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KOŚCIÓŁ  ŚW. PIOTRA  I  PAWŁA W SIERAKOWIE ŚL. 
 

 

 

Z czasem drewniany budynek kościoła zaczął coraz bardziej chylić się ku upadkowi, mimo iż ko-
lejni proboszczowie starali się przedłużyć jego żywot. Do nich należał proboszcz ks. Andrzej Ba-
ron, który w 1801 r. wyremontował go gruntownie od zewnątrz oraz pokrył nowym dachem. Mi-
mo kolejnych starań stan kościoła był coraz gorszy. W 1827 r. w znacznym stopniu obsunęła się 
południowa strona od strony prezbiterium. Stan taki zaczął zagrażać bezpieczeństwu wiernych, 
gdyż nadwyrężona wiekiem budowla mogła runąć im na głowy. Aby temu zapobiec, w 1842 r., 
ściany budynku wzmocniono drewnianymi drągami i podporami. Mimo tych zabezpieczeń in-
spektor budowlany z Kluczborka Bekmann, na prośbę parafian wykonał projekt całkowitego re-
montu kościoła. Jego koszt był na tyle duży, że proboszcz oraz patronowie kościoła wraz z przed-
stawicielami gminy, doszli do wniosku że taniej będzie wybudować nowy kościół. Do tego projektu 
szczególnie przychylny był patron parafii w Sierakowie Aleksander Szembek. Gotów był nawet dać 
parcelę pod budowę nowego kościoła przy końcu wsi, aby zlikwidować niedogodność, jaką było 
zbytnie oddalenie od kościoła. Początkowy entuzjazm, zarówno ze strony patronów jak i przedsta-
wicieli poszczególnych gmin, uległ ostudzeniu w chwili, gdy uświadomiono sobie koszty, jakie 
trzeba będzie pokryć. Powszechnym zwyczajem było wtedy, że wszelkie koszta związane z remon-
tem lub budową kościoła oraz zabudowań farskich rozkładały się na tzw. patrona wsi oraz gminę. 
Patron świadczył 2/3 ogólnej sumy, zaś parafianie 1/3. W Sierakowie była to o tyle skomplikowana 
sprawa, że właścicielami patronatu było kilka osób. Prawami patronatu dzielili się właściciele ma-
jątku Sierakowa, Wędziny, Jeżowej, Molnej i Ciasnej. Sprzeczne zdania w ich gronie często unie-
możliwiały, a w najlepszym wypadku opóźniały wszelkie inwestycje. Jak się wkrótce okazało za-
równo patronat jak i gmina nie bardzo na poważnie podchodziły  do sprawy budowy nowego ko-
ścioła. Zaniechano nawet  starań o konserwacje starego budynku kościelnego. W tej sytuacji gene-
ralny wizytator, widząc katastrofalny stan budynku, kategorycznie zażądał 1850 r. rozpoczęcia 
działań w sprawie budowy nowego kościoła. Nakazał przedłożenie projektu budowy w terminie do 
czterech tygodni w Kurii Wrocławskiej. Wobec tak postawionej  sprawy, w 1851 r. powołano spe-
cjalny fundusz na budowę  świątyni. Bardziej ofiarni w zbieraniu pieniędzy byli jednak chłopi – 
parafianie, niż właściciele ziemscy. Ci drudzy nie byli też do tego zbyt chętni. Właściciel Wędzi-
ny von Spiegel stwierdził, że nie uznaje patronatu i odmówił wszelkiej pomocy. Podobnie stwier-
dzili w 1851 r. Kościelscy, również właściciele Ponoszowa twierdząc, że ich majątek został oddzie-
lony od Wędziny, na której pozostały wszystkie zobowiązania hipoteczne wynikające z posiadania 
praw do majątku.                     

 

C.d.n. – ks. Proboszcz 
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XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.07. /kolekta gospodarcza/ 
  8.00 – Do B. Op. i ku czci Św. Urbana, o błog. Boże, opiekę, zdrowie, dobrą pogodę, 

szczęśliwe żniwa i dobre urodzaje dla ROLNIKÓW z RODZINAMI naszej parafii.  
 

 

Poświęcenie nowego sztandaru parafialnego-rolniczego ŚW. URBANA. 
 

10.00 – Za ++ syna Krzysztofa Wiener w 5 rocz. śm.,  Józefa Winer, Józefa Kasprzik i ro-
dziców oraz ++ z tego miejsca. Naboż. eucharystyczne. 

 

 
 

PONIEDZIAŁEK – 13.07. – Dzień Fatimski, Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 
18.00 – Do B. Op. i Św. Urbana, o błog. B., zdrowie i szczęśliwe żniwa w rodzinie ERNE-

STA LESIK. Poświęcenie 2 nowych obrazów: Jezusa Miłosiernego i Św. Jana Pawła II. 
  
Różaniec fatimski, procesja ze świecami i figurą MB Fatimskiej w int. 9 Róż Różańco-
wych, Rodzin Szensztackich, Apostolatu Margaretka. 

 

WTOREK – 14.07. 
  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdro-

wie dla MICHAŁA w 25 rocz. urodzin i całej rodziny LESIK.  
 

ŚRODA – 15.07. – Św. Bonawentury 
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdro-

wie w RODZINIE oraz za + siostrę Agnieszkę – of. od M. Leschik. 
 

CZWARTEK – 16.07. – Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 
18.00 – Za ++ Marię Lelonek w rocz. śm. oraz z rodzin Lelonek i Kubik. 
 

PIĄTEK – 17.07. 
18.00 – Za ++ żonę Mariannę Parkitny, syna Dariusza Parkitny, rodziców Parkitny  

i Dyksik, swatkę Henrykę Loska, swata Józefa Góra i szwagra Czesława Sykul-
skiego. 

 

SOBOTA – 18.07. 
  7.00 – Za ++ rodziców Annę i Bernarda Kompała, Matyldę i Emila Chmiel oraz  

dziadków z obu stron. 
 

11.30 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog., 
opiekę i zdrowie dla Jubilatów MAGDALENY i ANDRZEJA JONEK w 30 rocznicę 
ślubu oraz potrz. łaski dla dzieci z rodzinami i wnuczek. 

 

18.00 – Za ++ ojca Jerzego Michalak w 2 rocz. śm. oraz rodziców Helenę i Józefa 
Michalak. 

 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.07. – Tydzień Św. Krzysztofa /kolekta gospodarcza/ 
  8.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

zdrowie i opiekę dla dzieci w rodzinie BEATY i MARIANA KOMPAŁA. Błog. kiero-
wców i poświęcenie pojazdów. 

10.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., dary 
Ducha Św., zdrowie i dobre wyniki w nauce dla JESSICI WOŚ z ok. 18 rocz. urodzin 
i całej rodziny. Błog. kierowców i poświęcenie pojazdów. 

AA KK TTUUAALLNN OO ŚŚ CC II     PPAARR AA FF II AALLNN EE   
  
 

1. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary na potrzeby gospodarcze. Dziękuję 3 Rodzinom rolniczym: P. i A. 
Huć, B i B. Sklorz, Ł. i K. Roj oraz Parafianom za ofiarowanie nowego haftowanego sztanda-
ru rolniczego Św. Urbana i Św. Izydora – patronów Rolników /7 tys. zł/. Poprzedni sztandar 
rolniczy służył ponad 30 lat, którego dalej będziemy używać w czasie niesprzyjającej pogo-
dy. Trwa również remont wejścia do kotłowni /skuto odpadające na murkach płytki klinkie-
rowe, będą położono nowe, a na wierzchu płyta granitowa/. 

 

2. BÓG ZAPŁAĆ Rodzinom E. i J. Lesik oraz J. i M. Wołek za ofiarowanie do kościoła obrazów 
z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i Św. Jana Pawła II. 

3. Dziękuję za sprzątanie kościoła /I. Biber i M. Gierat/. 
 

4. Dzisiaj Odpust w Wysokiej, a z tydzień w Starym Oleśnie. 
 

5. W poniedziałek Dzień Fatimski, po Mszy św. różaniec fatimski w intencji 9 Róż Różańco-
wych 6 żeńskich, 2 męskich i 1 rodziców z dziećmi, z procesją ze świecami i figurą MB Fatim-
skiej, którą niech poniosą 4 Panie Rolniczki. ZNAJDŹMY CZAS!!! 

 

6. W sobotę pielgrzymka do Sanktuarium MB Szkaplerznej w Czernej k/Krakowa. Koszt 70 zł, 
zapisy w zakrystii do czwartku, wyjazd o godz. 6.15 z parkingu k/szkoły w Wędzinie. 

7. W przyszłą niedzielę po Mszach św. błog. kierowców i poświęcenie pojazdów ku czci  
Św. Krzysztofa. Przy poświęceniu pojazdu zbiórka na środki transportu dla misjonarzy diecezji 
opolskiej pracujących na misjach – możemy złożyć ofiarę za każdy bez wypadku przejechany 
kilometr – otrzymamy pamiątkowy brelok rybkę lub św. Krzysztofa do kluczy. 
 

8. Wolne intencje: niedziela 2.08. g.10.00 /będzie ks. neoprezbiter/, 11.08. g.18.00, 21.08. g.18.00, 
26.08. g.18.00, 31.08. g.18.00, 10.09. g.18.00, 12.09. g.7.00, 14.09. g.18.00, 16.09. g.7.00, niedziela 
27.09. g.8.00, 29.09. g.18.00, 30.09. g.18.00, 1.10. g.18.00, 5.10. g.18.00, 14.10. g.18.00, 19.10. 
g.18.00, 21.10. g.18.00, 27.10. g.18.00, 29.10. g.18.00, 30.10. g.18.00, 31.10. g.18.00, 6.11. g.17.00, 
13.11. g.17.00, 18.11. g.17.00, 19.11. g.17.00, 25.11. g.17.00, 27.11. g.17.00, 4.12. g.17.00, 12.12. 
g.8.00, 15.12. g.17.00, 16.12. g.17.00, 17.12. g.17.00, 18.12. g.17.00, 19.12. g.8.00, niedziela 
20.12. g.8.00, 24.12. g.7.00. Proszę o ich rezerwacje! 

 

9. Na wiosnę/lato 2021 r. czeka naszą parafię już KONIECZNA ze względów budowlanych  
i estetycznych poważna inwestycja zewnętrznego MALOWANIA KOŚCIOŁA, wieży i budynku 
gospodarczego /tynk po 20 latach od zakończenia budowy kościoła wciąga wodę z opadów 
deszczu i trzeba zapobiec dalszemu niszczeniu murów przez warunki atmosferyczne jak 
deszcz, śnieg czy mróz/. Patrząc na miniony okres, to zostało zrealizowanych wiele po-
ważnych i niezbędnych renowacji w kościele, wokół niego, plebanii, w kaplicy i na cmenta-
rzu z uwzględnieniem bieżących płatności. Jako Proboszcz parafii, która w 2021 r. będzie ob-
chodzić 40-lecie samodzielnego istnienia /1 stycznia 1981 r. odłączenie od Sierakowa Śl./  
jestem przekonany, że jako wspólnota parafialna, która przed ponad 20 laty wybu-dowała 
tak dostojną pod względem architektonicznym świątynię, również teraz zdoła udźwignąć to 
niełatwe ZADANIE! Dlatego otwarto specjalne KONTO INWESTYCYJNE na ten cel, na które 
od jesieni br. będzie przeznaczanych już większość zbiórek parafialnych, również tych indy-
widualnych, rodzinnych /według woli ofiarodawców/. 

 

Z wyrazami podziękowań i uznania – ks. Proboszcz 
 

 
 

Rzymskokatolicka  Parafia  Św.  Urbana  w  Wędzinie 
 

BANK  SPÓŁDZIELCZY  W  ZAWADZKIEM  ODDZ.  OLESNO 
 

Nr konta    36 89090006 0040 0411 3068 0003 
 

tytułem: na malowanie kościoła 
 

Gazetka  przeznaczona  jest  do  użytku  wewnętrznego  parafii 


