Ksiądz Gargilewicz Seweryn, były proboszcz parafii Kościelne Zaręby, ur. 1823r. zm.
14.10. 1900 r. w Krakowie w klasztorze s. s. Wizytek, gdzie przebywał od powrotu z
Horodyszcza w 1866r.
1. W alfabetycznych wykazach uczestników powstania 1863 r. jest wymieniony ksiądz
S.G. proboszcz parafii Kościelne Zaręby , powiatu ostrołęckiego, górni łomżyńskiej,
którego akta sprawy przechowywał urząd Polowego Audytoriatu Nr. 85 w swoim
drugim wydziale 1864 r. Ksiądz S. G. był pod zarzutem że:
1. W kościele głosił podburzające kazania.
2. Gdy powstańcy szli niszczyć kolej, w pełnym liturgicznym ubraniu
błogosławił ich na tę robotę.
3. Nakazywał włościanom iść i bronić ojczyzny.
Na mocy konfirmacji która wydał nmk. Królestwa Pol., na wniosek Polowego
Audytoriatu z 28 mar. 1864r. nr. 777 ksiadz S. G. został skazany na 12 lat katorgi w
fortecach. W alfabetycznym spisie uczestników powstania 1863 r., pod liczba 235 litery
G
Wymieniony jest ksiądz S. G. proboszcz parafii Kościelne Zaręby, powiatu
ostrołęckiego, guberni łomżyńskiej, który, jak wykazywał przewód sadowy, był winien;
1. Że wygłosił w kościele skrajnie podburzające kazanie, w celu pobudzenia
słuchaczów, by szli do powstania.
2. Że dla obudzenia i podtrzymania ducha w powstańcach razu pewnego
błogosławił ich krzyżem wobec swych parafian.
3. Wzywał parafian do obrony ojczyzny.
Na mocy konfirmacji nmka. Królestwa Pol., z 30 mar. (11kwiet.) 1864r.,nksiądz S.G.
pozbawiony został wszystkich praw stanu i zesłany do katorgi na lat 12 do jednej z
syberyjskich fortec.
Przeciwko księdzu S.G. zeznawali jego parafianie. (A. A. d. Warsz. Ałfawitnyj spisok…
płockago wojennago otdieła I).
Ks. Seweryn Gargilewicz, ur. 1823 r.,
1. Nlk wojn., na powiat, pras, wezwał do swej kancelarii ks. S. G., prob. par.
Zaremby, pow. ostrł. gub. łomż. lecz ks. S. G. na wezwanie to wcale się nie stawił,
za co zapłacił z rozporządzenia władz rządowych 10 rub. kary.
2. Do Konsystorza Pułt. doniósł dziekan dekanatu andrzejewskiego 3 lut. 1864r., że
wojska rosyjskie 1 lut. schwytały we wsi Skłody Stachy koło wsi kościelnej
Zaremby, powiatu ostrow., tamtejszego proboszcza ks. S. G. (który dotąd krył się
przed pogonią kozaków) i odwiozły go do stacji kolejowej Czyżew (na drodze
petersburskiej).
3. Na to pod data 11 kwietnia 1864 r. Nr. 521 bp. płoc. powiadamia Konsystorz
Pułtuski, że od Kom. Rz. W. R. i O. P. 20 mar. (1 kw) b. r. nr. 1905 (4578)
otrzymał wiadomość że ks. S. G. prob. par. Zaremby wyrokiem Kom. Polowego

Sądu Wojn. zatwierdzonym przez nmka., Kr. P., został pozbawiony wszystkich
praw stanu i wysłany na Syberję do ciężkich robót.
4. Jen. plc .na Kr. P. 8 (20) mar. 1864 r. Nr. 1911 donosi do Kom. Rz .W. R. i O. P.,
że aresztowany ks. S. G., prob.par. Zaremby, na mocy wyroku Kom. Sądu
Polowego Wojn., zatwierdzonego przez nmka Kr. P., ma być wywieziony do
katorgi na Syberię.
5. W innym dokumencie o ks. S. G. czytamy; „Za udział w powstaniu na mocy
wyroku sądowego , który zatwierdził nmk Kr. P., wysłany został na Syberię do
robót katorżnych.
6. W spisie zaś gub. płoc. przestępców politycznych czytamy, że śledztwo wykazało
winnym księdza S. G. głoszenia; podburzających kazań do powstańców,
zachęcania ich do wytrwania w walkach i wobec swych parafian błogosławił.
Wobec tego nmk Kr. P. zatwierdził 30mar. (11 kwiet.) 1864 r. wyrok, skazujący
go na pozbawienie wszystkich praw stanu i zesłanie do katorgi na Syberję do
jednej z tamtejszych fortec na 12 lat.
W 1883 r ksiądz S. G. był w m. Horodyszcze gub. penzeńskiej.
12 lutego 1878 r. w Horodyszczu otrzymali po 10 rubli zapomogi: ks. Seweryn
Gargielewicz , były proboszcz parafii Zaręby Kościelne, dekanatu ostrowskiego, diecezji
płockiej, ks. Firmin Mędrekiewicz, ks.Symon Jakowicz (chodzi o tego samego co niżej
ks. Szymona Jakowskiego) i ks. Józef Zagórski, proboszcz parafii Punie, diecezji
wileńskiej.
14 kwietnia 1879 r. w Horodyszczu guberni penzeńskiej, otrzymał zapomogi ks. Szymon
Jakowski , b. proboszcz parafii Zaręby Kościelne, diecezji płockiej 25 r.

