
Ś.  P.                                                                                                                                                                                                                     

odszedł do Pana                                                                                                                                                                      

Ks. Antoni Marian KUKURYK     (4 XII 1927 – 2 V 2001)  

    Urodził się 4 grudnia 1927 r. w Boczkowicach,  par. Książ Mały, diecezja kielecka.  Rodzicami jego byli         

Jan i Maria z Żabickich. 

    Szkołę powszechną ukończył w 1942 r. w Książu Małym i w tym samym roku zaczął uczęszczać do Szkoły 

Handlowej w Miechowie, która jednak po trzech miesiącach została zamknięta przez władze okupacyjne.      

W tej sytuacji przerobił prywatnie materiał trzech klas gimnazjalnych, a we wrześniu 1945 r. rozpoczął naukę 

w  IV klasie Państwowego Gimnazjum  i  Liceum Ogólnokształcącego Męskiego im. M. Kopernika  w Będzinie   

i tam też uzyskał świadectwo dojrzałości 1 czerwca 1948 roku. Wkrótce potem złożył podanie  o przyjęcie do 

Częstochowskiego Seminarium Duchownego. Przyjęty, rozpoczął formację do kapłaństwa studiując  na 

Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kończył pobyt w Seminarium z opinią 

rektora  ks. B. Magotta:  „Bardzo gorliwy, był sacelanem rocznym i dbał bardzo o kaplicę. Nadaje się do pracy 

duszpasterskiej, ale wymaga bardzo roztropnego Ks. Proboszcza, żeby nie przesadzał, a przez to nie szkodził 

swojemu zdrowiu”. 

    Święcenia diakonatu otrzymał 15 lutego 1953 r. w kaplicy seminaryjnej.  Święceń kapłańskich udzielił mu 

biskup Zdzisław Goliński  28 czerwca 1953 r. w katedrze częstochowskiej. 

    Pracował jako wikariusz kooperator kolejno w:  Chruszczobrodzie (1953-54),  Włodowicach (1954-56), 

Czeladzi-Piaskach (1956-57),  Gorzkowicach (1957-58),  w par. Św. Józefa w Częstochowie (1958-62),            

Św. Piotra i Pawła w Zawierciu (1962-1966),  Nawiedzenia NMP w Wieluniu (1966-67),  Św. Andrzeja              

w Sosnowcu (1967-68). 

    Pierwszą i jedyną samodzielną placówką ks. A. M. Kukuryka były Rzejowice. Nominację na tą parafię jako 

administratora otrzymał 12 marca 1968 roku, a proboszcza 10 kwietnia 1985 r.  Jego staraniem w latach 

1968-70 przeprowadzono kapitalny remont kościoła z wymianą podmurówki, całych fragmentów ścian, 

sufitu, dachu i wieży. Zabezpieczono ściany przed wilgocią, dach pokryto gontami. Położono posadzkę 

zamiast drewnianej podłogi. W następnych latach sprawiono pancerne tabernakulum, odnowiono wnętrze 

kościoła. Otynkowano od nowa plebanię i skanalizowano ją. W budynku gospodarczym urządzono salę 

katechetyczną. Sprawiono trzy nowe dzwony.  We wsi Borki zbudowano w 1970 r. kaplicę mszalną                

p.w. Św. Antoniego z Padwy.  Ks. arcybiskup Stanisław Nowak odznaczył go godnością kanonika oraz 

przywilejem rokiety i mantoletu. 

    Lecząc się stale na serce zmarł po krótkim pobycie w szpitalu w Radomsku 2 maja 2001 r. 

    Uroczystości pogrzebowe odbyły się 5 maja 2001 r. w kościele parafialnym w Rzejowicach.  Przewodniczył 

im  ks. arcybiskup metropolita Stanisław Nowak przy współudziale 70 kapłanów.  Pochowany na cmentarzu   

w Rzejowicach. 

                                Ks. Marian Mikołajczyk 

                                Źródło: „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” Nr 5-6/2001, ss. 47-48                    

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa,                                                                                                                           

Prezbiter Antoni Marian,                                                                                                                                           

którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem,                                                                        

radował się wiecznie w niebieskiej chwale.                                                                                                               

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 


