parafia została erygowana 
w roku 1992, a kościół konsekrowany w 1999 r. obecnie trwają prace przy 
rozbudowie kościoła parafialnego. organizatorem parafii i pierwszym 
proboszczem był ks. leszek malinowski, obecnie proboszczem jest ks. jan 
kozłowicz86. 

od wschodu z parafią św. maksymiliana graniczy parafia najświętszej 
maryi Panny królowej Polski. kościół parafialny konsekrowany został 
w roku 2000. organizatorem parafii i jej pierwszym proboszczem jest 
ks. henryk włoczewski87.

na północy parafia mariacka graniczy z parafią św. andrzeja. Przy-
pomnijmy, że ówczesna gmina gosławice w roku 1976 została włączona 
w granice administracyjne konina i w ten sposób miasto wzbogaciło się 
o kolejną parafię. cennym zabytkiem jest powstały w pierwszej połowie 
XV wieku gotycki kościół parafialny. obecnym proboszczem parafii jest 
ks. jacek laszczyk88.

jeszcze bardziej na północy położona jest parafia św. Teresy od Dzie-
ciątka jezus. na tym terenie istniała już kaplica w roku 1947, choć parafia 
powstała dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku. obecny kościół 
parafialny został konsekrowany w roku 1990 przez bp. henryka muszyń-
skiego. organizatorem parafii i jej pierwszym proboszczem był ks. Bogusław 
Palenicki. obecnie proboszczem jest ks. sławomir majdecki89.

od wschodu z parafią królowej Polski graniczy parafia św. wojciecha. 
została ona w roku 1967 włączona w granice miasta. obecna świątynia 
parafialna została rozbudowana na początku XX wieku, konsekrowana 
przez bp. stanisława zdzitowieckiego w roku 1914. obecnie proboszczem 
parafii jest ks. józef wysocki90.

Przesuwając się jeszcze dalej na wschód docieramy do parafii bł. jerzego 
matulewicza, która jest ostatnią parafią znajdującą się w granicach konina. 
sąsiadując z sanktuarium maryjnym w licheniu, parafia ta obrała sobie za 
patrona odnowiciela zakonu księży marianów bp. jerzego matulewicza. 
Do celów liturgicznych wykorzystywany jest nieskończony jeszcze kościół 
parafialny. organizatorem parafii i pierwszym proboszczem był ks. Paweł 
szudzik, obecnie proboszczem jest ks. wojciech marciszewski91.

organizacja dekanalna

Przez wieki istniał jeden duży dekanat koniński, o istnieniu którego 
wiemy m.in. z Liber beneficiorum jana łaskiego92, wtedy jeszcze w ar-
chidiecezji gnieźnieńskiej, który przeszedł po reorganizacji z 1818 r. do 
diecezji włocławskiej. 
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w roku 1985 biskup jan zaręba podzielił dotychczasowy jeden deka-
nat koniński na dwie części nadając im nazwę: koniński i i koniński ii93. 
kolejnej reorganizacji dekanatów dokonał bp Bronisław Dembowski 
w roku 199494. z czasem bp wiesław alojzy mering wyodrębnił jeszcze 
trzeci dekanat95.

z koninem związane są zatem obecnie trzy dekanaty96. Pierwszy obej-
muje parafie po lewej stronie warty: św. Bartłomieja, św. marii magdaleny, 
miłosierdzia Bożego, a także podmiejskie: w Brzeźnie – matki Bożej nie-
ustającej Pomocy, w krzymowie – niepokalanego Poczęcia najświętszej 
maryi Panny, w kunach – św. józefa robotnika97, w rzgowie – św. jaku-
ba apostoła, w sławsku – św. wawrzyńca, w starym mieście – świętych 
apostołów Piotra i Pawła, w wyszynie – narodzenia najświętszej maryi 
Panny, w żychlinie – najświętszej maryi Panny z guadalupe.

Dekanat koniński ii obejmuje parafie: św. wojciecha, najświętszej 
maryi Panny królowej Polski, św. Teresy od Dzieciątka jezus, bł. jerzego 
matulewicza, a także podmiejskie: w kramsku – św. stanisława biskupa 
i męczennika, w licheniu – św. Doroty. 

Trzeci dekanat98 obejmuje parafie: św. maksymiliana marii kolbego, 
św. andrzeja apostoła, św. Faustyny kowalskiej i podmiejskie: św. marcina 
z Tours w kazimierzu Biskupim99 i w Posadzie100 – św. alberta chmie-
lowskiego.

Bp henryk muszyński w roku 1988, dla usprawnienia duszpasterstwa 
w poszczególnych częściach diecezji, powołał trzy rejony duszpasterskie: 
włocławski, koniński i kaliski. w skład rejonu konińskiego weszły oba ist-
niejąc wtedy dekanaty konińskie101, a z czasem również powstały dekanat 
trzeci.

*   *   *
zasadniczo sieć parafialna na terenie diecezji ukształtowała się 

w XiV wieku. zdecydowanie mniej parafii powstało bowiem w wieku XV102. 
kolejne więc zmiany w sieci parafialnej były niewielkie. Przez wieki ist-
niała więc jedna parafia w koninie, św. Bartłomieja, na terenie której 
funkcjonowały kościoły pomocnicze: Świętego krzyża, Ducha Świętego, 
św. marii magdaleny. 

Dla konina szczególnie dynamiczny był okres drugiej połowy XX wie-
ku. Przede wszystkim rozwój przemysłu pociągnął za sobą gwałtowny 
wzrost liczby mieszkańców. ludzie osiedlający się w mieście potrzebowali 
tego wszystkiego, co służy człowiekowi do codziennego życia. mimo iż 
ówczesne władze państwowe potrzeby te próbowały ograniczyć tylko do 
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tego co materialne, to jednak koninianie potrzebowali kolejnych świątyń, 
aby mogli w nich praktykować swoją wiarę.

wzrost liczby mieszkańców miasta wiązał się z dwoma elementami, 
a mianowicie z napływem ludności z zewnątrz i powiększaniem terenu 
miasta. w ten sposób włączono do miasta gminy ościenne, czyli morzysław 
i gosławice, aby również na tym terenie mogło rozwijać się budownictwo 
mieszkaniowe. w ślad za powstającymi kolejnymi osiedlami ludzkimi szły 
kolejne parafie.

sieć parafialna rozwijała się w podobny sposób, gdyż część parafii 
już istniejących została włączona do miasta, a obok nich powstały wspól-
noty zupełnie nowe. i tak na zasadzie włączenia konin otrzymał parafie: 
św. wojciecha, św. andrzeja i św. Teresy od Dzieciątka jezus. jeden kościół 
znajdujący się na terenie miasta – św. marii magdaleny – otrzymał prawa 
parafialne. Ponadto powstały nowe świątynie w starym koninie: miłosier-
dzia Bożego i na jego przedmieściach w Brzeźnie i żychlinie. natomiast 
w nowym koninie: św. Faustyny, św. maksymiliana, najświętszej maryi 
Panny królowej Polski, bł. jerzego matulewicza, a także na przedmieściu 
w Posadzie.
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arcybiskupów gnieźnieńskich (AAG). Wiz. 85, s. 234. Później wspólnota wielokrotnie odna-
wiana. Ważnym dla wspólnoty była jej reorganizacja dokonana dzięki fundacji mieszczanina 
konińskiego Jana Zemełki, a zatwierdzona przez abp. Wojciecha Baranowskiego w roku 1609. 
Zob. ADWł, Akta parafii Konin 1, s. 187.

24 Szkoła powstała najprawdopodobniej pod koniec XIV wieku. W roku 1441 pojawił się 
konflikt między radą miejską a proboszczem, który zakończył się procesem. Zob.  J.  Ł a s k i, 
Liber beneficiorum, dz. cyt., t. 1, s. 239. W roku 1781 istniała szkoła męska i żeńska. Zob. 
ADWł, A. par. Konin 1, s. 43.

25 H. Wi t c z a k, Z życia religijnego..., dz. cyt, s. 256.
26 Bulla Klemensa XI z 30 IX 1705 r. erygowała bractwo i nadawała przywileje odpustowe. 

Zob. ADWł, A. par. Konin 6, s.14.
27 Erygowane w Koninie w roku 1586 na prośbę ks. Marcina Przyborowskiego. Zob. 

H. Wi t c z a k, Z życia religijnego..., dz. cyt, s. 259.
28 Najstarsza informacja o istnieniu bractwa pochodzi z 1605 r. i dotyczy zapisu na to 

bractwo. Zob. ADWł, AAG. Wiz. 63, s. 165.
29 Służbę liturgiczną w czasie nabożeństw regulowały statuty brackie. W Koninie czynił to 

statut garncarzy. Zob. Statuty cechów konińskich z XV–XVIII wieku, wyd. W. Maisel, „Rocznik 
Koniński”, 6(1978), s. 155.

30 Uległ zniszczeniu w czasie walk związanych z usunięciem załogi szwedzkiej z zamku 
w roku 1656. Na placu po zniszczonym kościele urządzono cmentarz epidemiologiczny. Zob. 
H. Wi t c z a k, Z życia religijnego..., dz. cyt, s. 158–162.

31 P. R yb c z y ń s k i, Konin – 700 lat, dz. cyt., s. 12.
32 Fundacja powstała w roku 1422. Wtedy był zarówno kościół jak i szpital. W roku 

1433 fundację potwierdził król Władysław Jagiełło. Funkcjonował do przełomu wieku XVIII 
i XIX, sprzedany w roku 1820. Zob. H. Wi t c z a k, Xenodochium Świętego Ducha w Koninie, 
w: Sprawiedliwość pokój i radość w posługiwaniu biskupim, red. A. Niemira [i in.], Włocławek 
2010, s. 181–196.

33 W dokumentach pojawiają się sprzeczne dane dotyczące sprzedaży protestantom terenu 
wraz z kościołem. Raz pojawia się rok 1821 innym razem 1825. Na pewno wtedy nie sprawowa-
no w nim żadnej posługi liturgicznej. Zob. H. Wi t c z a k, Z życia religijnego..., dz. cyt, s. 166.

34 Przede wszystkim dotyczy to duszpasterstwa sakramentalnego. Ponadto, każda z parafii 
ma swoją specyfikę i w różnych parafiach pojawiają się inne grupy duszpasterskie.

35 Włączono w granice miasta następujące gminy: Chorzeń, Marantów, Morzysław, Nie-
słusz. Zob.  P. Ma l u ś k i ew i c z, Województwo konińskie, dz. cyt., s. 90.
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36 najstarsze informacje o parafii pochodzą z 1419 r., prawdopodobnie powstała w XiV wie-
ku. Pierwszy kościół murowany powstał w roku 1788. zob. h. wi t c z a k, Z dziejów kościoła 
św. Wojciecha w Koninie (Morzysławiu), „studia włocławskie”, 11(2009), s. 304–315.

37 zob. j. ł a s k i, Liber beneficiorum, dz. cyt., t. 1, s. 237.
38 nazwa miejscowości w różnych dokumentach różnie pisana.
39 „rocznik Diecezji włocławskiej” 1972, s. 173.
40 Nowa parafia św. Marii Magdaleny w Koninie, dekret erekcyjny, „kronika Diecezji włoc-

ławskiej” (kDwł), 52(1969), s. 104–105.
41 włączono gminy: gosławice, łężyn, malinie, międzylesie, Pątnów. zob. P. m a l u ś -

k i e w i c z, Województwo konińskie, dz. cyt., s. 91.
42 „rocznik Diecezji włocławskiej” 1972, s. 174.
43 Diecezja włocławska 2000, włocławek 2001, s. 353–354. w roku 1996 do parafii została 

włączona wieś rębowo z parafii Ślesin. zob. Dekret reorganizujący granice parafii Ślesin i Konin 
św. Teresy, kDwł, 79(1996), s. 441–442. natomiast w roku 1990, część wsi mikorzyn została 
odłączona od parafii Ślesin i włączona do parafii św. Teresy. zob. Dekret zmieniający granice 
parafii Ślesin i Konin – par. Św. Teresy, kDwł, 73(1990), s. 53.

44 nazwa przepisana z Liber beneficiorum. Dziś miejscowość nieznana.
45 j. ł a s k i, Liber beneficiorum, dz. cyt., t. 1, s. 229–232.
46 zob. „rocznik Diecezji włocławskiej” 1972, s. 174.
47 Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod nową świątynię w Koninie, kDwł, 

67(1984), s. 187.
48 Dekret erekcyjny parafii Łężyn, kDwł, 53(1970), s. 160–161.
49 Poświęcenie placu pod nowy kościół w Koninie, kDwł, 65(1982), s. 137.
50 Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod nową świątynię w Koninie, poz. 

cyt., s. 187.
51 Po 46 latach do kościoła św. Maksymiliana w Koninie wrócił krzyż usunięty z placu budowy 

świątyni, „miesięcznik Diecezji włocławskiej – kronika” (mDwł), 92(2009), s. 1141.
52 Tamże, s. 1142.
53 Poświęcenie tymczasowej kaplicy w Koninie, kDwł, 55(1972), s. 94.
54 Po 46 latach do kościoła św. Maksymiliana w Koninie wrócił krzyż usunięty z placu budowy 

świątyni, poz. cyt., s. 1142.
55 Uroczyste poświęcenie nowego kościoła p.w. bł. Maksymiliana Kolbego w Koninie, kDwł, 

64(1981), s. 281.
56 Po kanonizacji maksymiliana kolbego zmieniono nazwę parafii z bł. maksymiliana 

na św. maksymiliana.
57 Dekret erygujący parafię bł. maksymiliana ukazywał tylko granicę wschodnią parafii, 

którą była ulica Przemysłowa. Po zachodniej stronie znalazła się parafia bł. maksymiliana, 
a po wschodniej parafia św. wojciecha. Pozostałe granice były dawnymi granicami parafii 
św. wojciecha. Parafia bł. maksymiliana wyłoniła się bowiem z parafii św. wojciecha. zob. 
Dekret erygujący parafię bł. Maksymiliana w Koninie, kDwł, 60(1977), s. 126.

58 „rocznik Diecezji włocławskiej” 1991, s. 328.
59 Diecezja włocławska 2000, dz. cyt., s. 345–346.
60 Dekret erygujący parafię pw. NMP Królowej Polski w Koninie, kDwł, 71(1988), s. 268.
61 Poświęcenie placu pod budowę nowego kościoła w Koninie, kDwł, 70(1987), s. 120.
62 starania o budowę tego kościoła podjął bp jan zaręba w roku 1982, po czterech la-

tach uzyskano lokalizację, a w 1987 r. poświęcono plac pod budowę. w roku 1991 bp henryk 
muszyński wmurował kamień węgielny. zob. Konsekracja kościoła Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, kDwł, 83(2000), s.771.

63 Dekret erygujący parafię Miłosierdzia Bożego w Koninie, kDwł, 76(1993), s. 255–157.
64 Diecezja włocławska 2000, dz. cyt., s. 321.
65 granice parafii określały: od północy tory kolejowe na trasie Poznań – warszawa, na 

wschodzie ul. hurtowa i jej przedłużenie w stronę północną i południową, południowa granica 
to rzeka warta, a zachodnia to granice administracyjne miasta konina. zob. Dekret erygujący 
parafię p.w. bł. Faustyny w Koninie, kDwł, 77(1994), s. 6–8.
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66 Diecezja włocławska 2000, dz. cyt., s. 347.
67 „rocznik Diecezji włocławskiej” 2011, s. 540–542.
68 Tamże, s. 349–350.
69 zob. Dekret erygujący parafię pw. bł. Jerzego Matulewicza, kDwł, 79(1996), s. 297.
70 Diecezja włocławska 2000, dz. cyt., s. 349–350.
71 Wizytacja parafii bł. J. Matulewicza..., kDwł, 82(1999), s. 498.
72 „rocznik Diecezji włocławskiej” 2011, s. 512–514.
73 Dekret erygujący parafię w Brzeźnie k. Konina, kDwł, 72(1989), s. 267–268; zob. także 

m. B u d k i e w i c z, Brzeźno. Zarys dziejów miejscowości i parafii, Brzeźno 2010.
74 Dekret zmieniający granice parafii św. Wojciecha w Koninie i Brzeźnie, mDwł, 90(2007), 

s. 432–433.
75 „rocznik Diecezji włocławskiej” 2011, s. 472.
76 Parafia została wyodrębniona z parafii Świętych apostołów Piotra i Pawła w starym 

mieście. zob. Dekret ustanawiający parafię Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe w Żychlinie, 
mDwł, 90(2007), s. 755.

77 Ustanowienie ośrodka duszpasterskiego w Żychlinie k. Konina, kDwł, 88(2005), s. 292.
78 okręg parafialny obejmuje: w koninie na osiedlu wilków ulice Borową, Bukową, ciso-

wą, Dębową, jałowcową, jaśminową, jaworową, jodłową, jesionową, kasztanową, klonową, 
leszczynową, lipową i modrzewiową. a także miejscowości: Brzezińskie holendry, Brzeźno, 
głodno, ladorudz, Potażniki, rożek Brzeziński, szczepidło, zalesie. zob. „rocznik Diecezji 
włocławskiej” 2011, s. 472–474.

79 swoim okręgiem parafialnym obejmuje ulice: armii krajowej, Baczyńskiego, Barań-
skiego, Bema, Berlinga, Bez nazwy, Brzozowa, Dybowskiego, Dygasińskiego, Dzierżonia, 
grota-roweckiego, gruntowa, jarzębinowa, kaliska, kamienna, kolska, nowa, oczapow-
skiego, objazdowa, Piaskowa, Podgórna, Prusa, Puchalskiego, raciborskiego, reformacka, 
reymonta, różana, sadowa, siedleckiego, solna, studzienna, szkolna, szpitalna, Świerkowa, 
Świętojańska, Taczanowskiego, Topolowa, wał Tarejwy, wierzbowa, wilcza, wzgórze i że-
romskiego. zob. „rocznik Diecezji włocławskiej” 2011, s. 467–469.

80 okręg parafialny obejmuje ulice: agatowa, ametystowa, angielska, armii krajowej, 
augustynowicza, Baczyńskiego, Bursztynowa, Brylantowa, Bema, Diamentowa, esse, gra-
natowa, hiszpańska, hubala, jacolika, kijaków, koralowa, kurowskiego, kwiatkowskiego, 
łopuskiej, niemiecka, Parowa, Pawłówek, Piłsudskiego, Przedziałki, rataja, rubinowa, sikor-
skiego, słoneczna, słothkiego, sowińskiego, sucharskiego, szafirowa, szmaragdowa, szpitalna, 
szwedzka, Taczanowskiego, Topazowa, Turkusowa, wiatraczna, wybickiego, zemełki. zob. 
„rocznik Diecezji włocławskiej” 2011, s. 470–471.

81 Parafia obejmuje dwie miejscowości, a mianowicie żychlin i janowice. zob. „rocznik 
Diecezji włocławskiej” 2011, s. 495–496.

82 Do parafii należą następujące miejscowości: Barczygłów, karsy, krągola, modła 
kolonia, modła królewska, modła księża, rumin i stare miasto. zob. „rocznik Diecezji 
włocławskiej” 2011, s. 487–490.

83 okręgiem parafialnym objęte są ulice: Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Deotymy, Dmow-
skiego, Drużbackiej, gimnastyczna, gojawiczyńskiej, grodzisko, grunwaldzka, gwoździarska, 
iłłakowiczówny, kilińskiego, konopnickiej, kopernika, kościelna, kościuszki, kownackiej, 
kramowa, krzywa, 3-maja, mickiewicza, nadbrzeżna, nadrzeczna, nałkowskiej, niecała, 
orzeszkowej, osada, Parkowa, Pck, Podwale, Posoka, Przedziałki, rodziewiczówny, sło-
wackiego, solna(część), staszica, sportowa, stodolniana, szarych szeregów, Targowa, we-
sterplatte, wiejska, wiosny ludów, wodna, Plac wolności, wojska Polskiego, urbanowskiej, 
zachodnia, zagórowska, Plac zamkowy, zapolskiej, żwirki i wigury. zob. „rocznik Diecezji 
włocławskiej” 2011, s. 461–466.

84 Parafia obejmuje zachodnią część miasta. należą do niej ulice: admiralska, azaliowa, 
stefana Batorego, Begoniowa, Bluszczowa, Bławatkowa, Boczna, Bojerowa, Bolesława chro-
brego, Bolesława krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bosmańska, Daliowa, Fikusowa, Fioł-
kowa, Flisacka, gerberowa, goździkowa, hiacyntowa, hurtowa (strona zachodnia), irysowa, 
jachtowa, władysława jagiełły, jana iii sobieskiego, kaczeńcowa, kapitańska, kameliowa, 
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kazimierza wielkiego, kąkolowa, komandorska, konwaliowa, krokusowa, królowej jadwigi, 
królowej marysieńki, lewkoniowa, liliowa, władysława łokietka, makowa, malwowa, mar-
garetkowa, marynarska, mieszaka starego, narcyzowa, nasturcjowa, nowy Dwór, Paprotki, 
Parowozownia, Pelargoniowa, Piwoniowa, stanisława Poniatowskiego, Poznańska (odcinek 
od wschodniej granicy parafii), Promowa, regatowa, rolna, rumiankowa, spółdzielców (od 
hurtowej w kierunku zachodnim), stokowa, stokrotkowa, szafirkowa, Świętopełka, leonida 
Teligi, Tulipanowa, wioślarska, złocieni, zygmunta augusta, zygmunta starego, żeglarska, 
Źródlana. zob. „rocznik Diecezji włocławskiej” 2011, s. 540–542. 

85 obecny okręg parafialny obejmuje następujące ulice: akacjowa, Bacewicz, Bydgoska, 
chopina, czereśniowa, Dworcowa, Dolna, Dożynkowa, energetyka, górnicza, pl. górnika, 
jasna, karłowicza, kolejowa, kotłowa, kleczewska, kosmonautów, kurpińskiego, 1maja, 
moniuszki, noskowskiego, nowowiejskiego, Powstańców wielkopolskich, Powstańców 
styczniowych, Plonowa, Polna, Poznańska, Północna, Półwiejska, różyckiego, solskiego, 
stroma, szeligowskiego, sybiraków, szymanowskiego, Traugutta, Tuwima, wiechowicza, 
wieniawskiego, willowa, wiśniowa, wrzosowa. zob. „rocznik Diecezji włocławskiej” 2011, 
s. 531–535.

86 Parafia obejmuje następujące miejscowości: olesin, Posada, sokółki, wieruszew (część), 
władzimirów, wola łaszczowa. zob. „rocznik Diecezji włocławskiej” 2011, s. 551–552.

87 obecny okręg parafialny obejmuje ulice: Boznańskiej, chełmońskiego, chopina (do nr 
14b), Fałata, gajowa, gierymskich, 11 listopada (nr 4–20), jeziorna, kossaków, malczewskiego, 
matejki, michałowskiego, legionów (nr 2–22), wyzwolenia (nr 19, 21, 23). a ponadto miej-
scowość rudzica. zob. rocznik Diecezji włocławskiej 2011, włocławek 2011, s. 505–508.

88 obecny okręg parafialny obejmuje następujące ulice: Dobra, gaj, gminna, gosławicka, 
gospodarcza, gotycka, kanałowa, kaźmierska, kątowa, kręta, ks. Dominika jędrzejewskiego, 
letnia, maliniecka, mokra, spacerowa, szeroka, staffa, Ślesińska, wczasowa, wesoła, wieru-
szewska. a także miejscowości: ludwików, wieruszew. zob. „rocznik Diecezji włocławskiej” 
2011, s. 537–539.

89 obecny okręg parafialny obejmuje ulice: Beniowska, Bernardynka, al. cukrownicza, 
janowska, kaszubska, kortowa, krańcowa, kujawska, kurpiowska, lubiska, łężyńska, łowi-
cka, mazurska, regionalna, 150-lecia cukrownictwa, Śląska, Ślesińska (część), wielkopolska, 
wojciechowo i zacisze. a także miejscowości: honoratka, mikorzyn (część), rębowo. zob. 
„rocznik Diecezji włocławskiej” 2011, s. 509–511.

90 obecny okręg parafialny stanowią ulice: Budowlanych, cicha, Działkowa, graniczna, 
harcerska, jana Pawła ii, (nr 1–41), 11 listopada (nr 21–42), kard. wyszyńskiego (nr 7–23, 
34–48), kwiatowa, miła, myśliwska, młodzieżowa, nadwarciańska, okólna, Pionierów, Po-
łudniowa, Portowa, sosnowa, spokojna, staromorzysławska, weteranów, wyzwolenia (nr 
1–11), zielona. a także miejscowości: zalesie, kolonia morzysław. zob. „rocznik Diecezji 
włocławskiej” 2011, s. 499–504.

91 obecny okręg parafialny obejmuje ulice: Bekkera, curie-skłodowskiej, Dobrowolskiego, 
Drewnowskiego, godlewskiego, grójecka, heweliusza, hirszfelda, jana Pawła ii, laskówiecka, 
łukasiewicza, mazurkiewicza, olszewskiego, romera, rudzicka, sierpińskiego, skrótowa, 
strażacka, Śniadeckich, Trzebiatowskiego, wróblewskiego. a ponadto miejscowości: kolonia 
rudzica, nowy czarków, Patrzyków, Święte, wola Podłężna, żerkie. zob. „rocznik Diecezji 
włocławskiej” 2011, s. 512–514.

92 Dekanat koniński obejmował następujące parafie: konin, krzymów, Białków, koś-
cielec, koło, Dobrowo, Brudzew, janiszew, słomowo, Psary, kowale, Turek, grzymiszew, 
russocice, wyszyna, Tuliszków, lisiec wielki, Dąbroszyn, rychwał, grochowy, grodziec, 
królików, zagórów, Trąbczyn, rzgów, grabienie, kuchary, sławsk. zob. j. ł a s k i, Liber 
beneficiorum, dz. cyt., t. 1, s. 238–289.

93 Dekanat koniński i obejmował parafie z dotychczasowego dekanatu konińskiego: konin 
św. Bartłomieja, konin św. marii magdaleny, stare miasto, sławski, krzymów; z dek. tulisz-
kowskiewgo wyszyna; z dek. zagórowskiego rzgów. Dekanat koniński ii: konin św. andrzeja, 
konin św. maksymiliana, konin św. Teresy od Dzieciątka jezus, konin św. wojciecha, kramsk 
i licheń. zob. Dekret reorganizacji dekanatu Konińskiego, kDwł, 68(1985), s. 245–246.



94 Dekanat koniński i obejmował parafie: konin – św. Bartłomieja, konin – św. marii 
magdaleny, konin – miłosierdzia Bożego, Brzeźno k. konina, krzymów, rzgów, sławsk, 
stare miasto, wyszyna. Dekanat koniński ii obejmował: konin – św. wojciecha, konin 
– św. maksymiliana, konin – królowej Polski, konin – św. andrzeja, konin – św. Teresy od 
Dzieciątka jezus, konin – bł. Faustyny, kramsk, licheń stary, Posada. zob. Dekret o reorga-
nizacji dekanatów w Diecezji Włocławskiej, kDwł, 77(1994), s. 250.

95 Dekret utworzenia dekanatu konińskiego III, mDwł, 92(2009), s. 176–177.
96 „rocznik Diecezji włocławskiej” 2009, s. 327–393.
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