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Inwentarze fundi instructi [wyposażenie gospodarcze] kościołów 

Dekanatu Mazowieckiego 

(wiek XIX) 

 

Kulesze Rokitnica 

Działo się w domu plebańskim na wsi Kościelnej Kuleszach dnia 3/15 Stycznia 1886 r. 

W skutek rozporządzenia Jaśnie Wielmożnego Ks. Piotra – Pawła Wierzbowskiego 

Biskupa Dyecezyi Sejneńsko – Augustowskiej przez wydanie kommendy pod dzień 25 

Listopada r.z. N 1026 W.J.X. Kanonikowi Wyszyńskiemu Proboszczowi 

Szczepankowskiemu na probostwo w Kuleszach wakującego śmierci s. p. X. Stanisława 

Jamiołkowskiego Dziekan Dekanatu Mazowieckiego łącznie z Dozorem Kościelnym w dniu 

dzisiejszym oddał w zarząd temuż WJX. Kanonikowi Wyszyńskiemu wszystko to co jest 

własnością Kościoła Kuleskiego a niżej opisano, i spisał następujący protokół jak następuje: 

§ I. Kościół. 

Kościół parafialny tytułu Św. Bartłomieja Apost. W Kuleszach Rokitnicy zbudowany 

około roku 1798 z drzewa sosnowego w kostkę, ściany ujęte w nowe lisserny i oszalowane w 

roku 1869 na podmurowaniu z kamienia na wapno, długi łokci war. 50 szeroki 22, a wysoki 

od podmurowania pod dach łok. 12. Dach pokryty w r. 1877 gontami osowemi, 

pomalowanemi olejno, na nim kopuła, na środku umieszczona, blachą angielską obita, 

z krzyżem żelaznym na wierzchu. 

Kościół wewnątrz na ścianach i suficie olejno pomalowany, w dobrym guście, 

z kruchtą, przysionkiem i zakrystią, dwa zachowanka po bokach kruchty nie malowane, 

malowidła wewnątrz Kościoła niewykończone, mimo to cały Kościół wygląda dość porządnie 

i jest w dobrym stanie. Pod tym Kościołem w Presbyteryum a ?cornu Ewangelii jest sklep 

niewielki z cegły murowany, na wino do Mszyśw.  

Ołtarze 



 2 

Ołtarzy jest 3. Wielki z obrazem Pańskiego Przemienienia, pędzla Wojciecha Gersona, 

sprowadzonym w 1881 roku, o jednej kondygnacji, rzeźbiarskiej roboty, omalowany 

i ozłocony, z takiejże tabernakulum i mensą, o jednym gradusie i podnóżku; na tym ołtarzu 

brakuje figur między filarami. Z prawej strony Kościoła drugi, z obrzeżem N. Maryi Panny 

Rożańcowej wykonanym przez Antoniego Murzynowskiego w roku 1878 w niższej 

kondygnacyi, w wyższej zaś umieszczony jest obraz N, Maryi Panny Szkaplernej. – Trzeci 

z lewej strony Kościoła, z obrazem w niższej kondygancyi Św.Bartłomieja Ap. patrona 

Kościoła wykonany przez malarza Murzynowskiego w roku 1880, a w wyższej, z obrazem 

Ś. Michała Archanioła, wykonanego przez Strungego. Obaj w roku 1881 odmalowane 

i ozłocone i obecnie w dobrym stanie znajdujące się.  

Ambona z daszkiem po lewej stronie Kościoła przy zakrystyi, rzeźbiarskiej roboty, 

pomalowana i ozłocona, w dobrym stanie. 

Chrzcielnica rzeźbiarskiej roboty z takąż przykrywą, pomalowana i ozłocona, w dobrym 

stanie. 

Konfessyonałów stolarskiej roboty, olejno pomalowanych, w średnim stanie jest 4. 

Katafalk stolarskiej roboty olejno pomalowany o czterech gradusach i podstawka 

w kształcie czterech essów w dobrym stanie. 

Na środku Kościoła miedzy filarami dwa rzędy ławek, stolarskiej roboty, olejno 

pomalowanych, tudzież innych pod chórem ustawionych, także pomalowanych jest 5, 

wszystkie w stanie średnim. 

Organ ośmiogłosowy, klawiatury manuałowej, w odpowiedniej tece na galeryi z nad 

kruchty nad Kościół wystający z dwoma miechami, potrzebuje reperacyi. 

Drzwi w całym Kościele i przysionkach jest razem 10, wszystkie na żelaznych krukach 

i zawiasach; - zamków tylko cztery, z tych jeden popsuty. 

Okien 15 i 2 na galeryach, nad zakrystią i przysionkiem, wszystkie porządnie oszklone. 

Na kilkanaście kroków przed wielkiemi drzwiami stoi dzwonnica kwadratowa łok. 13, 

wysoka pod dach łok. 18 o dwóch kondygnacjach, z drzewa w kostkę w 177? zbudowana – 

przez jej środek przejście wybrukowane, po obu stronach kostnice, w jednaj z nich mieści się 

archiwum z kassą ogniotrwałą, w której mieszczą się niektóre dowody dotyczące się Kościoła 
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Kuleskiego, nad niemi cztery dzwony, dach gontami pobity, na samym wierzchu kopułka 

z krzyżem; wszystko to zostało gruntownie w roku 1876 wyrestaurowane i obecnie znajduje 

się w dobrym stanie.  

Oparkowanie Cmentarza stanowi bruk zwyczajny, z dwoma furtkami, z cegły 

murowanemi, od strony plebanii opatrzona żelaznymi drzwiami, a od gościńca Drzewianami. 

Zdobi go kilkanaście drzew ?nikokolowech w roku 1873 do koła pozasadzanych. 

 

§ II Sprzęty Kościelne. 

Ornatów białych .......... 7. 

czerwonych .................. 4  

zielonych ..................... 1. 

fioletowych .................. 4 

czarnych ...................... 3 

 

 

 

 

 

 

 

Razem 19 wszystkie w stanie dobrym. Nadto jest jeden koloru białego zniszczony, jednak 

może być używany. 19+1=20 

Kap białych 3 czerwona 2 (jedna zła) fioletowych i zielonych 2 [poprawione na 1] czarnych 2 

razem 7/ 

Baldakin czerwony wełniany bez blejtramu na czterech kijach................................ 1 

Bursów do chorych dobrych ..................................................................................... 3 

Sukienka na puszkę ................................................................................................... 1 

Stół do słuchania spowiedzi 14, do komunii 12 razem ............................................. 26 

Z liczby stół podanych w wizycie dekanalnej z r. 1883, dwie zabrane zostały przez X. 

Osińskiego jako będące jego własnością. 

Pasków wełnianych dobrych ..................................................................................... 16 

Alb płóciennych ........................................................................................................ 24 
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Komżów używanych przez księży ............................................................................ 24 

 przez uczni służących do Mszy św. .............................................. 16 

Obrusów .................................................................................................................... 45 

Korporałów ................................................................................................................ 42 

Palek .......................................................................................................................... 23 

Ręczników większych ............................................................................................... 18 

 małych ........................................................................................... 14 

Humerałów ................................................................................................................ 26 

Welonów do monstrancji .......................................................................................... 3 

Firanki zamieszczone w spisie jako niepotrzebne i zużyte odsunięte są zupełnie. 

Monstrancja w większej części srebrna, niskiej próby niedawno przerobiona 1 i druga 

pozłocista nowa razem .............................................................................................. 2 

Puszka srebrna pięknego fasonu ............................................................................... 1 

Kielich srebrny, ozdobny, wewnątrz monetami okładany ........................................ 1 

Kielich którego kupa ma być srebrna w kapsie ......................................................... 1 

Kielich którego kupa próby 84 .................................................................................. 1 

Kielich z kompozycyi ................................................................................................ 1 

Paten srebrnych ......................................................................................................... 6 

Tacka frażelowska używana przy ślubach ................................................................ 1 

Trybularz srebrny nowy ............................................................................................ 1 

 stary, lecz doskonale wyrestaurowany .......................................... 1 

 stary nie użyteczny ........................................................................ 1 

Koronka od obrazu Matki Boskiej i P. Jezusa oraz aureola z gwiazd miedzianych. 
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Dwa waskula do chorych srebrne, w r. 1878 przerobione ........................................ 2 

Puszka z kompozycyi posrebrzana zewnątrz, a wewnątrz pozłacana ....................... 1 

Pacyfikał z kompozycyi cum ligno Crucis ................................................................ 1 

Krzyż platerowany .................................................................................................... 1 

Waskulum do chorych posrebrzane .......................................................................... 1 

Dwie ampułki i tacka norblinowskie razem sztuk..................................................... 3 

Sześć lichtarzy platerowanych .................................................................................. 6 

Bęben miedziany  ....................................................................................................... 1 

Kociołków do wody św. 3, w chrzcielnicy jeden razem ........................................... 4 

Dzwonów .................................................................................................................. 4 

Sygnaturka i dzwonków różnych pięć razem ............................................................ 6 

Dwa krzyże mosiężne ................................................................................................ 2 

Kubek do chrzczenia ................................................................................................. 1 

Tacka do tegoż użytku ............................................................................................... 1 

Vasculum na olej św. Sufirmorum ............................................................................ 1 

Małe lavabo przy tabernakulum ................................................................................ 1 

Żelazo do pieczenia opłatków jedne stare zepsute i jedne nowe miedziane, 

razem ......................................................................................................................... 2 

Cyrkół do wycinania hostyi stary zepsuty jeden i trzy nowe razem  ........................ 4 

Lichtarzy bromowych ............................................................................................... 6 

Lawaterz blaszany w zakrystyi ................................................................................. 1 

Żyrandoli ................................................................................................................... 2 

Lampa cynowa do palenia ognia prze N. Sakramentem ........................................... 1 
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Lamp szklanych ......................................................................................................... 13 

 Ampułek ........................................................................................ 6 

Lamp glinianych ........................................................................................................ 20 

Lichtarzy drzewianych .............................................................................................. 36 

Lichtarzy drzewianych dużych z koronami metal ..................................................... 6 

 i lichtarz drzewiany na paschał ..................................................... 1 

Komoda na aparaty zamieszczona w uprzedniem opisie, jako zepsuta, została usunięta 

z zakrystyi a postawiona w archiwum, a na jej miejscu w r. 1873 sprawiona nowa, olejno 

pomalowana, razem ................................................................................................... 2 

Klęcznik z pulpitem  ................................................................................................. 1 

Taborek prosty i stołek posobny razem ..................................................................... 2 

Dwie skarbonki okute ................................................................................................ 2 

Kratki oddzielające presbyteryum z furtką na zawiasach ......................................... 1 

Szafka bejcowana o półkach z podwójnemi drzwiczkami w stanie miernym .......... 1 

Szafa na światło ......................................................................................................... 1 

Skrzyń na światło ze skoblami .................................................................................. 2 

Latarń używanych przy processyi 2 i latarka maleńka.............................................. 3 

Koszów do składania bielizny ................................................................................... 2 

Oprócz tych pięciu obrazów, które w ołtarzach są umieszczone, a wszystkie wyśmienitego 

pędzla, są jeszcze cztery duże obrazy, które były uprzednio w ołtarzach i 7 średnich, z których 

4 są używane na Boże ciało, wyobrażające czterech Ewangielistów, razem z tymi co 

w ołtarzach ................................................................................................................ 16 

Inne obrazy zamieszczone w spisie, jako zupełnie zniszczone, zostały usunięte. 

Relikwiarz pod szkłem w formie obrazu ................................................................... 1 
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Kanonów na ołtarzach ............................................................................................... 9 

Praeparativ i gratiarum astiv post Missom nowe ...................................................... 1 

Dziennika praw w podobnie złym stanie zeszytów .................................................. 93 

Różne papiery uporządkowane i złożone w skrzyni.  

Cmentarz grzebalny. 

O troje staj od Kościoła ku stronie zachodnio – północnej położony jest cmentarz grzebalny  

w przestrzeni morgów 3 brukiem oparkaniony z furtką murowaną – oprócz kilku pomników, 

krzyżów i drzew, nic więcej nie ma. 

 

§ III Zabudowania Plebańskie. 

Dom plebański nowy, z drzewa sosnowego na podmurowaniu w r. 1874 kosztem ś. p. 

X. Jamiołkowskiego pobudowany, wewnątrz otynkowany, mający długości łok. 38, 

szerokości 18, wysokości 6, kryty gontami, w stanie dobrym, oprócz tynku, który w wielu 

miejscach uszkodzony. 

Na rogu plebanii ku stronie wschodnio – południowej sklep murowny z cegły na wapno, 

wyrestaurowany i pokryty. 

Drugi sklep w sadzie na wzgórku ku dzwonnicy, murowany z kamienia na glinę, niegdyś 

używany na skład warzywa, obecnie obrócony na lodownie. 

Trzeci położony naprzeciw wielkich drzwi kościelnych, przez Dozor na użytek Plebana 

od Rządu nabyty, z cegły na wapno sklepiony, wyreperowany i postawiony nad nim nowy 

przysionek z gołębnikiem. 

Wychodek w ogrodzie nowy. 

Chlewki do trzody, przerobione z resztek drzewa pozostałego po starych. 

Dwie stodoły uporządkowane, przeniesione i przebudowane ze starych. 
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Sieczkarnia i wozownia odstąpiona Dozorowi przez Perzanowską, podobnież 

wyrestaurowane, przeniesione i przerobione na sieczkarnię i oborę dla krów, z lewej strony 

dobudowane stajnie, z prawej lamus. 

Obórka do bydła po przebudowaniu obrócona na drwalnie i maglarnie. 

Wszystkie zabudowania są słomą kryte w stanie dobrym. 

Wikariat i mieszkanie dla służby kościelnej stanowi dom murowany, na wzgórku między 

Kościołem a cmentarzem grzebalnym w 1881 roku zbudowany, mający długości łok. 42, 

szerokości 21, wysokości 6, słomą kryty, w dobrym stanie. 

Tuż przy tym domu pobudowana jest stodoła nowa, pięć chlewów dla krów i trzody. 

Wszystkie te zabudowania pobudowane a drzewa sosnowego, słomą kryte, znajdują się 

w dobrym stanie. Tudzież drwalnia z desek zbudowana, słoma kryta w stanie miernymi 

wychodek w stanie średnim. 

§ IV Inwentarz Plebański. 

Za dwie chude szkapy pozostawione na fundusz Kościołowy przy spisie uprzednim ocenione 

r.z. 50 w naturze nie zostawionych lecz za sprzedane niektóre rzeczy przez licytacje pieniądze 

pozostawiono w sądzie, z których Dozor kościelny obowiązany jest upomną się od Rządu 

o zwrot pomienionych 50 rubli i takowo summę wnieść do rąk WJX Kanonika 

Wyszyńskiego, z warunkiem zrobienia zmianki przy końcu niniejszego protokółu. 

Za dwie krów i 10 owiec, brakujących po śmierci X. Wareckiego, zmarły śp. X. Jamiołkowski 

pomimo najtroskliwszych starań ze swej strony, od pozostałej familii po X. Wareckim ani 

pieniędzy, ni w naturze otrzymać nie mógł. 

Pięć stołków żółto pomalowanych z naplecznikami. 

Dwa stoły dębowe nowe i dwie takież ławki 

Obrazków św. cztery. 

Portrety Arcybiskupa Choromańskiego akwarella i Biskupa Karpowicza w formie małej 

ćwiartki olejny w ramach za szkłem. 

Jeden półmisek fajansowy. 
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Talerzy fajansowych 15. 

Sagan stary bez dna. 

Saganek mały zdolny do użycia. 

Ceber mierny. 

Dwoje żaren, jedne z nich zdolne do użycia. 

W miejsce dwóch pół zużytych pozostawiona jedna dobra. 

Cztery kłody stare, zniszczone. 

Dzieża stara, lecz zdatna do użycia. 

Balia stara, lecz zdatna do użycia. 

Szafarnia bez wieka. 

Koryto do solenia wieprzy rozczepane. 

Bań dziurawych cztery. 

Krypów trzy. 

Drabiny do dachu nie ma. 

Wóz buksowany i szybowany, dobry, pojedynczy. 

Chomont dobry, nowy. 

Duha dobra. 

Wideł do gnoju nie ma. 

Na żywność i zasiew sukcessorowie ś. p. X. Jamiołkowskiego pozostawili 12 wiader kapusty 

kwaszonej, 50 korcy kartofli i 12 korcy zboża. 

Na wyżywienie koni zostawiono siana fur trzy – Za brakujące sprzęty po X. Wareckim, 

wyrażone w poprzednim spisie, a ocenione razem i za zniszczone ornaty i apparaty w summie 

367 rubli i 88 kop. pomimo starań zmarłego ś. p. X. Jamiołkowskiego, takowej summy 

od familii po X. Wareckim nie mógł otrzymać. 
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Sześć morgów gruntu użytecznego, pozostawionego przez Najwyższy ukaz, stanowi sad 

plebański około dwóch morgów przestrzeni mający. W 1875 roku i lat następnych staraniem 

X. Jamiołkowskiego posadzone przeszło sto szczepów grusz, jabłoni, różnych gatunków 

śliwek i wisien, krzewów malin i agrestu. Po środku sadu w roku 1877 sadzawka 

wyszlamowana i upust urządzony. Studnia na nowo w roku 1884 wycembrowana, sochą 

i kubłem opatrzona. Półtora morga stanowi łąka plebańska ku strumieniowi ciągnąca się, 

a półtrzecia ogród warzywny do wszelakiego zasiewu przydatny. Całe terrytoryum plebańskie 

ogodzono na nowo już to parkanem, już płotem. 

Oprócz tych gruntów, budowli i inwentarza(fundi instructi) uposażenie plebana stanowi 

pensya wielkości 300 R. s. rocznie ze skarbu pobierana, w części dobrowolna dziesięcina 

i szczupły akcydens jura stolae zwany. 

W końcu po zrozumiałem odczytaniu powyższego opisania fundi instructi Kościoła 

parafjalnego r. 1.w Kuleszach i sprawdzeniu naocznem każdego przedmiotu, niniejszy 

protokół ukończony i podpisany został. 

Oddający inwentarz Dziekan Dekanatu Mazowieckiego X. Jan Dąbrowski [podpis] 

przyjmujący inwentarz Xsiądz Wojciech Wyszyński [podpis] 

Prezes Dozoru Wilchelm Fasczewski [podpis] 

Członkowie Dozoru Wincenty Kulesza [podpis] 
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Jabłonka Swierczewo 

 

Działo się na gruncie probostwa we wsi Jabłonka Swiercze [?Swierczewo]  

w dniu 30 sierpnia 1882 roku. 

 

Na mocy rozporządzenia Jaśnie Wielmożnego Xiędza Piotra Pawła Wierzbowskiego 

Biskupa Dyecezyi Sejneńsko – Augustowskiej z dnia 21 Sierpnia r. b. Nr 853 przez wydanie 

kommendy W. J. X. Stanisławowi Bagińskiemu na probostwo w Jabłonce, wakujące po 

przeznaczeniu W. I. X. Supińskiego dotychczasowego Administratora Parafij Jabłonkowskiej 

na Administatora Parafij w Poświątnem; - dopełniając woli Jaśnie Wielmożnego Pasterza 

Dyecezyi, Dziekan Dekanatu Mazowieckiego X. Jan Dąbrowski, przybywszy do Probostwa w 

Jabłonce, po zawezwaniu Dozoru Kościoła Parafij Jabłonkowskiej, aby był obecny przy 

takowej czynności, następnie oddając w zarząd Probostwo Parafij Jabłonkowskiej W. I. X. 

Bagińskiemu, spisał protokół niniejszy jak następuje: 

Tytuł I. 

Kościół drewniany w Jabłonce w roku 1765 przez szlachtę cząstkową zbudowany, 

tarcicami kożuchowany, gontem kryty w średnim stanie dziś będący, gdyż w niektórych 

miejscach potrzebuje reperacyi z powodu zaciekania – na tym Kościele w środku znajduje się 

kopuła w dobrym stanie, blacha kryta, w której sygnaturka – w tym Kościele są trzy ołtarze 

jako to: 

1. Ołtarz Wielki pod tytułem Ś-go Michała Archanioła, którego odpust obchodzi się 

każdorocznie w dniu 29 Września uroczyście w całej parafji, jako patrona tutejszego 

Kościoła. 

2. Ołtarz boczny po prawej stronie z obrazem Św. Magdaleny. 

3. Ołtarz boczny po lewej stronie z obrazem N. M. P. Rożańcowej. 

Wszystkie ołtarze są pomalowane i odzłocone gdzie tego potrzeba wymagała w celu 

upiększenia; w tym Kościele znajduje się ławek pięć oddziałów, w stanie złym, 

a w presbyteryum są ławki po obudwóch stronach w stanie średnim. 
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4. Na chórze znajduje się organ na głosów 10 pomalowany, który po nie dawnej reperacyi 

dopełnionej w czasie bytności X. Supińskiego, na teraz potrzebuje nowego postrojenia. 

5. Ambona w stanie dobrym. 

6. Chrzcielnica stara potrzebująca owego urządzenia. 

7. Drzwi zewnętrznych do Kościoła troje opatrzonych zamkami jako i wewnętrzne 

do zakrystyi mocno zbudowane. 

8. Dzwonnica na Cmentarzu przy Kościele drewniana w węgieł zbudowana, tarcicami 

okożuchowana, gontami kryta, potrzebująca w niektórych miejscach reperacyi, w dachu  

na tejże dzwonnicy dzwonów trzy stopniowej wielkości. 

Cmentarzów jest dwa jeden około Kościoła a drugi oddzielny w polu na Poświętnem, 

grzebalny, obydwa z kamienia [część nieczytelna] w stanie dobrym – na cmentarzu 

grzebalnem jest mała kosniczka [kostnica] potrzebująca reparacji, drzewiana. 

 

§. II. Sprzęty Kościelne Apparaty. 

Ornat żółty z kolumna blado – różową jedwabną z rekwizytami  ............................ 1 

Ornat biały w paski także jedwabne .......................................................................... 1 

Ornat biały ze słupem włoczkowem ......................................................................... 1 

Ornat biały w złote kwiaty ........................................................................................ 1 

Ornat biały w paski jedwabne z kolumna białą ......................................................... 1 

Ornat czerwony atłasowy z białym słupem ............................................................... 1 

Ornat czerwony w pasy złote .................................................................................... 1 

Ornat czerwony adamaszkowy .................................................................................. 1 

Ornat czerwony z galonem szerokim złotym ............................................................ 1 

Ornat z kolumna białą ............................................................................................... 1 

Ornat fioletowy w złote kwiatki ................................................................................ 1 
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Ornat fioletowy zupełnie zniszczony ........................................................................ 1 

Ornat fioletowy z kolumną krzyżowej roboty ........................................................... 1 

Ornat zielony z kolumna białą................................................................................... 1 

Ornat zielony atłasowy w kwiatki ............................................................................. 1 

Ornat czarny z kolumną ponsową ............................................................................. 1 

Ornat czarny szarżowy .............................................................................................. 1 

Wszystkie ornaty są z rekwizytami. 

 

§. III. Kapy. 

1. Kapa fioletowa – 1.  

2. Kapa biała jedno stronna i jedna nowa razem – 2. 

3. Kapa czerwona – 1. 

4. Kapa czarna jedna stara i jedna nowa razem – 2. 

5. Stuł różnego koloru i do słuchania spowiedzi sztuk [brak liczby] 

6. Firanek złych i dobrych dla ozdoby ołtarzy par – 7 

7. Welum – Bursa 

 

§. IV. Chorągwie i inne 

1. Chorągwi różnego koloru  ..................................................................................... 11 

2. Alb dobrych  .......................................................................................................... 7 

3. Komżów dobrych 6, a pięć starych potrzebujących reperacyi razem sztuk .......... 11 

4. Korporałów razem z tymi które są przy ornatach ................................................. 30 

5. Puryfikaterzy ......................................................................................................... 30 
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6. Umbrakulum .......................................................................................................... 1 

7. Obrusów wszystkich ............................................................................................. 17 

8. Ręczników lnianych 7 bawełnianych 5 razem ...................................................... 12 

9. Tuwalnie dawne .................................................................................................... 2 

10. Tuwalni nowych różnego koloru ......................................................................... 6. 

 

§. V. Srebro Kościelne. 

1. Monstrancja nowa ................................................................................................. 1 

2. Puszka do Najświętszego Sakramentu wewnątrz i zewnątrz pozłacana ............... 1 

3. Kielichów srebrnych wyzłacanych jest 4 z których jeden wewnątrz potrzebuje wyzłocenia 

nowego. 

4. Patena srebrna mała z zamknięciem do chorych bez pozłoty ............................... 1 

5. Puszka srebrna do chorych dwojaka, w której miejści się Oleja Święte ............... 1 

6. Sukienka z obrazu N.M.P. w ołtarzu srebrna staroświeckiej roboty ..................... 1 

7. Koron małych na tymże obrazie N.M.P. i P. Jezusa srebrnych ............................ 2 

8. Votum na tymże obrazie zawieszone w formie serca ........................................... 1 

9. Relikwjarz z kompozycyi srebrnej nowy .............................................................. 1 

10. Krzyżyków żelaznych małych lakierowanych ręcznych sztuk ........................... 2 

11. Krzyż żelazny na ołtarzu Matki Boskiej ............................................................. 1 

12. Krzyżów drzewianych olejno malowanych mniejszych i większych ................. 6 

13. Katafalk o trzech gradusach ................................................................................ 1 

 

§. VI. Miedz, Mosiądz itd. 
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1. Miedzianych kociołków do wody jest trzy – Jeden w Baptysteryum, drugi do Aspersni, -  

3-ci do wody święconej. 

2. Lichtarzy dobrych mosiężnych średnich sztuk ..................................................... 2 

3. Lichtarzy cynowych dobrych większych sztuk ..................................................... 6 

4. Lichtarzy cynowych starych mniejszych nadpsutych ........................................... 6 

5. Lichtarzy małych do przystawki blaszanych ........................................................ 2 

6. Lichtarzy nowych frażelowskich większych i mniejszych ................................... 10 

7. Trybularz z łódką i łyżeczką ................................................................................. 1 

8. Żelazów do pieczenia opłatków jedno dobre, a drugie stare złe razem ................ 2 

9. Dzwonków przy ołtarzach i zakrystyi razem sztuk ............................................... 6 

10. Żorandel w którym i lampa się pali przed Wielkim Ołtarzem ............................ 1 

 

§. VII. Sprzęty drewniane i inne. 

1. Lichtarzów drewnianych pomalowanych sztuk  ................................................... 50 

2. Baldachym materyą starą pokryty………………………………………………..1 

3. Sukien do przykrycia ołtarzy ................................................................................. 3 

4. Mensa w zakrystyi z trzema szufladami do Apparat Kościelnych ........................ 1 

5. Statua Resurekcyi .................................................................................................. 1 

 

 

§. VIII. Książki Kościelne. 

1. Mszałów świątecznych dwa .................................................................................. 2 

2. Mszałów żałobnych ............................................................................................... 2 
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3. Agentka 1. Rytuał 1. Ewangeliczka 1. razem ....................................................... 3 

4.Książka wydana dawno w czterech tomach ........................................................... 1 

5. Kodeks karny ......................................................................................................... 1 

6. Dziennik praw. zeszytów 66. 

7. Zasady i całość wiary katolickiej przez X. Gaume tom 8 nie ma. 

8. Katechizm historyczny przez X. Szmita tom 2, brak jednego. 

9. Historya Kościoła Katolickiego przez Alzoga Jana tom 6. 

10. pamiętnika Religijno moralnego brak zeszytów 43 i różnych lat. 

11. Przeglądu Katolickiego z 1863 roku brak arkuszy 2 Nr 1, 48. 

Zdający X. Paweł Supiński jak sam od poprzedniego 

 

§. IX. Inwentarz Ekonomiczny.  

 Szacunek 

1. Krów dwie ...................................................................................... 2 24 Rs. 

2. Owiec starych i młodych sztuk ...................................................... 10 10 Rs 

3. Za wozy stare dwa wartość owych lub jednego kutego 8 Rs 

4. Soch z sosnikami dobremi i jarzmami zdatnych do pracy sztuk .... 2  4 Rs 

5. Świder łatny .................................................................................... 1 

6. Świder odkładniczy mały ............................................................... 1 15 kop. 

7. Sierpów do żniwa ........................................................................... 4 

8. Siekier dobrych starych zużytych .................................................. 2 

9. Lada ze stolnica i rzezakiem .......................................................... 1 1 Rs 50 kop.     

10. Kosow dwie .................................................................................. 2 



 17 

11. Koprak miedziany czyli sagan, garncy 3 zawierający ................. 1 1 Rs 50 kop. 

12. Lichtarz blaszany .......................................................................... 1  15 kop. 

13. Rądel miedziany ........................................................................... 1 1 Rs 

14. Rożen żelazny .............................................................................. 1 

15. Babka z młotkiem do klepania kosy sztuk ................................... 2  

16. Siekacz jeden ................................................................................ 1  30 kop. 

17. Stół w czeladnej izbie ................................................................... 1 

18. Żarny do mielenia zboża .............................................................. 1 

19. Stępa do tłuczenia pęczaku ręczna ............................................... 1  30 kop. 

20. Żółb w stajni dla koni i kryp dla bydła do sieczki i dla trzody chlewnej  

razem sztuk ......................................................................................... 6 

21. Kłodek do zamykania stodół sztuk ............................................... 3                  

 

§. X. Stan Zabudowań. 

1. Dom mieszkalny zwany plebanją z drzewa po podmurowaniu pobudowany, gontami kryty 

w stanie średnim, zewnątrz oszalowany tarcicami, składający się od strony Kościoła z dwóch 

pokojów i przedpokoju oraz wchodząc po prawej stronie; z garderoby, czeladnej i naprzeciw 

z komorki i sień osobna do sług probostwa – okien w całej plebanji 9, drzwi 10, wszystkie są 

w stanie dobrym zamkami opatrzone a niektóre klamkami. 

2. Stodoła z drzewa w węgieł zbudowana o dwóch zasiekach mająca od plebanji od północy, 

przy której do boku jest przybudowana mała oborka dla krów; w dalszym zaś ciągu jest 

pobudowana stodołka, w której jest spichrz na jednej stronie klepiska, a na drugiej stronie 

tego klepiska jest maleńki zasiek i mała komorka; w dalszym ciągu tychże zabudowań jest 

umieszczony chlew i dalej stajnia dla koni miejscowych. Wszystkich tych zabudowań aż 

do ich ukończenia jest długości 14 sążni, a szerokości sążni 4. Wszystkie zabudowania 

do Probostwa należące potrzebują koniecznie nowego pokrycia, a niektórych miejscach nagłej 

reperacyi tak w drzewie jako i dachu. 
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3. Na podwórzu Plebańskiem znajduje się stodółka dla organistego przeznaczona długości 

łokci 9, szerokości łokci 9 zupełnie upadająca i potrzebująca nowego zbudowania. 

4. Blisko plebanji są zbudowane przez ś. p. X. Michała Skisoskiego [?Skiroskiego] 

b. proboszcza, drwalnia i razem chlewki dla trzody chlewnej słomą kryte, w stanie dobrym 

długości sążni 4 a szerokości sążni 2. 

5. Dom dla pomieszczenia służby kościelnej w węgieł z drzewa pobudowany, gontami kryty, 

z kominem murowanem mający długości sążni 7, szerokości sążni 4; w tym domu znajduje 

się okien 11, drzwi 7.Gruntu plebańskiego jest morgów 6 oparkanionego ostrokołami na 

którym zabudowania plebańskie są pobudowane. 

 

Księgi Metryk i Akt Cywilnych. 

Metryki dawne kościelne znajdują się w futerale od roku 1600 bez porządku, dalsze zaś są 

księgi po kilka lat obejmujące oprawne, nieco w kartach nadpsute. Też Metryki Kościelne 

porządniej oprawne. 

A. Urodzonych od roku 1714 aż z końcem 1825 roku. 

B. Umarłych od roku 1721 co są razem w księdze urodzonych od r. 1714 poczynające się 

podobnież Az po koniec r. 1825. 

C. Zaślubionych od roku 1733 także aż z końcem 1825. 

Akta Cywilne Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych z lat następnych Az po koniec roku 

1882 są w zupełności kompletne. 

2. Pieczęci urzędowych z napisem Urzędnika Stanu Cywilnego sztuk 2 – oraz pieczęć 

tytularną Kościoła Jabłonkowskiego z wyrażeniem Patrona Parafji. 

3. Pokładne pozostawione jest przy Prezesie Dozoru.  

Niniejszy protokół zdający przez X. Pawła Supińskiego b. Administratora Parafji 

Jabłonkowskiej, a oddający nowo otrzymującemu w zarząd Parafji Jabłonkowskiej W. J. X. 

Stanisławowi Bagińskiemu; obejmuje wszystko to co jest własnością Kościoła Parafjalnego 

Jabłonkowskiego, po szczególe w każdym tytule odpisane; a nawet i rzeczy wszystkie 

inwentarskie ocenione na rubli srebrem 74 i kopiejek czterdzieści r.s. 74 kop. 40 którą to 
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summę stosownie do uchwały słownej pomiędzy sobą Dozór Kościoła parafji Jabłonkowskiej 

otrzymawszy od W. J. X. Pawłą Supińskiego na teraz Proboszcza parafji Poświątczyńskiej, 

składa do rąk prezydującego p. Pawła Kuleszy dziedzicznie we wsi Miodusze Wielkie 

zamieszkałego, którą to summę w każdym czasie stosownie do uchwały i potrzeb kościoła 

parafialnego w każdym czasie obowiązany będzie złożyć, a także za zużyte sprzęty 

w inwentarzu ekonomicznym pod N. N. 5, 7, 8, 10, 14, 15 wyszczególnione jako niezdatne do 

użytku, zostały przez Dozor Kościoła Parafjanego w Jabłonce sprzedane za summę rubli 

jeden i kopiejek pięćdziesiąt r.s. 1 kop. 50, która to summa została złożona do rąk tegoż 

Prezydującego w Dozorze p. Kuleszy, zatem razem z summy należącej do użytku X. 

Proboszcza parafji w Jabłonce zostaje w ręku Prezydującego w Dozorze p. Kuleszy r. s. 

siedemdziesiąt pięć i kopiejek dziewięćdziesiąt r. s. 75 kop. 90. 

Pozostaje zaś na gruncie wóz kryty oceniony w r. b. zapisany pod Nr 3. Stól w czeladnej 

izbie oceniony kop. 50 zapisany pod Nr 17. Żarny do mielenia zboża ocenione rs. 3, zapisane 

pod Nr 18. Żłoby na chlewkach ocenione wszystkie razem rs. 5, kłodki do zamykania stodoł 3 

oceniono razem wszystko rs. 1. 

Nadmienia się jednocześnie, że dozor dla którego zostały wszystkie rzeczy do funduszu 

Kościoła należące ocenione i niektóre sprzedane dla tego, aby zupełnie zniszczeniu nie 

uległy, a tym samym i odpowiedzialność iż takowe aby nie było powodem dla rozmaitych 

nieporozumień. 

Że zaś należą do funduszu Kościoła tutejszego, więc jeżeli X. Proboszcz tak teraźniejszy 

lub też jego następca w prawie jest zażądać takowej summy do rąk swoich przyjętej prawo  

 z nich korzyści odnosić. 

Zaczem protokół jednozgodnie podpisany we trzech exzemplarzach tak przez zdającego 

WJX Supińskiego proboszcza Poświątnego jako przez przyjmującego teraźniejszego 

Proboszcza WJX Bagińskiego oraz Dozora kościelnego i Plebana podpisany został. [podpisy 

i pieczęć Dekanatu Mazowieckiego] 
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Działo się w osadzie Jabłonka Swierczewo dnia 1 Lipca 1884 roku. 

Wskutek rozporządzenia Jaśnie Wielmożnego Księdza Piotra Pawła Wierzbowskiego 

Biskupa Dyecezyi Sejneńskiej czyli Augustowskiej z dnia 20 Czerwca roku bieżącego za 

Nr 640 przez wydanie kommędy WJX. Franciszkowi Kachnowskiemu na Probostwo 

Jabłonkowskie wakujące po usunięciu się WJX. Stanisława Bagińskiego dotychczasowego 

Administratora Parafii Jabłonkowskiej, a obecnie mieszkającego w Zawadach: Dopełniając 

woli Jaśnie Wielmożnego Pasterza Dziekan Dekanatu Mazowieckiego X. Jan Dąbrowski 

po zawezwaniu Dozoru Kościoła Parafii Jabłonkowskiej, w obecności którego oddając 

w zarząd pomienione Probostwo Jabłonkowskie WJX. Franciszkowi Kachnowskiemu spisał 

protokół następującej treści: 

Tytuł I 

Kościół w Jabłonce zbudowany w Roku 1767 przez szlachtę cząstkową z drzewa, 

deskami zewnątrz przed kilku laty oszalowany gątami kryty potrzebuje dziś jak najprędszej 

reparacji, czyli całego szczytu frątowego wraz z krokwią, oraz niewielkiej poprawki w gatach, 

a także poprawki nad zakrystią i skarbcem, gdzie zacieka, jak również zmocowania belek 

pochylonych, wskutek parcia na nie kopuły, która jeszcze przedstawia się w stanie 

niezgorszym, blachą kryta, na której umiejszczona jest sygnaturka. 

Kościół powyższy zawiera w sonie trzy odpowiedniej wielkości ołtarze. 

1. Ołtarz wielki pod Tytułem Ś-tego Michała Archanioła z dwoma obrazami tegoż Patrona 

Kościoła w dwóch kondygancyach umieszczonemi: nowszy z trąbą zwołująca na sąd 

ostateczny, wyższy zaś depczący wroga Bożego. 

2. Ołtarz boczny po prawej stronie z Obrazem Świętej Magdaleny na pustyni, haniebnie 

brzydkich kształtów powinien być innym zastąpiony. 

3. Ołtarz boczny z lewej strony z Obrazem Najświętszej Panny Maryi Różańcowej w małej 

formie dawniejszej. 

Ołtarze te są w wszystkie w dobrym stanie ze skromna malaturą i pozłotem. Ławki w kościele 

i presbyteryum są w stanie zadawalniającem. 

4. Na Chórze Organ o 10 głosach potrzebuje nowego nastrojenia. 
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5. Ambona acz niewykwintna, lecz w stanie dobrym tylko powinna być przeniesiona 

do Ołtarza Matki Boskiej. 

6. Chrzcielnica stara i nieodpowiednia potrzebuje być nową zastąpiona. 

7. Drzwi zewnętrznych Kościoła jest troje opatrzone dwoje zamkami a jedne zasuwą żelazną 

do zakrystyi drzwi z presbyteryum z zamkiem. 

8. Dzwonnica na cmentarzu przy kościele drewniana, w węgieł dosyć obszerna, w kwadrat 

zbudowana deskami oszalowana i gątami pokryta, lecz potrzebuje całego jusz dachu nowego. 

Dzwonow w tejże dzwonnicy stopniowej wielkości jest trzy. 

9. Są dwa Cmentarze jeden w około kościoła a drugi o staje w polu oddzielny grzebalny na 

terytorium plebańskim. Oba te Cmentarze opasane nizkim murem kamiennym na mech 

ułożonym, potrzebujące oba rychłej reperacyi. Na grzebalnym cmentarzu znajduje się 

maleńka Kostniczka, również potrzebująca prędkiej poprawki tak w ścianach jak i dachu. 

 

Tytuł II 

Sprzęty Kościelne Apparaty 

1. Ornat żółty z kolumną blado różową: tylko strzępki i niekwalifikuje się do reperacyi. 

2. Ornat biały z materyi jedwabnej w kratki i paski różno kolorowe z kolumna pokrzywkowej 

mory na przodzie mocno zabrudzony. 

3. Ornat biały z kolumna włóczkową z materyi nowszej żółtej w kwiaty. 

4. Ornat biały z materyi zwyczajnej konopnej w kwiaty dorobione włóczką i obszlążkami,  

z rekwizytami. 

5. Ornat biały z materyi w pasy i paski różnokolorowe, z kolumna z pasa polskiego jedwabną 

którego boki jusz nadniszczone i mocno cerowane: rekwizyta niedobrane (stuła zielona 

 z kawałków welonik zaś dreliszkowy czy korcikowy nie wiadomo). 

6. Ornat czerwony z żółtą kolumną która zniszczona bez rekwizytów. 

7. Ornat czerwony z ruskiej materyi w pasy szychowe z takimże galonem z rekwizytami. 
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8.Ornat czerwony adamaszkowy w kwiaty srebrne z ciężkiej materyi z galonem żółtym 

szychowym szerokim najlepszy. 

9. Ornat czerwony adamaszkowy. 

10. Ornat czerwony z kolumną zieloną zupełnie zniszczona materya na bokach dobra tylko 

podszewka brudna barchanowa i bez rekwizytów. 

11. Ornat czerwony atłasowy z kolumna białą dobrze nadpsutą i pocerowana z rekwizytami 

białemi, manipularz zniszczony. 

12. Ornat fioletowy z materyi w żółte kwiaty, potrzebuje tylko lepszej klejonki.  

13. Ornat fioletowy z kolumną w drobne kwiatki. 

14. Ornat fioletowy zupełnie zniszczony. 

15. Ornat fioletowy z kolumną krzyzowej roboty najparadniejszy. 

16. Ornat zielony z kolumną biało – różową z rekwizytami. 

17. Ornat zielony kompletny tylko brak kolumny przodowej podobnej jak z tyłu. 

18. Ornat zielony z grubej szarzy z kolumną wełnianą pąsową z rekwizytami. 

19. Ornat czarny cały takiejże czarnej szarzy z rekwizytami. 

 

Tytuł III Kapy 

1. Kapa fioletowa z materyi jedwabnej wybrakowana z pasem do niej z imitacji pasa 

polskiego w niebieskie na przemian i czarne paski materya tejże bardzo popękana i potrzebuje 

pokrycia nowego. 

2. Kapa biała z materyi konopnej nowszej w kwiaty wełniane różnokolorowe z pasem żółtym 

przetykanym szychem w kwiaty w dobrym stanie. 

3. kapa czerwona z adamaszku jedwabnego z pasem z pasa polskiego także jedwabnym, tylko 

za krótka przeto potrzebuje przeróbki. 
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4. Kapa czarna z kamlotu grubego na pasie przyszywane kwiaty białe, dobrze nadniszczona 

w skutek starości. 

5. Kapa czarna lepsza z rypsu najzwyczajniejszego z pasem trochę lepszym w kwiaty i kratki 

z białego szychu, w stanie dobrym. 

6. Kapa zielona z materyi jedwabnej dobrze jusz posiekana dziurawa. 

7. Stuł czerwonych sztuk 1 i do słuchania spowiedzi fioletowych 2. Razem sztuk 3. 

8. Firanek do ornamentacji grobu lepszych i gorszych par 7. 

9. Welum i Bursa do chorych. 

 

Tytuł IV 

Chorągwie i inne 

1. Chorągwi i proporców różnego koloru sztuk 11 przeważnie pąsowe wełniane i dwie 

płócienne białe połowa trochę lepszych. 

2. Alb dobrych 7. 

3. Komżów dobrych 4 reszta podarte i niezdatne do użytku. 

4. Korporałów sztuk 12 przy ornatach 18 razem 30. 

5. Puryfikaterzy sztuk 30. 

6. Umbrakulum zupełnie zniszczone i niezdatne do użytku. 

7. Obrusów wszystkich sztuk 17. 

8. Ręczników lnianych 7 bawełnianych 5 razem 12. 

 

Tytuł V 

Srebra Kościelne 
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1. Monstrancya nowa. 1 druga sprzedana na zasadzie dozoru kościelnego [?] pod dzień 1. 

czerwca 1872 roku. 

2. Puszka do Najświętszego Sakramentu z mierna pozłotą zewnątrz i w wewnątrz. 

3. Kielichów srebrnych wyzłacanych jest sztuk 4 z tych dwa potrzebują nowego wyzłocenia 

i tyleż paten do kielichów. 

4. Patena mała niegdyś używana do wożenia wiatyku do chorych z zamknięciem dziś 

nieużyteczna. 

5. Puszka srebrna wyzłacana do wiatyku i razem od Olejów ŚŚ nowa. 

6. Sukienka na obrazie Najświętszej Panny Różańcowej w ołtarzu srebrna starożytnej roboty 

i formy. 

7. Koron małych na tymże obrazie 2. 

8. Wotum w kształcie serca duże 1. 

9. Relikwiarz z kompozycyi posrebrzany potrzebuje nowego posrebrzenia. 

10. Krzyżyków żelaznych małych ręcznych lakierowanych sztuk 2. 

11. Krzyż żelazny na Ołtarzu Matki Boskiej 1. 

12. Krzyżów drewnianych olejno malowanych sztuk 6. 

13. Katafalek o trzech gradusach 1. 

Tytuł IV 

Miedź i Mosiądz 

1. Miedzianych kociołków do wody 3, jeden na Chrzcielnicy, drugi do aspercyi, trzeci przy 

drzwiach kościelnych. 

2. Lichtarzy mosiężnych sztuk 2 

3. Lichtarzy cynowych dobrych większych sztuk 6 

4. Lichtarzy cynowych starych nadpsutych 6 
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5. Lichtarzy małych do przystawki blaszanych 2 

6. Lichtarzy nowych frażeloskich większych i mniejszych sztuk 10 

7. Trybularz zniszczony i potrzeba nowym zastąpić z łódko cynowo z łyżeczką 1 

8. Żelazo do pieczenia opłatków jedno nie zupełnie dobre, a drugie przepalone przez wiekowe 

użycie 2 

9. Dzwonków przy Ołtarzu i zakrystyi sztuk 6 

10.Żyrandel o 12 zniczach, pośrodku którego umieszczona lampka przed Sanktysymum. 

 

Tytuł VII 

Sprzęty drzewiane i wełniane. 

1. Lichtarze drzewniane do katafalka pomalowanych sztuk 50 

2. Mensa w zakrystyi z trzema szufladami wcale nie odpowiednia do lepszych Apparatów  

z powodu ich niszczenia powinna tylko służyć do schowania brudnej bielizny kościelnej, Alb, 

Komżów i obrusów, a na miejsce jej powinna być nowa z odpowiedniemi szufladami. 

3. Statua Resurekcyi 1. 

4. Baldachim nieodpowiedniej obrzydliwej formy w jeszcze bardziej obrzydliwszą kiepska 

materya wełnianą jusz oddawna podarta pokryty, nowym powinien być zastąpiony.. 

5. Sukien do przykrycia ołtarzy 3. 

Tytuł VIII 

Książki Kościelne i Inwentarskie. 

1. Mszałów świątecznych 2, jeden nowy 

2. Mszałów żałobnych 2, jeden również nowy. 

3. Rytuałów starych 2 i Ewangieliczka 1. 

4. Książka pod Tytułem Rozmyślanie Autora Sewoa, tylko tom 2 i 4, te poszarpane.  
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5. Kodeks karny 1.  

6. Dziennik praw. 66 broszur. 

7. Zasady i całość Wiary katolickiej przez X. Gama, tylko Tom 2-gi, 6 –ty, 7-my i 8-my i te 

również niesą całe.  

8. Historya Kościoła Alzoga Jana tomów 6. 

9. Pamiętnik Religijno moralnego kilka broszur i 10-ty przegląd Katolicki z 1863 roku nie 

kompletny. 

 

Tytuł IX 

Stan Zabudowań  

1. Dom mieszkalny zwany plebanią z drzewa na podmurowaniu pobudowany, gątami kryty 

w stanie średnim, zewnątrz deskami oszalowany, składający się od strony Kościoła z dwóch 

pokojów i przedpokoju wchodząc od frontu po prawej stronie składa się z garderoby, 

czeladnej i sionki i za to ostatnią z przybudowanej w późniejszym czasie o połowę wyższej 

od domu spiżarenki. Okien w całym domu jest 9, drzwi 10, wszystkie są z miernemi 

zamkami, a niektóre tylko opatrzone w klamki. 

2. Przytem nadmienia się że pokój drugi od Kościoła czyli mniejszy jest prawie bez podłogi 

gdyż w połowie zupełnie zgniła; nadto w czeladnej angielka zupełnie niezdatna do użytku, 

brak szybru w kapie nad tąż angielką, ściany w całej czeladnej i tak zwanym pokoiku 

garderobianym z tynku poobdzierane i dwa piece potrzebujące nowego przestawienia.  

3. Stodoła z drzewa w węgieł zbudowana o dwóch zasiekach mająca długości sążni 9, 

a szerokości sążni 4, słomą kryta, położona w stronie północnej od plebanii, przy której 

w kącie prostym jest przybudowana mała oborka dla krów; w dalszym ciągu stodołka, 

w której lewej połowie urządzony jest spichrz, a na drugiej zaś stronie tego klepiska tej samej 

objętości co spichrz zasiek podzielony przegrodą na dwie połowy. Za stodółką drugi chlew 

i dalej stajenka chlew dla koni miejscowych. Wszystkich zaś tych zabudowań jest długości 

sążni 13 ½, a szerokości sążni3 ½. Wszystkie zaś zabudowania potrzebują nowego pokrycia 
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i nagłej reparacji, a nawet zupełnego z gruntu przebudowania, gdyż od dawna już podwaliny 

tychże zostały zgnite. 

4. Na podwórzu Plebańskim znajdująca się stodółka, która była przeznaczona dla użytku 

miejscowego organisty, długości łokci, szerokości łokci jako zupełnie upadająca 

i potrzebująca nowego zbudowania została przez dozór tutejszy rozebrana. 

5. Niedaleko za przybudowana do domu plebańskiego spiżarenką prawie w równej linii 

znajdują się zbudowane z drzewa dwa chlewiki dla trzody chlewnej słomą kryte w stanie 

dobrym długości sążni 4 i szerokości sążni 2. 

6. Dom dla pomieszkania służby kościelnej, z drzewa pobudowany w węgieł, gątami kryty, 

z kominem murowanym mający długości sążni 7, szerokości sążni 4; w którym okien 11, 

drzwi 7. 

Tytuł X 

Księgi Metryk i Akt Cywilnych 

1. Metryki dawne Kościelne znajdują się w futerale poczynające się od roku 1600 bez 

porządku, dalsze zaś są w porządku i w księgach po lat kilka obejmujących oprawnych, lecz 

nieco w kartach nadpsute. 

2. Nowsze Księgi metryk porządniej oprawne. Akta Urodzonych od roku 1714 az do końca 

1825. Umarłych od r.1721 są razem w Księdze Urodzonych od r. 1714 również aż po koniec 

1825 r. Akta Cywilne Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych z lat poprzednich aż po koniec 

roku 1883 są w zupełności kompletne. 

3. Pieczęci urzędowych z napisami Urzędnika Stanu Cywilnego sztuk. Oraz pieczęć tytularna 

Kościoła Jabłonkowskiego z wyrażeniem Patrona Parafii. 

4. Pokładne pozostawione jest przy Prezesie Dozoru.  

 

Niniejszy protokół zdawczy przez WJX Stanisława Bagińskiego byłego Administratora 

Parafji Jabłonkowskiej nowo przybyłemu na miejsce poprzedniego WJX Franciszkowi 

Kachnowskiemu obejmuje: wszystko to co jest własnością Kościoła Parafialnego 

Jabłonkowskiego, szczegółowo w każdym tytule opisane. 
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Nadto także summę w ilości Rubli i srebrem 75 i kopiejek 90 za rzeczy Inwentarski, 

które Rząd na gruncie plebańskim zostawił byłemu tu niedawno WJX Supińskiemu a także 

przekazał szanownemu Dozorowi. 

Oraz za wóz do wożenia wody oceniony na Rs 8 zyskano od WJX Bagińskiego Rubli 

srebrem ośm co ogółem wynosi Rs 83 kop. 90 wyraźnie rubli srebrem osiemdziesiąt trzy 

kopiejek dziewiędziesiąt. 

Od której to summy Dozor zebrany w komplecie uchwala odjąć summę Rs. 31 kop. 50, 

która niegdyś zostawiona była przez X. Jaczyńskiego na dokompletowanie dzieł treści 

religijnej wymienionych w tytule VIII pod Nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, zostawił na ręce WJX 

Supińskiego, których tenże niedokompletował ani jego następca WJX Bagiński, gdyż 

dokompletować tychże nawet niepodobna w skutek ich wyczerpania, a i pozostałe ni do czego 

nieprzydatne. Przeto Szanowny Dozor Kościoła Jabłonkowskiego uważa za stosowne summę 

przeznaczoną niegdyś na ich dokompletowanie w ilości Rs. 31 kop. 50 wyraźnie Rubli s. 

trzydzieści jeden kop piędziesiąt uchwala obrócić na reperację domu plebańskiego. 

Resztę zaś powyższej summy w ilości Rs. 52 kop 40 wyraźnie rs. piędziesiąt dwa 

kop.czterdzieści, tudzież rzeczy w naturze jako to: żłobow 4 większych i jeden mały dla 

cielaka i jeden dla wieprza, dalej stół w czeladnej izbie oceniony kopiejek 50, żarna ocenione 

Rs  i kłódki do zamykania stodół ocenione na Rs 1. Jak również gróntu 6 Morgów ornego 

obsianego przez parafian i wczęści przez Administratora dzisiejszego X Franciszka 

Kachnowskiego któremu pozostawia się to wszystko jako Inwentarskie i do jego użytku  

Na czem protokół zakończony w czterech Egzemplarzach równo brzmiących spisanych 

tak przez zdającego WJX Bagińskiego jako też i przyjmującego WJX Franciszka 

Kachnowskiego oraz Dozoru Kościelnego i Dziekana Dekanatu Mazowieckiego podpisany 

został przy dobrowolnym wzajemnym obrachunku we wszystkiem.  

 [podpisy – zdający: Bagieński, przyjmujący: Franciszek Kachnowski; prezydujący 

Dozoru: Paweł Kulesza; Członkowie: Jakób Żochowski, Stanisław [?]Mioduszewski; dziekan 

Dekanatu Mazowieckiego Jan Dąbrowski] 
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Płonka Kościelna 

 

Działo się we wsi Płonka Kościelna dnia 26 Czerwca 1876 roku. 

Protokół 

Po śmierci Księdza Franciszka Wróblewskiego Administratora Parafii Płonka, przez 

rozporządzenie JWX Wierzbowskiego, Biskupa Sejneńskiego z dnia ?11 Czerwca 1876 roku 

i zwoli Rządu WJX Wincenty Wojczun przeznaczony został na Administartora opróżnionej 

Parafii Płońskiej. 

Dziekan Dekanatu Mazowieckiego, powiadomiony otem, w dniu miesiąca i roku wyżej 

wymienionego z jechał do Płonki, gdzie, w obecności Dozoru Kościelnego Parafii Płońskiej 

oddał w zarząd Parafię Płońską i cały inwentarz fundi instructi, należący do Parafii Płóńskiej. 

Inwentarz kościelny i beneficium Płońskiego w chwili oddania go w zarząd WJX 

Wincentemu Wojczunowi jest następujący: 

I. Zewnętrzny i wewnętrzny stan Kościoła 

Kościół Parafialny Płonka, mający za patrona Ś-go Michała Archanioła, od roku 1664 

istniejący, z drzewa na fundamencie kamiennym zbudowany w kształcie krzyża, jest w tej 

chwili dobrze zniszczony tak, że we wszystkich swoich częściach od dachu aż do 

fundamentów potrzebuje pospiesznej reperacyi. Zakrystja przybudowana do kościoła 

z kamienia na wapnie, jest w dobrym stanie. Dzwonnica, z desek zbudowana, potrzebuje 

odnowienia. Oba cmentarze kościelny i grzebalny są dobrze murowe [?] oparkanione. 

Tak na zewnątrz Kościół Płoński wygląda, ubogo także gorzej wewnątrz. Jest pięć 

ołtarzy, mianowicie: Wielki, Matki Boskiej, ś. Michała, ś. Józefa, ś. Antoniego. Wszystkie 

w ogóle ołtarze są brudne. Na wielkim ołtarzu jest piękne tabernakulum nowe, nie 

odmalowane jeszcze. Chrzcielnica zupełnie zbutwiała. Organy o 8-miu głosach dosyć znośne. 

Podłoga zepsuta na całym kościele. Pułap zepsuty w wielu miejscach przez zaciekanie. 

Ławki, narodku kościoła w dwóch rzędach stojące, w połowie połamane. 

Po obejrzeniu kościoła na zewnątrz i wewnątrz Dziekan z Dozorem Kościelnym 

przystąpił do szczegółowej rewizii inwentarza kościoła i znalazł go jak następuje. 
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II Ornaty Kapy i Stuły 

Ornatów z rekwizytami w pięciu kolorach jest w ogóle 23, a mianowicie: 

a) koloru białego jest 8. 

b) koloru czerwonego 7. 

c) koloru filetowego 4. 

d) koloru zielonego 2. 

e) koloru czarnego 2. 

Kap w pięciu kolorach jest siedm, a mianowicie: 

a) koloru białego jest 2. 

b) koloru czerwonego 1. 

c) koloru fioletowego 1. 

d) koloru zielonego 1. 

e) koloru czarnego 2. 

Stuł fioletowych dubeltowych do słuchania spowiedzi jest ośm, prócz tych jedna biała i jedna 

czerwona do ambony. Dwie są dalmatyki koloru białego. W skrzyni [?] są kapy, ornaty 

i dalmatyki, które z powodu zniszczenia wielkiego daremnie miejsce zabierają, przeto 

Dziekan łącznie z Dozorem Kościelnym postanowił je usunąć i wykreślić ze spisu inwentarza 

kościelnego. 

 

III Bielizna Kościelna 

a) Alb płóciennych z siatka u dołu 8. 

b) Komży dla kapłanów 10. 

c) Komży dla chłopców do Mszy św. 13. 

d) Korporałów płóciennych 10. 
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e) Puryfikaterzy 36. 

f) Humerałów płóciennych 10. 

g) Obrusów jest w ogóle 14. 

h) Ręcznikow zakrystyjnych i ołtarzowych 20. 

i) Palet płóciennych 13. 

j) Welon z materyi jedwabnej jeden. 

 

IV Przedmioty srebrne. 

a) Monstrancja 1. 

b) Puszka do komunikantów 1. 

c) Małych puszek do chorych 2, jedna nieużywana wcale. 

d) Taca z dwiema ampułkami 1. 

e) Dwa krzyże, jeden na ołtarzu wielkim, drugi Matki Boskiej. 

f) Pacyfikał z relikwiami 1. 

g) Dwie figurki aniołów. 

h) Dwie wstawki z łańcuszkami do lamp. 

i) Turybularz [!] z łódka i łyżeczką 1. 

k) Kielichów 6, paten 5. 

l) Lichtarzy większych pięć, a szóstego podstawa. 

m) Lichtarzy mniejszych 2. 

n) Passyflora i 5 kawałków na obrazie P. Jezusa w ołtarzu wielkim. 

o) Korona z promieniami, szata i pół księżyc na dawnym obrazie Matki Boskiej. 
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p) W Skarbcu Kościelnym znajduje się: 12 kawałków od okładek starego Mszału, trzy medale 

i inne drobne vota w złotej i srebrnej oprawie. 

 

V Przedmioty Platerowane 

a) Dwie tacki z jedną parą ampułek. 

b) Sześć lichtarzy małego formatu. 

c) Krzyż procesyjny na kiju osadzony. 

d) Krzyż mały ręczny. 

e) Turybularz z łódką i łyżeczką. 

 

VI Przedmioty Miedziane 

a) Kociołek do wody święconej. 

b) Kociołek do wody chrzestnej. 

c) Kocioł do robienia świec woskowych. 

d) Bęben używany podczas Mszy św.  

 

VII Przedmioty cynowe 

a) Pięć lichtarzy dobrych, a siedem zepsutych. 

b) Dwa Krzyże (jeden z nich połamany). 

c) Lawaterz z miednicą w zakrystyi. 

d) Nasculum przy wielkim ołtarzu. 

e) Sześć naczyń starych do Olejów Św. , z których trzy zepsute. 

f) Trzy naczynia nowe do Olejów Św. 
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g) Dwie tacki z ampułką do chrztu, jedna zepsuta tacka. 

 

VIII Przedmioty Mosiężne 

a) Sześć lichtarzy większych, a dwa mniejsze. 

b) Dwa lichtarze używane po domach przy zmarłych. 

c) Jeden krzyż mały. 

 

IX Przedmioty żelazne 

a) Jedno żelazo do wypiekania opłatków. 

b) Jedno narzędzie do wyciskania kommunikantów. 

c) Jeden krzyż mały. 

 

X Przedmioty Spiżowe 

a) Jedna sygnaturka w Kopule Kościelnej. 

b) Cztery dzwony średniej wielkości w dzwonnicy. 

c) Jeden dzwonek przy zakrystyi. 

d) Siedm dzwonków przymocowanych do 2-ch kijów. 

e) Sześć dzwonków przy ołtarzach. 

 

 

XI Przedmioty Drewniane 

a) Dwa konfesjonały. 
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b) Katafal o trzech gradusach i trumna. 

c) Dwa fotele z poręczami. 

d) Jeden fotel staroświecki w zakrystyi. 

e) Szafa z krata za wielkim ołtarzem. 

f) Skrzynia za wielkim ołtarzem. 

g) Krzyż [?]. 

h) Dwa krzyże wielkie w kruchcie kościelnej. 

i) Dwa krzyże małe. 

k) Dwie kommody w zakrystyi, jedna o 5-ciu, druga o 8-miu szufladach. 

l) Jeden klęcznik w zakrystyi. 

m) Jeden kandelabr do paschału. 

n) Jedna trzcina do triangułu. 

o) Jeden pulpit. 

p) Jedno tabernakulum stare. 

r) Jedna figurka rezurekcyjna. 

s) Stalle o trzech siedzeniach przy ołtarzu wielkim. 

 

XII Chorągwie, proporce i inne utensylja kościelne 

a) Chorągwi sztuk 7. 

b) proporców sztuk 4. 

c) Jeden baldachim. 

d) Dwa ?szutepedja z papieru na płótnie wyklejane. 

e) Paski dwa. 
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f) Dwa dywany, jeden tkacki, drugi wojłokowy. 

g) Jedno sukno czerwone. 

h) Trzy pokrycia na ołtarze. 

i) Jedna poduszka pod Mszał i dwa pulpity. 

k) Jeden całun poplamiony. 

l) Dziewięć kanonów w prostych ramach pod szkłem. 

m) Jeden biret. 

n) Jedno umbraculum. 

o) Jeden żyrandol. 

p) Jedno lusterko w zakrystyi. 

 

XIII Książki Kościelne i Biblioteka 

a) Sześć Mszałów, świąteczne i 3 żałobne. 

b) Jedna ewangeliczka do ambony. 

c) Dwa rytuały. 

d) Jeden kancjonał. 

e) Jedno Manule Devotionis. 

f) Concordantia seripturne. 

g) Kazań X. Młodzianowskiego 2 tomy. 

h) Rozmyślania X. Młodzianowskiego tom. 

i) Spicilegium clansa 2 części. 

k) Kroniki 3-ch zakonów św. Franciszka. 

l) Morze Miłosierdzia X. Wessla tom 1. 



 36 

ł) Votum soleum tom1. 

m) Kazanie bez tytułowej karty. 

n) Obrot całego świata tom1. 

o) Adwent z postem tom1. 

p) Kazania X. Kamińskiego tom 1. 

q) Kazania X. Idziego tom 1. 

r) Examen opisceporum Loywa [?] tom 1. 

s) Niebo i piekło pierwszy tom. 

t) Przykłady ŚŚ. Pańskich tom 1. 

u) Kazania X. Herni [?] tomy 2. 

w) Pismo św. Stary i Nowy Testament po polsku. 

x) Kazania X. Bielickiego tom 1. 

y) Roszczka Aaronowa tom 1. 

z) Medytacje Tedementam tom 1. 

aa) Spoculum Amoris et Doloris tom 1. 

bb) Życie Róży Serio tom 1. 

cc) Stoł duchowny tom 1. 

dd) Prawdy nieomylne tom 1. 

ee) Firmament prawd tom 1. 

ff) ?Sermonis Vicirae tom1. 

gg) Nowa korona chwały tom 1. 

hh) Kazanie X. Madejskiego tom 1. 

ii) Rozmyślanie X. Serai tom 1. 
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kk) Teologja Pastoralna tom pierwszy. 

 ll) Teologia dogmatyczna ? tomy 2. 

mm) Dwie pisane księgi cudów, zdziałanych w Kościele Płońskim. 

 

Inwentarz Beneficium Płońskiego 

Do inwentarza beneficium Płońskiego należy: 

a) Dom plebański drewniany [?] dachowką kryty. Dach na domie jest dobrze uszkodzony 

i skutkiem przeciekania grozi zniszczeniem całego domu. Dla zabezpieczenia jego trwałości 

Dziekan z Dozorem Kościelnym postanowił: pensję zaległą ś. p. X. Wróblewskiego w ilości 

rs. 85 podnieść z kassy i użyć je na poprawienie dachu. 

b) Chlewy w dwóch przeciwległych rzędach stojące. 

c) Sklep murowany. 

d) Spichrz – dwie stodoły, jedna o 2-ch druga o 3-ch sąsiekach, szopa, stajnia, wozownia, 

obora i drwalnia – wszystkie zabudowania gospodarskie są dobre, tylko spichrz zupełnie 

zniszczony. 

e) Dom drewniany dla X. Wikarego i Organisty. 

f) Dom szpitalny dla dziadów kościelnych. 

Co do uposażenia, beneficjum płońskie posiada cztery morgi ornej ziemi rozrzucone 

 w 4-ech kawałach między ogrodami wsi Płonka Kościelna, a mianowicie :  

1-szy kawał między siedliskiem Łapińskiej i Józefa Roszkowskiego. 

2-gi kawał pomiędzy siedliskiem Klemensa Gąsowskiego i Franciszka Moszczyńskiego. 

3-ci kawał pomiędzy ogrodami Wiktora Łupińskiego i Sylwestra Płońskiego. 

4-ty kawałek z 6-ciu zagonów za domem szpitalnym pomiędzy posiadłością Alexandra 

Zawadzkiego, reszta w łąkach i zaroślach. 
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Oprócz zabudowań i czterech morgów ziemi ornej beneficium płońskie nie ma żadnego 

żywego ani martwego. 

Powyżej wyszczególniony inwentarz Kościoła i Beneficium Płońskiego Dziekan  

z Dozorem Kościelnym oddając w zarząd WJX. Wincentemu Wojczunowi, własnoręcznie 

protokół niniejszy podpisali. 

Dziekan Dekanatu Mazowieckiego X. Jan Dąbrowski 

Prezes Dozoru Kościelnego Kazimierz Roszkowski 

Członkowie: Roszkowski ? Józef 

           Jan Kruszewski 

Przejrzany i spisany w niniejszym protokóle inwentarza Kościoła i beneficjum Płońskiego 

przez WJX. Dziekana Dekanatu Mazowieckiego i Dozor Kościelny Parafii Płońskiej, w całej 

jego [?] przyjmują, w dowód czego własnoręcznie podpisują. 

Płonka dnia 27 Czerwca 1876 roku. 

[ podpis: ks. W. Wojczun] 

 

Działo się we wsi Jabłoni dnia 16/28 Maja 1872 roku. 

W uskutecznieniu rozporządzenia Jaśnie W-go Księdza Pawła Andruszkiewicza Prałata 

Scholastyka Katedry Sejneńskiej Administratora Dyecezyi Sejneńsko – Augustowskiej, z dnia 

23 Maja Nr 632, po zaszłej śmierci śp. Księdza Franciszka Kruszewskiego Proboszcza parafji 

Jabłoń w dniu 29 Kwietnia/11 Maja r. b. 1872 na mocy wydanej Komendy na toż probostwo 

wakujące w Jabłoni, od Jaśnie W-go Księdza Administratora Dyecezyi pod dniem jak wyżej 

na osobę W.J.X. Wojciecha Święszkowskiego dotąd obowiązki vice- Administratora parafji  

w Sokołach spełniającego przy oddaniu w Administracyą temuż W.J.X. Wojciechowi 

Święszkowskiemu w mowie będące probostwo i Kościół wakujące w Jabłoni przezemnie  

X. Jana Dąbrowskiego Dziekana D-tu Mazowieckiego, w obecności szanownego Dozoru 

Kościoła w Jabłoni i W. Wojta gminy Piekuty jako na teraz właściwego spisanym został 

protokół niniejszy w tytułach jak następuje: 
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§ I. Kościół. 

Kościół erygowany w roku 1493 przez szlachtę kolatorów we wsi pierwiastkowo Jabłoni 

zwanej Wronia, a dziś Jabłoni Kościelnej uprzedni przez Księdza Jana Brzozowskiego 

Plebana tegoż kościoła z pomocą parafjan i Kollatorów odbudowany, który w roku 1866 

spalił się a na nowo murowany za widną i troskliwą starannością zmarłego śp. X. Franciszka 

Kruszewskiego jako proboszcza miejscowego oraz JJW. Państwa Jelińskich Dziec 

[dziedziców] Dobr Mazury, przykładną pracą i współdziałaniem ze wspolnych dobrowolnych 

ofiar tak parafjan jako i sąsiadów odbudowany został w latach dwoch 1866 – 1869 

w zupełności niedokończony gdyż kopuła potrzebuje nagłego otynkowania i brak jeszcze 

Ołtarza Wielkiego, a tylko mensa murowana i Cymborjum drzewiane nad którym obraz 

bardzo piękny i kosztowny z wyrażeniem Pana Jezusa Ukrzyżowanego, na płótnie 

odmalowany, kosztem tak ten jako i inne do wszystkich 4-ech ołtarzy Jaśnie WW. Państwa 

Jelińskich Dziedz. Dobr Mazury i innych parafian. Ołtarz w Kaplicy murowany z obrazem 

ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła niedokończony mensa murowana. 

Ołtarzy bocznych dwa: po prawej stronie Ołtarz murowany z obrazem Matki Boskiej 

Szkaplerznej, niedokończony, i po lewej stronie Ołtarz murowany niedokończony z obrazem 

Ś-go Szymona Apostoła. 

Kościół odmurowany na tem samem miejscu po spalonym i od zachodu ku wschodowi 

długości mający łokci 46 szerokości łokci 25. Kaplicy i Zakrystyi, w którym na przedsionku 

chór, na którym organy nowo zbudowane przez śp. Księdza Franciszka Kruszewskiego 

 z pomocą parafjan o 8 głosach. Na chór wchodzi się po schodach drewnianych, przy chórze 

znajduje się wieża na ktorej umieszczane są dzwony jeden wielki a dwa pomniejsze, zaś po za 

Ołtarzem Wielkim znajduje się sygnatórka. 

W kościele po lewej stronie Wielkiego Ołtarza Chrzcielnica snycerskiej roboty a po prawej 

Ambona także snycerskiej roboty do której wchodzi się z Zakrystyi po schodach 

drewnianych; nad Zakrystya znajduje się loża. 

W prezbiteryum znajdują się po obu stronach ławki a w głównej nawie Kościoła znajduje się 

po obu stronach pomiędzy filarami po pięć ławek białych niemalowanych i dwa confessionały 

jeden po lewej stronie a drugi po prawej. 
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§ II Mobilia Apparaty i sprzęty Kościelne 

a) Ornaty.  

1. Ornat biały z materyi żółtej kolumną białą szychową obszyty galonkiem białym ze 

wszystkiemi requizytami podszyty płótnem białem jeszcze nowy. 

2. Ornat biały z materyi żółtej szychowy z kolumną czerwoną jedwabną obszyty 

galonkiem szychowym białym, podszyty płótnem czerwono farbowanem w stanie 

dobrym. 

3. Ornat biały adamaszkowy w kwiaty tureckie galonkiem szychowym żółtym obłożony, 

płótnem ciemno farbowanem podszyty, z wszystkiemi rekwizytami stary zniszczony. 

4. Ornat biały z kolumną niebieską z materyi jedwabnej obszyty na nowo galonkiem 

szychowym żółtym, podszyty płótnem ciemno farbowanem z wszystkiemi rekwizytami 

stary. 

5. Ornat biały jedwabny w pasy obszyty galonkiem szychowym białym, z takąż samą 

kolumną podszyty płótnem zielono farbowanem z wszystkiemi rekwizytami już podarty. 

6. Ornat biały z materyi w kwiaty zielone i czerwone obłożony galonkiem szychowym 

białym, podszyty płótnem ciemno zielono farbowanem z rekwizytami wszystkiemi stary 

zniszczony. 

7. Ornat biały z materyi jedwabnej zielonej, z kolumna białą w wielkie kwiaty zielone, 

obszyty galonkiem szychowym białym, podszyty płótnme zielono farbowanem 

 z rekwizytami dobieranemi bez stuły stary podarty. 

8. Ornat biały w pasy aksamitne białe, z kolumną żółtą obłożony galonkiem szychowym 

żółtym, podszyty płótnem czerwono farbowanem bez requizyt podarty. 

9. Ornat biały w kwiaty niebieskie i czerwone z kolumną zieloną jedwabną, obszyty 

galonkiem szychowym białym, podszyty płótnem czarno farbowanem z wszystkiemi 

rekwizytami w stanie dobrym. 

10. Ornat biały z kolumną czerwona aksamitną w kwiaty zielone i białe, obłożony 

galonkiem szychowym żółtym, podszyty płótnem czerwono farbowanem, bez rekwizyt 

zniszczony. 
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11. Ornat czerwony robiony z pasa złotego podszyty płótnem żółto farbowanem 

z rekwizytami dobieranymi już zniszczony. 

12. Ornat czerwony także z pasa srebrem i jedwabiem przerabianego płótnem 

farbowanem niebiesko podszyty z rekwizytami dobieranymi, już zniszczony. 

13. Ornat czerwony z materyi jedwabnej gredyturowej z kolumną białą w kwiaty 

czerwone, obszyty galonkiem szychowym białym, podszyty płótnem ciemno szarem  

z wszystkiemi rekwizytami zniszczony. 

14. Czerwony jedwabny z kolumną białą w pasy bez rekwizyt obłożony galonkiem 

szychowym żółtym podszyty płótnem niebiesko farbowanem stary podarty. 

15. Zielony atłasowy obłożony taśmą śnureczkiem szychowym przeplataną, podszyty 

płótnem ciemno niebiesko farbowanem, bez rekwizyt już tylko stuła, zniszczony. 

16. Ornat zielony z materyi jedwabnej z kolumną zieloną w kwiaty białe, obłożony 

galonkiem szychowym białym, podszyty płótnem niebiesko farbowanem,  

z rekwizytami wszystkiemi potrzebuje reperacyi. 

17. Ornat zielony morowy z kolumną fioletową w kwiaty, obłożony galonkiem 

szychowym białym, podszyty płótnem niebiesko farbowanem, z rekwizytami dobieranymi 

zniszczony. 

18. Ornat fioletowy w kwiaty białe, galonkiem białem obłożony płótnem podszyty, 

z wszystkiemi rekwizytami, jeszcze niezły. 

19. Ornat czarny aksamitny z kolumną czarną, obłożony galonkiem szychowym białym, 

podszyty płótnem granatowem z rekwizytami wszystkiemi już zniszczony. 

20. Ornat żałobny z kolumną różową w kwiaty zielone z rekwizytami tylko stuły nie ma 

stary podarty. 

21. Czarny z kolumną niebieska obłożona galonkiem szychowym białym jako też i on 

cały tymże galonkiem obłożony, podszyty podszewka glansowaną czarną  

z rekwizytami wszystkiemi nowy. 

b) Dalmatyki. Dalmatyk para jedna białych z materyi jedwabnej z kolumnami czerwonemi, 

obłożone galonkiem żółtym podszyte podszewką wiśniową, nowe. 
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c) Kapy.  

1. Kapa biała z przodkami i kapturkiem aksamitnym ponsowym z materyi jedwabnej 

 w kwiaty drukowane galonkiem żółtym obłożona kitajką różową podszyta stara. 

2. Kapa biała z materyi jedwabnej z kapturkiem i przodkami czerwonemi, obłozona 

galonkiem żółtym podszewka czerwona stara ale dobra. 

3. Kapa czerwona z materyi jedwabnej morowej w kwiaty żółte galonkiem szychowym 

żółtym obłożona, dymka atłasową podszyta stara. 

4. Kapa filetowa w paski atłasowa, szychem żółtym przerabiana, z kapturkiem materyi 

jedwabnej i kutaszem wiszącym srebrnym, obłożona galonkiem szychowym białym, 

podszyta dymka ciemną stara. 

5. Kapa czarna z materyi jedwabnej w kwiaty, obłożona galonkiem żółtym, stara podszyta 

dymka czarną. 

 

c) Alby.  

1. Z Albów perkalowych z koronkami u dołu u rękawów dwie ......................... 2  

2. Alba perkalowa z koronką u dołu potrzebująca reperacyi .............................. 1 

3. Albów płóciennych z koronkami u dołu i rękawów dwi ................................. 2 

4. Alba płócienna z koronka u dołu jedna ........................................................... 1 

5. Albów płóciennych bez koronek trzy, z tych jedna cała a dwie  

starych obszarpanych .......................................................................................... 3 

d) Stuły.  

1. Stułów żałobnych oddzielnych ........................................................................ 8 

2. Stułów białych pięć: cztery niezłych a jedna zniszczona ................................ 5 

3. Stułów czerwonych trzy: jedna dobra a dwie zniszczonych ........................... 3 
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4. Stułów fioletowych sześć: pięć lepszych a jedna zniszczona ......................... 6 

5. Stułów zielonych dwie starych ........................................................................ 2 

e) Bursy. Burs do chorych dwie na kanwie w kwiaty zrobionych, jedna w lepszym  

stanie ze stułą fioletową starą a druga bez stuły stara. 

Komże. Komży tiulowych trzy dwie hawtowane a jedna ze staweczką...................... 3 

Komżów muślinowych trzy ........................................................................................... 3 

Komżów perkalowych cztery lepszych, a trzy starych .................................................. 7 

Płóciennych z płótna cienkiego siatka z nici obszytych................................................. 1 

Komży płóciennych z gróbego płótna prostych bez żadnego obszycia lepszych dwie . 2 

i potrzebujących reperacyi także dwie ........................................................................... 2 

Komżów dla dzieci służących do Mszy Ś. z tych perkalowych cztery starych  

i płóciennych siedm także starych. 

Puryfikaterze. Puryfikaterzy lepszych ośmnaście ............................................... 18 

a poniszczonych dwadzieścia siedm ......................................................................... 27 

Ręczników do Zakrystyi perkalowych .................................................................. 3 

 i płóciennych dwadzieścia ................................................................. 20 

Ręczników na Ołtarz dwadzieścia ............................................................................. 20 

Humerałów ........................................................................................................... 11 

Korporałów płóciennych szesnaście .................................................................... 16 

Obrusy. Obrusów perkalowych w dobrym stanie dwa jeden z koronką haftowana kulową, 

a drugi z koronką z nici robioną ................................................................................ 2 

Błahszych z różnemi koronkami ............................................................................... 12 
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Obrus jeden haftowany podarty ................................................................................ 1 

Obrusów perkalowych podartych dwa ...................................................................... 2 

Płóciennych obrusów zniszczonych dwa .................................................................. 2 

Pasków nicianych sukiennych cztery, dwa lepszych a dwa zniszczonych ............ 4 

Baldachim czworokanciasty na dwóch laskach czerwono pomalowanych pokryty 

z wierzchu płótnem popielatem wyrabianem w deseń, podszyty zaś perkalikiem w kwiatki 

czerwone maleńkie, obwódka z wierzchu z galonka białego szychowego, a u spodu frędzelki 

białe szychowe już poniszczony. 

Zasłona do SS-um niebieska na kanwie robiona w ramkach posrebrzanych z aniołkiem 

 z drzewa wyrobionym który tę zasłonę trzyma. 

Chorągwie. 

1. Chorągiew czerwona z frendzlami sukiennymi czarnemi, z obrazem na płótnie 

malowanym, z jednej strony Matki Boskiej, a z drugiej Pana Jezusa. 

2. Chorągiew biała z frendzlami żółtemi i zielonemi, z obrazem malowanym na płótnie 

z jednej strony Serca Jezusowego, a z drugiej Ś-go Antoniego. 

3. Niebieska z frendzelkami szychowemi żółtemi, z obrazem na płótnie malowanym  

z jednej strony Matki Boskiej Częstochowskiej, a drugiej Ś-go Józefa. 

4. Chorągiew popielata z frędzelkami sukiennemi czerwono – zielonemi z obrazem 

malowanym na płótnie z jednej strony Matki Boskiej Szkaplerznej, a z drugiej strony Ś-go 

Józefa. 

5. Chorągiew czerwona z frędzelkami żółto– zielonemi z obrazem z jednej strony Matki 

Boskiej Częstochowskiej, a z drugiej strony Ś-ej Anny. 

6. Zielona z frędzelkami żółtemi szychowemi, z obrazem malowanym na płótnie z jednej 

strony Przemienienia Pańskiego, a z drugiej strony Matki Boskiej Szkaplerznej. 

7. Chorągiew zielona z frędzelkami żółtemi szychowemi z obrazem malowanym 

 na płótnie z jednej strony Matki Boskiej, a z drugiej Ś-go Jana. 
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8. Chorągiew czerwona amarantowa z frędzlami białemi szychowemi z obrazem 

malowanym na płótnie z jednej strony Ś. Trójcy, a z drugiej Matki Boskiej 

Częstochowskiej. 

9. Chorągiew żałobna z frędzelkami białemi szychowemi z krzyżem wyszytym po obu 

stronach. 

Wogule wszystkie prawie chorągwie są stare. 

Proporce.  

1. Proporzec biały nowy z frędzlami szychowemi białemi, obłożony galonkiem 

szychowym żółtym, z obrazem malowanym na płótnie z jednej strony Matki Boskiej 

Częstochowskiej, a z drugiej Ś-ej Magdaleny. 

2. Proporzec niebieski obłożony galonkiem żółtym z frędzelkami białemi, z obrazem 

popękanym z jednej strony Matki Boskiej Częstochowskiej, a z drugiej Pana Jezusa. 

3. Proporzec biały nowy z frędzelkami szychowemi żółtemi z obrazem Matki Boskiej. 

4. Proporzec czerwony buraczkowy z frędzelkami żółtemi szychowemi z obrazem 

podartym z jednej strony Matki Boskiej Częstochowskiej, a z drugiej Ś-go Antoniego. 

5. Proporzec czerwony z frędzlami szychowemi białemi, z obrazem z jednej strony Ś-go 

Józefa, a z drugiej Ś-ej Barbary. 

6. Proporzec niebieski z frędzlami szychowemi białemi, z obrazem malowanym na płótnie 

z jednej strony Matki Boskiej Częstochowskiej, a z drugiej Pana Jezusa popękany. 

Katafalk z desek sosnowych o czterech gradusach i zwierzchnią podstawą biały nie 

malowany. 

Poduszek na ołtarzach pod mszały cztery z tych na Wielkim ołtarzu jedna robiona na 

kanwie i włóczka wyrabiana, a trzy na mniejszych ołtarzach powleczonych perkalikiem  

w kwiatki ............................................................................................................. 4 

Kanonów na ołtarze dwanaście oprawne w ramki proste bez szkla ................ 12 

Krzyżów trzy z wizerunkiem Pana Jezusa ukrzyżowanego z których dwa czerwono 

pomalowanych za ołtarzem i jeden w kruchcie nie malowany ........................... 3 
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Krzyż frażeloski nowy w Wielkim ołtarzu czysto posrebrzany jeden .............. 1 

W kaplicy i Zakrystyi krzyże małe mosiężne dwa .............................................. 2 

Na bocznych ołtarzach dwa małych drewnianych .............................................. 2 

Krzesło politurowane potrzebujące reperacyi jedne ......................................... 1 

Srebro. 

1. Kielich srebrny zewnątrz i wewnątrz wyzłacany, z pateną również srebrną wyzłacaną, 

ozdobiony girlandką z wyobrażeniem aniołków i kwiatów, jeszcze dobry. 

2. Kielich srebrny zewnątrz i wewnątrz wyzłacany nieco już zniszczony i wytarty, 

z patena mosiężną potrzebująca odzłocenia jeden .............................................. 1 

3. Kielich mosiężny zewnątrz i wewnątrz wyzłacany z takąż pateną już nieco wytarty 

jeden .................................................................................................................... 1 

4. Monstrancja srebrna w promiona cała ozłocona z koronka na wierzchu i krzyżykiem 

jedna .................................................................................................................... 1 

5. Puszka do konserwowania Komunikantów zewnątrz i wewnątrz wyzłacana z napisem 

1805 r. 

6. Puszka mniejsza stara wewnątrz wyzłacana ................................................... 1 

7. Dwie puszki używane do jeżdżenia do chorych: jedna z nich zewnątrz  

i wewnątrz wyzłacana, a druga tylko wewnątrz, wraz z vaskulami do Olejów ŚŚ-tych 

cynowych ............................................................................................................. 2 

Cyna.  

1. Waskulów do Olejów ŚŚ. cztery cynowych ................................................... 4 

2. Lichtarzy cynowych na Ołtarzu Wielkim dziesięć .......................................... 10 

Miedź. Kociołek miedziany do aspersyi ................................................................. 1 

Mosiądz.  
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Thurybularz mosiężny w stanie dobrym wraz z łódką i łyżeczką jeden ................... 1 

Miednica w Chrzcielnicy z tacką takąż jedna ........................................................... 1 

Dzwonków mosiężnych pięć ..................................................................................... 5 

Dzwonek przy zakrystyi z osadą jeden ..................................................................... 1 

Żelazo do pieczenia opłatków i cyrkuł zupełnie zniszczone 

Szkło. Ampułek szklanych cztery ........................................................................... 4 

Lichtarzy drewnianych używanych do katafala. 

 

§ III Cmentarze. 

1. Cmentarz otaczający Kościół jako też i przyległy mu dawniej grzebalny otoczony 

murem z kamienia na mech i piasek stawianym w stanie dobrym, ma od frontu jedna 

bramę większą i dwie fortki na zawiasach prostych i na klamki zamykane i takąż fortkę 

z południa od plebanji, słupy zaś przy fortkach z cegły murowane niedokończone. 

2. Cmentarz nowo erygowany grzebalny za wsią płotem ogrodzony potrzebujący 

obmurowania. 

 

§ IV Zabudowania plebańskie. 

1. Plebania frontem do Kościoła z drzewa sosnowego tartego, w węgieł przez 

 śp. Księdza Franciszka Kruszewskiego b. proboszcza wraz z pomocą parafian 

wybudowana w roku 1855 snopkami kryta w dachu potrzebująca reperacyi, z dwoma 

gankami od frontu i ogrodu mająca długości łokci 31¼ szerokości łokci 14¾; zawierająca 

w sobie: salonik, przedpokoik czyli kancelarię, sypialny pokoik mały,  

z kancelaryi do salonika drzwi filungowe podwójne, na drugiej stronie kuchnia angielska 

w izbie, przy kuchni pokoik dla służących a za nim zachowanko, do kuchni prowadzi sień 

w której wschody na górę; z salonika jest wyjście do ogrodu, gdzie sionka w kształcie 

pokoiku. Okien w saloniku, kancelaryi i sypialnym pokoiku 8  

na rygle zamykanych, i takichże okien ośm dubeltowych wraz z okiennicami okutemi na 
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szruby zamykanemi. W kuchni i przyległym pokoiku okien pojedynczych trzy 

z okiennicami; kancelarie i salonik ogrzewa piec jeden z cegły. 

2. Na wzgórku nieco w rogu od plebanii stoi spichlarek drewniany mający długości łokci 

12 szerokości łokci 9 dachówka kryty z zagrodami, pod nim piwnica potrzebująca 

reperacyi. 

3. Stodoła o dwóch klepiskach wraz ze stajnią i chlewem dla bydła mająca długości łokci 

54 szerokości łokci 11¾ w węgieł budowana, snopkami kryta w dachu potrzebująca 

reperacyi, w stodole jest dwa klepiska i dwoje Wierzej, jedna wylotne: nad stajnia 

i chlewami są roszty, w stajni żłób i drabina; do stajni i do chlewa drzwi na zamek 

zamykane. 

4. Po lewej stronie stoi wozownia, drwalnia i chlewek mająca długości łokci 25½ 

szerokości 10½; wozownia zamyka się wierzejami na szkubel, a chlewek i drwalnia 

drzwiami także na szkubel. 

5. Po prawej stronie stoją trzy chlewki dla trzody chlewnej i komorka mająca długości 

łokci 28 szerokości łokci 8½ u chlewików drzwi na szkubel zamykane, Komorka zamyka 

się wierzejami. 

 

 

§ V Grunta. 

Na teraz przy probostwie Jabłońskim znajduje się tylko ogród zawierający morgów 6, 

przez Wysoki Rząd zostawiony po przejściu na Rząd gruntów po duchownych który 

zaczyna się od zabudowań plebańskich i ciągnie się aż do wydzielonych gruntów 

włościanom z zasiewem. 

 

§ VI Książki Kościelne. 

1. Mszałów cztery z tych jeden nowy z daru JW Państwa Jelińskich a trzy stare ... 4 

2. Kancyonał jeden ................................................................................................... 1 
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3. Rytuałów starych .................................................................................................. 3 

Księgi metryk. 

1. Księga Metryk Baptisatorum od r. 1664 [?] List. do r. 1710, 20 Kwietnia in folio 

oprawiona w skorkę.................................................................................................. 1 

2. Księga Metryk Baptisatorum od r. 1700 5 Maja do 1722 18 października na nowo 

oprawna .................................................................................................................... 1 

3. Książka Metryk Baptisatorum od r. 1723 24 Stycznia do 1744 20 Marca – w tejże 

znajdują się metryki ślubne od r.b. 24 Stycznia do 1759 r. 2 Lipca i umarłych  

od r.b. 12 Lutego do 15 [?] 1762 r. oprawiona w pułskorek .................................... 1 

4. Książka Metryk Baptisatorum od r. 1744 ostat. Marca do 1776 8 Stycznia w pargamin 

oprawiona ................................................................................................................. 1 

5. Książka takaż od r. 1776 8 Stycznia do r. 1812 6 Stycznia ................................. 1 

6. Książka takaż od r. 1798 1 Stycznia do 1807 26 Maja in fol ............................... 1 

7. Akta Cywilne Urodzonych od r. 1808 20 Mja do 1825 20 Grudnia in folio ....... 1 

8. Akta Urodzonych od r. 1826 do 1832 in folio ..................................................... 1 

9. Akta Urodzonych od r. 1832 10 Lipca do 1837 31 Grudnia ................................ 1 

10. W tejże z przeciwnej strony są dołączone Metryki chrztów od r. 1807 11 Czerwca 

do 1808 2 Listopada ................................................................................................. 1  

11. Akta Urodzonych od 1837 do 1849 

 od 1849 do 1860 .................................................................. 1 

 od 1862 do teraźniejszego czasu .......................................... 1 

12. Księga Metryk zaślubionych od r. 1797 19 Lutego do 1808 30 Paździer.......... 1 

13. Księga Metryk zaślubionych od r. 1759 22 Paździer. Do 1798 13 Lutego ........ 1 

14. Księga Zaślubionych od r. 1676 do 1722 ........................................................... 1 

15. Księga zaślubionych od r. 1803 16 Stycznia ...................................................... 1 
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16. Akta zaślubionych od r. 1808 do 1825 10 Paździer ........................................... 1 

17. Akta ślubne z Metrykami kościelnymi połączone od r. 1821 do 1848 .............. 1 

 od r. 1849 do 1853 ............................................................... 1 

 od r. 1853 do 1869 roku ....................................................... 1 

 od r. 1869 do teraźniejszego czasu ...................................... 1 

18. Księga Umarłych od r. 1769 do 1824................................................................. 1 

19. Księga Umarłych od r. 1808 do 1825................................................................. 1 

20. Akta Zejścia od r. 1826 do 1836 ........................................................................ 1 

 od 1837 do 1850 .................................................................. 1 

 od 1850 do teraźniejszego czasu .......................................... 3 

 

 

§ VII Biblioteka Kościelna. 

 

1. Biblia in folio stara w języku łacińskim ............................................................... 1 

2. Historia Ecca Micha Buchingeri in folio .............................................................. 1 

3. Kazania Rychlewicza ........................................................................................... 1 

4. Polianttica in folio ................................................................................................ 1 

5. Kazania Wujkowskigo in folio ............................................................................. 1 

6. Dzieła Theologiczne bez początku i końca karty poklejone ................................ 1 

7. Lexicon in folio stary oprawa kiepska kart dwie zniszczonych ........................... 1 

8. Kazania Rychłowskiego niedzielne...................................................................... 1 

9. Sormones Dometes bez początku i końca ............................................................ 1 



 51 

10. Katechizm Rzymski w stanie dobrym ................................................................ 1 

11. Kazania Liberyusza ............................................................................................ 1 

12. De saris ureanis Deipar. Virginis Homilia lib 580 ............................................. 1 

13. Conciones [?] zdarte na początku ....................................................................... 1 

14. Concyones [?] podarte  ....................................................................................... 1 

15. Kontrowersje polskie .......................................................................................... 1 

16. Różne przysłowia i zdania bez początku ............................................................ 1 

17. Teologia bez napisu w drzewo oprawna ............................................................ 1 

18. Monita Mariana A. Mongolii ............................................................................. 1 

19. Varii Historiae Rom. Scriptores poszarpane ...................................................... 1 

20. Słońce Akwinastyczne ....................................................................................... 1 

21. Obowiązki osób stanu duchownego tom IV…………………………………….1 

22. Officia propria .................................................................................................... 1 

232. ?Tulii Coesaris Scaligeri de sublilitate ............................................................. 1 

24. Conciones autt. Tullio Com Misso obszarpana .................................................. 1 

25. Officia Dna popr. Coe. Jesu ............................................................................... 1 

26. Chrystus Jes. Homo ............................................................................................ 1 

27. Pamiętnik Religijno Moralny  ............................................................................ 1 

28. Dziennik praw niekompletny skutkiem pożaru kościoła ................................... 1 

29. Teologia Dogmaties Historie Scholastica Autt. w półskórek oprawna tom 8 

30. Teologia labore F. Henno w takiejże formie i oprawie tom 8 

31. Anna Apostolicus [?] in 2-os tom. divisus in fol………………………………..1 

32. Concilium Tridentinum ...................................................................................... 1 
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33. Klucz do skarbu serdecznego zupełnie zniszczone……………………………..1 

34. Nauki Chrześcijańskie Katechizmowe dwie części ........................................... 1 

35. Obrona Christianizmu tom 3, tj. II, IV i V nieoprawna ..................................... 1 

36. Zasady wymowy nieoprawna ............................................................................. 1 

37. Analogia między nauka Ewangelii i rozsądnem zdaniem .................................. 1 

38. Veritas Christianae FIDE pars prior et posterior ................................................ 1 

39. Kazania Chmielewskiego część 1-sz i 2-ga bez oprawy .................................... 1 

40. Historia Jakobinizmu tom 1,2.3 bez oprawy ...................................................... 1 

41. Katechizm Moralny cz. II, III i IV obszarpane .................................................. 1 

42. Życie Jezusa Christusa p x. Devina .................................................................... 1 

43. Kazania X. Gajdzińskiego 

44. Kazania przygodne Bentkowskiego 

45. Księga II o gruncie religii objawionej tom II 

46. Kazania na uroczyste święta tomik 2 w półskórku stare 

47. ?Tance X. M. Hincze w pergaminie ................................................................... 1 

48. Gramatyka Alwara ............................................................................................. 1 

49. Nauki Dogmatyczne Moralne bez oprawy 

50. Missyi Apostolskiej część III ............................................................................. 1 

51. Instit. Theologiae auth Gosp. ?Trenin ................................................................ 1 

52. Katechizm Katolickiej wiary 

53. Kazania Jubileuszowe tom 2-gi 

54. Mowy za prawem Chrystusowem. 

55. Teologia Moralna Antoine w oprawie ................................................................ 1 
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56. Trakt do Nieba albo Kazania .............................................................................. 1 

57. Teologia moralna w 2-ch tomach 

58. Teologia Dogmatyczna także 

59. Katechizm Rzymski w 3-ch tomach 

60. Wybór Pisarzów Polskich .................................................................................. 1 

61. Wypisy Rossyjskie ............................................................................................. 1 

62. Dziejopis dla młodzieży ..................................................................................... 1 

63. Selecta ex auctoribus latinis ............................................................................... 1 

64. Bez początku stara Theologia niby pastoralna ................................................... 1 

65. Stare kazania na święta....................................................................................... 1 

66. Medytacja w języku polskim .............................................................................. 1 

67. Nabożeństwo dla X z książeczki bez oprawy .................................................... 1 

68. Sermones bez początku i końca podarte in folio bez opr. .................................. 1 

69. Canciones Domcales bez początku oprawa podarta ........................................... 1 

70. Officium in Dom in Palmis et Fer. V, VI et Sabb. bez początku ....................... 1 

71. Teologia Moralna bez początku obdarta ............................................................ 1 

72. Kazania Niedzielne bez początku podarte.......................................................... 1 

73. Sermones Dominicales sine thitulo i bez końca 

74. Wykład Składu Apostolskiego bez początku 

75. Mówca Polski Jana Pisarskiego 

76. Instructis sacerdotumad Poeni Pentium Francis. Toleti ..................................... 1 

77. Wykład 5-ciu Kondycyi potrzebnych do spowiedzi .......................................... 1 

78. Orationes Roberti Furneri ................................................................................... 1 
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79. Rozmowa Proboszcza z swoim kolatorem ......................................................... 1 

80. Monitor różnych ciekawości .............................................................................. 1 

81. Seraficki sposób chwalenia Trójcy Ś-ej ............................................................. 1 

82. Policya Lekarska ................................................................................................ 1 

83. Roczniki Gospodarstwa Krajowego 1861 r. ...................................................... 1 

84. Rozmyślanie męki Chrystusa ............................................................................. 1 

85. Doctrina de ?coclibatu sacerdotum .................................................................... 1 

 Nadto Akta Kościelne i Wizyta Jeneralna przez J.W. Biskupa Straszyńskiego w roku 

1838 odbyta. 

Co do dziesięciny snopowej, to powinna według protokołu podawczego śp. Księdzu 

Kruszewskiemu podanego [?] dochodzi. 


