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W wyniku zmian terytorialnych po I wojnie światowej i zmian granic, również zmianie uległ te-

ren jurysdykcji biskupa wrocławskiego. W bulli papieskiej z 29 czerwca 1925 r. granice politycz-

ne państwa niemieckiego na wschodzie stały się również granicami diecezji wrocławskiej. W ten 

sposób od diecezji na Górnym Śląsku oddzielono kilka archiprezbiteriatów i przydzielono je do 

nowo utworzonej diecezji katowickiej. Sieraków, jak to było u zaranie jego dziejów, pozostał jed-

nak przy diecezji wrocławskiej. Stan ten przetrwał, aż do czasów, kiedy po II wojnie światowej 

zaczęła się tworzyć na ziemiach śląskich nowa organizacja zarówno polityczna jak i kościelna.  

Na skutek zmiany przebiegu  granicy zachodniej Polski, z części dawnej diecezji wrocławskiej 

na Górnym Śląsku powstała nowa – opolska, obejmująca parafie 39 dekanatów, wśród nich 

dekanat oleski. Obecnie więc Sieraków jako parafia, podlega władzy jurysdykcyjnej biskupa  

w Opolu. Najstarszy zachowany protokół wizytacyjny z 1679 r. mówi o tym, że do parafii Siera-

ków należy również Jeżowa. Następny jednak protokół wizytacyjny z 1688 r. mówi, że należą do 

niej cztery wioski i jedna ferricudina. Były to sama wieś Sieraków, Kowie, Molna, Jeżowa, Kuź-

nica Sierakowska oraz majątek ponoszowski. Ze starej osady Kowie, a następnie z Marców 

oraz Biadacza, powstała w późniejszym czasie wioska Wędzina (Vendzina). Z czasem przyłą-

czono do niej też tzw. Pustkowie Kierockie. Cała wioska w 1819 r. liczyła 453 mieszkańców. 
 

WIOSKI NALEŻĄCE W  PRZESZŁOŚCI I OBECNIE DO PARAFII SIERAKÓW: 
 

JEŻOWA 
 

Jej nazwa pojawia się w dokumentach z 1422 r., co oznacza, że jest najstarszą miejscowością pa-

rafii Sieraków, a drugą po Glinicy miejscowością Gminy Ciasna. W początkach jej istnienia za-

rządzał nią rycerz o imieniu Hans, który za wierność księciu Bernardowi otrzymał ją na wła-

sność w trakcie wojen husyckich. Stosunkowo duża wioska, jak na tamte czasy, już w pierwszej 

połowie XVIII w. posiadała własną szkołę. Początkowo drewniany budynek, w 1823 r. został cał-

kowicie przebudowany. Liczba uczniów systematycznie wzrastała. Rekordowym był 1864 r., gdy 

było ich 190. Daleka droga i związane z tym niedogodności spowodowały, że wśród mieszkańców 

zrodziła się myśl wybudowania,  jeśli nie własnego kościoła, to przynajmniej własnej kapliczki.  

W 1883 r. Lorenz Ochman wybudował małą kapliczkę, którą przekazał następnie gminie, a ta 

zobowiązała się do jej utrzymania i konserwacji. Od czasu do czasu odprawiano w niej nabożeń-

stwa, a czasami też Msze św. Dojrzewała jednak myśl budowy własnej świątyni. Trwało to długo, 

aż wreszcie w 1950 r. zawiązał się komitet budowy kościoła. Myśl ta znalazła również poparcie 

proboszcza z Sierakowa  ks. Alfonsa  Rolnika i Kurii Opolskiej. W marcu 1952 r. przystąpiono 

natychmiast do budowy. Jednak już w czerwcu władze państwowe wstrzymały budowę. Rozpo-

częły się długie pertraktacje z władzami na różnych szczeblach. Wreszcie w czerwcu 1958 r. uzy-

skano zgodę na dalsze prace. 31 sierpnia biskup opolski Franciszek Jop poświęcił kamień  

węgielny. Dzięki wielkiej ofiarności parafian oraz pracy proboszcza, który po całej diecezji głosił 

kazania z prośbą o datki, kościół został zamknięty dachem. W pierwszą niedzielę adwentu  

27 listopada 1960 r. ks. dziekan Antoni Kaleja z Wysokiej dokonał jego poświęcenia.     Cdn. 
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ŚW. URBAN 
 

25 maja w liturgii Kościoła wspominamy św. Urbana, 

patrona naszej parafii. Urban był synem Rzymianina 

Poncjana. Został wybrany po męczeńskiej śmierci św. Ka-

liksta I. Był siedemnastym papieżem. Jego pontyfikat 

przypadał na lata 222-230, czyli okres rozłamu, kiedy  

antypapieżem był Hipolit. Urban miał być dobrym  

kaznodzieją, jego naukom przypisywano nawrócenie 400 

legionistów rzymskich. Hagiografowie przypisują mu 

udział w nawróceniu męczenników: św. Cecylii, jej męża 

św. Waleriana oraz jego brata św. Tyburcjusza. Według 

podania to Urban wydał instrukcję, aby kler do Mszy św. 

używał kielicha i pateny ze złota lub srebra. 23 maja 230 r. 

papież Urban zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie, 

oskarżony o nawrócenie 5 tys. Rzymian. 25 maja został 

pochowany w katakumbach św. Kaliksta przy Via Appia 

w Rzymie, co potwierdza znaleziona tam tablica nagrobna w języku greckim. W średniowieczu 

był jednym z najbardziej popularnych świętych. W jego dzień błogosławiono pola. Jest patronem 

właścicieli winnic, winnej latorośli, ogrodników, rolników i dobrych urodzajów. Św. Urban jest 

wzywany w czasie błyskawic i burz. W ikonografii ukazuje się świętego w pontyfikalnych szatach 

i w tiarze. Jego atrybutami są: kielich, krucyfiks, księga, miecz, winne grono na księdze, kłos zbo-

ża. Niech św. Urban wstawia się za nami u Pana Boga, wyprasza potrzebne łaski, a szczególnie 

umocnienie WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI w naszych rodzinach i parafialnej Wspólnocie. 
 

Z kapłańskim błogosławieństwem – ks. Proboszcz 
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NIEDZIELA – 24.05. – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – Odpust Parafialny Św. Urbana 
  8.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

dary Ducha Św., zdrowie i opiekę MB nad dziećmi w rodzinie BEATY i MARIANA 

KOMPAŁA. 
 

10.00 – SUMA ODPUSTOWA: 1/ Ku czci Św. Urbana za żyjących i ++ PARAFIAN, BUDO-
WNICZYCH, OFIARODAWCÓW i DOBRODZIEJÓW kościoła.    

 2/ Do B. Op. i Św. Urbana z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę  
i zdrowie w rodzinie HALINY i JANA WICHER.  

 Naboż. majowe i Now. do Ducha Św.  /bez procesji/. 
 

PONIEDZIAŁEK – 25.05. – WSPOMNIENIE ŚW. URBANA, PAPIEŻA – Patrona Parafii 

  7.00 – Do B. Op. i Król. Majowej z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., dary 
Ducha Św. i zdrowie dla ARTURA GBUR z ok. 30 rocz. urodzin oraz opiekę MB  
dla całej rodziny. 

 

18.00 – Do B. Op. i Św. Urbana z podz. za odebr. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę, zdro-
wie, dobre urodzaje i deszcz w int. żyjących i ++ ROLNIKÓW ORAZ PARAFIAN. 

 Naboż. majowe o dobre urodzaje i Nowenna do Ducha Św.  /bez procesji/.  
 

WTOREK – 26.05. – Św. Filipa Neri, Dzień Matki 
  7.00 – Do B. Op. i MB Uzdr. Chorych z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie dla mam TERESY KALAMORZ i JADWIGI GRUCA. 
 

18.00 – W int. MATEK naszej parafii, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę MBNP, zdrowie, zgodę i miłość w rodzinach.  

  Naboż. majowe i Nowenna do Ducha Św.  

 

ŚRODA – 27.05. 
  7.00 – Za ++ Franciszka Lelonek w rocz. śm., syna Teodora, ++ rodziców z obu stron 

oraz pokr. Lelonek, Świerczok i Kubik. Naboż. majowe i Nowenna do Ducha Św. 
 

CZWARTEK – 28.05. 
18.00 – Do B. Op. i MB Różań. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla MONIKI HERMAŃSKIEJ z ok. rocz. urodzin i całej rodziny. 
  Naboż. majowe i Nowenna do Ducha Św. 
 

PIĄTEK – 29.05. – Św. Urszuli Ledóchowskiej 
18.00 – /Szk/ Do B. Op. i MB Różań. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie w rodzinie WILKOSZ. Naboż. majowe i Nowenna do Ducha Św. 
 

SOBOTA – 30.05. 
  7.00 – Za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel oraz z rodzin Chmiel i Gbur. 
 Naboż. majowe i Nowenna do Ducha Św. 
   

NIEDZIELA – 31.05. – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., dary Ducha 

Św., opiekę i zdrowie dla KAROLINY MĘCKA z ok. rocz. urodzin i całej rodziny.  
 

10.00 – Za + ojca Alojzego Kubosz w 1 rocz. śm., ++ rodziców Annę i Henryka Sko-
wronek oraz pokr. 

 
 

14.30 – Ostatnie naboż. majowe i do Ducha Św. w int. nowych powołań. 
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1. Bardzo dziękuję  O. KAPISTRANOWI MARTZALL, franciszkaninowi z Borek Wielkich za pro-

wadzenie Odpustu parafialnego ku czci Św. Urbana i wygłoszone kazania. 

2. Dziękuję za posprzątanie kościoła /I. Kowalczyk, M. Kowalczyk/, za przygotowanie wystroju 

świątyni, za prace porządkowe przy kościele, plebanii, na cmentarzu oraz wywóz nieczystości. 

3. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę inwestycyjną odpustową /sztandar parafialny-rolniczy/. W minionym 

tygodniu wykonano pomiary ochronne instalacji elektrycznej i odgromowej: kościoła, ple-

banii i kaplicy na cmentarzu /co 5 lat/; za tydzień kolekta parafialna /montaż piorunochronu 

na kaplicy pogrzebowej/. 

4. Dzisiaj nie ma popołudniowego nabożeństwa, po Mszach św. już ostatni tydzień nabożeństw 

majowych ku czci Matki Najświętszej z Nowenną do Ducha Świętego. 

5. W poniedziałek wspomnienie Św. Urbana, papieża, Msza św. o godz. 18.00, w tym roku 

bez tradycyjnej procesji ulicami parafii do 4 stacji, zapraszam poczty sztandarowe 

6. We wtorek Dzień Matki – pamiętajmy o Nich w modlitwie. 

7. W piątek o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży. 

8. W sobotę 7 diakonów diec. opolskiej przyjmie święcenia kapłańskie /g.11.00 bicie dzwonów/. 

9. Polecam wolne intencje: 25.06. g.18.00, 27.07. g.18.00, 28.07. g.18.00, 29.07. g.18.00, 30.07. 

g.7.00, 31.07. g.18.00, 3.08. g. 7.00, 4.08. g.18.00, 6.08. g.18.00, 11.08. g.18.00, 18.08. g.18.00, 

20.08. g.18.00, 26.08 g.18.00, 27.08. g.7.00, 31.08. g.18.00, 2.09. g.18.00, 4.09. g.18.00, 9.09. 

g.18.00, 10.09. g.18.00, 12.09. g.7.00, 14.09. g.18.00, 16.09. g.18.00, 17.09. g.18.00, 24.09. 

g.18.00, 28.09. g.18.00, 29.09. g.18.00, 30.09. g.18.00. 

10. Ogłoszenie p. Sołtys: w piątek 29 maja o godz. 19.30 na wolnej przestrzeni przy Domu Ko-

munalnym na Kowiu odbędzie się spotkanie wiejskie z zachowaniem środków ostrożności. 

Szczegóły na plakacie w gablotce. 
 
 

    

                     

         


