
Moja parafia ma 550 lat – konkurs                                                                                                                                 
Historia Parafii p/w Przemienienia Pańskiego w Radzyminie   

w pigułce                                                                                  

Radzymin jest miasteczkiem położonym w odległości 20 km na północny wschód od Warszawy. 

Pierwotnie był wsią szlachecka, która następnie zyskała miano osady, by w 1475 r. przyjąć prawa 

miejskie. Radzymin sławę swoją zawdzięcza zwycięskiej bitwie stoczonej w jego okolicach w 1920 r. 

przez wojska polskie z bolszewikami.. Bitwa Warszawska weszła do historii jako osiemnasta pośród 

najważniejszych bitew , które zadecydowały o losach świata. Polacy pokonanie niezwyciężonej Armii 

Czerwonej uznali za prawdziwy „Cud nad Wisłą”. Erygowanie parafii - 5 lutego 1473 r. na skutek 

starań właściciela, Jana z Radzymina, parafia została erygowana przez biskupa płockiego i księcia 

mazowieckiego Konrada. Pierwszy kościół zbudowano z drewna. W latach 1773-1780 ówczesna 

właścicielka Radzymina i sąsiednich folwarków, Księżna Eleonora Czartoryska z domu Waldstein, 

hrabina austriacka, małżonka księcia Michała, wielkiego kanclerza Księstwa Litewskiego, wzniosła w 

Radzyminie jednonawowy kościół murowany. Stylowa dzwonnica z trzema dzwonami ufundowanymi 

również przez hr. Czartoryską została wybudowana już wcześniej. Projektantem dzwonnicy oraz 

kościoła jest Jan Chrystian Kamsetzer. Świątynia - Konsekracji świątyni w 1781 roku dokonali: biskup 

płocki książę Michał Poniatowski wraz z biskupem Adamem Naruszewiczem. Proboszczami w owych 

czasach byli znani z prac literackich: ks. Ignacy Naruszewski i pijar ks. Kazimierz Narbutt. W roku 1912 

Kanonik Teofil Kozłowski dobudował prezbiterium i dwie boczne nawy, kaplicę i zakrystię oraz dwie 

wieże. Przesklepiono również nawę główną. Przebudowę zaprojektował architekt Konstanty 

Wojciechowski. Pod koniec II wojny światowej fronton kościoła wraz z wieżami został wysadzony 

przez cofające się wojska niemieckie. Odbudową zajmował się ks. Maksymilian Kościakiewicz, a 

wspomagał go wikariusz, ks. Henryk Żochowski. W latach 1976-1977 ks. Prałat Stanisław Lis zmienił 

konstrukcję dachu z drewnianej na stalową i pokrył całość blachą miedzianą.                                                                                                                                                                                                       

Kolegiata - Dnia 25 marca 1992 r. kościół parafialny został wyniesiony do godności kolegiaty i 

erygowano kapitułę. Dokonał tego pierwszy ordynariusz Diecezji Warszawsko – Praskiej ks. Biskup 

Kazimierz Romaniuk. Jej pierwszym prepozytem mianowano ks. Prałata Lisa, który w następnym roku 

przeszedł na zasłużona emeryturę, rezydując w dalszym ciągu przy parafii. Odszedł do Pana 30 

października 2005 r. i został pochowany na miejscowym cmentarzu. Warto w tym miejscu dodać ,że 

kościół parafialny jest pod wezwaniem  (p/w) Jana Chrzciciela a parafia p/w  Przemienienia Pańskiego. 

Święto parafialne  jest 6 sierpnia.  Z naszej parafii wydzielono Parafię w Załubicach i Parafię 

(Sanktuarium św. Jana Pawła II ).  

Według niepewnych danych  naszą parafią od chwili jej powstania po dzień dzisiejszy 

administrowało 26 proboszczów. Pierwszym był ks. Stanisław  z Radzymina ( 1492 r) . Warto wśród 

nich warto wymienić: ks. Ignacego Nagurczewskiego, polskiego  poety, tłumacza, historyka literatury, 

, nauczyciela  ks. Józefa Poniatowskiego,  ks. Kazimierza Narbutta – aktywnie działającego w Komisji 

Edukacji Narodowej, ks. Józefa Hollaka –który od 1846 roku  był proboszczem i  profesorem pedagogiki 

i religii w Instytucie Nauczycieli Szkół Elementarnych ,późniejszego biskupa pomocniczego 

sejnieńskiego, ks. Teofila Kozłowskiego ,który przeznaczył część swojego osobistego majątku na 

rozbudowę kościoła , ks. Aleksandra Kobylińskiego, który przetrwał z wiernymi nawałę bolszewicką w 

sierpniu 1920 roku. Za pomoc udzieloną żołnierzom polskim został wówczas uprowadzony przez 

bolszewików ks. wikariusz Andrzej Rudzki. W czasie II wojny światowej proboszczem był ks. 

Maksymilian Kościakiewicz   (1938 – 1953). Po wojnie proboszczami radzymińskimi byli: ks. Zygmunt 

Kowalski (1953 – 1976), ks. Stanisław Lis (1976 – 1993) i  ks. Stanisław Kuć (1993 – 2016). Od  

sierpnia 2016 roku parafią zarządza ks. Prałat Stanisław Popis. Święty Jan Paweł II w Radzyminie -

W grudniu 1997 roku radni Gminy Radzymin nadali Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela 

Miasta. W roku następnym, wraz z burmistrzem i proboszczem parafii pojechali do Rzymu, aby wręczyć 



Ojcu Świętemu honorowy dyplom, a zarazem zaprosić go do odwiedzenia miejsca historycznej Bitwy. 

Papież wówczas powiedział: „Przyjadę, jeśli Bóg pozwoli”. Podejmował pielgrzymów w letniej 

rezydencji w Castel Gandolfo. A tam na ścianie jest właśnie wymalowana scena z walk pod 

Radzyminem. Wskazując na malarskie dzieło, powiedział do przedstawicieli tego miasta: „Jakbym już 

u was był!”. 13 czerwca 1999 roku o godzinie 1813 papieski helikopter rzeczywiście wylądował pod 

Radzyminem. Chór śpiewał majestatyczny hymn: Gaude, Mater Polonia! Biały Pielgrzym, syn narodu 

polskiego, nawiedził mogiłę zbiorową żołnierzy poległych w 1920 roku. Zebrani licznie mieszkańcy 

miasta i okolic, w tym spora grupa dzieci pierwszokomunijnych, skandowali: „Prosimy o słowo!” Głoś 

ludu usłyszał papież i powiedział: Prosicie o słowo – słusznie! Chociaż na tym miejscu najbardziej 

wymowne jest milczenie, to przecież czasem potrzebne jest także słowo. I to słowo chcę tu pozostawić. 

Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I 

dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z 

najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Tutaj, na tym cmentarzu, spoczywają ich doczesne 

szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem. 

Pragnę wszystkich uczestniczących w tym spotkaniu pobłogosławić w Imię Trójcy Przenajświętszej. 

Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.- JPII. Po wizycie Ojca 

Świętego Radzymin wciąż o Nim pamięta. W każdą rocznicę Jego pobytu – 13 czerwca o godz. 18.13, 

na cmentarzu żołnierzy poległych w sierpniu 1920 roku, na schodach przed kaplicą jest odprawiana 

uroczysta Msza św., którą zazwyczaj celebrują księża biskupi. 13 czerwca 2006 roku uroczyście otwarto 

tzw. Drogę Golgoty Narodu Polskiego. Wiedzie ona od Krzyża w Cegielni, gdzie modlił się przed bitwą 

generał Józef Haller, przechodzi obok Cmentarza Żołnierzy 1920 roku i prowadzi aż do Kolegiaty 

Przemienienia Pańskiego w Radzyminie. Wzdłuż drogi rozmieszczone zostały krzyże Virtuti Militari, 

upamiętniające różne formacje wojskowe, uczestniczące w Bitwie Warszawskiej. Główna ulica w 

Radzyminie, a także nowa hala sportowa, noszą imię Jana Pawła II.  

 Przy parafii działają: Ministranci i Lektorzy.   Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat” 

-  Wolontariat młodzieżowy CARITAS. Podstawowym kryterium działania Wolontariusza jest dobro 

drugiego człowieka. Wolontariat w naszej Parafii działa aktywnie od  2014 roku. Patronem Wolontariatu 

Młodzieżowego  Caritas jest św. Jan Paweł II, który przez swoją nauczanie i posługę przybliżał wiernym 

wielkość Bożego Miłosierdzia. Hasłem wolontariuszy jest: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 

miłosierdzia dostąpią” (W naszej szkole również działa Szkolne koło (Caritas). Domowy Kościół (DK) 

j Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w 

proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. 

„Równi usługują równym”  Kościelna Służba Porządkowa „Totus Tuus” w Polsce powstała w 1979 

roku, przed pierwszą wizytą Jana Pawła II do Ojczyzny. Opiekunem duchowym i organizatorem koła 

w Radzyminie był ks. prałat Stanisław Lis. Głównym i podstawowym zadaniem Kościelnej Służby 

Porządkowej jest odnowa duchowa mężczyzn przez pracę nad sobą, pracę na rzecz drugiego człowieka 

oraz pracę w Kościele. 

Cmentarz Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920r. Jest to jeden z dwóch cmentarzy w Radzyminie. 

Znajduje się przy wjeździe do Radzymina, przy ulicy Jana Pawła II i jest oddalony ok.2,5 km od 

kościoła. Ma powierzchnię ok. 5 hektarów. Jest on bardzo ważnym miejscem historycznym, ponieważ 

znajdują się tutaj zbiorowe mogiły żołnierzy polskich poległych w bitwie pod Radzyminem w sierpniu 

1920 roku, bratnia mogiła 127 żołnierzy polskich 1939 roku oraz groby żołnierzy organizacji 

konspiracyjnych z lat wojny 1939 – 1944. Na cmentarzu znajduje się Kaplica z obrazem Matki Boskiej 

Ostrobramskiej, pamiątkowymi tablicami i urnami z ziemią z Katynia oraz z cmentarzy żołnierzy 

polskich 1920 roku w Grodnie, Nowogródku i Wołkowysku. Na bramie cmentarnej i mogiłach można 

zobaczyć tablice poświęcone żołnierzom pułków walczących o Radzymin. Cmentarz ten 13 czerwca 

1999 roku nawiedził Ojciec Święty Jan Paweł II.  STARY” Cmentarz – . Znajduje się niedaleko 

kościoła, przy ulicy POW. Ma powierzchnię ok. 3 hektarów. Został założony przez proboszcza – ks. 

Kazimierza Narbutta, członka Komisji Edukacji Narodowej w 1779. Został powiększony w latach 1836 

i 1864 i ogrodzony kamiennym murem w 1868roku. Znajdują się na nim mogiły powstańców z 1863 



roku, zabytkowe pomniki nagrobne. Najokazalszym pomnikiem jest grobowiec z 1855 roku oficera 

wojsk rosyjskich francuskiego pochodzenia – Aleksandra Trussona. : 

Koło Historyczne ,Wiarus” , Szkolne koło Caritas im. św. Faustyny                                       

Konkurs odbędzie się w dniach 23 – 26 stycznia 2023 roku. Będziecie mieli do rozwiązania test 

 


