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No! nareszcie!

Dzień dobry, do plebanii
to którędy?

Pan to jakiś
turysta, czy co?
Tak jakby…
Dziękuję!

A pójdzie pan
tam, do kościoła.
Obok plebania

Podejrzany
typ…

Tak
jakby?

PAPRYKA

I po co
mi to było na
stare lata…

1

Plebania
Zapraszam!
Czekałem
na pana

Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus!

O! jaki piękny
kościółek!

Na wieki
wieków.
Amen
No i co? Robimy
ten komiks?

Właśnie po to
przyjechałem…
Chcę zebrać jak
najwięcej informacji o
historii i współczesności
parafii Żeszczynka…

Ma ksiądz może
jakieś stare
zdjęcia?

Wszystko
panu opowiem,
nie ma
problemu

Oczywiście,
już szukam

Parafia
Żeszczynka
powstała jako
unicka?*

Tak, ale w końcu
XIX w. zamieniona
została na
prawosławną a
potem na rzymskokatolicką

A teraz pokażę
panu co ustalił
p. Maraśkiewicz**
* po Unii Brzeskiej 1596 r. część wspólnoty prawosławnej w Rzeczypospolitej przyłączyła się do
Kościoła katolickiego zachowując własny ryt liturgiczny przyjmując jednocześnie prymat papieża
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** Jan Maraśkiewicz – konserwator
zabytków w Białej Podlaskiej

Początki naszej świątyni*, to prawdopodobnie rok 1722.
Wybudowana została dzięki staraniom Józefa Franciszka
Sapiehy, nadwornego
podskarbiego litewskiego,
ówczesnego właściciela wsi
Żeszczynka.
Była to
budowla jednonawowa,
trójdzielna, z dzwonnicą
nad babińcem,
kryta gontem

Drewniane świątynie unickie
typu bialskiego
Kościeniewicze
(stan obecny)

prezbiterium

nawa
główna

babiniec

Ortel Królewski
(stan obecny)

zakrystia

W 1780 r. Zmieniono kształt
dzwonnicę, babiniec przykryto
Obok zbudowano oddzielną
dzwonnicę
zachowaną
do dziś

Po pożarze w 1860 r. kolejna
do nawy głównej dostawiono,
prezbiterium. Zakrystię 		
miejsce. Dopiero w 1948 r. 		
przerobiono
wieżyczkę

świątyni: rozebrano
oddzielnym dachem.

przebudowa:
równe jej szerokością,
przesunięto na obecne
dach pokryto blachą,

Kostomłoty
(stan z pocz. XVIII w.)

…oraz Witulin, Krzyczew, i inne
niezachowane
Cechy świątyń unickich
typu bialskiego:
* trójczłonowość bryły
* nawa główna na kwadracie
* dzwonnica nad babińcem
(kruchtą)

* na podstawie artykułu Jana Maraśkiewicza „Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żeszczynce. Przykład świątyni
typu bialskiego” w: „Wiadomości Konserwatorskie woj. lubelskiego” 2002 r.
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PARAFIA PRAWOSŁAWNA
W 1874 r. rozpoczęło się prześladowanie Unitów na całym Podlasiu pod zaborem rosyjskim*
Od dzisiaj w Żeszczynce nie ma parafii
unickiej, jest prawosławna! Taka jest wola
Jego Cesarskiej Mości Cara Aleksandra II.
Kto przeciw?

1915! wojna! Miejscowa ludność zmuszona jest do opuszczenia swoich domów i do wędrówki w
głąb Rosji. Niewielu wróciło z tej tułaczki

Rosjanie zabierają 6 dzwonów z dzwonnicy w Żeszczynce

z Bogiem

Wieś spłonęła. Ocalał tylko kościół

4
* symbolem tych strasznych czasów jest Pratulin n/Bugiem

1919 R.
W wolnej Polsce 4 maja 1919 r. biskup H. Przeździecki przywraca parafię w Żeszczynce jako
rzymsko-katolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Patronem parafii – św. Jan Chrzciciel

Smutno bez
dzwonów

Byliśmy
unitami, potem
prawosławnymi,
teraz katolikami…

I w czym
problem?
Pierwsza Msza Św. po łacinie w Żeszczynce

Rozumiesz
coś z tego?

Nic a nic!

…novi et aeterni testamenti,
qui pro vobis et ro multis
effundetur in remissionem
eccotorum. Hoc facite in
meam commenorationem*
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* nowego i wiecznego przymierza, która za nas i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

WOJNA!
Teraz przejdę się na wieś,
porozmawiam z ludźmi,
może opowiedzą mi jakieś
ciekawe historie…

To było w 1941 r. Z moim kolegą z Kalichowszczyzny
szliśmy na spotkanie przed I Komunią Św.
Nagle! Patrzymy a na niebie lecą 3 samoloty

Te dwa to
niemieckie!
A ten to
sowiecki!

Zaczęła się strzelanina…

Łaaał!
Jakie
wielkie
gwiazdy!
6

W czasie wojny Niemcy
zbudowali w Kalichowszczyźnie
magazyny żywności, takie
baraki. I zbudowali do nich…
drewnianą drogę*, z takich
grubych pni dębowych.
Oczywiście, do budowy zmusili
okoliczną ludność

Schneller!**

Pod koniec wojny wszystkie baraki spłonęły

A ze zgliszczy ludzie
wyciągali puszki ze
spaloną czekoladą

A mnie opowiadała
starsza kobieta z
Sapiehowa, jak w
czasie wojny…

O Boże! On walnie
w naszą chałupę!
Uciekajmy!
Zahaczy o
świerk lub
sosnę…

I tak drzewa
uratowały
naszą chałupę
* drewniane bale do dzisiaj tkwią w ziemi

** schneller! - niem. szybciej!
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HERODY 1947

*

Herod – Czesław Sienkiewicz

Śmierć – Władysław Sozoniuk

Marszałek – Władysław
Andrzejewicz

Żyd – Antoni Wróbel

Anioł – Jan Łobacz

Żołnierze – Bronisław Prystupa,
Kazimierz Andrzejewicz
Diabeł - Stefan Semeniuk

Matka, dajmy im
więcej, bo za to
chcą postawić
nowy krzyż

A… to dobrze,
dobrze
* ks. Stefan Szczotkarz, proboszcz w latach 1945-49, zachęcał młodzież do kolędowania

Wyjmij tę
poduszkę z pleców,
bo śmiesznie
wyglądasz...
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Przed wojną Żeszczynka
paliła się 2-krotnie, w
1928 i 1934 r. Ocalał
tylko ten jeden dom…

A co było
przyczyną
pożaru?

Oczywiście, wtedy
kryty strzechą...

Normalnie,
piorun walnął…
Pamiętam jak byłam
mała i chodziłam do
szkoły na drugą stronę
rzeki Grabarka…

Tato...
ale ja się boję…
Nie bój
się…
Chodź
malutki, chodź!
To był mądry koń!

Ja ciebie przewiozę
bezpiecznie na drugą
stronę i wrócę sam

Dzisiaj
takich
nie ma…

A teraz powiedzcie mi: w
naszej parafii KTO, oprócz
Boga, jest najwyższy?

No kto?
Topola
koło Haracha!
Nie
wiem
9

CUDA! CUDA!
W tej kapliczce w
Przechodzie w 1946 r.
był CUD. Matka Boska
płakała…
Zdrowaś Maryjo, łaski
pełna, Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty
między niewiastami
i błogosławiony owoc
żywota Twojego Jezus…
Proszę się rozejść!
To zgromadzenie
jest nielegalne!
Rozejść się!

To ten
bliżej
chóru

Moja ciotka Anastazja*
mieszkała wtedy obok
kapliczki. Ludzie wrzucali
pieniądze do środka. Co
z nimi robić? Kupiła piękny
żyrandol – do dzisiaj wisi
w kościele
W tym samym czasie w jednym z domów
w Kalichowszczyźnie następuje kolejne
dziwne zjawisko - „odnowienie” obrazu
Serca Pana Jezusa

Ja tu nic
nie widzę!

Jedna połowa
jasna, druga
ciemna!
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* p. Anastazja - fundatorka tej kapliczki

wybudowana w 1824 r., obecnie w Muzeum Wsi Lubelskiej

Stara plebania

*

Obraz nędzy
i rozpaczy!

Budynki gospodarcze

Drodzy parafianie! Czy nie
czas zacząć budowę nowej
plebanii? Pomożecie?

PO-MO-ŻEMY!
* ks. Zygmunt Matysiak 		

** Józef Witt

Panie Józefie,
Z wielką
czy zgodzi się pan przyjemnością
być majstrem
budowy?

**
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Niech ten
kamień węgielny
uświęci pracę
ludzką...

Słyszałem, że
po starej plebanii
biegają stada
myszy

1 X 1975 r.

bp Jan Mazur

BUDOWA NOWEJ PLEBANII
No to
zaczynamy…

Ja bym tam w życiu
nie mieszkał

Zbyniu, a ropę to
masz z kołchozu,
czy z CPN-u?

O! nawet Jan z
Sapiehowa dał swoją
chabetę

Ciekawe,
czy przyszli
proboszczowie
docenią nasz
wysiłek?

To zależy od
człowieka

Na pewno
za pieniądze
18 XII 1978 – poświęcenie
plebanii przez bp J. Mazura
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lata 60-te ks. Jan Żuk

Spotkanie po I Komunii Świętej

No i co?
Smakuje?
To wot!**
Pyszne
bułeczki!*

Nie dam, bo w
życiu nie jadłem
takich smacznych
bułeczek!

Romek, daj
jedną! Przecież
masz dwie

Pyszne
kakao!***
Ależ im
smakują!

Pani Leokadio,
pani to jest
mistrzyni!

lata 70-te ks. Zygmunt Matysiak

Jedzcie, jedzcie!

NO ŚPIEWAJCIE!
Czemu nie śpiewacie?

lata 80-te ks. Feliks Rokita

My nie
umiemy...

Mam pomysł!

Słów nie
znamy…

Jutro coś
wam pokażę…

Nazajutrz

Śpiewamy!

…całą noc
Panie Józefie, jutro pojedzie
pan do Radzynia do mleczarni,
po żużel. Wysypiemy nim
drogę. Dość tego!

Co ja mam
zrobić z tym
błotem?
Co ja mam
zrobić?

O! znowu
następny
leży…

Trochę później

Przeklęte
błoto!

WIEM!
Sprzedam
moje owce a za
te pieniądze
zbuduję drogę…

Droga jak ta lala! 13

* a bułeczki były z masłem i szynką
** ros. „O, tak!” ks. Jan Żuk wiele lat spędził na zsyłce na Syberii w Rosji
*** kakao te dzieci piły pierwszy raz w życiu

Nagle

O! rów Matecznik*
całkiem wysechł…

Ileż tu ryb
w błocie!

Zobaczę
dalej…

Po 15 min.

Kazik, a dokąd ty idziesz taki
umursany z tymi rybami?

Do sadzawki
Derlikiewicza,
muszę się umyć
Koniec
drogi!

Dalej się nie da.
Idziemy pieszo?

My możemy
zaprowadzić.
A dokąd?

Po tym
błocie?

Do plebanii.
To daleko?

**
Błoto!
I co nam
teraz robić?
Ta Żeszczynka
nas wykończy!

Tędy!
Tędy!

Zginiemy
tu marnie…

Witam księdza
biskupa!
Witam księdza
biskupa!

Na skróty
to z 15 min.
ALE NUMER! Prowadziłyśmy
samego BISKUPA!!

O! ksiądz
proboszcz
Przejdziemy
do historii***
* rów Matecznik - tak kiedyś nazywano rzekę Grabarkę

** to był bp Jan Mazur
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*** a na pewno do historii komiksu polskiego :-)

1981 R.

PODAJ
CEGŁĘ!

Ra
z!
D
wa
!

wa
!
D

Ra
z!

Dobrze, że bp Mazur
pozwolił naszym na
zbiórkę pieniędzy po
diecezji

Ra
z!
D
wa
!

Wasyl* mówi,
że cegłę przywieźli!

Luuudzieee!
Cegłę
przyyywieźliii!!!

„Podaj” to za Stalina
było, teraz mówi się
„Proszę podać”

Sami nie
dalibyśmy
rady…
Ale jaja!
Jan Piwniczuk

A kto ofiarował
ziemię pod kaplicę?

Powiedziałem, że
będę klęczał aż
do śmierci,
aby tylko
na moim polu
stanęła kaplica

Podobno
Piwniczuk

Mikołaju**, zrobisz
nam konfesjonał?

Pusto
tu trochę…

Nie wiem
czy potrafię,
spróbuję...
* Wasyl – Bazyli Kozioł

** Mikołaj Sozoniuk

Kupmy
tuje!
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A jak
uschną?
*** Jan i Jadwiga Odyńcowie

Będziemy,
PSIA JUCHA,
podlewać!***

LIPINKI. PRZENIESIENIE KRZYŻA DO KAPLICY 1985 R.
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Gdzie Bóg, Król świata całego
dokonał życia swojego.

Dziewięć
kilometrów!

Daleko
jeszcze?

Dopiero
połowa
drogi

Przestań!
Tam w
krzakach
siedział wilk.
Widziałeś?

Też
nie miał
gdzie
postawić

Wytrzymacie,
wytrzymacie

Zmęczeni
ale jednak
doszliśmy

A pamiętasz,
czego uczył
ks. Rokita?

Trzeba na
ziemi cierpieć,
żeby w niebie
było lepiej
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LIPINKI 1985 R. PRZENIESIENIE OBRAZU „JEZU UFAM TOBIE”

Pobłogosław
Panie Boże ten
obraz…

Jezu, ufam
Tobie, Miłosierny
Boże…

ks. F. Rokita

Ciekawe, czy
zmieści się w
drzwiach… Wątpię

Boże
dopomóż!

Bóg
zapłać!

Kupimy księdzu
MOTOROWER

Jeszcze raz mi
przebacz, błagam
Cię w pokorze…

Obraz malował
krakowski
artysta

Czuć rękę
mistrza

Na drugi dzień

Nie wypada,
żeby proboszcz
rowerem jeździł
To nie dla mnie.
Kolana marzną…

max 25 km/godz.

Chcesz motorower? Bierz!
Mnie on niepotrzebny
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ELEKTRYFIKACJA 1950 R.
A pamięta pan kiedy
u was światło założyli?
A jakże!
Dokładnie
4 V 1950 r.

Tak?
czy nie?

Chyba
nie!

Tak?

Teraz będziem
żyć jak w
niebie!

Tak, ale kury
jajka przestaną
dawać…

Pan tutejszy?

Tak, a pan
to pewnie
z miasta?

Z Lublina. I co tu
u was ciekawego
można zobaczyć?
I co wy z nią
robicie?

A proszę
bardzo, już
oprowadzam

Nalewamy
do butelek
i sprzedajemy
na szosie

Czy wie pan np. że
w Lipinkach odkryto
ropę?
ROPĘ?

*

Tak,
ropę!

A skąd
ta ropa
wypływa?

Pokażę panu
to miejsce…
O! jest rura!
Z niej leci ropa!

NIESAMOWITE!

Normalnie,
z ziemi,
jak to ropa…

To jest dąb,
który ma 5
tys. lat!
Duma
naszej
parafii

Coś panu
jeszcze
pokażę…
* Marcin

Musimy pójść jeszcze
dalej, za tymi krzakami…
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NIESAMOWITE!

REMONT KOSCIOŁA 2000 R.

*

Żeby świątynia odzyskała swój
dawny blask, należy wymienić: fundamenty,
podwaliny, część belek stropowych,
szalunki zewnętrzne i okładziny wewnętrzne
oraz stolarkę okienną i drzwiową.
No i przywrócić pierwotny kształt
wieżyczki…

**
NASZE SKARBY

Nie zawali,
nie zawali.
Pan Bóg czuwa!

Zawali się!

Dobrze, że
ks. Kamecki zna
się na robocie

Nic dziwnego,
skończył taką
szkołę

Fuchy nie
odwalimy

Przecież
to NASZ
kościół

Podwaliny
zgniłe

Miał rację
konserwator
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* Jan Maraśkiewicz – konserwator zabytków

** ks. Adam Kamecki – proboszcz w latach 1999 – 2004

CD. REMONTU KOŚCIOŁA
Nieś prosto tę
deskę, bo Felek
zobaczy

No i co będzie
jak zobaczy?

Burza!

Równo?

Trochę
w prawo!

Bogu niech
będą dzięki

ks. A. Kamecki

2004 r.

Drodzy
parafianie, wielkie
„Bóg zapłać” za
zaangażowanie.
Teraz została już
tylko przebudowa
wieżyczki

Przed:

Po:
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WOŁOCZEBNA
Panie Józefie, jestem tu
nowy, nie znam jeszcze
ludzi ani zwyczajów…

Niech będzie
pochwalony Jezus
Chrystus!

Aleksandró

Księże
proboszczu,
będzie dobrze,
ORMO czuwa!

PRZYGOTOWANE!
Na wieki
wieków.
Amen

Pokarmy
przygotowane?
Pobłogosław Boże
ten chleb…

To dla księdza
wołoczebna.
Proszę!

Co to jest ta
WOŁOCZEBNA?

Przechód

Zobaczymy co to
znaczy w Przechodzie…

Niech będzie
pochwalony
Jezus Chrystus!

Na wieki wieków.
Amen

Pokarmy
przygotowane?

Zapraszamy
do środka
W seminarium nas
tego nie uczyli…
Teraz do
Sapiehowa?

Ciekawe co
TAM wymyślą?
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REMONT KAPLICZKI NA CMENTARZU
Księże proboszczu, kapliczkę
na cmentarzu trzeba odnowić
Tak,
trzeba

Brygada „U”
- jeden robi,
patrzy się stu!

Ja kupię
farbę…
Podobno Krzysiek
żeni się w
przyszłym roku

W małżeństwie
ma być lepiej
a nie inaczej,
ot co!

Wszystko
słyszę!

I tak w Polsce
małżeństwa są
trwalsze niż w
Niemczech

Pokażę panu starą
studnię koło Łogonowicza.
To kiedyś była jedyna
studnia w wiosce…

Niemcy niedługo
będą uciekać do
Polski

Szybciej! Musimy
jeszcze wstąpić do
Zawadzkiego odebrać
lemiesze

Ruch tu był jak na
Marszałkowskiej!

Pamiętaj Krzysiu,
jak nie znajdziesz
roboty żonie, to ona
znajdzie tobie

Przestań
z tą polityką!

Nikt nie robi
takich dobrych
jak on

Dlaczego
szybciej? Tu
jest wschód, nie
ma pośpiechu
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BOŻE NARODZENIE 2016

Schola, jak zwykle, pięknie śpiewała kolędy…
Zdrowych

wesołych

pogodnych
radosnych

Kolędnicy misyjni

rodzinnych

życzy schola!
Świąt

W tym roku zbieramy ofiary na
pomoc biednym dzieciom w Tajlandii
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WIELKANOC

lata 60-te

Pamiętam smak wody
z tej studni. A w „lany
poniedziałek” tu zaczynaliśmy
nasze zabawy…

Każda dziewczyna chciała
być oblana, bo to znaczyło,
że podoba się chłopcom

Ech! Jak ten
czas leci…

A jeszcze tak
niedawno…

Poszli już.
Wychodzimy?

Ja nie wychodzę!
Uwaga…
nadchodzą.
Gotuj
broń…

To i za mąż
też nie
wyjdziesz!
Idziemy!

Ale bywało i tak:
Uwaga…
nadchodzą.
Gotuj
broń…
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ŚWIĘTO MLEKA

*

W Żeszczynce
jest więcej krów
niż mieszkańców

Stowarzyszenie zaprasza też do Izby Mlecznej
w budynku dawnej szkoły, gdzie można zobaczyć
różne przedmioty, maszyny służące kiedyś do
		
przetwórstwa
mleka

Mnie
polityka nie
interesuje
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* p. Kazimierz Halczuk – prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce

www.zeszczynka.pl

Słyszałam że tu można
z dziećmi przyjechać na
wycieczkę...

BOŻE CIAŁO 2016

Rośnie
nam dzwonnik
z Żeszczynki

Oj, chyba
zaraz
lunie…

Atmosfera jak
na pogrzebie…

Nagle:

Oto jest
dzień, który
dał nam Pan
weselmy się
i radujmy się
nim!
28

KALICHOWSZCZYZNA
Widzi pan ten dom
na wzgórzu zarosły
winogronem? Tu kiedyś
mieszkał ciekawy pan…*

Koral! Diana! do domu!
Zaraz jedziemy do
teatru do Warszawy!

Pamiętam smak
czerwonych
papierówek,
które tu rosły

Szkoda, żeby tak
tu stały. Może ktoś weźmie
i zbuduje np. kapliczkę?

Na drugie
mam Antoni

To ja wezmę
Pana Jezusa

Żeszczynka

To w
podzięce
za zdrowie
Piotrusia
A ja
św. Antoniego
Podobno gość z
Białej rysuje o nas
komiks…

Widziałam go.
Szwenda się po
okolicy…

W necie czytałem,
że to jakiś cienias…

Poczekamy,
zobaczymy
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* p. Skwierczyński. Dzisiaj jego dom stoi opuszczony. Zobacz str. 30

Sapiehów

Mini muzeum parafialne

CMENTARZ
Najpierw pokażę panu nagrobek
kapłana prawosławnego Pawła a potem
groby bohaterów naszego komiksu

Kapłan Paweł
tu pochował
swoją córkę
Oliuszę…

*

...a sam
serce wkładał w
rozwój oświaty
wśród ludu
Przez długi czas
uczyli w szkole
w Lipinkach

W jego sadzawce
wszyscy się kąpali,
a zimą do nocy
grali w hokeja

Pierwszy
kościelny kaplicy
w Lipinkach
Tutaj nasze
myśli biegną
ku Kalichowszczyźnie

Nie ma tu może
okazałych nagrobków
ale wszystkie są
bardzo zadbane

Tak…
to widać

Tam nasza
Ojczyzna, gdzie
groby naszych
przodków

Święta
racja
* Do swidanija Oliusza, moliś za nas Gospodu. Prochożij nie gordiś, nie preziraj moj prach. Ja doma, a ty w gostiach
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PRZYRODA
Tutaj na łąkach między
Żeszczynką a Żuławą
co roku odbywają się
sejmiki bocianie

Orlik
krzykliwy

Żurawie

Siewka
złota

Tata, a ta Żeszczynka
to daleko jeszcze?
Daleko, daleko!
Za siódmą górą,
za siódmą rzeką!

Dzierlatka
zwyczajna
Włochatka
zwyczajna

Podobno tam za
darmo dają mleko

Las Żuława

Zbyszek
z Sosnówki

A pan
to kto?

”Marcowe klejnoty” najlepiej
szukać na żuławskim lesie albo
przejść na stronę Bokinki.
A w tajemnicy
panu powiem:
Zahacz pan o
romanowski las!
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POŻEGNANIE
Księże Robercie*, dziękuję
za gościnę. Zebrałem potężny
materiał – teraz biorę się
do roboty
No, to miłej pracy!
Oczekujemy
wszyscy na finał

Postaram się

Mam nadzieję, że ten
komiks przyczyni się do
jeszcze większej integracji
naszej parafialnej wspólnoty,
zwłaszcza wobec
zbliżającej się 100-nej
rocznicy istnienia parafii**

Z Bogiem!

Z Bogiem!

Komiks musi
być gotowy na
początek maja!

Widać wyraźnie,
że ludzie
tutejsi tworzą
autentyczną
wspólnotę
parafialną

Szczęść
Wam Boże

KONIEC
* ks. Robert Bartosik - obecny proboszcz parafii ** parafii rzymsko-katolickiej powstałej w 1919 r.

DEKANAT
WISZNICE

diecezji siedleckiej

Proboszczowie parafii Żeszczynka:
Ksiądz Michał Pióro (1921 – 1923), Ksiądz Stanisław Foryś (1923 – 1926), Ksiądz Kazimierz
Izdebski (1926 – 1935), Ksiądz Feliks Leśniewski (1935 – 1942), Ksiądz Telesfor Perchuda
(1942 – 1945), Ksiądz Jan Czornak (1945 – 1946), Ksiądz Stefan Szczotkarz (1946 – 1949). Od
1949 do 1952 w parafii nie ma mianowanego proboszcza. Posługę pełnią proboszczowie z parafii
Rozwadówka lub Horodyszcze. Ksiądz Kazimierz Wróblewski (1952 – 1955). Znowu przez pół
roku parafia nie ma proboszcza. Ksiądz Jan Żuk (1956 – 1967), Ksiądz Stanisław Kurek (1967
– 1968), Ksiądz Zygmunt Matysiak (1968 – 1981), Ksiądz Feliks Rokita (1981 – 1985), Ksiądz
Andrzej Trebnio (1985 – 1990), Ksiądz Tadeusz Gruza (1990 – 1999), Ksiądz Adam Kamecki
(1999 – 2004), Ksiądz Dariusz Parafiniuk (2004 – 2008), Ksiądz Bogusław Mich (2008 – 2015),
Ksiądz Robert Bartosik (od 2015).

Msze Święte
w kościele w Żeszczynce:
niedziela godz. 8.00 i 12.00 oraz 8.00 i 11.00 w okresie letnim
w kaplicy w Lipinkach:
niedziela godz 10.00 oraz 9.30 w okresie letnim

Żeszczynka 2017

www.zeszczynka.sacro.pl

PPUH MAT ROL
Andrzej Bedenak

STUDIO TATUAŻU
Gmina
Sosnówka

Zarząd Okręgowy
w Białej Podlaskiej

OSTRY DYŻUR

Antoni Nowicki

Zegarmistrz w Garwolinie

