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Przeglądając parafialne archiwa można napotkad, pośród wielu ważnych ksiąg 

parafialnych, księgę wizytacji kanonicznych. Obok kroniki parafialnej, to jedno z 

najcenniejszych źródeł historycznych dla danej wspólnoty parafialnej. Ilośd 

zgromadzonych tam informacji ubogaca naszą wiedzę historyczną o konkretnej 

wspólnocie wiernych w czasie i przestrzeni. Niestety nie wszystkie parafie posiadają 

ową księgę wizytacji, a w niektórych prowadzona jest od niedawna. W parafii pod 

wezwaniem św. Macieja Ap w Klwowie księga wizytacji pasterskich prowadzona jest 

od 1947 roku.  

 W bogatej historii Kościoła wizytacje pasterskie parafii zwane były niegdyś 

lustracjami. Ich celem nie tylko wówczas, ale dziś także, było po pierwsze zapoznanie 

się ze stanem konkretnej parafii, po drugie utwierdzenie w wierze katolickiej 

wiernych i po trzecie ukazanie jedności pomiędzy kościołem powszechnym a 

kościołem partykularnym w osobie biskupa. W sposób wyraźny i bardzo jednoznaczny 

cel i sens wizytacji pasterskich biskupa w parafiach jemu podległych został nakreślony 

przez papieża Jana Pawła II w posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores Gregis. W 

punkcie 46 tego dokumentu czytamy między innymi, że wizytacja pasterska to 

„autentyczny czas łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu 

spotkania i dialogu biskupa z wiernymi”. To czynnośd apostolska, ukazująca że biskup 

jako głowa kościoła diecezjalnego jest jego fundamentem i znakiem jedności. Ojciec 

Święty wskazuje, że najważniejszym elementem tej wizyty jest spotkanie z drugim 
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człowiekiem w duchowej jedności, poczynając od proboszcza danej parafii i innych 

kapłanów po wszystkich wiernych. Wówczas przeprowadzana wizytacja staje się 

znakiem obecności Chrystusa, który nawiedza swój lud. Jednocześnie należy 

zauważyd, że podczas tego spotkania biskupa z daną wspólnotą parafialną następuje 

pogłębienie kontaktów z duszpasterzami i wiernymi oraz przeróżnymi wspólnotami 

działającymi przy parafii. 

 Kanoniczna wizytacja pasterska powinna odbywad się co pięd lat. Z 

przeprowadzonych obserwacji wynika, że nie jest to zadaniem łatwym do 

zrealizowania, stąd też wielokrotnie odstępuje się od tej zasady. Wizytacja parafii 

składa się niejako z dwóch części: wstępnej wizytacji kanonicznej (powinni ją 

przeprowadzid oddelegowani przez biskupa kapłani, ale często pozostaje to w kwestii 

samego biskupa) i wizytacji pasterskiej. W wielu diecezjach opracowano tzw. 

instrukcje wizytacji kanonicznych, które są pomocą w przeprowadzeniu przede 

wszystkim pierwszej części wizytacji, chociaż nie brak w nich także odniesieo i 

wskazówek co do organizacji wizytacji pasterskiej biskupa (druga częśd wizytacji 

kanonicznej parafii). Wizytacja pasterska jest niejako podsumowaniem pierwszej 

części, wizytacji kanonicznej. Co podlega wizytacji kanonicznej? Niemal wszystko, co 

związane jest z funkcjonowaniem parafii. Wspomniane instrukcje wizytacji 

kanonicznych powstają zazwyczaj dla danej diecezji i dlatego też w pewien sposób 

różnią się od siebie. Są jednak wspólne elementy, które podlegają kanonicznej 

wizytacji. Wstępna wizytacja kanoniczna powinna odbyd się kilka dni przed wizytacją 

pasterską biskupa i byd przeprowadzona przez jego delegatów według ściśle 

określonego planu. Z jednej strony delegaci biskupa zapoznają się ze stanem i 

wyposażeniem świątyni parafialnej, zakrystii, plebanii, najbliższego otoczenia 

świątyni, budynków gospodarczych należących do parafii, cmentarza grzebalnego i 

kaplic, bądź kościołów filialnych podlegających administracyjnie parafii. Z 

wyposażenia świątyni, zakrystii i plebanii sprawdzeniu podlegają przede wszystkim 

szaty, naczynia i księgi liturgiczne oraz stan parafialnego archiwum. W archiwum 

bowiem znajdują się ważne księgi, których odpowiednie prowadzenie jest wymogiem 

koniecznym dla dobrego funkcjonowania każdej parafii. Dlatego też należy sprawdzid 

sposób prowadzenia między innymi księgi ochrzczonych, księgi małżeostw, księgi 

zmarłych (dla wskazanych ksiąg proboszcz musi prowadzid ich duplikaty, 

przekazywane z czasem do archiwum diecezjalnego), księgi przystępujących do I 

Komunii św. i bierzmowania, księgi zapowiedzi przedślubnych i protokołów rozmów 

przedmałżeoskich, kroniki parafialnej, a także jeśli parafia posiada księgi ogłoszeo 

duszpasterskich, inwentaryzacyjne czy rachunkowe. Z drugiej zaś strony wysłani przez 

biskupa kapłani zapoznają się ze stanem religijno-moralnym parafii, poprzez 

sprawdzenie porządku nabożeostw , form pracy duszpasterskiej z wiernymi 
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(ministranci, schola, chór parafialny, Caritas, koła różaocowe, różne stowarzyszenia i 

ruchy katolickie działające przy danej parafii), katechezy szkolnej i poza szkolnej. 

Delegaci zainteresowani są także liczebnością parafii, frekwencją na mszach św. i 

nabożeostwach, życiem moralnym wiernych (ilośd rozdanej Komunii św., ilośd 

małżeostw żyjących bez ślubu kościelnego, osoby innych wyznao, religii bądź 

niewierzący). Po zapoznaniu się z faktycznym stanem parafii najistotniejsze 

informacje mogą byd zapisane w księdze wizytacji kanonicznych oraz przedstawione 

biskupowi przez proboszcza podczas wizytacji pasterskiej w formie krótkiego 

sprawozdania. Wizyta samego biskupa powinna byd odpowiednio wcześniej 

zapowiedziana, a informacja ta przekazana potem wszystkim parafianom, by mogli w 

odpowiedni sposób przygotowad siebie i parafię do jego przyjazdu. Wielokrotnie z 

wizytacją pasterską połączony jest obrzęd udzielenia sakramentu bierzmowania 

młodzieży z wizytowanej parafii. 

 Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie stanu duchowo-materialnego 

parafii od zakooczenia II wojny światowej po koniec XX wieku na podstawie wizytacji 

kanonicznych przeprowadzonych w parafii Klwów (w oparciu o księgi wizytacji z 

archiwum parafialnego). Z pewnością parafia klwowska była wizytowana wielokrotnie 

we wcześniejszym okresie. Niestety nie posiadam odpowiednich informacji mogących 

potwierdzid istnienia jakichkolwiek zachowanych dokumentów z tychże wizytacji 

pasterskich. Jedynym źródłem, opisującym stan parafii w jej pierwszych latach 

istnienia, a będącym rezultatem wizytacji, jest dzieło Jana Łaskiego (1456 – 1531) 

Liber beneficiorum archidyecezyi gnieźnieoskiej. W tym wielkim dziele Jan Łaski opisał 

nie tylko konkretne parafia, ale także wioski do nich należące. O parafii Klwów 

napisał: 

 

In eodem Klvow ecclesia parachialis, noviter ab aliquot annis per infrascriptum 

plebanum propriis impensis murata, tituli sanctorum Mathiae apostoli et Margarethe, 

de collatione laicorum haeredum in eadam Klvow, quam pronunc obtinet honorabilis 

Stanislaus Bogadka nobilis de Bogadky, qui prout ex antiquo circa ipsam ecclesiam 

pro sui sustentatione ecclesiaeque oneribus tolerandis servat duos vicarios et 

ministrum, quos salariat. Item decimas manipulares (sic). Ad quam quidem ex antiquo 

iure parachiali praefatum oppidum, necnon quindecim villae, videlicet Rszochow, 

Sady, Przystalovicze, Kadź, Przystalovicze, absque curiis, Drzaszno, Sulgostow, Uczyna, 

Wola Klvowska, Brzessky, Costrzyn, Wlow, Clodno, Gluschyna et Wola Sigmunthowa 

spectant et pertinent. Quae quidem ecclesia parachialis et eius plebanus pro tempore 

existens circa ipsam ecclesiam et in eadem haereditate et extra imprimis habet pro 

dote et fundo aream satis in latitudine et longitudine spatiosam, in longitudine a 

cimiterio usque ad torrentem gurgitemque a retro fluentem se protendentem, et in 
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eadam area curiam plebanalem, allodium, pomerium, hortum, necnon dumunculas 

vicariales et pro cmethone, ubi ante fuit schola, areas etiam cum hortis specials; item 

habet specialem campum agrorum iacentem post agros oppidanorum pens viam, 

quae ducit de Klvow in Skrzyn, versus villas Kadź et Sigmunthowa Wola, cum quibus 

villis confinant a duabus partibus, et specialia signa granitierum habet, ab aliis autem 

partibus cum civilibus sive oppidanorum agrorum, et in medio eiusdem campi pratum, 

de quo potest colligi unus acervus foeni; item habet et decimas infrascriptas.1  

 

Powyższy tekst opisujący parafię klwowską pochodzi z początku XVI wieku i podaje 

przede wszystkim pod jakim wezwaniem była to parafia (św. Macieja Apostoła i św. 

Małgorzaty), kto był proboszczem (Stanisław Bogatka z Bogatki), ile wiosek należało 

do parafii klwowskiej (15) i które to były wioski (wymienione zostały powyżej). Innych 

opisów wizytacji kanoniczych parafii Klwów w tym momencie nie posiadam, dlatego 

też opracowanie to poświęcone jest głównie okresowi nam bardzo bliskiemu. 

 Po drugiej wojnie światowej a przed koocem XX wieku w parafii Klwów odbyło 

się 9 wizytacji pasterskich. W tym też okresie parafia klwowska należała początkowo 

do diecezji sandomierskiej (dekanat opoczyoski, a później drzewicki), potem 

sandomiersko-radomskiej (od 1985 roku) i ostatecznie radomskiej (od 1992 roku). 

Parafię kolejno wizytowali: bp Jan Kanty Lorek (1947 r.), bp Franciszek Jop (1952 r.), 

bp Piotr Gołębiowski (1963 i 1975 r.), bp Walenty Wójcik (1969 r.), bp Stanisław Adam 

Sygnet (1980 r.), bp Marian Kazimierz Zimałek (1990 r.), bp Adam Odzimek (1993 r.) i 

bp Stefan Siczek (1998 r.). 2 

                                                           
1
 Jan Łaski, Liber beneficiorum archidyecezyi gnieźnieoskiej, t. 1: obejmujący Archidyakonaty: Gnieźnieoski, 

Uniejowski i Kurzelowski: z poręki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznaoskiego podług kodeksów 
rękopiśmiennych Archiwum Gnieźnieoskiego i Kaliskiego, Korytkowski Jan, Łukowski Jan, Gniezno 1880, s. 656 – 
657. 
2
 Jan Kanty Lorek – ur. 20 X 1886 r. w Błażejowicach. Jego rodzicami byli Jan i Albina z Korków. Po ukooczeniu 

miejscowej szkoły wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krakowie. 2 VII 1911 r. 
przyjął w katedrze wawelskiej święcenia kapłaoskie z rąk bpa Anatola Nowaka. W 1936 r. został mianowany 
przez Ojca świętego biskupem oraz Administratorem Apostolskim Diecezji Sandomierskiej. 7 VI 1936 r. przyjął 
sakrę biskupią z rąk kardynała Aleksandra Kakowskiego. Kilka dni później objął rządy w diecezji sandomierskiej. 
W czasie swojego pasterzowania dokonał ponad osiemset wizytacji kanonicznych w parafiach, wyświęcił na 
kapłanów czterystu dwudziestu księży, utworzył czterdzieści sześd nowych parafii. Zmarł 4 I 1967 r. i został 
pochowany w podziemiach katedry sandomierskiej. 
Franciszek Jop – ur. 8 X 1897 r. w rodzinie Jana i Rozalii z Karbowniczków we wsi Słupia Stara. Kształcił się w 
gimnazjum rosyjskim w Warszawie. W 1914 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia 
kapłaoskie przyjął w katedrze sandomierskiej z rąk bpa Mariana Ryxa 29 VIII 1920 r. Studia z prawa 
kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriaoskim skooczył uzyskaniem doktoratu 17 VII 1922 r. Jesienią tegoż 
roku mianowany został profesorem Seminarium Duchownego, sekretarzem Kurii Diecezjalnej i notariuszem 
Sądu Biskupiego w Sandomierzu. Po trzech latach objął stanowisko kanclerza Kurii Diecezjalnej. Sakrę biskupią 
przyjął 19 V 1946 r. Dalszy etap stanowiły prace bpa Jopa w innych diecezjach – opolskiej i krakowskiej. Zmarł w 
Opolu 24 IX 1976 r.  
Piotr Gołębiowski – ur. 10 VI 1902 r. w Jedliosku. Uczęszczał do Paostwowego Gimnazjum w Radomiu, a później 
do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. W trakcie studiów w Rzymie, przyjął święcenia kapłaoskie w 
katedrze sandomierskiej 12 X 1924 r. Cztery lata później rozpoczął pracę w sandomierskiej katedrze jako 
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 Pierwsza wizytacja w parafii Klwów po zakooczeniu działao wojennych odbyła 

się w dniach 10 – 11 maja 1947 roku. Przeprowadził ją ksiądz biskup Jan Kanty Lorek, 

który został w parafii przyjęty bardzo serdecznie przez liczną rzeszę wiernych. Po 

ciepłym powitaniu przez parafian ksiądz Biskup wysłuchał sprawozdania ze stanu 

parafii, które przedstawił miejscowy proboszcz ksiądz Stefan Cieluba. Biskup 

wizytator dziękował zebranym parafianom za ich troskę o wiarę swoją i swoich 

rodzin, jak i za ofiarnośd przy odbudowie nowo powstałej świątyni. Podczas wizytacji 

Biskup udzielił sakramentu bierzmowania niemal 1450 osobom. Z zapisków w księdze 

wizytacji kanonicznych dokonanych przez owego Biskupa dowiadujemy się, że parafia 

jest prowadzona w sposób prawidłowy. W skład parafii wchodzi 13 wsi, 

zamieszkałych przez około 4400 wiernych. Parafia posiada 4 hektary ziemi kościelnej. 

Przy parafii oprócz proboszcza pracuje organista, który prowadzi chór mieszany, 

kościelny, porządzająca i jej pomocnica. Wśród organizacji religijnych działających w 

parafii znajduje się koło ministrantów, koła różaocowe w ilości 61 (w tym dwa koła 

chłopców), tercjanki (210 osób) i słabo rozwijający się Caritas. Życie religijne skupia 

                                                                                                                                                                                     
wikariusz. Następnie mianowany został profesorem seminarium, a w 1930 r. ojcem duchownym kleryków. W 
1957 r. przyjął sakrę biskupią jako biskup pomocniczy. Po śmierci bpa J. Lorka w 1967 r. został wybrany 
wikariuszem kapitulnym, a od 26 lutego 1968 r. z woli papieża Pawła VI był Administratorem Apostolskim z 
prawami biskupa ordynariusza diecezji sandomierskiej, którą kierował do śmierci. Zmarł nagle w Nałęczowie 
podczas sprawowania Najświętszej Ofiary 2 XI 1980 r. Pochowany w katedrze sandomierskiej.  
Walenty Wójcik – ur. 9 IX 1914 r. w Byszówce, jako syn Walentego i Franciszki. 11 VI 1939 r. otrzymał święcenia 
kapłaoskie i został skierowany do pracy w parafii Bidziny. W 1945 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa 
Kanonicznego KUL, gdzie otrzymał stopieo doktora. Następnie powrócił do Sandomierza i objął funkcję 
profesora i prefekta WSD w Sandomierzu oraz notariusza, a następnie sędziego Sądu Biskupiego. 26 X 1960 r. 
Jan XXIII mianował go biskupem pomocniczym diecezji sandomierskiej. Sakrę biskupią przyjął 2 II 1961 roku z 
rąk bpa Jana Kantego Lorka. Zmarł 22 XI 1990 r. a ciało złożono w podziemiach bazyliki katedralnej. 
Stanisław Adam Sygnet – ur. w Krępie Kościelnej 6 IX 1924 r., syn Jana i Zofii z Karbowiaków. Szkołę średnią 
ukooczył w Radomiu (LO im. T. Chałubioskiego). W 1952 r. z rąk biskupa Franciszka Jopa przyjął święcenia 
kapłaoskie. Po 5 latach pracy wikariusza podjął dalsze studia na KUL, które ukooczył na Wydziale Teologicznym 
w 1961 r., specjalizując się z zakresu teologii moralnej. Po studiach prowadził wykłady w Seminarium 
Duchownym w Sandomierzu od 1962 r., w którym pełnił funkcję prefekta, wicerektora, a następnie został 
mianowany rektorem (1973 – 1976). Sakrę biskupią przyjął w dniu 24 X 1976 r. w Sandomierzu.  
Marian Zimałek – ur. 9 V 1931 r. we wsi Maków, z ojca Józefa i Tekli ze Smałzów. Szkołę podstawową ukooczył 
w Małęczynie, uczęszczał do gimnazjum im. Kochanowskiego w Radomiu. Studia seminaryjne rozpoczął w 1950 
r.  święcenia kapłaoskie przyjął 29 V 1955 r. z rąk bpa Jana Kantego Lorka. Jako neoprezbiter został skierowany 
na studia prawa kanonicznego na KUL, gdzie uzyskał doktorat w 1959 r. Następnie mianowano go notariuszem 
Sądu Biskupiego i prefektem młodzieży szkół średnich w Sandomierzu. Od 1972 r. pełni funkcję profesora, w 
1973 r. mianowany wicerektorem, a trzy lata później rektorem WSD w Sandomierzu. 30 IV 1987 r. został 
ogłoszony biskupem pomocniczym Diecezji Sandomiersko-Radomskiej. Konsekracji dokonał Prymas Polski ks. 
Józef Kardynał Glemp, w Radomiu 8 V 1987 r. Od 29 XII 2007 roku na emeryturze. Zmarł 12 XI 2008 roku. 
Adam Odzimek – ur. 7X 1944 r. w Radomiu, syn Piotra i Janiny z Kępczyoskich. W 1962 r. wstąpił do Seminarium 
w Sandomierzu. Studia filozoficzne przerwała dwuletnia służba wojskowa. Dnia 31 maja 1969 roku ks. bp Piotr 
Gołębiowski w katedrze sandomierskiej udzielił mu święceo kapłaoskich. Przez trzy lata był wikariuszem w 
parafiach: Bardzice, Szewna, Białaczów, Skarżysko Kamienna. W latach 1972 – 74 odbywał studia 
specjalistyczne na KUL, uzyskując licencjat z teologii biblijnej, a 8 VI 1978 r. obronił pracę doktorską. 25 IV 1985 
r. został ogłoszony biskupem pomocniczym Diecezji Sandomiersko-Radomskiej. Od 25 III 1992 roku, po nowym 
podziale administracyjnym diecezji, został biskupem pomocniczym Diecezji Radomskiej. 
[http://www.sandomierz.opoka.org.pl/historia/bppom.php, stan z dnia 08.06.2010]. 
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się zasadniczo przy kościele parafialnym, gdzie w niedziele sprawowane są dwie msze 

święte, w soboty adoracje Najświętszego Sakramentu wraz z możliwością 

wyspowiadania się. Dodatkowo odprawiane są pierwsze piątki miesiąca, 

nabożeostwa majowe i październikowe. W roku wizytacji udzielono 21700 komunii 

św. Biskup Lorek w ciepłych słowach wypowiedział się także o urzędującym 

proboszczu, pisząc o nim: kapłan gorliwy, troskliwy o dobro wiernych i Kościoła; w 

krótkim czasie owego tu pobytu przy pomocy parafian zdołał wstawid nowy 

szesnastogłosowy organ wykonany przez firmę warszawską Kamioskiego; zamówił 

nowy marmurowy ołtarz główny, sprawił okazałą chrzcielnicę i balustradę, ułożył 

nową posadzkę. Wśród zaleceo wizytatora kooczących wizytację znalazło się:  

- sprawienie nowej i zarazem odpowiedniej szafy na szaty liturgiczne do zakrystii;  

- umieszczenie pod Krzyżem Misyjnym klęcznika; 

- postawienie nowej ambony. 

 Pięd lat po wizytacji biskupa Jana Kantego Lorka odbyła się kolejna wizytacja 

parafii Klwów. Miała ona miejsce w dnia 28 – 29 maja 1952 roku, a przeprowadził ją 

biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej ksiądz Franciszek Jop. Tym razem 

wizytacja rozpoczęła się na cmentarzu grzebalnym okalającym świątynię. Jak to już 

było w zwyczaju po tradycyjnym powitaniu chlebem i solą oraz przemówieniach 

wiernych, biskup wizytator wraz z towarzyszącą mu procesją udał się do kościoła, 

gdzie proboszcz Stefan Cieluba przedstawił sprawozdanie ze stanu jego parafii. Pobyt 

biskupa Franciszka Jopa w Klwowie nie był zbyt długi. Zaraz po odsłuchaniu 

sprawozdania wygłosił kazanie, odprawił procesję żałobną, obejrzał kościół i udzielił 

sakramentu bierzmowania. Następnego dnia w niedzielę odprawił poranną mszę św., 

wygłaszając kazanie i bierzmując kolejną grupę młodych parafian klwowskich (razem 

560 osób). Krótki czas spędził na przejrzeniu ksiąg w kancelarii parafialnej i około 

godz. 10.30 wyjechał do Radomia na pogrzeb jednego z profesorów seminarium ks. dr 

Henryka Błaśkiewicza. Od ostatniej wizytacji zmniejszyła się liczba parafian do około 

4000. Stan materialny parafii zdaniem wizytatora jest dobry, co jest zasługą 

gospodarnego proboszcza i wspierających go parafian, którzy ofiarnie służą mu 

pomocą. Biskup w swym sprawozdaniu wyliczył szereg działao gospodarczych 

zakooczonych na terenie parafii od czasu objęcia jej w 1943 roku przez ks. Stefana 

Cielubę – posadzka, organy, ołtarz marmurowy, chrzcielnica, ławki dębowe, 

konfesjonały, boczne ołtarze, pomalowanie kościoła. Stan duchowy (religijny) 

parafian klwowskich też jest dobry, podobnie jak w całym rejonie opoczyoskim, gdzie 

mieszkają ludzie bardzo pobożni i do wiary katolickiej przywiązani. Należy podkreślid, 

że w roku 1951 udzielono 41370 Komunii św., a do maja 1952 roku 12000, wierni 

uczestniczą licznie w niedzielnych mszach św. i innych nabożeostwach, co wpływa na 

ich wzrost wiary. Biskup wizytator zalecił, aby: 
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- podjąd starania rozwinięcia niedzielnych nabożeostw i wzrostu frekwencji wiernych 

na tychże nabożeostwach; 

- zwrócid uwagę na odpowiednio wyraźne prowadzenie ksiąg ochrzczonych, 

małżeostw i zmarłych; 

- wykonad ogrodzenie kościoła, chodby drewniane; 

- naprawid pewne szaty liturgiczne; 

- zorganizowad jakiś zespołu śpiewaczy; 

- wymienid potłuczone dachówki na kościele. 

 Wraz z początkiem września 1963 roku (pierwsze dwa dni) do Klwowa na 

wizytacją pasterską przybył ksiądz biskup Piotr Gołębiowski. Przed cmentarzem 

przykościelnym oczekiwała na niego duża rzesza parafian klwowskich, 14 kapłanów 

na czele z dziekanem dekanatu drzewickiego ks. Antonim Boratyoskim i ks. 

Czesławem Kucharczakiem, proboszczem klwowskim od 1960 roku. Po powitaniu, 

biskup Piotr wysłuchał sprawozdania ze stanu religijno-moralnego i gospodarczego 

parafii Klwów, wygłoszonego przez miejscowego proboszcza. Wizytacja pasterska, jak 

to już można było zauważyd, wiązała się przede wszystkim z posługą biskupa wśród 

wiernych. Dlatego też brał on czynny udział przez dwa dni w życiu religijnym parafii. 

Przewodniczył procesji żałobnej, udzielił bierzmowania (591 osób), głosił Słowo Boże, 

odprawił Mszę św., odwiedził kaplicę na Borowinie (w tamtym czasie opiekowali się 

nią Ojcowie Kapucyni z Nowego Miasta) gdzie uczestniczył w Eucharystii i wygłosił 

słowo do wiernych, wraz z proboszczem nawiedził Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr 

Służek NMP Niepokalanej i cmentarz grzebalny. Sprawozdanie wizytatora znajdujące 

się w księdze wizytacji zawiera niemal same pozytywne opinie na temat stanu 

gospodarczego parafii (biskup podkreśla naprawę murów kościoła, zamontowanie 

drzwi w kruchcie kościoła, naprawę dachu na kościele, skompletowanie bielizny 

liturgicznej, zakup katafalku i 20 lichtarzy, zakup szafy i komody w zakrystii, oraz 3 

foteli do prezbiterium, urządzenie placu przed kościołem, wyremontowanie plebani i 

innych budynków gospodarczych, ułożenie chodnika wokół plebani, ogrodzenie 

cmentarza grzebalnego) oraz religijnego wiernych, należących do parafii w Klwowie. 

Biskup pełen podziwu zauważył dużą frekwencję na Mszach św., dużą liczbę 

przyjętych Komunii św. (w roku 1962 było to 45900). W parafii w roku wizytacji 

zostały przeprowadzone przez księży profesorów seminaryjnych – ks. dra Jana 

Koceniaka i ks. dra Lucjana Wojciechowskiego – misje święte. W sprawozdaniu 

biskupa wizytatora tym razem nie znajdujemy wielu zaleceo. Jedynym ważnym 

elementem jest uwrażliwianie parafian na sprawiedliwośd i miłośd społeczną. 

 Czwartą wizytację pasterską przeprowadził ksiądz biskup Walenty Wójcik. Do 

parafii Klwów, liczącej wówczas około 3500 wiernych, przybył 27 września 1969 roku 

w towarzystwie ks. Antoniego Szewczyka. Biskup podczas wizytacji spotykał się z 
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różnymi grupami wiernych, do których kierował swe pasterskie słowo. I tak do 

młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania (383 osoby) mówił o wierze, dającej 

odpowiedź na pytanie o sens życia, do dzieci o obowiązku uczenia się religii, do ogółu 

parafian o świątyni jako znaku wiary, nadziei i miłości, a na zakooczenie wizytacji o 

trosce o religijne wychowanie dzieci i młodzieży. W napiętym planie wizytacji znalazł 

czas na spotkanie z ministrantami (32 chłopców), młodzieżą, chórem, członkami kół 

różaocowych i tercjarzami. Ze sprawozdania proboszcza klwowskiego, a jednocześnie 

dziekana dekanatu drzewickiego, ks. Stanisława Warchoła dowiadujemy się, że 

parafię tworzy 840 rodzin, w poprzednim roku było 53 chrzty, 26 ślubów i 33 

pogrzeby, a komunii św. rozdano 37000. Od czasu objęcia parafii przez ks. Stanisława 

Warchoła poprawiono dach na kościele, dokooczono grodzenie cmentarza, 

postawiono parkan wokół świątyni, wyremontowano plebanię, organistówkę i inne 

budynki gospodarcze. W najbliższym czasie wśród planów proboszcza, biskup 

wizytator podkreśla założenie radiofonizacji w kościele. Brak jakichkolwiek oficjalnych 

zaleceo ze strony wizytującego parafię ks. Walentego Wójcika. 

  W czerwcu 1975 roku po raz drugi na wizytację pasterską przybył ksiądz biskup 

Piotr Gołębiowski. Tym razem odwiedził Klwów w towarzystwie profesora 

seminarium sandomierskiego ks. Tadeusza Wójcika. Sprawozdanie ze stanu parafii 

zdał wizytatorowi tutejszy proboszcz i dziekan drzewicki ks. Bolesław Szymaoski, który 

rozpoczął swą posługę duszpasterską w Klwowie w roku 1970. Biskup wizytator w 

dnia 21 czerwca na rozpoczęcie wizytacji wziął udział we Mszy św. przy ołtarzu 

polowym (przewodniczył jej ks. Stefan Siedlecki, proboszcz z Kozienic) i wybierzmował 

180 osób. Kolejnego dnia, w niedzielę, odprawił Mszę św., głosił homilie i 

przemówienia, spotkał się z ministrantami (26 chłopców), członkami Żywego Różaoca 

i III Zakonu, nawiedził kaplicę w Borowinie, cmentarz parafialny, Dom Zakonny Sióstr 

Służek NMP Niepokalanej, z radością i wzruszeniem obejrzał na zakooczenie krótkie 

przedstawienie religijne. Od ostatniej wizytacji kanonicznej minęło 6 lat. W tym czasie 

liczba wiernych zmalała do 3000 i ciągle spada (pomimo tego ilośd udzielanych 

komunii św. w ciągu roku nie maleje, a w 1974 roku wynosiła 38000). Od pewnego 

czasu, co warte podkreślenia, odprawia się w niedzielę 5 Mszy św., z czego jedna 

sprawowana jest na Borowinie. Proboszcz, stosując się do wszystkich zaleceo kurii 

diecezjalnej i jej wydziałów, troszczy się w religijne życie swych parafian. Na rozwój 

wiary z pewnością ma wpływ udział wiernych we Mszach św., nabożeostwach, 

rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, misjach świętych (ostatnie odbyły się 

jak podaje biskup wizytator w sprawozdaniu z wizytacji w dniach 15 – 20 czerwca 

1975 roku). Proboszcz zgodnie z zaleceniami wyższych władz kościelnych organizuje 

tydzieo Miłosierdzia, Trzeźwości, Misyjny. Troszczy się o odpowiedni poziom 

katechizacji w szkołach powszechnych na terenie parafii. Biskup wizytator zauważa 
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też istnienie grup religijnych i liturgicznych (ministranci, schola), działających przy 

parafii. Od strony materialnej w parafii zdaniem biskupa Gołębiowskiego dzieje się 

wiele. Tu w sprawozdaniu można znaleźd liczną grupę działao gospodarczych 

podjętych i zrealizowanych przez proboszcza i parafian przez ostatnie sześd lat, jak i 

pochwałę za wzorowe prowadzenie ksiąg metrykalnych. Co takiego wykonano przy 

parafii przez wspomniany okres czasu? Przede wszystkim zamontowano nagłośnienie 

w kościele, pokryto blachą dwie boczne nawy kościoła, wyremontowano organy, 

zakupiono Stacje Drogi Krzyżowej, zaprowadzono ogrzewanie oraz wymieniono 

instalację elektryczną w kościele, kupiono nowe tabernakulum, przeprowadzono 

remont plebani (w tym zmieniono dach na blachę), organistówki i dwóch budynków 

gospodarczych. a ponadto na Borowinie częściowo wyremontowano kaplicę i 

zaprowadzono światło elektryczne, w kościele parafialnym wstawiono 4 nowe ławki, 

zakupiono nowe alby, ornaty i bieliznę kielichową.  

 Intensywna i bardzo bogata w wydarzenia była kolejna wizytacja kanoniczna, 

którą przeprowadzał ks. Biskup Stanisław Sygnet. W październiku 1980 roku, w dniu 

kiedy Kościół wspomina ewangelistę św. Łukasza, do Klwowa w godzinach 

popołudniowych przybył wspomniany Ksiądz Biskup. Witał go i składał relację ze 

stanu materialno-duchowego parafii ksiądz proboszcz Bolesław Szymaoski, dla 

którego była to druga wizytacja w Klwowie. Po sprawozdaniach i powitaniach przez 

różne stany Ksiądz Biskup przewodniczył Mszy św. z obrzędem bierzmowania, a 

wieczorem udał się na cmentarz grzebalny. Następnego dnia, 19 października w 

niedzielę, biskup Stanisław Sygnet spotkał się z chorymi, dziedmi, młodzieżą, 

członkami Kół Różaocowych i Tercjanami, wiernymi w Borowinie, chórem 

parafialnym, młodymi małżeostwami i ich potomstwem. Suma tego dnia miała 

wyjątkowy charakter. Przewodniczył jej ks. prof. Stefan Siedlecki, który podczas 

kazania przywołał postad ks. Wincentego Wróbla, budowniczego kościoła 

klwowskiego w okresie międzywojennym. Samo kazanie było niejako preludium do 

uroczystego poświęcenia tablicy poświęconej tamtym wydarzeniom /tablica została 

umieszczona przy wejściu do bocznej nawy, po lewej stronie ołtarza głównego, 

patrząc od wejścia do świątyni/. 

 



10 
 

 
Tablica pamiątkowa poświęcona budowniczemu kościoła klwowskiego ks. W. 

Wróblowi 

/fot. autor/ 

 

Jednocześnie Biskup Sygnet poświęcił nową polichromię naszej klwowskiej świątyni, 

która po dzieo dzisiejszy ujmuje swym pięknem. Adnotacje biskupie w księdze 

wizytacji kanonicznych wyraźnie podkreślają duży wpływ duszpasterzy i ich inicjatyw 

duszpasterskich na życie religijne całej wspólnoty parafialnej. Parafianie bowiem 

licznie uczestniczą w niedzielnych mszach św., w okolicznościowych nabożeostwach, 

posyłają swe dzieci na katechezę przyparafialną, biorą udział w spotkaniach dla 

narzeczonych. Wiele uwagi kapłani poświęcają Kołom Różaocowym i Tercjarzom. Do 

nielicznych zagrożeo, jakie proboszcz zauważa w parafii należą – praca w dni 

świąteczne i alkoholizm.  

 Musiała minąd aż dekada, by odbyła się następna wizytacja parafialna w 

Klwowie. Tym razem parafię zarządzaną przez ks. proboszcza Bronisława Kaszubę 

nawiedził Biskup Pomocniczy Diecezji Sandomiersko-Radomskiej Marian Zimałek. 

Przybył w towarzystwie ks. prałata Wacława Krzysztofika i vice-rektora Wyższego 

Seminarium Duchownego ks. kan. Marka Kozery. Po raz pierwszy od 1947 roku 

wizytacja pasterska trwała zaledwie dzieo, ale z drugiej strony po raz pierwszy zapis 

biskupiej wizyty w Klwowie został tak systematycznie ujęty. Cała treśd tegoż zapisu 

została podzielona na 5 części: przebieg wizytacji, kilka danych o Wspólnocie 

parafialnej, duszpasterstwo, katechizacja, kancelaria parafialna (w tym stan 

materialny, administracja). Dzięki takiemu zabiegowi w czytelny sposób można 

zauważyd, jak funkcjonowała w tamtym okresie nasza parafia. Oczywiste jest, ze 

największą wartośd historyczną posiadają te fragmenty, który podają dane o parafii w 
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sposób statystyczny, przywołują pewne osoby i wydarzenia historyczne. Sam zaś 

przebieg wizytacji nie jest najistotniejszym źródłem wiedzy historycznej, o wiele 

większe znaczenie mają zapisy dokonane przez wizytatora w Księdze wizytacji parafii. 

Przebieg wizytacji z maja 1990 roku niczym szczególnym się nie wyróżniał od 

poprzednich wizytacji pasterskich, ale biskup M. Zimałek ujął go w pięknych słowach: 

„Przy pięknej wiosennej pogodzie wizytacja przebiegała w atmosferze modlitewnego 

skupienia. Wierni licznie przystępowali do Stołu Paoskiego, byli zaangażowani w 

liturgię, którą ubogacał piękny śpiew wszystkich zgromadzonych”. Jakie więc istotne 

informacje dla historyka posiada zapis w Księdze wizytacji parafii dokonany przez bpa 

Mariana Zimałka? Z części poświęconej wspólnocie parafialnej dowiadujemy się 

przede wszystkim w jakim dekanacie znajduje się nasza parafia (drzewicki), kiedy 

została erygowana (ok. 1459 roku), ilu liczy aktualnie wiernych (2950 osób, ok. 670 

rodzin), czy na terenie parafii mieszkają osoby innego wyznania (parafia jednolita 

wyznaniowo, jedna osoba należy do Świadków Jehowy), jaki jest główny powód 

zmniejszania się parafii (młodzież poszukuje pracy w większych aglomeracjach 

miejskich), jak często wierni przyjmują Komunię św. (w roku 1989 rozdano 70000 

komunii św.), kto i od kiedy jest proboszczem (Ks. Bronisław Kaszuba urodzony 17 

maja 1920 roku, wyświęcony w 1945 roku, proboszcz w Klwowie od 1981 roku), kto 

pełni posługę wikariusza (ks. Jacek Bajon urodzony 27 sierpnia 1961 roku, 

wyświęcony w 1986 roku, w Klwowie od 1988 roku), kto opiekuje się kościołem i 

cmentarzem (pan Marian Janczewski). Częśd poświecona duszpasterstwu 

parafialnemu skupia się na kilku ważnych aspektach – kiedy i jak często sprawowane 

są Msze św., jak wielu parafian w nich uczestniczy (jesienią 1989 roku podczas liczenia 

było 1490 osób), jakie sprawuje się nabożeostwa, rekolekcje i misje (ostatnie w 1987 

roku). To z kolei przekłada się na ilośd zawieranych związków małżeoskich (w roku 

przed wizytacją 24 związki sakramentalne), udzielonych chrztów św. (42 dzieci 

przyjęto do wspólnoty parafialnej w 1989 roku). Niestrudzona praca duszpasterzy 

owocuje aktywnym udziałem wiernych w różnych grupach przyparafialnych (koło 

ministrantów – ok. 40 chłopców, schola – 15 dziewcząt, Kółka Żywego Różaoca – 12 

żeoskich, 3 męskie, 2 młodzieżowe), jak i powołaniami do służby Bożej (z parafii 

pochodzi jeden kapłan pracujący w diecezji sandomiersko-radomskiej, jeden kapucyn, 

jeden werbista, dwóch pallotynów, dwadzieścia dwie siostry zakonne i jeden alumn; 

oczywiście, że biskup podał tu kałanów i siostry żyjące w tamtym czasie, chociaż z 

dostępnych mi informacji wynika, że w tym sprawozdaniu nie ujął księży pracujących 

w innych diecezjach, a pochodzących z naszej parafii). Informacje dotyczące 

katechizacji zajmują niewiele miejsca. Wizytator podaje ilośd szkół na terenie parafii i 

dzieci do nich uczęszczających (Klwów – 269 dzieci, Kłudno – 143 dzieci, Sulgostów – 

53 dzieci) oraz odpowiedzialnych za nauczanie katechezy (ks. wikariusz Jacek Bajon i 
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siostra Lidia Gajda). Stan materialny i administracyjny parafii został opisany w 

ostatniej części sprawozdania powizytacyjnego. Nie zawiera on wielu cennych 

informacji, wskazuje na:  

- miejsce i odpowiednie urządzenie parafialnej kancelarii;   

- poprawne prowadzenie ksiąg metrykalnych i księgi stypendialnej, kroniki; 

- ostatni inwentarz „fundi instructi” z 1961 roku; 

- dobry stan świątyni parafialnej, kaplicy zabytkowej w Borowinie i innych 

zabudowao; 

- zadbany cmentarz grzebalny o powierzchni hektara; 

- odpowiednio wykorzystywaną ziemię parafialną (częściowo przez proboszcza, 

częściowo przez dzierżawcę, łącznie 3 ha); 

- prace wykonane od ostatniej wizytacji kanonicznej parafii (pokrycie kościoła blachą 

miedzianą, częściowy remont organów, wybudowanie w stanie surowym punktu 

katechetycznego w miejscowości Głuszyna, który w najbliższym czasie miał zostad 

wykooczony). 

 W latach dziewięddziesiątych ostatniego stulecia miały miejsce, aż trzy 

wizytacje parafii Klwów. Pierwsza z nich został już powyżej opisana, a kolejne miały 

miejsce w 1993 i 1998 roku. Wizytacji tym przewodniczyli biskupi pomocniczy nowo 

powstałej diecezji radomskiej (25.03.1992) – bp Adam Odzimek (1993) i bp Stefan 

Siczek (1998). Biskup Adam Odzimek przeprowadził ową wizytacją w dniach 15 – 16 

maja 1993 roku, a przebiegała ona zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem: 

 

15 maja (sobota) 

godz. 17.00- Powitanie Ks. Bpa , Msza św. i udzielenie sakramentu 

bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami Sióstr, Kapłanów, kleryków; 

także ze scholą i ministrantami. Wizyta u Sióstr. 

16 maja (niedziela) 

 godz. 8.30- Msza św. i błogosławieostwo dzieci. 

godz. 10.00- Msza św. dla młodzieży i błogosławieostwo Ks. Biskupa. Po  Mszy 

św. modlitwy na cmentarzu. 

  godz. 12.00- Suma. Homilia dla Kół Żywego Różaoca i III Zakonu. 

 godz. 14.30- Msza św. w kaplicy w Borowinie. 

 godz. 16.00- Msza św. i błogosławieostwo rodziców i małych dzieci. 

 godz. 17.30- Spotkanie z nauczycielami. 

 

Biskup A. Odzimek, pisząc po odbytej wizytacji sprawozdanie skorzystał niejako z 

wzoru swego poprzednika, dzięki czemu obraz parafii został ukazany bardzo czytelnie. 

Najważniejsze informacji zostały kolejno pogrupowane – przebieg wizytacji, ogólna 
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charakterystyka parafii, proboszcz i pracownicy parafii, duszpasterstwo, katechizacja, 

stan materialny parafii. Oto najważniejsze informacje z tegoż sprawozdania, ujęte w 

punkty: 

1. Parafia Klwów liczy 2953 wiernych (824 rodziny), pod względem wyznaniowym 

jest jednolita (jak łatwo zauważyd w 1990 roku liczba parafian była podobna, 

ale było o wiele mniej rodzin, tym samym rodzi się pytanie o ten stan rzeczy i 

jego powód). 

2. Księżą pracujący w parafii – ks. proboszcz Czesław Kołtunowicz (od 1 marca 

1992 roku) i ks. wikariusz Jerzy Adamczyk (od 1 września 1992 roku). 

3. Funkcję kościelnego nadal pełni pan Marian Janczewski. 

4. Msze św. sprawowane są w dni powszednie (2 razy) a w niedziele i święta (5 

razy, w tym jedna na Borowinie). We Mszy św. niedzielnej uczestniczy prawie 

80 % wiernych. W roku 1992 udzielono 80000 komunii św. 

5. Duszpasterstwo specjalistyczne – ministranci (37 osób), schola (22 osoby), chór 

(16 osób), Rycerstwo Niepokalanej (150 osób), 47 Kół Żywego Różaoca (40 

żeoskich i 7 męskich). 

6. Na terenie parafii znajduje się trzy szkoły podstawowe (Klwów – 289 uczniów, 

Kłudno – 161 uczniów, Sulgostów – 54 uczniów), w których katechizuje ksiądz 

wikariusz i dwie siostry katechetki. 

7. Stan materialny kościoła, kaplicy dojazdowej w Borowinie i innych budynków 

gospodarczych jest dobry. 

8. Prace wykonane od ostatniej wizytacji – remont i pomalowanie parkanu wokół 

świątyni, odnowienie plebani i organistówki, remont ogrodzenia przy 

cmentarzu parafialnym, ogrodzenie punku katechetycznego w Głuszynie. 

Ostatnia wizytacja w ubiegłym wieku, a nawet tysiącleciu w parafii Klwów 

miała miejsce w dniach 16 – 17 maja 1998 roku, a przeprowadził ją Ksiądz Biskup 

Stefan Siczek. Jak się okazuje byłą to trzynasta z kolei wizytacja parafii w XX wieku, 

tym samym zauważyd należy, że do wybuchu II wojny światowej takowych wizytacji 

odbyło się cztery. Wizytację rozpoczęto w Borowinie, gdzie Mszy św. przewodniczył 

notariusz radomskiej Kurii ks. Marek Fituch. Oficjalny ingres do świątyni parafialnej 

miał miejsce kilka godzin później, a Msza św. połączona była z obrzędem 

bierzmowania. Podczas wizytacji Biskup, pragnąc poznad bliżej całą wspólnotę 

parafialną spotkał się z różnymi grupami osób – dziedmi przeżywającymi rocznicę 

pierwszej Komunii św., młodzieżą (także tą z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży), 

małżeostwami, ministrantami, scholą,  członkami Kół Żywego Różaoca, Trzeciego 

Zakonu i rodzin, z których pochodzą księża i siostry zakonne, członkami Akcji 

Katolickiej i nauczycielami. Sprawozdanie Biskupa tym razem bardziej kładzie nacisk 

na ukazanie owej bliskości i jedności pasterza diecezji z wiernymi, co wyraziło się w 
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licznych spotkaniach z parafianami. Dodatkowo możemy dowiedzied się, że w czasie 

wizytacji proboszczem nadal był ks. Czesław Kołtunowicz. Pomagał mu z posługą 

wikariuszowską ks. Mariusz Krycia. Duszpasterstwo w parafii zdaniem Biskupa 

wizytatora rozwija się prawidłowo, powstają nowe grupy parafialne (Akcja Katolicka, 

KSM), a istniejące już wcześniej nadal się rozwijają, księża troszcząc się o rozwój 

duchowy wiernych udostępniają liczną prasę katolicką, organizują pielgrzymki do 

sanktuariów maryjnych. Zauważyd należy jednak znaczny spadek udziału wiernych w 

niedzielnej Mszy św. Stan materialny parafii wyrażają słowa Biskupa S. Siczka: „W 

parze z duszpasterstwem idą w parafii prace materialne. Kościół odnowiony wewnątrz 

i na zewnątrz prezentuje się pięknie i pociągająco. Podobnie przyjemnie wygląda 

uporządkowany cmentarz grzebalny. Wszystkie procesje są ładnie obchodzone. Widad 

tu bardzo wyraźnie gospodarską rękę Ks. Proboszcza”.  

To zatrzymanie się nad historyczną wartością Księgi wizytacji kanonicznych 

parafii Klwów chciałbym zakooczyd tabelarycznym ujęciem niektórych 

zamieszczonych tam ogólnych informacji. 

 

Data 
wizytacji 

Wizytator Proboszcz Wikariusz 
Liczba 

parafian 

Liczba 
rozdanej 
Komunii 

św. 

Liczba 
bierzmowanych 

podczas 
wizytacji 

10-11 V 
1947 

Bp J. K. Lorek 
Stefan 
Cieluba 

- 4400 21700 1450 

28-29 V 
1952 

Bp F. Jop 
Stefan 
Cieluba 

- 4000 41370 560 

1-2 IX 
1963 

Bp P. Gołębiowski 
Czesław 
Kucharczak 

Stefan  
Gustaw 
Szurmaoski 

3500 45900 591 

27-28 IX 
1969 

Bp W. Wójcik 
Stanisław 
Warchoł 

Czesław 
Brudek 

3500 37000 383 

21-22 VI 
1975 

Bp P. Gołębiowski 
Bolesław 
Szymaoski 

Henryk 
Mendak 

3000 38000 180 

18-19 X 
1980 

Bp S. Sygnet 
Bolesław 
Szymaoski 

Zygmunt 
Wnukowski 

3000 40000 200 

13 V 
1990 

Bp M. Zimałek 
Bronisław  
Kaszuba 

Jacek  
Bajon 

2950 70000 - 

15-16 V 
1993 

Bp A. Odzimek 
Czesław 
Kołtunowicz 

Jerzy 
Adamczyk 

2953 80000 - 

16-17 V 
1998 

Bp S. Siczek 
Czesław 
Kołtunowicz 

Mariusz 
Krycia 

2730 69000 168 

 

Informacje umieszczone w sprawozdaniach z wizytacji pasterskich parafii 

Klwów z lat 1947 – 2000 wzbogacają naszą wiedzą o tymże okresie. Oprócz typowych 

danych statystycznych, poznajemy życie parafii od strony religijnej oraz materialnej, 

zauważamy troskę duszpasterzy i parafian, poświęcających się sobie celem 
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obopólnego wzrostu duchowego. Niniejszy artykuł nie jest systematycznym 

wykładem wiedzy historycznej o parafii klwowskiej, a jedynie małą jego częścią. 

 


