
PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY W PEŁCZYCACH 

 
 
 
 ul. Kościelna 4  

 PEŁCZYCE 73-260  
 tel. 95 7685315 
 wik. 957685015  
 
 
 
      Kościół parafialny: 
     Pw. Narodzenia NMP w Pełczycach 
     - poświęcony: 8 IX 1946 r. 
     - odpust:  8 IX 
 
 Kościoły filialne: 

1. Kościół filialny w Bolewicach pw. MB Częstochowskiej 
- poświęcony: 25 VIII 1946 r. 
- odpust: 26 VIII 
2. Kościół filialny w  Chrapowie pw. Świętej Rodziny  
- poświecony: 1969 r. 
- odpust: niedziela Świętej Rodziny 
3. Kościół filialny w Jagowie pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła 
- poświęcony: 22 X 1947 r.  
- odpust: 29 VI 
4. Kościół filialny w Niesporowicach pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
- poświecony: 4 VI 1947 r. 
- odpust: uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa 
5. Kościół filialny w Sarniku pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
- poświecony: 24 VI 1947 r. 
- odpust: 8 XII 
  

 
Obecni księża: 
o Ks. Henryk Raźniewski – proboszcz 
o Ks. Piotr Kilian - wikariusz 

 
 
   Grupy duszpasterskie:  

o Żywy Różaniec -  9 róż, 
o Ministranci 
o Lektorzy 
o Chór Santa Clara 
o Caritas 
o Rada Parafialna 

 



 

Historia parafii 
 
 Pełczyce należy do jednej  z najstarszych miejscowości Ziemi Gorzowskiej. 
Osada została założona w XIII wieku na bazie wczesnośredniowiecznego 
osadnictwa. Prawa miejskie otrzymały w 1280 roku. Niedługo po tym osiedlili 
się tu Cystersi, którzy zbudowali mały modrzewiowy kościół, a w 1290 roku 
klasztor. W 1482 roku Pełczyce stały się własnością rodziny von Waldow, 
natomiast w 1723 roku zostały wykupione przez państwo pruskie.  
 Pierwsze informacje na temat parafii pochodzą z 15 września 1946 roku 
(kroniki prowadzone przez pierwszego proboszcza parafii -  ks. Franciszka 
Łojka). Pierwotnie Pełczyce obsługiwane były przez księdza niemieckiego  
o polskim nazwisku, który administrował z Chrapowa, gdzie wówczas 
znajdowała się parafia. Po wojnie, do Pełczyc został przeniesiony z diecezji 
częstochowskiej ks. Franciszek Łojek, który w kronice parafialnej używa nazwy 
– Bursztynowo (od Bernstein). 17 sierpnia 1946 roku po dwumiesięcznym 
pobycie oficjalnie objął parafię. Od 1959 roku  proboszczami byli: ks. 
Mieczysław Żołądziejewski, ks. Franciszek Moździerz, ks. Tadeusz Drewek, ks. 
Bolesław Dąbrowski i urzędujący obecnie ks. Henryk Raźniewski. 
 Do parafii, oprócz Pełczyc, należą następujące wsie: Bolewice z kościołem 
pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Chrapowo z kościołem pw. Św. Rodziny, 
Jagów z kościołem pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, Niesporowice z kościołem 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Sarnik z kościołem pw. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz Laskówko, Ługowo, Łyskowo, 
Niepołcko, Trzęsacz, Wierzchno, Wilcze, Żydowo. Razem w parafii znajduje się  
6 kościołów. 
 Z w/w kościołów warto zwrócić uwagę na dwa najstarsze w okolicy: 
kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Pełczycach  oraz pw. Św. Rodziny  
w Chrapowie. Pierwszy został zbudowany w końcu XIII w. z bloków 
granitowych. Przebudowano go w XV w. w stylu gotyckim oraz w XVIII w., gdy 
uległ zniszczeniu w pożarze. Kościół posiada ryglową wieżę zakończoną hełmem 
z 1729 roku. W świątyni znajduje się płaskorzeźba drewniana o motywach 
heraldycznych i liści akantu z XVIII w., a także inskrypcje: jedna z nich to 
informacja o pożarze kościoła, a druga wspomina odbudowę kościoła przez 
króla pruskiego. Po reformacji duszpasterstwo katolickie praktycznie zanikło. W 
latach 30-tych XX w. nabożeństwa dla katolików odprawiali księża z Choszczna 
w sali nad restauracją. W czasie wojny kościół ocalał. Poświęcony został 8 
września 1946 roku. W ciągu wielu lat ulegał różnym przeobrażeniom i 
upiększeniom. W latach 60-tych zmieniono ołtarz oraz witraże (wg projektu 
Ostrzołka z Krakowa). Znajdujący się w kościele ołtarz boczny z drugiej połowy 
XVIII w. pochodzi z nieistniejącego już kościoła w Niepołcku. Znajduje się tu 
także chrzcielnica neogotycka oraz żyrandol z 1906 roku ufundowany przez 
mieszkańców Pełczyc, a wykonany w Berlinie.  
 Kościół pw. Św. Rodziny w Chrapowie pochodzi z XIII w., a przebudowany 
został w okresie późnogotyckim. Kiedy uległ zniszczeniu w czasie wojny, Msze 
św. i inne nabożeństwa odbywały się w kaplicy przy pałacu (do 1968 r.). 
Chrapowo do 1945 roku było siedzibą niemieckiego księdza katolickiego 
Edmunda Helewskiego, który obsługiwał duszpastersko także okoliczne wsie  
i miasta. Podczas wojny ksiądz ten udzielał potajemnie chrztów i pogrzebów 
wywiezionym tu na roboty Polakom. Niestety kaplica dziś już nie istnieje, lecz 



mieszkańcy mogą spotykać się w pięknym kościele, poświęconym w 1969 roku. 
Znajduje się tu również cenna granitowa chrzcielnica z XIII w. 
 W 1993 obecny Proboszcz roku pozyskał zniszczony budynek na tzw. 
”Wzgórzu zamkowym”, w którym  przed wojną znajdowała się szkoła niemiecka, 
potem szpital, a ostatnio ośrodek zdrowia, aby przystosować go na plebanię. 
Dzięki wysiłkom Księdza Proboszcza zarówno kościół jak i plebania z dnia na 
dzień stają się piękniejsze.  
  
 Na terenie parafii znajdują się 2 szkoły podstawowe: w Pełczycach i w 
Chrapowie, Gimnazjum w Pełczycach i przedszkole.  
 Parafia w Pełczycach jest znakomitym przykładem współpracy Księdza 
Proboszcza z władzami samorządowymi, co sprzyja rozwojowi miasta, kościoła  
i pogłębianiu życia religijnego. Są tu organizowane co roku przeglądy piosenki 
religijnej, a ponad 50 lat istnieje chór parafialny Santa Clara. 
 

 

Msze Święte w naszej parafii: 
 

1. Kościół w Pełczycach: 
a/ niedziele i święta: 

o godz. 10:00;  11:30;  18:00 
b/dni powszednie: 

o codziennie o godz. 18:00 
c/ nabożeństwa: 

o w maju – Litania Loretańska do NMP 
o w czerwcu – Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa 
o w październiku – Różaniec Święty 
o w grudniu – Roraty 
o w każdą środę – Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

d/ spowiedź święta 
o 30 minut przed mszą świętą 

e/ kancelaria parafialna czynna: 
o od poniedziałku do piątku – 30 minut po mszy świętej  

f/ odwiedziny chorych: 
o I piątek miesiąca 
 

 

2. Kościół filialny w Bolewicach: 
a/ niedziele i święta: 

o  godz. 13:00 
    b/ nabożeństwa 

o po Mszy Świętej niedzielnej w Wielkim Poście nabożeństwo - 
         Gorzkie  żale 

o w maju – Litania Loretańska do NMP 
o w październiku – Różaniec Święty 

c/ spowiedź święta 
o 30 minut przed mszą 

d/ odwiedziny chorych: 



o I piątek miesiąca 
 

 

3. Kościół filialny w Chrapowie: 
a/ niedziele i święta:  

o godz. 10:15 
b/ nabożeństwa: 

o po Mszy Świętej niedzielnej w Wielkim Poście nabożeństwo - 
         Gorzkie  żale 

o w maju – Litania Loretańska do NMP 
o w październiku – Różaniec Święty 

c/ spowiedź święta: 
o 30 minut przed mszą świętą 

d/ odwiedziny chorych: 
o I piątek miesiąca 

 
 

4. Kościół filialny w Jagowie: 
a/ niedziele i święta:  

o godz. 13:00 
b/ nabożeństwa: 

o po Mszy Świętej niedzielnej w Wielkim Poście nabożeństwo - 
         Gorzkie  żale 

o w maju – Litania Loretańska do NMP 
o w październiku – Różaniec Święty 

c/ spowiedź święta: 
o 30 minut przed mszą świętą 

d/ odwiedziny chorych: 
o I piątek miesiąca 
 
 

5. Kościół filialny w Niesporowicach: 
a/ niedziele i święta:  

o Godz. 8:30 
b/ nabożeństwa: 

o po Mszy Świętej niedzielnej w Wielkim Poście nabożeństwo - 
         Gorzkie  żale 

o w maju – Litania Loretańska do NMP 
o w październiku – Różaniec Święty 

c/ spowiedź święta: 
o 30 minut przed mszą świętą 

e/ odwiedziny chorych: 
o I piątek miesiąca 
 

6. Kościół filialny w Sarniku: 
a/ niedziele i święta:  

o Godz. 8:30 
b/ nabożeństwa: 

o po Mszy Świętej niedzielnej w Wielkim Poście nabożeństwo - 
         Gorzkie  żale 



o w maju – Litania Loretańska do NMP 
o w październiku – Różaniec Święty 

c/ spowiedź święta: 
o 30 minut przed mszą świętą 

d/ odwiedziny chorych: 
o I piątek miesiąca 

 


