
 



PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. Św. JERZEGO w SZCZEGLICACH 

(województwo świętokrzyskie, powiat staszowski, gmina Bogoria; diecezja sandomierska, dekanat 

Klimontów) 

 

 

AKT MAŁŻEŃSTWA: BUDZYŃSKI STANISŁAW i JABŁOŃSKA MATYLDA AM 1892/12 

 

na lewym marginesie stronicy: 

No 12. Domaradzice Stanisław Budzyński z Matyldą Jabłońską 

 

 

Działo się w Szczeglicach [dnia] dziewiątego/dwudziestego Sierpnia Tysiąc osiemset 

dziewięćdziesiątego drugiego roku o godzinie ósmej wieczorem. Oznajmiamy że w obecności 

Świadków Stanisława Porembskiego lat pięćdziesiąt i Teofila Zybały lat dwadzieścia osiem 

mających wieśniaków mieszkających w Szczyglicach zawarto tegoż dnia religijny związek małżeński 

pomiędzy Stanisławem Budzyńskim kawalerem lat dwadzieścia dziewięć mającym, dzierżawcą 

majątku Grabków, synem Jana i zmarłej Alberty z domu Wiśniewskiej, małżonków Budzyńskich, 

urodzonym w mieście Warszawie w parafii Świętego Aleksandra a zamieszkałym w Grabkowie, 

parafii Świętomarz – a Matyldą Jabłońską panną lat dwadzieścia dwa mającą córką Edwarda i 

zmarłej jego żony Michaliny z domu Wietrzykowskiej, urodzoną w Kobylanach, parafii Skarszew, a 

mieszkającą w Domaradzicach przy Ojcu. Małżeństwo to poprzedziła jedna tylko zapowiedź 

ogłoszona jednocześnie w Świętomarskim i Szczeglickim Parafialnych Kościołach w niedzielę[?] 

[dnia] drugiego/czternastego/ Sierpnia tegoż roku, od dwóch zapowiedzi nastąpiło zwolnienie 

[wydane przez] Biskupa Diecezji Sandomierskiej z [dnia] dwudziestego trzeciego Lipca/czwartego 

Sierpnia Tegoż roku za Numerem tysiąc sto sześćdziesiąt. – Nowo zaślubieni oświadczyli że umowa 

przedślubna między nimi zawarta nie została. Religijny obrzęd dokonany został przez księdza 

Stanisława Zdzitowieckiego Kanonika Katedry Sandomierskiej z zezwolenia i w obecności 

miejscowego Proboszcza parafii. Akt ten świadkom niepiśmiennym przeczytany przez Nas, Nowo 

zaślubionych i Ojca panny młodej podpisany [został]. 

Ks.[iądz] M.[ichał?] Hellich[?] Proboszcz par[afii] szcz[eglickiej] 

Stanisław Budzyński 

Edward Jabłoński 

Matylda z Jabłońskich Budzyńska 

 

 

dopisek na lewym marginesie stronicy: 

 

Na podstawie prawomocnego postanowienia Radomskiego Sądu Okręgowego z [dnia] 8-ego 

października 1899 roku, akt ten poprawiony [został,] a mianowicie: po słowach „pomiędzy 

Stanisławem” dopisano „Cyrylem”, po słowach „synem Jana” dopisano „Nepomucena”, w miejsce 

słów „zmarłej Alberty” napisano „zmarłej Albertyny – Antoniny”, a po słowach „a Matyldą” 

dopisano „Józefiną – Aliną”. Urzędnik Stanu Cywilnego Parafii Szczeglice (podpisał) Ks.[iądz] L. 

[Tareło albo Tarło?] 

[…….?]: Sekretarz Wydziału Hipotecznego L.[?] Markiewicz 

 


