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liecznikowski, pi...ęto*ri *yrffi
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i dobra harmonia ffffi;'"#:rtalarów 
kosz- '^]"łt*ują prace nad zre_

Najciekawszy fragment noŻgoryczony ks. Miecz- I::^'"1luoYlti"' dziejów
hstu łotyczy pó*n.g6 pio- nikowśłi"raaz\ is. ziń- Ł111l"iTuliXVIIwieku-
cesu, który ŹoŚtilprZug[iiy szewskiemu, by ałta pitnre T|T_99_""Y Proboszcz, -

przezzam7łowa"iepopiróa'- czytal,od,Putronupirńłr- I|'^t_T^T. 
dotarii takŻe do

niego plebana, ' tilęaa kiógo 60 rur a.re*i oóuieiir 1i|1.1"']]: 
Że w 1863 roku

Prz}godzkiego ao... poniru co 
"roku 

t uo tar. ńii"u T]"łl,P.l"P"szczwWodził
.Wzgtędeń zaśtŻveczex jest w deire.t.i oii, ÓJ"' *'* _z,bliskiego mi zakonu

pińa, tióie tsiąaz tameczn} 
"bral 

rolę i ogto'dy z p1;;; P,Ygl9ilJ'dnak o konflik-
Ćo rok pobierai od patroni nią. cie między dziedzicem a

KościolÓ przy,wrdzkiego, to Po 1851 roku nastąpilo, |^:'1::'_'1*' nie wiedzia-
jest oczyw-isti pru*ai 't._j 

aecyz;ą biskupa iń.rńin- l:T^P^tll"ejParafiijestto
ksiądz irrygo&x: pouierii skiegÓ, połączuni" pu.iiii * rewe]acYJne znalezisko!

w miesiąc jńną beizkę pi- rrzywidzll z parafią w Mie- ZabrZmią dzwOny
waprzez kilkanaście lat, bo rzeszynie. P.".1 _t::ł,1:1u na rezurekciębył 23 Iata Plebanem. Ale (od 1850 do 1853 roku) pa- '-:_'-]]'
caZ, kiedy krótko przed rafia przywidzka pozbańo_ Kr, .Marian lerzy SzIa,
śmiercią Śwoją, kied} pan na była proboszcia. a dzie_ gOwSki z_achwycony jest
Trębecki mńł te dobra dzic w tlm czasie bezpraw- P]pk"ą .PolszczYzną księdza
rrŻy,wrazłie sprzedać panu nie jej d"obra dzierżańl. Miecznikowskiego.
Steffansowi ao Caałlsti, za- Koniec - Te ziemie byly pglskie -

prosil do siebie Jm ks. przv_ '_'_:_l''_* . , . _ mówi proboszcz. , Zeyazny
godzkiego, i tak przy p"::I; starego kościola il;;.i.;;, 

' 
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"nat<tonlł 

Można prrsryuszczac, że :|ii:\_ . Próbowal nas
ks. Przygodzkiego, by dai skrzynia,lirt"u-iiiriń ao zntęllczYĆ, takŻe poprzez
mu na piSmie iaś,wiidcze- Skarszew *u, i ;aril.;; walkę.z wiarą katolicką, W
nie, że ;at<o ,,;a odbieraiem korespondenc;i, ńier*ńvrń Przył,iiizupo,;vstaizbórkai-
co rok piwa i2 beczek od z imi-enia księdzem Zawi- *11T|._.
pańsrwivTrębeckich,a]eto szewskim. w *ńt"ilt" ostatnie lata takŻe nie
nle Uyio obolviązkiem pa- tym przez zoo rai iuntło] |V|r ]1twe dla Parafii w
trona, tylko z łasi<i swej wy- ńowai bowi.. aÓ- łiu Przl'widzu, W 1997 roku
dawai mi to piwo," 

"*..}to* 
-a;.ń;;;y;ir. ptonąI kościól, podpalony

[lważaj na patrona prawdopodŃ'',,.';o",ilfr,u; 
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Daiej ks Miecznikowsk, i|,TŁ;Hi:l.*:* . zlo?Łslę nf odbudowę
żali się, że jego poprzednik Ń;;;. il;'arii .t^."nn _-ZPrzemyslaprąlechalyzabral ze sobą do grobu ta- r.oi.lóru 

-- 
;;e ;;;;;i."; w|a§rue nowe dzwony - mó-

jemnicę podpisanego pod ś;i;t"s" {ińzu Ę i;iń wi ksiądz Szlagowski. - Po
wpiywem ponczu zaświad- óo. 'xii' ;ń;*;";r;;;;t; raz pierwszy zabrzmią pod-
czenia, Proboszcz Mieczni- t"a"*e ,"*"r" *5s"..ł., czas rezurekcji. To piękny
korvski po objęciu parafii w Ńi ,o.|uiiu i}"#il;; dul...

irWńY:;^łłtZ:,;&';ł;"; ;rffi,T;:JHI,;iŁ |,."# o"i.:f,l"l: .tŁi?Ti',U:
Gdyten odmówii. nowyp_ro- ;;^i"'K;;#; "ó;;;;; ł.o. \.?g między skąpym
boszcz,,zrozkazuks. Bisku- ;.6;;r*. k§;'d, M;; dziedzicem a ofiarnymi pa-
pa" udal się do sądu. A tam i.r^śrl.*Ńri.] irz rl"i"": rafianami.

^"i?6a;.;#.xlr"T*1.^.. ".;;;,uTii3J,.rl,śęJjrr^ DorotaAbrąmowicz
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