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Parafia p.w. Przemienienia Pañskiego w Po¶wiêtnem.
Ko¶ció³ pw. Przemienienia Pañskiego w Po¶wiêtnem

Ko¶ció³ filialny pw. MB Nieustaj±cej Pomocy w Brzozowie Starym
Ko¶ció³ filialny pw. ¶w. Maksymiliana M. Kolbego w Dani³owie Du¿ym

18-112 Po¶wiêtne 16
tel. (085) 650 13 89
Proboszcz: Ks. Andrzej Borkowski
Wikariusz: Ks. Jan Szczube³ek
Msze ¶w.
w niedzielê:
w Po¶wiêtnem 9.00, 12.00;
w Dani³owie Du¿ym 10.30
w Brzozowie Starym 10.30
w dni powszednie w Po¶wiêtnem 7.30.
Odpusty: Przemienienia Pañskiego, Niepokalanego Poczêcia NMP.
Rys historyczny.

W 1486 roku zbudowano w Po¶wiêtnem ko¶ció³ek - kaplicê, przy którym zamieszka³ ksi±dz bez uprawnieñ
proboszcza. Po¶wiêtne w tym czasie by³o fili± parafii w Sura¿u i tam wierni musieli udawaæ siê w celu zawarcia
ma³¿eñstwa. Nie jest tak¿e pewne, czy ów ksi±dz obs³ugiwa³ tylko ko¶ció³ek filii, czy te¿ do jego obowi±zków nale¿a³a
obs³uga przyleg³ych doñ terytoriów.

Parafia po¶wi±cziñska lub po¶wi±czieñska tak nazywana w ówczesnych dokumentach, na pocz±tku XVI wieku
graniczy³a na pó³nocnym zachodzie z parafi± soko³owsk±, na zachodzie z jab³oñsk±, na po³udniu
z
parafiami domanowsk± i topczewsk±. Na pó³nocnym wschodzie graniczy³a z parafi± p³oñsk±, za¶ na po³udniowym
wschodzie z surask±. Po¶wiêtne by³o w wiêkszo¶ci parafi± drobnoszlacheck±. Spo¶ród 26 jej wsi siedemna¶cie
nale¿a³o w³a¶nie do tej kategorii. Znajdowa³y siê w¶ród nich szlacheckie wsie gniazdowe, takie jak Brzozowo,
Dzier¿ki, Kamieñskie, Grochy, Go³êbie.
http://www.gminaposwietne.vipserv.org
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Samodzielna parafia p.w. Przemienienia Pañskiego zosta³a erygowana w Po¶wiêtnem 16 marca 1808 roku, gdy¿ po
pokoju tyl¿yckim Sura¿ znalaz³ siê w Cesarstwie Rosyjskim, a Po¶wiêtne nale¿a³o do Królestwa Polskiego. W historii
parafii istnia³o kilka ko¶cio³ów drewnianych, a obecny murowany zosta³ wybudowany staraniem ksiêdza proboszcza
Józefa Butanowicza w 1906 roku, za¶ konsekrowany 3 maja 1938 roku przez Biskupa ³om¿yñskiego Stanis³awa
£ukomskiego. Ko¶ció³ zbudowany jest w stylu neogotyckim, z ceg³y, nietynkowany, trójnawowy, o d³ugo¶ci 51 m,
szeroko¶ci 28 m, wysoko¶æ do sklepienia 16 m z wie¿± o wysoko¶ci 51 m. W ¶wi±tyni s± trzy o³tarze. W g³ównym
znajduje siê figura Przemienienia Pañskiego, a nad ni± figura przedstawiaj±ca Boga Ojca i kulê ziemsk±. W lewym
o³tarzu bocznym jest obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej, za¶ w prawym nowy obraz ¦wiêtego Antoniego
Padewskiego. O³tarze i obrazy pochodz± z okresu budowy ko¶cio³a.

W latach osiemdziesi±tych XX wieku, staraniem ksiêdza kanonika Boles³awa Garbowskiego, zosta³ przeprowadzony
remont ko¶cio³a oraz wykonano nowy parkan wokó³ ¶wi±tyni, zbudowano tak¿e dwie kaplice dojazdowe: w 1983 w
Dani³owie Du¿ym roku i w 1987 roku w Brzozowie Starym, które pob³ogos³awi³ Biskup ³om¿yñski Juliusz Petz. Na
obszarze parafii, w odleg³o¶ci 0,5 km od ¶wi±tyni, znajduje siê te¿ cmentarz grzebalny.

Obecnie do parafii Po¶wiêtne nale¿± wsie Brzozowo Antonie, Brzozowo Chabdy, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo
Chrzczonki, Brzozowo Korabie, Brzozowo Muzy³y, Brzozowo Panki, Brzozowo Solniki, Brzozowo Stare, Chomizna,
Daniowo Du¿e, Dani³owo Ma³e, Dzier¿ki, Dzier¿ki Z±bki, G±sówka Oleksin, G±sówka Stara, Go³êbie, Grochy,
Kamiñskie Ja¶ki, Kamiñskie Ocioski, Kamiñskie Pliszki, Kamiñskie Wiktory, Po¶wiêtne i Zdrody Stare. Od 1919 roku
pos³ugê duszpastersk± w parafii Po¶wiêtne wype³niali proboszczowie: ks. Edward Sasinowski (1919 - 1930), ks. Jan
Id¼kowski (1930 - 1947), ks. Aleksander Drozd (1947- 1966), ks. Kazimierz £upiñski (1966 - 1975), ks. Boles³aw
Garbowski (1975 - 1998), ks. Fabian Piotrowski (1998- 2008), ks. Jaros³aw Chojnowski (2008 - 2014),a od roku 2014
tê funkcje pe³ni ks. Andrzej Borkowski.

Parafia p.w. ¦wiêtej Anny w Pietkowie.

18-112 Po¶wiêtne
tel. (085) 650 15 76

Proboszcz: Ks. Tadeusz KACZYÑSKI
Msze ¶w.
w niedzielê: 9.00, 11.30;
w dni powszednie: 7.30
Odpusty: ¶w. Anny, ¶w. Antoniego Padewskiego.
Rys historyczny.

Jedn± z wiêkszych miejscowo¶ci na terenie gminy Po¶wiêtne i za-razem siedzib± parafii jest Pietkowo z przyleg³ymi
wsiami Pietkowo II, Gabrysin i Turek. Pierwsze wzmianki o Pietkowie pochodz± z XVI wieku, kiedy to wspomniane by³o
ono w 1569 roku jako za¶cianek szlachecki zamieszka³y przez Stanis³awa Pietkowskiego. Na pocz±tku XVI wieku
stan±³ we wsi
m³yn na rzece Lizie
oraz drewniany
dwór szlachecki, a w 1522 roku bracia
Baltazar i Miko³aj Pietkowscy ufundowali ko¶ció³ drewniany i jest to data, któr± uznaje siê za pocz±tek istnienia parafii
rzymskokatolickiej w Pietkowie. Dziêki Pietkowskim rozwinê³y siê te¿ przyleg³e miejscowo¶ci oraz istniej±cy do dzi¶
kompleks stawów w pobli¿u dworu. W XVIII wieku powsta³ tak¿e piêkny park dworski, którego resztki zachowa³y siê do
dzisiejszych czasów.
W 1762 roku Leon Kuczyñski, podkomorzy ziemi drohickiej, podówczas dziedzic dóbr pietkowskich, zbudowa³ nowy,
drewniany ko¶ció³, gdy¿ poprzedni uleg³ zniszczeniu z powodu up³ywu czasu. W 1930 roku tê ¶wi±tyniê zniszczy³
po¿ar, jednak dziêki staraniom ówczesnego proboszcza Antoniego Puchalskiego i wysi³kowi parafian, zosta³
wybudowany nowy murowany ko¶ció³ pod wezwaniem ¦wiêtej Anny. Ko¶ció³ ten konsekrowany zosta³ 1 maja 1938 roku
przez Biskupa ³om¿yñskiego Stanis³awa £ukomskiego.
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Bezpo¶rednio przed 1939 rokiem wie¶ Pietkowo nale¿a³a kolejno do Komarów, Krasickich i Starzeñskich. W okresie
miêdzywojennym dwór hrabiny Krasickiej wykorzystywany by³ jako luksusowy pensjonat. Jednak podczas okupacji dwór
zosta³ rozebrany, zachowa³y siê tylko resztki okaza³ego parku.
Obecny ko¶ció³ zbudowany jest
w stylu
zbli¿onym do
baroku, z ceg³y, tynkowany, trójnawowy,
o d³ugo¶ci 24 m, szeroko¶ci 15 m, wysoko¶æ do sklepienia 11 m z ma³± wie¿yczk± na ¶rodku dachu g³ównego. W
¶wi±tyni s± trzy o³tarze, g³ówny murowany i boczne drewniane. W g³ównym o³tarzu znajduje siê kopia obrazu Matki
Boskiej Ostrobramskiej sprowadzona z Wilna w 1938 roku. Jako zas³ona tego obrazu s³u¿y wizerunek Matki Boskiej z
dwojgiem dzieci nios±cych kwiaty polne. W lewym o³tarzu bocznym jest gipsowa figura ¦wiêtego Antoniego, a u góry na
¶cianie wisi obraz Serca Jezusa Króla. W prawym o³tarzu bocznym umieszczono obraz Chrystusa wisz±cego na krzy¿u,
a obok na ¶cianie namalowany jest fresk przedstawiaj±cy Matkê Bosk± i ¦wiêtego Jana Ewangelistê. Parafia posiada
w swoich zbiorach zabytkow± monstrancjê z XVIII wieku.
Przy ko¶ciele mie¶ci siê plebania drewniana, wybudowana oko³o 1762 roku staraniem ówczesnego dziedzica Pietkowa,
która zosta³a wpisana do
rejestru zabytków.
Na obszarze parafii, oddalony od ko¶cio³a o 0,5 km,
znajduje siê cmentarz grzebalny. Parafia obs³uguje miejscowo¶ci: Pietkowo, Pietkowo II, Gabrysin, Józefin, Marynki,
Turek, Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare i Wo³kuny. Od 1925 roku pos³ugê duszpastersk± wype³niali proboszczowie:
ks. Eugeniusz Gosiewski
(1925 - 1930), ks. Antoni Puchalski (1930 - 1938), ks. Antoni Godlewski (1938 1946), ks. Wac³aw Grzegorz Zajkowski (1946 - 1948), ks. Lucjan Godlewski (1948 - 1972), ks. Józef Przekop (1972 1973), ks. Józef Bagiñski
(1973 -1993), ks. Stanis³aw Mikucki (1993 - 2006), a od 2006 roku tê funkcjê
pe³ni Tadeusz Kaczyñski.
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