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Koœció³ parafialny pw. Matki Boskiej Czêstochowskiej w Sudragach

Sudragi – wieœ po³o¿ona w za-

chodniej czêœci gminy Sierpc, pomiê-
dzy miejscowoœciami ¯ochowo i 
Gójsk. Liczy ponad 300 mieszkañców. 
Istnia³a ju¿ na pocz¹tku XIV wieku. 
Wiadomo, ¿e w 1375 roku nale¿a³a do 
Iwona, marsza³ka ksiêcia kujawskiego 
- Kazimierza. To on zapewne w drugiej 
po³owie XIV wieku wystara³ siê o pow-
stanie i uposa¿enie parafii, na które 
sk³ada³y siê wsie: Sudragi, Dobacze-
wo, Kokoszczyn, Œniechy, Osówka, 
Maluszyn, Su³ocin i Mniszek (? – za-
pewne Mieszczk). Pierwszy drewniany 
koœció³ powsta³ w tym w³aœnie okresie 
i dotrwa³ do XVII wieku, gdy podczas 
wojen szwedzkich zosta³ ograbiony i 
zniszczony. By³ on pod wezwaniem 
Narodzenia NMP i posiada³ o³tarz œw. 
Stanis³awa i œw. Miko³aja.  Wyludnie-
nie wsi na prze³omie XVII i XVIII wieku, 
sprawi³y, ¿e œwi¹tynia podupad³a i 
przesz³a w posiadanie parafii w Li-
gowie, jako punkt filialny. 

W 1774 roku przeprowadzo-

no gruntowny remont koœcio³a, prak-
tycznie buduj¹c go od podstaw. 
Wizytacja biskupia z 1776 wspomina: 
„koœció³ jest drewniany kszta³tem w 

kwadrat. Wystawiony przez P Jana 
Gozdawê Sudraskiego, tej¿e wsi 
dziedzica. ¯adnego nie masz doku-
mentu i wieœci dojœæ nie mo¿na, gdy¿ 
ten koœció³ nowo po starym budo-
wany, przeto jeszcze nie konsekro-
wany (…) O³tarzów jest trzy. O 
konsekracji ich pewnej nie masz 
wiadomoœci (…) Obrazy w o³tarzach 
kszta³tnego s¹ malowania i ca³e 
ozdobne. Sprzêtów koœcielnych nie 
znajduje siê jako tyle co Mszy œw. 
ubioru s³u¿yæ maj¹ (…) Monstrancja 
srebrna, poz³ocista, innych zaœ do 
koœcio³a ozdób bardzo wiele brakuje, 
jako to: ambony, chor¹gwiów, 
obrazów, krzy¿a, kapów, ksi¹g innych 
nie masz (…) Struktura tego koœcio³a 
jest w dobrej porze, gdy¿ nowo po 
starym budowany (…) Jak okna tak 
drzwi i wszystka zgo³a budowa jest w 
dobrej potrzebie. Furtów czyli prze-

chodów jest dwoje z dobrym zamkniê-
ciem. Wierzch koœcio³a jako i zwierz-
chniej kopu³y dach jest ca³y i dobrze 
podbity kleñcem dêbowym, kopu³y zaœ 
blach¹ pobielon¹, miêdzy któr¹ 
kopu³¹ okna s¹ szklane. Dzwonnica 
drzewiana deskami z wierzchu obita, 
stoi od zachodu s³oñca naprzeciw 
koœcio³a, w której dwa dzwony. 
Cmentarz jest dobrze na nowo opar-
kaniony, koœnica jest drewniana” 

Koœció³ posiada³ trzy o³tarze – w g³ów-
nym umieszczono obraz Narodzenia 
NMP, a w bocznych obrazy œw. Józefa i 
œw. Walentego. Zapewne na prze³o-
mie XVIII i XIX wieku zmieniono 
wezwanie parafii na œw. Walentego. 
Œwi¹tynia s³u¿y³a mieszkañcom przez 
d³ugi czas. Nieprzerwanie nabo¿eñ-
stwa odprawiali w niej ksiê¿a z Ligowa. 
W 1818 koœció³ remontowano. Przez 
wiele lat kompletowano wyposa¿enie 
koœcio³a: zdobiono o³tarze, przyby³o 
liturgicznego sprzêtu. W wiêkszoœci do 
koœcio³a trafia³y niepotrzebne ju¿ w 
Ligowie sprzêty, zastêpuj¹c tam je 
nowymi. W ten sposób zachowane w 
koœciele ornaty pochodz¹ z XVIII i XIX 
wieku. Budynek by³ pere³k¹ poœród 
drewnianej architektury œwi¹tyñ ziemi 
sierpeckiej, a dzia³o siê tak przez 
dobr¹ opiekê jak¹ otaczali œwi¹tynie 
mieszkañcy.

Niestety to, co sta³o siê 19 

sierpnia 1955 okaza³o siê niepoweto-
wan¹ strat¹ dla ca³ej ziemi sierpeckiej. 
Otó¿ tego dnia, jak czytamy na zawie-
szonej w obecnym koœciele tabliczce 
„[zosta³] zniszczony doszczêtnie przez 
po¿ar wsi Sudragi, który spowodowa³y 
ci¹gniki ko³chozój¹ce oporn¹ polsk¹ 
wieœ w dniu 19.08.55 o godz. 16 (…) 
zapali³ siê o godz. 18” Ze œwi¹tyni 
pozosta³y tylko fundamenty. Z urato-
wanych dwóch belek stropowych, 
mocno przypalonych przez ogieñ, 
mieszkañcy zbili krzy¿, który stoi na 
przykoœcielnym terenie do dziœ dnia. 
Przez wiele lat uporz¹dkowywano 
przykoœcielny teren. Podmurówka 
koœcio³a sta³a siê miejscem odprawia-
nia nabo¿eñstw pod go³ym niebem od 
1972 roku. W 1975 roku uzyskano 
zgodê na budowê kolejnego koœcio³a. 
Jednak problemy z materia³ami spra-
wi³y, ¿e budowa przeci¹gnê³a siê a¿ do 
1983 r. W tym¿e roku powo³ano 
parafiê pw. œw. Maksymiliana Kolbego 
a koœció³ wyœwiêcono jako „koœció³ 
parafialny pw. Matki Boskiej Czêsto-
chowskiej”. Budowê prowadzi³ ks. 

Wspó³czesny widok
koœcio³a w Sudragach


