
 294 

LIMES                   

STUDIA I MATERIAŁY Z DZIEJÓW EUROPY ŚRODKOWO -WSCHODNIEJ 

 

 

Henryk Gmiterek 

(Lublin) 

FUNDACJA PARAFII W NAROLU I JEJ LOSY  

W PRZEDROZBIOROWEJ RZECZYPOSPOLITEJ 

Słowa kluczowe: Narol, diecezja chełmińska, parafie katolickie, szlachta bełska  

Keywords: Narol, diocese of Chelm, Catholic parishes, Bełz nobility  

 

Powstawanie parafii, rozumianych jako najmniejsze okręgi w terytorialnej 

organizacji Kościoła wraz z zamieszkującymi je grupami ludzi poddanych dusz-

pasterskiej pieczy znajdującego się przy danym kościele kleru, stanowi jedno  

z kluczowych zagadnień w badaniach nad historią społeczną wczesnonowożyt-

nej Polski. Formowanie sieci parafialnej było powiązane przy tym ściśle z roz-

wojem osadnictwa, to zaś uzależnione było w ogromnym stopniu od występują-

cych na danym terytorium stosunków własnościowych. Najwcześniej względna 

stabilizacja sieci osadniczej nastąpiła w dobrach królewskich i kościelnych. Tam 

też powstawały zazwyczaj pierwsze polskie parafie. W dobrach szlacheckich, 

zwłaszcza średniej i drobniejszej szlachty, proces ten był znacznie bardziej roz-

ciągnięty w czasie1. Istotnym czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie osad-

nictwa w różnych regionach było ich różne podporządkowanie polityczno- 

-administracyjne w średniowieczu oraz wynikające z tego najczęściej odrębności 

kulturowe w procesach kolonizacji.  

W porównaniu z innymi terenami Polski interesujące nas terytorium ziemi 

bełskiej, funkcjonującej wcześniej jako lenno mazowieckie i dopiero w 1462 r., 

po ustanowieniu województwa bełskiego, inkorporowanej do Korony, stanowi-

 
1 Por. na ten temat interesujące uwagi S. Litaka, Formowanie sieci parafialnej w Łukowskiem 

do końca XVI wieku, „Roczniki Humanistyczne”, 12 (1964), 2, s. 82–86. 
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ło pod względem osadnictwa obszar zapóźniony2. Nowe województwo niemal 

w całości znalazło się w diecezji chełmskiej, na dobre zorganizowanej dopiero 

w początkach XV stulecia. W tym też stuleciu ukształtował się na tym obsza-

rze zasadniczy zrąb struktur parafialnych. Do pięciu parafii istniejących wcze-

śniej przybyło ich wówczas 29, choć ich rozmieszczenie przestrzenne nie było 

równomierne. Najgęściej nasyciły się parafiami bogate obszary między Gra-

bowcem a Bełzem, najrzadszą sieć parafialną posiadała nadal roztoczańska 

część Bełszczyzny, dla której w drugiej połowie XVI w. główne centrum życia 

religijnego stanowił kościół w Potyliczu. Parafia tamtejsza, stanowiąca od 

początków XVII stulecia zarazem ośrodek dekanalny dla tej części Roztocza, 

ufundowana została w 1423 r. Żywiołowy szlachecki ruch kolonizacyjny, który 

rozwinął się w ostatniej ćwierci XVI w. na południowych peryferiach woje-

wództwa bełskiego, przyniósł za sobą również rozbudowę struktur parafial-

nych. Do roku 1630 przybyło jeszcze 12 nowych podstawowych jednostek 

administracji kościelnej, które zamknęły właściwie ruch fundacyjny na tym 

terenie i dopełniły sieć parafialną. Ową „lawinę’ – jak to określił A. Janeczek – 

fundacji parafialnych zainaugurował Florian Łaszcz Nieledewski, dzięki któ-

remu powstała w 1595 r. parafia w Narolu3.  

Z interesującymi nas południowo-zachodnimi obszarami dawnego woje-

wództwa bełskiego położonymi, ogólnie mówiąc, między dwoma rzekami – 

Tanwią i Sołokiją, Łaszczowie związali się w 1580 r., gdy wojski horodelski 

Stanisław Łaszcz nabył od Stanisława Marcinowskiego część rozpadającej się, 

rozległej fortuny tego rodu. Po rychłej śmierci Łaszcza okazałe, rozciągające się 

w ziemi chełmskiej i w województwie bełskim posiadłości uległy w 1584 r. po-

działowi między czterech jego synów. Świeżo nabyte włości z dawnej fortuny 

Marcinowskich przypadły Florianowi4. Był to obszar słabo skolonizowany,  

z trzema jedynie osadami: Rudą Wołoską, Pienianami i lokowaną niedawno, 

najprawdopodobniej przez Adriana Marcinowskiego, wsią Narolem5. Z imie-

niem Floriana Łaszcza wiąże się nie tylko intensywnie prowadzona akcja kolo-

nizacji tych ziem, ale także kształtowanie się na tym terenie kościelnych struktur 

parafialnych. Lokował on w swoich włościach 2 miasta (Florianów i Łaszczów-

 
2 Obszerną monografię odnoszącą się do tych zagadnień opublikował przed laty A. Janeczek, 

Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII 

w., Warszawa 1993, poświęcając w niej niemało uwagi również rozwojowi organizacji terytorial-

nej Kościoła łacińskiego (zwłaszcza s. 35–56).  
3 Szerzej zob. tamże, s. 46–48 oraz załączona do monografii mapa nr 7. 
4 H. Gmiterek, Działalność gospodarcza Floriana Łaszcza Nieledewskiego , „Przemyskie 

Zapiski Historyczne”, 3(1985), s. 38–39; A. Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskie-

go…, s. 163. 
5 W rejestrze poborowym z 1578 r. wieś zapisana jako Narol Nowa, z dwoma rolami (gospo-

darstwami chłopskimi), Źródła dziejowe, t. 18, cz. 1: Polska XVI wieku. Ziemie ruskie. Ruś Czer-

wona, wyd. A. Jablonowski, Warszawa 1902, s. 207. 
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ka) oraz 3 wsie (Kadłubiska, Chyże, Jezierna), inicjując dla ich mieszkańców 

powołanie dwu nowych parafii – w Narolu i w Łaszczówce6. 

Fundacja parafii narolskiej odbiegała nieco od typowej wówczas praktyki 

szlacheckich właścicieli dóbr, którzy centrum życia religijnego skupionego wo-

kół kościoła parafialnego widzieli na ogół w ośrodku miejskim, zwłaszcza gdy 

miasto było lokowane „na surowym korzeniu”. W dokumencie erekcyjnym para-

fii w miasteczku Nowodwór w ziemi stężyckiej z 1612 r. stwierdzono wręcz, iż 

„nie wypadało, by miasto pozostawało bez kościoła [parafialnego]”7. Fundacja 

parafii, obok jej znaczenia religijnego, miała przyśpieszyć rozwój nowego 

ośrodka i wzmocnić jego rolę jako lokalnego centrum gospodarczego. Pomyśla-

na była zazwyczaj także jako ważny czynnik integracji społeczno-gospodarczej 

powstającego kompleksu dóbr, stąd też najczęściej jej granice pokrywały się  

z granicami poszczególnych kompleksów własnościowych8. Dlaczego zatem 

Florian Łaszcz nie umieścił siedziby parafii w lokowanym przez siebie mieście 

Florianowie, a w nieodległej co prawda, ale wsi Narolu? 

O jednoznaczną odpowiedź trudno, ale z pewnością istotne znaczenie miał 

fakt, że życie religijne rozkwitło w Narolu jeszcze przed oficjalnym powołaniem 

parafii. Ponieważ wcześniejsze akta kurii chełmskiej spłonęły w pożarze jej 

krasnostawskiej siedziby w grudniu 1597 r.9, nie jesteśmy dziś w stanie stwier-

dzić, czy były to formy akceptowane przez biskupa, czy tworzone spontanicznie 

i wynikające z potrzeb duchowych organizującej się już od przynajmniej 

ćwierćwiecza wiejskiej wspólnoty. W każdym razie z proboszczem narolskim  

w źródłach spotykamy się już we wrześniu 1588 r. W takiej roli (presbyter paro-

chus Narolensis) występował wówczas przed urzędem grodzkim w Bełzie Stani-

sław Jaszewski, protestując przeciwko Florianowi Łaszczowi o najście na swój 

dom i zagarnięcie różnych sprzętów, przedmiotów, szat i ksiąg10. Być może był 

to jeden z częściej wówczas spotykanych księży wędrownych, zaspokajających 

potrzeby duszpasterskie żyjących w diasporze grup ludności. Nie wiemy, czym 

się ten zatarg zakończył, ale z pewnością dla władz kościelnych, a i dla samego 

Łaszcza to samorzutne wykształcenie się miejsca kultu nie było bez znaczenia 

przy podejmowaniu decyzji o miejscu lokalizacji parafii. Zapewne doszło do 

kompromisu i dziedzic dóbr, myśląc o powołaniu w nich parafii, zgodził się na 

usytuowanie kościoła w miejscu wskazanym przez swoich narolskich podda-

 
6 Parafia w Łaszczówce, o której w 1604 r. nie było jeszcze mowy, w 1607 r. została włą-

czona do dekanatu potylickiego, Concilia Poloniae, t. 9: Synody diecezji chełmskiej obrządku 

łacińskiego z XVI–XVIII wieku i ich statuty, wyd. J. Sawicki, Wrocław 1957, s. 110, 175. 
7 Cyt. za S. Litak, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, Lublin 2004, s. 69. 
8 Zwraca na to uwagę S. Litak, Formowanie sieci parafialnej…, s. 85–87. 
9 B. Szady, System beneficjalny diecezji chełmskiej w latach 1600–1621, „Roczniki Huma-

nistyczne”, 45 (1997), 2, s. 54. 
10 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Sąd grodzki bełski 

(dalej: CPAH, SGB) 184, s. 404. 
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nych i wkrótce przystąpił do budowy świątyni. W połowie 1595 r. nowy kościół 

był już gotowy. Stanął on na niewielkim wzniesieniu między Narolem a budują-

cym się Florianowem11.  

Uroczysta erekcja nowej parafii przez biskupa chełmskiego Stanisława Go-

molińskiego, połączona z konsekracją świątyni pod wezwaniem Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny, nastąpiła 16 lipca 1595 r. Biskupowi towarzyszyło 

kilku przybyłych z nim duchownych, a wśród nich dziekan i oficjał, wikariusz 

generalny chełmski Benedykt Dembowski, kanonik chełmski Marcin Małdrzy-

kowski, wikariusze kościoła katedralnego chełmskiego Franciszek z Zakroczy-

mia i Jan z Rozprzewa, Jan Ołdakowski – pleban w Kumowie, Andrzej z Kra-

snegostawu oraz bakałarz sztuk wyzwolonych Stanisław Chulpio. Uroczystość 

zgromadziła też grono okolicznej szlachty. Świadkami narodzin parafii byli Sta-

nisław Jankowski, Jan Słomka oraz familianci Łaszcza: Andrzej Niwiński, 

Krzysztof Łącki, Maciej Przeciszewski, Walenty Bieniecki, Mikołaj Wolski, 

Florian Jemiłowski i Jan Borzymowski. W tym gronie biskup Gomoliński doko-

nał zatwierdzenia fundacji Łaszcza wraz z zawartym w akcie fundacyjnym upo-

sażeniem plebana12. Czy tym plebanem był wspomniany już Stanisław Jaszew-

ski, nie wiadomo. Jego nazwisko nie pojawiło się w akcie fundacyjnym, więc 

pewnie choćby ze względu na wcześniejsze zatargi z dziedzicem nie był on 

przez Łaszcza akceptowany. Kilka lat później, w lutym 1604 r., proboszczem 

narolskim był Grzegorz Sandomierski13 i to zapewne jego jako pierwszego po 

ufundowaniu parafii Łaszcz, jako kolator kościoła, rekomendował biskupowi. 

Przywilej fundacyjny zaczynał Łaszcz od deklaracji, że kościół parafialny  

w Narolu zbudował – za zgodą biskupa – dla pomnożenia chwały Bożej, dla 

uczczenia pamięci o narodzinach Najświętszej Panny Marii, ale także z nadzieją 

na odpuszczenie grzechów swoich, swoich rodziców, żony i przyszłych sukceso-

rów. Na utrzymanie rezydującemu przy nim proboszczowi (rector) zapisywał ze 

swoich dóbr łan ziemi, sześciu kmieci ze wszystkimi ich powinnościami i pose-

sjami, od poddanych ze wsi Narola 12 grzywien rocznie monety polskiej 

(grzywna = 48 groszy), od mieszkańców Florianowa zaś 100 zł i 12 korców 

pszenicy. Ponadto w ramach uposażenia proboszcz uzyskał prawo wolnego 

przemiału zboża w młynach dworskich, prawo wyrębu drzewa w lasach zarówno 

 
11 Miejsce to do dziś przez miejscowych nazywane jest „Księżą Górką”, choć przez lata wy-

bierano z niego piasek na budowę i wzgórek ten został prawie rozebrany.  
12 Akt ów w 1662 r. ówczesny proboszcz narolski wniósł do ksiąg grodzkich bełskich, 

CPAH, SGB 251, s. 796–798. Stamtąd z kolei przeniesiony do ksiąg wizytacji diecezji chełmskiej, 

np. Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie, Akta wizytacji diecezji chełmskiej (dalej: AAL) Rep. 

60 A, 157, s. 1411–1412. W 1629 r. ówczesny proboszcz Wojciech Ługowski twierdził, że doku-

ment fundacyjny przekazał sufraganowi chełmskiemu, biskupowi cytryńskiemu Abrahamowi 

Śladkowskiemu (AAL, Rep. 60 A, 149, k. 130v), zaś w 1715 r. pleban Wojciech Wieloński mówił 

o utracie oryginału aktu podczas najazdu szwedzkiego (AAL, Rep. 60 A, 153, k. 474).  
13 AAL, Rep. 60 A, 149, k. 85.   
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dla celów budowlanych, jak i na opał, korzystania z pastwisk dworskich oraz 

połowu ryb w stawach dworskich we wszystkie środy, piątki i soboty Wielkiego 

Postu i w wigilie całego roku. Do zachowywania tak określonego beneficjum 

fundator zobowiązywał pod karą 50 grzywien zarówno siebie, jak i swoich suk-

cesorów. Uposażenie to wydawało się wystarczające dla należytego wykonywa-

nia przez proboszcza ciążących na nim powinności związanych z utrzymaniem 

siebie i całej infrastruktury kościelnej, choć – zwłaszcza jeśli chodzi o rozmiar 

gospodarstwa plebańskiego – odbiegało nieco od średniej w innych diecezjach  

i w samej ziemi chełmskiej, gdzie typowy folwark plebański miał liczyć w XVII w. 

1,6 łanu14. W Narolu łan plebański wymierzony został w formie szerokiego pasa 

ciągnącego się od granic pól mieszczan florianowskich na południu do pól wsi 

Maziły na północy. Na południowym cyplu tego łanu stał już kościół, plebania,  

a nieco później pojawiły się również inne zabudowania plebańskie15. 

Lokując parafię w Narolu, Florian Łaszcz nie myślał chyba o wznoszeniu 

odrębnej świątyni w rozbudowującym się w szybkim tempie Florianowie16. Żad-

nej na ten temat wzmianki nie znajdujemy w wystawionym 1 stycznia 1596 r. 

przywileju lokacyjnym dla miasta, choć mowa tam jest o ratuszu, łaźni, szpitalu 

i szkole. O żadnej takiej inicjatywie nie wspominał też bp Jerzy Zamoyski prze-

prowadzający wizytację parafii w 1604 r. Myśl o budowie nowego kościoła we 

Florianowie musiała się zatem zrodzić dopiero po śmierci Floriana Łaszcza (zm. 

przed 13 grudnia 1609 r.17), być może z inicjatywy jednego z jego synów, rów-

nież Floriana. Wskazywałoby na to przypisywanie w późniejszej tradycji budo-

wy tego kościoła, zakończonej w 1617 r., właśnie Florianowi Łaszczowi18.  

Parafia narolska obejmowała pierwotnie tylko mieszkańców Narola i Flo-

rianowa, rychło jednak swym zasięgiem zaczęła obejmować także powstające  

w bliskiej okolicy kolejne wsie. Były to osady lokowane przez samego Floriana 

Łaszcza, ale także wsie w rozbudowującym się po sąsiedzku dominium Lipskich 

oraz położona po drugiej stronie Tanwi, w granicach starostwa lubaczowskiego, 

wieś Krupiec. W 1604 r. jako przynależne do parafii narolskiej wymienione zo-

stały wsie: Narol, Lipie, Jezierna, Chyże, Krupiec i miasto Florianów19. Nie 

wiadomo, dlaczego pominięto w protokole powizytacyjnym istniejącą już  

w 1602 r. wieś Kadłubiska20. Stan taki nie trwał jednak długo. Przed 1607 r. 

 
14 Por. S. Litak, Parafie w Rzeczypospolitej…, s. 140. 
15 Por. np. AAL, Rep. 60 A, 153, k. 450v, 473v. 
16 Szerzej o mieście zob. H. Gmiterek, Narol w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej (1585–

1772), „Rocznik Lubaczowski”, 5 (1994), s. 17–36. 
17 CPAH, SGB 198, s. 18. 
18 AAL, Rep. 60 A, 153, k. 472v. 
19 AAL, Rep. 60 A, 149, k. 85. 
20 CPAH, SGB 195, s. 547. Być może pierwsi mieszkańcy wsi nie byli katolikami, a wy-

znawcami obrządku wschodniego; do takiej sugestii skłaniać może imię i nazwisko jednego z nich 

– Prokop Iwanowicz. 
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Jezierna przeszła do nowo ufundowanej przez Łaszcza parafii w Łaszczówce, 

Lipie dostało się erygowanej w 1624 r. parafii w Lipsku, Krupiec stał się for-

malnie wsią należącą do powołanej ostatecznie w 1639 r. parafii w Płazowie21. 

Parafia narolska stała się parafią obejmującą tamtejszy klucz dóbr Łaszczów. 

Nie zmieniło tego pojawienie się przed 1742 r. kolejnej wsi – Zagród Plebań-

skich, lokowanych na łanie plebańskim, w sąsiedztwie kościoła; w 1742 r. w tej 

wsi mieszkało już 28 osób22. W organizacji struktur kościelnych parafia włączo-

na została na synodzie diecezjalnym w 1604 r. w obręb dekanatu magierowskie-

go, a po reorganizacji sieci dekanalnej w 1624 r. i przeniesieniu dekanatu do 

Potylicza stała się aż do reform porozbiorowych częścią tego dekanatu23. 

Jak w każdej parafii, głównym ośrodkiem życia religijnego społeczności pa-

rafialnej winien być kościół parafialny, wydaje się jednak, że parafię narolską 

niemal od początku charakteryzowała pod tym względem daleko idąca specyfi-

ka. Wiązała się ona z wybudowaniem wspomnianego już drugiego kościoła we 

Florianowie, który – formalnie jako kościół filialny – zaczął dość wcześnie 

przejmować szereg funkcji świątyni-matki. Nie zmienia to jednak faktu, że aż do 

rozbiorów kościołem parafialnym pozostawał kościół w Narolu. Była to świąty-

nia drewniana, kryta gontem, z solidnymi drzwiami, choć jeszcze podczas wizy-

tacji w 1604 r. nie posiadała na całej swej przestrzeni należytej podłogi. W środ-

ku znajdowały się trzy ołtarze. W drewnianym ołtarzu głównym, do którego 

wiodły dwa stopnie, umieszczone było drewniane, malowane tabernakulum,  

w którym przechowywano hostie. Przy obydwu ścianach bocznych znajdowały 

się dwa kolejne ołtarze z pobożnymi obrazami. Z późniejszych akt wizytacyj-

nych wiemy, że znajdowały się w nich obrazy Matki Boskiej i św. Anny24.  

W środku świątyni ulokowana była drewniana, owalna chrzcielnica z miedzia-

ną misą na wodę w środku. Nie było natomiast konfesjonałów i organów. Przy 

świątyni mieściła się drewniana, nowa zakrystia, z dobrym zamknięciem, ale 

proboszcz wolał przechowywać rzeczy kościelne w swoim domu, w odrębnej 

szkatułce. Dzwonnicy nie było, ale obok kościoła znajdowały się dwa osłonię-

te dachem dzwony. Przy kościele nie było jeszcze założonego cmentarza  

i kostnicy, choć pojawiły się już pierwsze mogiły. Wyposażenie w sprzęt ko-

ścielny, naczynia i szaty liturgiczne było dość ubogie, ale wystarczające.  

W protokole powizytacyjnym wspomniano m.in. o srebrnym kielichu z pateną, 

 
21 Tak AAL, Rep. A 60 A, 157, s. 1411. A. Łazar, Historia Płazowa 1614–1939, „Rocznik 

Lubaczowski”, 3 (1985), s. 30 początek parafii płazowskiej datuje na rok 1630; H. Gmiterek, 

Lipsko w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej (1613–1772), „Przemyskie Zapiski Historyczne”, 

8–9 (1993), s. 70–71. 
22 AAL, Rep. 60 A, 156, s. 297, 300. 
23 Concilia Poloniae, t. 9, s. 110, 175. 
24 AAL, Rep. 60 A, 153, k. 472. W aktach wizytacji z 1742 r. podano informację, że w jed-

nym z tych ołtarzy był obraz św. Katarzyny i św. Barbary, w drugim św. Anny, AAL, Rep. 60 A, 

156, s. 290. 
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miedzianej monstrancji używanej podczas procesji Bożego Ciała, dwu korpo-

rałach, dwu kandelabrach, trzech ornatach, trzech albach z chustami liturgicz-

nymi (amictus), mszale rzymskim25.  

Taki obraz narolskiego kościoła utrwalony w aktach wizytacji biskupa Je-

rzego Zamoyskiego z 1604 r. z upływem lat nieco się zmieniał. Dzięki pomocy 

patronów i parafian narolskich przed 1629 r. kościół przeszedł niewielką prze-

budowę; wymieniono dach, kościół został ogrodzony26. W 1632 r. ówczesny 

proboszcz Marcin Łazanowski doprowadził do wymiany grożących zawaleniem 

się ścian. W 1637 r. umieścił w głównym ołtarzu przeniesiony z domu plebana 

obraz Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii, starając się o jego przystrojenie 

różnymi srebrnymi ornamentami27. Obok kościoła pojawił się cmentarz. Kolej-

nej gruntownej restauracji świątynia doczekała się przed 1671 r., zapewne po 

zniszczeniach wojennych z ostatnich lat. Wizytujący ją w lutym tego roku Jan 

Kosiński, audytor bp. Krzysztofa Żegockiego, zanotował, że kościół był wręcz 

nowo zbudowany, decens et elegans. To zapewne wówczas we wnętrzu pojawiło 

się niewielkie prezbiterium, z odrębnym oknem obok czterech innych okien. 

Nad głównym ołtarzem pojawił się sklepiony daszek drewniany w kształcie 

baldachimu (ciborium), a na jednej ze ścian ambona. Nad wejściowymi drzwia-

mi umieszczono chór, ale bez organów. Nie było też konfesjonału. Nadal skrom-

nie przedstawiało się wyposażenie kościoła w sprzęty, aparaty i paramenty ko-

ścielne. Podczas wizytacji w 1717 r. stwierdzono co prawda kielich z pateną, ale 

już puszki dla przechowywania hostii nie było i Najświętszy Sakrament prze-

chowywany był w korporale. Nie było też bursy, chorągwi procesjonalnych, 

świeczników, baldachimu28. 

Z upływem czasu i wzrastającą rolą w życiu parafii kościoła filialnego, 

miejskiego, zaniedbywany kościół narolski ulegał coraz większej destrukcji. 

Doraźne reparacje niewiele dawały i świątynia popadała w ruinę. W 1745 r., po 

rozebraniu starego, walącego się kościoła ówczesny proboszcz Jakub Krasowski 

własnym sumptem wystawił nowy, nieco mniejszy. Był on również zbudowany 

z drewna, kryty gontem, z drewnianą kopułką pośrodku i z trzema ołtarzami we 

wnętrzu. Jego wyposażenie było jeszcze skromniejsze niż wcześniej. Nie było  

w nim nawet chrzcielnicy. Nowego ogrodzenia doczekał się też cmentarz, na 

który prowadziły dwie bramy – jedna od strony Florianowa, druga od domu 

plebańskiego29. W takim stanie kościół przetrwał do pierwszego rozbioru, gdy 

Narol znalazł się pod panowaniem austriackim. Większość nabożeństw, uroczy-

stości i innych wydarzeń z religijnego życia parafii przeniesiono już wówczas do 

 
25 AAL, Rep. 60 A, 149, k. 84–85. 
26 Tamże, k. 129v. 
27 AAL, Rep. 60 A, 153, k. 451. 
28 AAL, Rep. 60 A, 151, k. 131v; Rep. 60 A, 153, k. 472. 
29 AAL, Rep. 60 A, 157, s. 1399. 
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kościoła miejskiego, więc kościół w Narolu, nominalnie parafialny, zszedł fak-

tycznie do roli kaplicy, w której odprawiano nabożeństwa w niektóre dni po-

wszednie. Wzrastała natomiast rola kościoła we Florianowie, miasteczku, które 

od końca XVII stulecia coraz częściej było nazywane Narolem. Można przy tym 

domniemywać, że w owej transformacji nazwy miasta kwestie kościelne odegra-

ły niebagatelną rolę. 

Kościół we Florianowie wzniesiony został w 1617 r., w czasie, gdy po 

śmierci Floriana Łaszcza dobra narolskie znajdowały się w rękach wdowy po 

nim i ich licznego potomstwa. W wyniku podziału dóbr w 1620 r. klucz narolski 

dostał się Jerzemu Łaszczowi, który tym samym stał się również faktycznym 

patronem parafii30. W takiej roli wystąpił on już w lipcu 1620 r., gdy wraz  

z mieszczanami florianowskimi (wójt Jakub Zawiłowski) i parafianami narol-

skimi (wójt Mikołaj Korzec) skarżył się przed biskupem chełmskim Jerzym 

Zamoyskim na proboszcza narolskiego Sebastiana Kozubskiego. Księdzu zarzu-

cano, że pomimo zobowiązania, iż za pewne dodatkowe salarium od mieszczan 

będzie celebrował msze, służył sakramentami i sprawował opiekę duszpasterską 

również w kościele florianowskim, nie czyni tego. Ponadto, według skarżących, 

roztrwonił 60 zł, które niejaki Gajowski przekazał na ufundowanie monstrancji 

do kościoła florianowskiego, nie wiadomo, co uczynił z białym atłasowym orna-

tem darowanym kościołowi florianowskiemu, podobnie jak z regałem (w innym 

miejscu nazwanym instrumentum musicum) darowanym kościołowi przez Mar-

cina Chmiela, męża jednej z córek Floriana Łaszcza. Swoje pretensje dołączyli 

parafianie z Narola. Nie mogli się w swoim kościele doszukać dwu darowanych 

tam ornatów, a także zarzucali proboszczowi sprzeniewierzenie darowanych na 

potrzeby kościoła pieniędzy i skandale obyczajowe (z żoną Stanisława Kapałki  

z Lipia). Proboszcz wszystkiemu zaprzeczał, niemniej biskup nakazał mu spłatę 

wszystkich długów wobec parafian. Szczegółowo sprawę mieli zbadać na miej-

scu wyznaczeni przez biskupa inkwizytorzy w osobach dziekana zamojskiego, 

oficjała chełmskiego Mikołaja Kiślickiego i proboszcza wożuczyńskiego i łasz-

czowskiego Adama Ferreidy31. Jej finału nie znamy, ale Kozubski pozostał nadal 

proboszczem narolskim. 22 kwietnia 1625 r. był świadkiem uposażania przez 

biskupa Andrzeja Lipskiego parafii w Lipsku, opiekował się też przez jakiś czas 

kościołem w Płazowie32.  

Z naszego punktu widzenia sprawa ta pokazuje trudne początki kościoła flo-

rianowskiego, zbudowanego bez porozumienia z biskupem miejsca, niekonse-

krowanego, którą to opieszałość Zamoyski przy tej okazji wytknął zresztą dzie-

dzicom. Zainteresowani posiadaniem kościoła na miejscu byli przede wszystkim 

katoliccy mieszkańcy szybko rozwijającego się miasta, które w 1630 r. liczyło 

 
30 H. Gmiterek, Narol w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej…, s. 21. 
31 AAL, Rep. 60 A, 107, k. 193v–195v. 
32 CPAH, SGB 220, s. 240; A. Łazar, Historia Płazowa…, s. 38. 
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już 238 zamieszkałych domów33. Mimo iż status ich kościoła nie był do końca 

określony, udawało im się nakłaniać proboszcza do udzielania w nim sakramen-

tów i celebrowania nabożeństw, w których licznie uczestniczyli. Tę dużą fre-

kwencję dostrzegał przeprowadzający w 1629 r. wizytację Jan Sasin, wikariusz 

generalny chełmski, zalecając proboszczowi, by pamiętał o dopełnieniu nie-

zbędnych powinności w kurii34. Jednak podczas kolejnej wizytacji w 1638 r. 

kościół nadal pozostawał bez konsekracji, nie posiadał też żadnego własnego 

uposażenia. Był już jednak traktowany jako filialny świątyni narolskiej. Tytuło-

wał się wezwaniem św. Floriana, choć nie miało to podstaw kanonicznych35. 

Być może jednak, licząc się ze stanem faktycznym, wizytator przyznał mu  

w jakiejś formie zgodę biskupa na kultywowanie tam chwały Bożej i odprawia-

nie nabożeństw, o której mowa w aktach wizytacji z 1717 r.36  

Kościół florianowski, mimo braku konsekracji, funkcjonował jako filialny 

do czasów austriackich. Pod względem architektonicznym, wystroju oraz wy-

posażenia w sprzęty kościelne, naczynia i szaty liturgiczne prezentował się 

przy tym bardziej okazale niż kościół macierzysty. Więcej o jego wyglądzie  

i wyposażeniu dowiadujemy się z akt wizytacyjnych z drugiej połowy XVII  

i z XVIII stulecia37. Świątynia zbudowana była z drewna, jej stan pomimo 

upływu czasu przez wiele lat przedstawiał się zadowalająco. Zawdzięczała to  

z pewnością dbałości o nią mieszczan i częstym renowacjom. Wiemy na przy-

kład, że wkrótce po 1671 r. wymienione zostały częściowo ściany, kościół 

otrzymał nową podłogę, a przed 1742 r. zyskał nowe kamienne fundamenty.  

W jego wnętrzu pod sufitem, pośrodku, na specjalnej belce umieszczony był 

krzyż z wizerunkiem Chrystusa. Krzyż znajdował się również w ołtarzu głów-

nym, w którym umieszczony był także uznawany za słynący łaskami (miracu-

losus) obraz Matki Boskiej. W 1742 r. ołtarz ten przechodził renowację i mo-

dernizację, proboszcz zakupił w tym celu miedź, zamierzał też odnowić obraz  

i złocenia, ale prace wstrzymywał brak odpowiedniego rzemieślnika. Obok 

ołtarza głównego znajdowały się dwa inne ołtarze z wizerunkami św. Floriana 

po lewej stronie oraz świętych Fabiana i Sebastiana po prawej. Przy ambonie 

mieścił się ołtarz z obrazem Najświętszej Panny Marii z Dzieciątkiem Jezus, 

którym opiekowali się florianowscy szewcy, a naprzeciwko po drugiej stronie 

ołtarz poświęcony św. Antoniemu z Padwy z figurą świętego. W osobnej ka-

plicy oddawano cześć św. Annie przy ołtarzu z jej wizerunkiem. Do tych sze-

 
33 H. Gmiterek, Narol w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej…, s. 26. 
34 AAL, Rep. 60 A, 149, k. 129v. 
35 AAL, Rep. 60 A, 150, k. 129. 
36 AAL, Rep. 60 A, 153, k. 472 (aliquas indulgentias neque licentias concessas ab episcopi 

sive a vicariis generalibus). 
37 AAL, Rep. 60 A, 151, k. 130; 153, k. 472v–473; 154, k. 102v–103v; 156, s. 291–297; 157, 

s. 1403–1410; 163, s. 845–848. 
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ściu ołtarzy przed 1742 r. przybył jeszcze jeden dedykowany Matce Boskiej  

(s. Mariae Maioris). W ołtarzu głównym mieściło się ozdobne tabernakulum, 

pośrodku kościoła okrągła, drewniana, odpowiednio ozdobiona chrzcielnica. 

W kościele znajdował się też drewniany chór, na którym umieszczony był 

klawikord. Instrument w 1717 r. był już zepsuty, więc pewnie niedługo potem 

wymieniono go na nowy, określony w 1742 r. jako „organy alias pozytywka 

pięciogłosowa”38. 

Okazale prezentowało się wyposażenie florianowskiego kościoła. W 1671 r. 

wizytator znalazł w zakrystii 2 srebrne pozłacane kielichy z patenami, 8 ornatów 

w różnych kolorach, alby, komeżki, rogowy relikwiarz. W kościele na obrazie 

Najświętszej Panny Marii znajdowały się 3 srebrne tabliczki, w kaplicy św. An-

ny korale ze złocistym kanaczkiem (naszyjnikiem), perły, paciorki ozdobne i in. 

Zarządzający parafią od 1664 r. proboszcz Grzegorz Wojtkowski sam postarał 

się o nową, srebrną monstrancję, srebrną puszkę, srebrny krzyż, sprowadził „ob-

raz częstochowski”, obraz Marii Magdaleny, nowe obrusy, ręczniki i in. Kościół 

był przygotowany do różnych form nabożeństw i uroczystości. Na miejscu były 

2 krzyże procesjonalne, 4 inne mniejsze, 14 kandelabrów, baldachim. Kościół 

miał dwa mszały antique editionis. W 1717 r. ksiąg odnotowano znacznie wię-

cej. Oprócz mszału była mała agenda, Ewangelia, brewiarz, Kazania na niedzie-

le i święta Piotra Skargi (defectuose), wydane po polsku medytacje czeskiego 

jezuity Jakuba Pontanusa Ćwiczenia chrześcijańskiej duszy... oraz zbiór kazań 

Szymona Starowolskiego Arka Testamentu39. 

Obok kościoła stała dzwonnica, odnowiona w latach 30. XVIII w. dzięki 

wsparciu wójta narolskiego Michała Kasickiego. W 1742 r. znajdowały się  

w niej 4 dzwony, w tym jeden przeniesiony z kościoła w Narolu. 

W 1715 r. niedaleko dworu narolskiego, w miejscu, gdzie i wcześniej stała 

kaplica zniszczona w połowie XVII w., podczas najazdu kozackiego, skarbnik 

bełski Józef Lipski ufundował nową, rotundową kaplicę oratoryjną. Lipski był 

od 1712 r. posesorem wsi Narol i może z tego względu czuł się związany z para-

fią narolską, choć po sąsiedzku znajdowała się parafia w Lipsku, gdzie Lipscy 

wypełniali funkcje patronalne. Warto jednak zauważyć, że w latach 1681–1729 

aż dziewięcioro dzieci Andrzeja, Feliksa (Zbożnego), Józefa, Samuela i Anto-

niego Lipskich chrzczonych było w kościele narolskim40. Fundator umieścił  

w kaplicy obraz Najświętszej Marii Panny, który upodobał sobie wkrótce zwią-

zany w latach 30. XVIII stulecia z dobrami narolskimi Józef Łaszcz, późniejszy 

biskup sufragan chełmski, a następnie kijowski. Bez wiedzy proboszcza zabrał 

go i przeniósł do kaplicy jezuitów w Łaszczowie41. W Łaszczowie obraz zwany 

 
38 AAL, Rep. 60 A, 156, s. 293. 
39 AAL, Rep. 60 A, 153, s. 455. 
40 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór Czołowskiego 504, k. nlb. 
41 Tamże, s. 452; AAL, Rep. 60 A, 157, s. 1403. 
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był potem Matką Boską Narolską42. Około 1770 r. kaplicę tę odnowił Feliks 

Antoni Łoś; w 1772 r. był przy niej eremita Semprowicz43. 

Stan zachowania i konserwacji obydwu kościołów parafii narolskiej wiązał 

się z jednej strony z kwestią patronatu, z drugiej zależał też od szczodrobliwości 

samych wiernych. Funkcje patronalne, a w ślad za tym kolatorskie, wypełniali 

dziedzice dóbr narolskich, które po śmierci Jerzego Łaszcza podczas najazdu 

wojsk kozackich w 1648 r. ulegały coraz większemu rozdrobnieniu. Poza spad-

kobiercami pojawiło się wielu dzierżawców, poddzierżawców, zastawników, 

często skłóconych ze sobą i toczących rozliczne procesy44. Musiało to oczywi-

ście ciążyć negatywnie na wypełnianiu przez nich obowiązków wynikających  

z tzw. ius patronatus45, co więcej, prowadziło nierzadko do ostrych sytuacji kon-

fliktowych. W sierpniu 1663 r. proboszcz narolski Florian Telecki skarżył się  

w grodzie krasnostawskim na Kazimierza Łaszcza, dziedzica części dóbr, o wy-

wołanie tumultu w kościele podczas odprawianego nabożeństwa. Wpadł on 

zbrojnie z bratem do świątyni i miał wołać: „wolno mi tu co chcę czynić, mój to 

kościół, jam tu pan, król, jam tu dziedzic, tyś mnie sługa”46. Z podobnymi pre-

tensjami dwa lata później w grodzie bełskim przeciwko Wojciechowi Solskiemu, 

posesorowi innej części Narola, występował następca Teleckiego Grzegorz 

Wojtkowski. Tym razem Solski pod pretekstem ukrywania przez proboszcza 

jednego z jego poddanych wpadł na plebanię, strzelał i groził plebanowi śmier-

cią47. Nie brakowało i innych wydarzeń, w trakcie których cierpiała substancja 

kościelna. W sierpniu 1657 r. np. plebanię spustoszyła kompania rotmistrza Wa-

leriana Wyrozemskiego, a w trakcie awantury jeden ze sług proboszcza został 

postrzelony48. Podobnych przypadków było w tych burzliwych czasach z pew-

nością więcej. 

Do konfliktów z patronami dochodziło zresztą nie tylko w materialnej sferze 

życia kościelnego, ale także w związku z prezentowaniem przez kolatorów bi-

skupowi kandydatów do objęcia parafialnego beneficjum i związanych z nim 

obowiązków duszpasterskich. W 1716 r., po instytuowaniu na probostwie narol-

skim Stefana Pankiewicza, dotychczasowego plebana w Lipsku, doszło do cią-

gnącego się dłuższy czas przed sądem biskupim procesu wywołanego przez 

kasztelana kamienieckiego Marcina Kalinowskiego, ówczesnego posesora części 

 
42 J.A. Frykowski, Dzieje parafii Łaszczów do końca XVIII wieku, „Roczniki Teologiczne”, 

61 (2014), 4, s. 70. 
43 AAL, Rep. 60 A, 163, k. 849. 
44 Zob. H. Gmiterek, Narol w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej…, s. 22–26. 
45 Szerzej o prawie patronatu zob. M. Różański, Patronat parafii w dekanacie szadkowskim 

w drugiej połowie XVIII w., „Biuletyn Szadkowski”, 10 (2010), s. 103–107. 
46 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Księgi grodzkie krasnostawskie, RMO 4, 

s. 186v–187. 
47 CPAH, SGB 255, s. 1119–1121. 
48 CPAH, SGB 246, s. 474–475. 
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dóbr narolskich. Miał on pretensje o pominięcie jego prawa prezenty na probo-

stwo w Narolu, na którym widział innego duchownego, ks. Franciszka Kanitza49. 

Generalnie jednak dziedzice narolscy z prawa prezenty korzystali i było ono 

przez biskupów respektowane. W 1721 r. z prezenty Jana Gintofta Dziewałtow-

skiego i jego żony Wiktorii z Silnickich proboszczem ustanowiony został Jakub 

Krasowski50, w 1770 r., kilka dni po prezencie Feliksa Antoniego Łosia, pro-

boszczem narolskim mianował biskup Jana Józefa Łozę51.  

Większej troski o materialny stan swoich kościołów patronowie narolscy 

przez długi czas jednak nie wykazywali. Co więcej, nie zawsze wywiązywali się 

nawet z obowiązków nałożonych na nich aktem fundacyjnym. Stan taki stwier-

dzono np. podczas wizytacji w 1717 r.; Marcin Kalinowski ograniczał wówczas 

plebanowi wolne mliwo we młynie oraz połów ryb w stawach. W 1742 r. pleban 

narzekał, że z powodu ubóstwa ludzi nie może pobierać od poddanych należ-

nych mu świadczeń52. Sytuacja zaczęła się nieco zmieniać w połowie XVIII 

stulecia, gdy dobra narolskie zostały na nowo skupione w rękach rodziny Ło-

siów, najpierw Michała, kasztelana lwowskiego, a później Feliksa Antoniego, 

wojewody pomorskiego. Z Feliksem Antonim Łosiem już podczas wizytacji  

w 1772 r. wiązano nadzieje na budowę nowego kościoła53, ale plany te udało się 

zrealizować dopiero na przełomie XVIII i XIX w., w nowej już sytuacji poli-

tycznej i kościelnej.  

Przy braku większego zainteresowania ze strony patronów proboszczowie 

zmuszeni byli liczyć przede wszystkim na siebie i swoich parafian. Tych ostat-

nich nie było jednak zbyt wielu. W 1742 r. odnotowano w sumie 243 osoby 

przystępujące do wielkanocnej spowiedzi, z których 69 mieszkało we Floriano-

wie, 65 we wsi Narol, 21 w Kadłubiskach, 12 w Chyżach i 28 w Zagrodach54, 

przy czym na parafianach z Chyżów i Kadłubisk nie ciążyły żadne prawem na-

łożone świadczenia i niczego plebanowi nie dawali, „ledwie czasem od katoli-

ków co wyproszą circa confessionem Paschalem”55. W 1750 r. doliczano się 400 

parafian, w 1756 r. 450, w 1772 r. zaś liczbę parafian szacowano na około 500 

osób56. Trudno było zatem liczyć na jakąś nadzwyczajną szczodrobliwość.  

W 1717 r. wizytator zanotował wręcz, że narolanie „kościół blisko mają  

w miasteczku Lipsku, dlatego o kościoły swoje nie dbają”57. Pobożnych zapisów 

 
49 Por. Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 

t. 9, red. M. Korzon, Wrocław 1989, s. 20.  
50 AAL, Rep. 60 A, 154, k. 101v. 
51 AAL, Rep. 60 A, 163, k. 845. 
52 AAL, Rep. 60 A, 153, k. 451; 154, s. 297–298. 
53 AAL, Rep. 60 A, 163, s. 847. 
54 AAL, Rep. 60 A, 156, s. 299–302 (jest tu imienny spis dusz). 
55 AAL, Rep. 60 A, 153, k. 474v’. 
56 AAL, Rep. 60 A, 157, s. 1410; 160, k. 173v; 163, s. 848. 
57 AAL, Rep. 60 A, 153, k. 474v. 
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zapewne jednak nie brakowało. W początkach XVIII w. mieszczanka Anna Go-

golińska legowała działającemu przy kościele florianowskim bractwu św. Anny 

plac, na którym proboszcz Wojciech Wieloński wybudował budynek, który te-

stamentem podarował dla potrzeb bractwa58. Do tegoż bractwa należała też za-

pewne Marianna Chrzanowska, która w swoim testamencie z 7 stycznia 1772 r., 

„uważając potrzebę kościoła narolskiego i zawdzięczając wielkie dobroczynno-

ści dla mnie czynione”, legowała na kościół narolski niebagatelną sumę 2 tys. zł 

oraz różne naczynia cynowe, które miały być przetopione na lichtarze do ołtarza 

św. Anny. Za ten dar oczekiwała odprawiania każdego miesiąca dwu mszy przed 

ołtarzem św. Anny za dusze jej i jej męża59.  

Organizacja i rytm życia religijnego parafii w największym stopniu zależały 

od osobowości proboszcza, jego pobożności, usytuowania w strukturach ko-

ścielnych, zaradności i umiejętności układania sobie współżycia z otaczającą go 

społecznością, którą tworzyli nie tylko katolicy. Wydaje się, że w Narolu-

Florianowie proboszczom udawało się z tych zadań wywiązywać bez wywoły-

wania poważniejszych sytuacji konfliktowych. Poprawnie na ogół układały się 

np. stosunki z rozrastającą się liczebnie narolską społecznością żydowską. Żydzi 

za zgodą biskupa chełmskiego Stanisława Święcickiego (zm. 1696 r.) wznieśli  

w Narolu murowaną synagogę. Zapewne wówczas zobowiązali się do pewnych 

świadczeń (honorarium) na rzecz proboszcza na Boże Narodzenie i Wielkanoc. 

Z późniejszych zapisów wiemy, że były to mięso i korzenie, a także wysyłanie 

latem jednego żniwiarza do pracy na plebańskim folwarku60.  

Niektórzy z proboszczów przejawiali przy tym niezwyczajne zdolności go-

spodarcze i uzyskiwali całkiem przyzwoite dochody. Wspomniany już W. Wie-

loński ufundował w marcu 1715 r. nową kanonię przy kolegiacie zamojskiej, 

uposażając ją kwotą 3 tys. zł. Został wówczas pierwszym seniorem kapituły 

mniejszej, koordynującym prace duszpasterskie wikariuszów przy kolegiacie61. 

W swoim testamencie przekazał też pewne sumy katedrze w Krasnymstawie, 

franciszkanom i reformatom zamojskim oraz kościołowi tomaszowskiemu. 

Trzodę, drób i zgromadzony gospodarski dobytek zapisywał bratu i siostrom, 

„sukcesorowi z tych drobiazgów nic nie zostawuję, bom też i ja na tym miejscu 

nic nie zastał, i owszem, kilkanaście razy po różnych inkursyjach nieprzyjaciel-

skich i ogniu dorabiał się, i za własne swoje pieniądze to wszystko pokupował  

i budował”62.  

Za dobrego gospodarza uznać też trzeba Jakuba Antoniego Krasowskiego, 

kanonika chełmskiego i przez szereg lat dziekana potylickiego, proboszcza na-

 
58 Tamże, k. 452v, 476v. 
59 APL, Księgi grodzkie krasnostawskie, RMO 72, k. 655v–659. 
60 AAL, Rep. 60 A, 153, k. 474; 163, s. 845. 
61 F. Stopniak, Dzieje kapituły zamojskiej, Lublin 1962, s. 39. 
62 AAL, Rep. 60 A, 153, k. 476–477. 
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rolskiego od roku 1721. Na parafii narolskiej zasiadał on ok. 40 lat, wzbogacając 

ją o wybudowaną w 1733 r. nową plebanię, a przy niej piekarnię dla rodziny, 

kryty słomą lamus oraz 4 drewniane stajnie i obory63. Nie zadowalał się przy 

tym dochodami z ziemi znajdującej się na jego uposażeniu, ale w 1752 r. dzier-

żawił też od Nartowskich użytkowaną przez nich część w Narolu wsi64.  

Codzienna krzątanina wokół spraw bytowych, troska o to, jak poradzić so-

bie z piętrzącymi się trudnościami, nie usuwały jednak na dalszy plan obowiąz-

ków duszpasterskich wobec powierzonej sobie społeczności parafialnej. W trak-

cie kolejnych wizytacji biskupich ani razu nie stwierdzono jakichś szczególnych 

zaniedbań proboszczów narolskich w wypełnianiu ich misji. Regularnie spra-

wowane były niedzielne msze z kazaniami i nauką katechizmu, codzienne msze 

i inne wynikające z kalendarza kościelnego cykliczne nabożeństwa. Nie wzbu-

dzał zastrzeżeń szafunek sakramentami, choć w 1624 r. wytknięto proboszczowi, 

iż nie prowadził jeszcze ksiąg metrykalnych chrztów i zawieranych małżeństw. 

Kilkanaście lat później księgi takie już były, wytknięto proboszczowi natomiast, 

że małżeństwa nie są poprzedzane trzema zapowiedziami65. Nieco później za-

prowadzone zostały również księgi zmarłych. Wszystkie one uległy zniszczeniu 

podczas I wojny światowej66. 

Staraniem proboszcza Marcina Łazanowskiego parafia narolska otrzymała da-

towany 23 stycznia 1638 r. indult papieski na każdoroczny odpust 8 września,  

w święto Narodzenia Najświętszej Panny Marii, patronki kościoła67. W 1668 r., 

gdy proboszczem był Grzegorz Wojtkowski, przy kościele narolskim ustanowione 

zostało bractwo św. Anny. Powstało ono na podstawie przywileju udzielonego  

26 lutego 1668 r. przez warszawski konwent bernardynów, pod którego duchową 

pieczą miało pozostawać68. Jak wynika z późniejszych akt wizytacyjnych, bractwo 

to odgrywało ważną rolę w ożywieniu życia religijnego w parafii, a jego członko-

wie byli w czołówce tych, którzy nie szczędzili starań o zachowanie substancji 

kościelnej, zwłaszcza w kościele florianowskim, w jak najlepszym stanie. 

Dużej rangi wydarzeniem w życiu parafii było ustanowienie za zgodą bi-

skupa Walentego Wężyka 1 lipca 1757 r. bractwa różańca świętego, zwanego 

inaczej promotorią różańcową. Zostało ono uposażone sumą 4 tys. zł wyłożoną 

przez podczaszego sochaczewskiego Józefa Jurkowskiego, do niedawna poseso-

ra wsi Chyże (zmarł przed powołaniem bractwa), do której Feliks Antoni Łoś 

 
63 AAL, Rep. 60 A, 156, s. 298. Więcej jego udziale w pracach kapituły chełmskiej zob. J.R. Mar-

czewski, Dzieje chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego, Lublin 2013 (wg indeksu). 
64 CPAH, SGB 347, s. 326–327. 
65 AAL, Rep. 60 A, 149, k. 85v, 129. 
66 Zob. S. Zajączkowski, Archiwum archidiecezjalne obrządku łacińskiego we Lwowie, 

Lwów 1932, s. 15. 
67 AAL, Rep. 60 A, 153, k. 451. 
68 AAL, Rep. 60 A, 154, k. 104v. 
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dołożył 1700 zł i lokował całą sumę na swoich wsiach Lipie i Chlewiska. Z za-

pisu tego osobno ustanowiony ksiądz promotor miał otrzymywać corocznie 7%, 

co dawało 399 zł. Ponadto Łoś przekazał położony w sąsiedztwie kościoła flo-

rianowskiego plac z ogrodem pod budowę rezydencji dla promotora, który po-

nadto z folwarków narolskich miał otrzymywać corocznie 20 półmiarkow zboża, 

hreczkę i groch. W zamian fundator oczekiwał po swojej śmierci cotygodniowej 

mszy za siebie i swoją małżonkę. Pierwszym prebendarzem z tego zapisu został 

już w sierpniu 1757 r. ks. Józef Krauzewicz69. 

Wydaje się, że wypełnianie wszystkich obowiązków duszpasterskich spo-

czywało w przypadku Narola na proboszczach, nic nie wiemy bowiem o ich 

duchownych pomocnikach. Wprawdzie w 1638 r. proboszcz uzyskał od biskupa 

zgodę na ustanowienie wikarego70, ale wobec ogólnego niedostatku duchownych 

w tych czasach do faktycznego powołania chyba nie doszło, w każdym razie  

w aktach informacji o wikariuszach narolskich nie znajdujemy. Przy kościele 

proboszcz utrzymywał organistę, któremu w 1726 r. płacił 24 zł rocznie. Bywało 

jednak i tak, że organisty nie było, „bo ani domu, ani zapłaty należytej nie ma”71. 

Podczas wizytacji w 1638 r. odnotowano przy kościele florianowskim dwu wi-

tryków (Jan Paskudka i Adam Baran), którzy trudnili się zbieraniem danin, pro-

wadzili rejestry dochodów i wydatków i przedkładali je corocznie proboszczo-

wi72. Później o takich pomocnikach proboszcza już nie słyszymy. Dodajmy, że 

proboszcz miał też w swojej pieczy szkołę parafialną i przykościelny przytułek 

dla ubogich (szpital), ale posiadamy o nich jedynie skąpe informacje73. Prawdo-

podobnie funkcjonowały tylko w czasach spokoju i względnej pomyślności ma-

terialnej całokształtu struktur parafialnych. Na liście przedrozbiorowych pro-

boszczów narolskich udało się ustalić 15 nazwisk (zob. aneks). Ostatnim z nich 

był prezentowany przez Feliksa Antoniego Łosia Józef Jan Łoza, instytuowany  

7 września 1770 r. przez biskupa Melchiora Kochnowskiego. Jemu to przypadło 

w udziale zamknąć dzieje parafii narolskiej w szlacheckiej Rzeczypospolitej  

i zainaugurować zarazem nowy ich rozdział pod panowaniem austriackim. 

Choć formalnie kościołem parafialnym pozostawał nadal kościół we wsi 

Narol, to główny nurt parafialnego życia religijnego przeniósł się już wówczas 

do świątyni w dawnym Florianowie, nazywanym teraz powszechnie Narolem, 

ponieważ historyczna nazwa miasta wyszła już wówczas praktycznie z użycia. 

Stan ten usankcjonowany został prawnie przy reorganizacji struktur kościelnych 

wymuszonych porozbiorowymi przesunięciami granicznymi. Jeszcze przez kilka 

 
69 AAL, Rep. 60 A, 161, s. 148–149v (tutaj m. in. statut Promotorii); 163, s. 4. 
70 AAL, Rep. 60 A, 149, k. 129v. 
71 AAL, Rep. 60 A, 153, k. 474v; 154, k. 106 
72 AAL, Rep. 60 A, 149, k. 129v. 
73 Por. J. Chachaj, Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wie-

ku, Lublin 2003, s. 143. 
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lat pozostawał Narol w granicach diecezji chełmskiej, ale już 1 maja 1782 r. 

dostał się wraz z całym dekanatem potylickim pod jurysdykcję biskupów prze-

myskich. W ramach diecezji przemyskiej parafia narolska znalazła się w deka-

nacie lubaczowskim. W październiku 1787 r., przy kolejnej reorganizacji teryto-

rialnej, przeniesiona została do archidiecezji lwowskiej74 i odtąd pod pieczą 

arcybiskupów lwowskich toczyły się dalsze jej losy. 

Aneks 

Proboszczowie parafii narolskiej w dobie przedrozbiorowej 

Skróty: p.w. – pierwsza wzmianka, o.w. – ostatnia wzmianka, nom. – nomi-

nacja biskupia, zm. – zmarł  

 

Stanisław Jaszewski – 28 września 1588 r. (praesbyter, parochus: CPAH, SGB 

184, s. 404). 

Grzegorz Sandomierski – 14 lutego 1604 r. (AAL, Rep. 60 A, 149, k. 85). 

Sebastian Kozubski – 8 lipca 1620 – o.w. 22 kwietnia 1625 r. (AAL, Rep. 60 

A, 107, k. 193v; rezydował już od ponad 10 lat; CPAH, SGB 220, s. 240 – 

obecny przy uposażaniu parafii w Lipsku; przez pewien czas także pro-

boszcz w Płazowie). 

Adam Jaworski – p.w. 17 maja 1627 r. – zm. przed 26 czerwca 1629 r. (AAL, 

Rep. 60 A, 149, k. 129). 

Wojciech Łukowski (Ługowski) – p.w. 26 czerwca 1629 r. – o.w. 14 lutego 

1631 r. (AAL, Rep. 60 A, 149, k. 129, 130v; CPAH, SGB 216, s. 66). 

Marcin Łazanowski – nom. 15 października 1631 r. – o.w. 21 stycznia 1638 r. 

(AAL, Rep. 60 A, 153, k. 451; 150, k. 128v). 

Jakub Kęsicki, proboszcz narolski i lipski – 6 lutego 1650 r. (CPAH, SGB 237, 

s. 447; był następcą Łazanowskiego). 

Florian Telecki – p.w. 28 listopada 1656 r. – o.w. 16 sierpnia 1663 r. (CPAH, 

SGB 245, s. 299; 246, s. 274–275; APL, Księgi grodzkie krasnostawskie, 

RMO 4, s. 186v–187 – równocześnie proboszcz chodywaniecki). 

Grzegorz Wojtkowski – p.w. 26 grudnia 1664 r. – o.w. 7 lutego 1671 r. 

(CPAH, SGB 255, s. 1512; AAL, Rep. 60 A, 151, k. 129v). 

Marcin Fiałkowski – 3 sierpnia 1692 r. (CPAH, SGB 286, s. 1288). 

Wojciech Antoni Wieloński – nom. 23 marca 1701 r. – zm. przed 13 maja 

1716 r. (AAL, Rep. 60 A, 153, k. 449; 473v–474, 476–477). 

 
74 B. Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (968–1939), „Archiwa, Biblioteki i Mu-

zea Kościelne”, 21 (1970), s. 320–323; tegoż, Organizacja terytorialna diecezji przemyskiej 1772–

1850, „Nasza Przeszłość”, 43 (1975), s. 151–152. 



 310 

Stefan Pankiewicz – nom. 13 maja 1716 r. (AAL, Rep. 60 A, 153, k. 449v; 

notariusz apostolski, pleban w Lipsku). 

Jakub Krasowski – nom. 28 lipca 1721 r. – 1 lipca 1757 r. (AAL, Rep. 60 A, 154, 

k. 101v; 163, k. 148 – kanonik chełmski; 1742–1750 – dziekan potylicki). 

Marcin Kosiński – zm. przed 22 sierpnia 1770 r. (AAL, Rep. 60 A, 163, s. 853; 

na s. 853–855 rejestr rzeczy w kościele narolskim po jego śmierci). 

Józef Jan Łoza, kanonik katedralny chełmski – nom. 7 września 1770 r. – o.w. 

7 stycznia 1772 r. (AAL, Rep. 60 A, 163, s. 5, k. 845; APL, Księgi grodzkie 

krasnostawskie, RMO 72, k. 658v; w 1772 r. administrował też jako curatus 

parafią lipską). 
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FOUNDATION OF THE PARISH OF NAROL AND ITS HISTORY  

IN THE PRE-PARTITION POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH 

Su mmary  

Foundation of the parish of Narol, a village located before 1578 on territory of the Diocese of 

Chełm, took place in 1595. Its founder was Florian Łaszcz, who had located the town of Florianów 

on close neighborhood a few years back. In the town, his ancestors built a church, which – alt-

hough was not consecrated by the bishops of Chełm up until the partitions – gathered not only the 

citizens of Florianów for the services, but also of surrounding villages (e.g. Kadłubiska, Chyże). 

Formally, the parish church still remained the one in the country of Narol, but the main current of 

parish religious life was gradually moved to the sanctuary in the old Florianów, starting to be more 

often referred to as Narol. The historic name of the town became practically obsolete at that time. 

This status was legally sanctioned by reorganization of ecclesial structures, forced by post-

partition shifts of borders. For a few more years had Narol remained in borders of the Diocese of 

Chełm, but on May 1st, 1782 got under the jurisdiction of bishops of Przemyśl. As a part of the 

Diocese of Przemyśl, the parish of Narol became a part of the Decanate of Lubaczów. In October 

of 1787, within the subsequent territorial reorganization, it was moved to the Archidiocese of Lviv 

and since then its later fortunes went along under the administration of archbishops of Lviv.   

 

Translated by Jakub Zabłocki 

 

 


