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Roman Bralczyk i ks. Krzysztof 
Kroœnicki.

Koœció³ to budowla oriento-

wana, jednonawowa z ceg³y z niewy-
odrêbnionym prezbiterium. Trójbocz-
nie zamkniêt¹ œcianê wschodni¹ 
oplata dwukondygnacyjna zakrystia 
(przewidziana pocz¹tkowo na pleba-
niê). Do wnêtrza prowadzi troje drzwi. 
Sklepienie sk³ada siê z dwóch po³aci 
nachylonych do siebie pod k¹tem 
ostrym (równoleg³e z dachem).  Od 
zachodu chór muzyczny wsparty na 
dwóch filarach. Do lewej czêœci koœ-
cio³a dobudowana kwadratowa, 
trójk¹tnie zwieñczona wie¿a. Na wie¿y 
zamontowano na samym pocz¹tku 
budowy (w 1975 r.) dzwon – dar ksiê-
dza Romualda Jaworskiego z Boni-
s³awia. Pochodzi on z dzwonnicy 
tamtejszego koœcio³a. Nad naw¹ dach 
dwuspadowy kryty blachodachówk¹, 
nad prezbiterium trójspadowy, zwieñ-
czony chor¹giewk¹ z kogutem. W o³-
tarzu g³ównym sporej wielkoœci, 
rzeŸbiony krucyfiks, oraz taberna-
kulum – dar biskupa p³ockiego – 
Romana Marcinkowskiego. Na œcia-
nach bocznych dwa obrazy – pierwszy, 
lewy, przedstawia patrona parafii – œw. 
Maksymiliana Kolbego – jest to dar 
rodziny Kolberskich, oraz prawy z 
obrazem Mi³osierdzia Bo¿ego – 
ufundowany przez ma³¿onków Gref, 
jako wotum wdziêcznoœci za uzdro-

wienie wnuczki Aleksandry. Wnêtrze 
rozœwietla 9 pó³koliœcie zamkniêtych 
okien wykonanych ze szk³a katedral-
nego. 

W otoczeniu koœcio³a zacho-

wa³ siê tylko jeden nagrobek z dawne-
go, przykoœcielnego cmentarza. 
Poœwiêcony jest on Tekli Rudowskiej 
(1795-1855). 

W czasie budowy koœcio³a 

(przez prawie 10 lat) msze odbywa³y 
siê w wybudowanych wczeœniej po-
dziemiach które wykorzystywano jako 
kaplicê. Gdy brakowa³o materia³ów na 
budowê œcian, mieszkañcy gromadzili 
siê tam jak w normalnym, prywatnym 
pomieszczeniu. 

W 2008 roku koœció³ prze-

szed³ gruntowny remont. W miejsce 
kwadratowych okien zbudowanych z  
tzw. luksferów zamontowano ³adne, 
pó³koliste, z kolorowego szk³a. Wnê-
trze wymalowano na ¿ó³to i bia³o, 
po³o¿ono now¹ posadzkê w prezbite-
rium, przebudowano chór, odnowiono 
¿yrandole. Na koœciele rok wczeœniej 
zmieniono pokrycie dachowe. 

Odremontowany koœció³ jest 

przyk³adem troski mieszkañców i pro-
boszcza o dobro materialne ich parafii. 
To dobrze, ¿e istnieje miêdzy nimi wiêŸ 
i chêæ wspó³pracy. Taki przyk³ad 
powinny wzi¹æ inne parafie, aby rato-
waæ swe historyczne dobro, jakim s¹ 
m.in. œwi¹tynie katolickie.

 
P.S. Nieocenion¹ pomoc przy 
tworzeniu artyku³u okaza³a p. 
Wies³awa Wal – „dobry duch” 
œwi¹tyni w Sudragach, za co jej
w tym miejscu serdecznie dziêkujê.

Tomasz Kowalski
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Koœció³ w Sudragach podczas budowy

Krzy¿ zbudowany z belek wydobytych ze zgliszcz spalonego koœcio³a


