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Urodził się dnia 8 lipca 1908 r. w Pietrusach, gminy 
Olszanka, parafii Hadynów. Dziecinne swoje lata spędził 

pod opieką rodziców, którzy posyłali go do szkoły 
powszechnej w Hadynowie. 30 maja 1920 roku biskup 

Henryk Przeździecki udzielił mu Sakramentu 
Bierzmowania. W krótkim czasie zbliżył się koniec jego 

nauki w szkole powszechnej. Po spędzeniu wakacji na wsi 
rodzinnej, wstąpił do Gimnazjum. W gimnazjum w 

Siedlcach musiał czas swój poświęcić nauce. Mając od 
kilku lat chęci do wstąpienia do Seminarium Duchownego 

aby później zostać nauczycielem Słowa Bożego wśród 
ludzi - podziękował Bogu za pomoc i opiekę nad nim w 

ciągu tych 6 lat nauki. Święcenia kapłańskie otrzymał w 
1932 roku z rąk biskupa Henryka Przeździeckiego...



...Bóg pozwolił, by rozpoczął swą pracę jako wikariusz w 
parafii Kamionna, potem we wrześniu 1933 roku, w parafii 

Łaskarzew do 10 października 1934 roku, gdy objął wikariat 
w Kocku. Bóg skierował jego kroki kolejno do Sokołowa, 
Krzeska, Kłoczowa, by 1 lipca do października 1937 roku 

pracować w parafii Garwolin, skąd, za pozwoleniem biskupa 
mógł udać się na Katolicki Uniwersytet Lubelski, aby 

studiować prawo kanoniczne. Z powodu wybuchu wojny 
zmuszony był studia przerwać, aby podjąć w listopadzie 

1939 roku posługę w parafii Łosice. 10 czerwca 1940 roku 
został przeniesiony do Huszlewa, gdzie przebywałem do 

1943 r. Tegoż roku, 8 kwietnia, Bóg skierował moje kroki do 
parafii w Polskowoli, gdzie był  proboszczem.



Po najeździe niemieckim i rosyjskim na Polskę we 
wrześniu 1939, rozpoczęciu II wojny światowej i 
utworzeniu okupacyjnego, zarządzanego przez 

Niemcy Generalnego Gubernatorstwa kapelan Armii 
Krajowej AK. Po zakończeniu działań wojennych i 
rozpoczęciu okupacji rosyjskiej w 1945 kapelan 

następcy AK — organizacji Wolność i Niepodległość 
WiN — ps. „Głóg”. Zbierał informacje o zbrodniach 

rosyjskiego NKWD popełnionych w uroczysku 
„Baran” w Kąkolewnicy i w jego parafii. Straszony 

śmiercią przez kontrolowane przez Rosjan 
komunazistowskie UB. W końcu zamordowany 

podczas ataku na plebanię przez jednego z 
pracowników UB — trzykrotnym strzałem w tył 

głowy.



MIEJSCE ŚMIERCI PROBOSZCZA



HADYNÓW



HISTORIA OBCHODÓW DNIA PATRONA



PATRON JAKO ŻOŁNIERZ WYKLĘTY 
Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie 
powojenne podziemie niepodległościowe i 
antykomunistyczne – antykomunistyczny, 
niepodległościowy ruch partyzancki, 
stawiający opór sowietyzacji Polski i 
podporządkowaniu
                      jej ZSRR, toczący walkę ze
                      służbami bezpieczeństwa
                      ZSRR i podporządkowanymi
                      im służbami w Polsce. 



UROCZYSKO BARAN
Uroczysko „Baran” w Kąkolewnicy koło 
Radzynia Podlaskiego zwane przez 
okoliczną ludność Małym Katyniem. 
Miejsce śmierci wielu polskich żołnierzy.



TAK WYGLĄDAŁ 
KOŚCIÓŁ W CZASACH  

KSIĘDZA LUCJANA 
NIEDZIELAKA

A TAK WYGLĄDA TERAZ 
47 LAT PO ŚMIERCI 

PATRONA



Nie ten żył długo,
kto wiek przeżył długi 

lecz, kto życie 
wielkimi ozdobił zasługi.

Nie ten żył długo,
kto liczne miał lata, lecz ten,

kto zrobił wiele dobrego dla świata.
                                             Ks. Adam Naruszewicz



Maria
Gorzelnik


