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Dzieje kościoła 
  

 pod wezwaniem:  
  

Matki Boskiej    

Królowej Anielskiej    

 
  

   
            

Historię tę poświęcam 
pamięci mojej prababci - 

Karolinie Nowak, 
 która jako młoda  

dziewczyna pomagała przy 

budowie kościoła 
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 Podczas powstań na Śląsku mężczyźni z obawy o własne życie 

ukrywali się. Teoretycznie we wsi zostały jedynie bezbronne kobiety, 

nie umiejące stawiać oporu. Wieś stanowiła w takich okolicznościach 

raj dla złodziei. 

 Podobnie było w Przyworach. Pewnego razu do właścicieli młyna 

przyszedł, jak wspominają państwo Dudowie – „Freikor”. Zażądał od 

nich sporej gotówki. Ponieważ młynarz nie miał tylu pieniędzy, 

ratując swoje życie zaprowadził uzbrojonego mężczyznę do państwa 

Krupop, którzy sprzedali właśnie konia. W momencie, gdy pani 

Krupop chciała otworzyć drzwi, ów mężczyzna strzelił w ich stronę, 

trafiając kobietę w brzuch. Następnie uciekł w stronę stacji kolejowej. 

Pani Krupop po przewiezieniu do szpitala zmarła. 

 Informacja o popełnionym morderstwie szybko dotarła do straży, 

znajdującej się w pobliżu stacji. „Siandary” - jak nazywano 

strażników, próbowali zatrzymać zabójcę. Gdy ten nie reagował na ich 

rozkazy, jeden ze strażników oddał strzał ostrzegawczy. Kula jednak 

odbiła się od torów kolejowych i trafiła „freikora” w nogę. Po 

przewiezieniu do szpitala „freikor” zmarł. Stało się tak dwie godziny 

po śmierci pani Krupop. Na łożu śmierci, jak mówią mieszkańcy wsi, 

morderca wypowiedział te słowa: „Panie Jezu, przebacz mi moje 

grzechy, bo ta była już moją dziewiątą...“. 

 Jako że w Przyworach nie było kościoła, w domu młynarza 

przechowywana była figurka Matki Bożej, z którą mieszkańcy 

Przywór chodzili na odpusty do sąsiednich parafii. Po zabójstwie pani 

Krupop mieszkańcy nie godzili się na to, by figurka nadal 

przechowywana była u młynarza. Powstało pytanie: „Gdzie powinna 

się ona znajdować?”. Część mieszkańców uważała, że należałoby 

przenieść ją do domu państwa Piechotów, u których po dziś dzień 

w ogrodzie stoi duży krzyż. Inni nie chcieli oddać figurki na koniec 

wsi, gdzie znajdowało się zaledwie parę domów. 

W końcu emerytowany ksiądz Senf, mieszkający u państwa Dyga, 

powiedział: „Budujcie kościół zanim ja tu jestem”. 

 

Mieszkańcy wsi podjęli decyzję: „Budujemy kościół”. 

 

 Kościół budowano na placu podarowanym przez państwo Czaja. 

Wcześniej należał on do państwa Krupop. Mieszkańcy Przywór  

bardzo spieszyli się z budową kościoła, ponieważ nie mieli na nią 

pozwolenia. 
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 Po zamordowaniu pani Krupop, mimo dużych starań, nie można 

było usunąć śladów krwi z podłogi. Jednak tuż po wybudowaniu 

kościoła naprzeciw ich posesji, plamy te zniknęły same. 

 W 1922 roku poświęcony został kamień pod budowę kościoła, 

a w 1923 oddano go już do użytku wiernych. 

 

 

     
 

 

 Jak czytamy w księgach metrykalnych z 1966 roku: 

 „Kościół wybudowali mieszkańcy Przywór w 1923 roku”. 

 

 A oto co pisze o kościele na łamach „Oppelner Heimatblatt” Ernst 

Ledwoch - kierownik ówczesnej szkoły w Przyworach: 

 „Tutejszy mały, ale w środku bardzo piękny kościół, został 

wybudowany przy szkole w czasach inflacji. Przywory zwolnione spod 

wpływów Groszowic mają własną władzę kościelną i zarząd, mają 

jednak z sąsiednią wsią Kąty i Chorula wspólnego proboszcza, 

mieszkającego w Kątach. Msze święte odprawiane są tutaj w każdą 

niedzielę i środę”. 

 

 Wzór ołtarza wzięto z kościoła w Polanicy. 

 Fundatorką obrazu Matki Boskiej Anielskiej była żona właściciela 

tartaku w Przyworach pani Maria Grabowska, której życzeniem było 

mieć w ołtarzu swoją patronkę.  
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   ołtarz główny 

 Malarz, któremu powierzono namalowanie obrazu Matki Bożej 

nie wiedział dokładnie jaką Maryję ma namalować. Jak później 

powiedział, sama wyłoniła się z pod pędzla Królowa Anielska. 

 Drewno na ławki ufundował mąż pani Marii Grabowskiej. On też 

dał drewno na dach kościoła. Niestety, właściciel dużego 

gospodarstwa i restauracji zamienił je na drewno gorszego gatunku. 

Mieszkańcy wsi szybko zorientowali się co się stało. Przez ten 

incydent właściciel wyjechał wraz z rodziną z Przywór. 

 Fundatorem ołtarza „Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni” jest 

nieżyjąca już rodzina Kochanków. Przy nim odprawiane były  msze 

święte  w jej intencji. 
 

 Ołtarz „Ofiarowania Pana Jezusa 
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 Pierwsze organy w kościele przypominały wielką szafę 

wyposażoną w  pompkę. Do grania na nich zaangażowane były 

zawsze dwie osoby: organista, którym był pan Ledwoch – nauczyciel 

ówczesnej szkoły w Przyworach, oraz osoba, która wpompowywała 

powietrze do wielkiego wora. Tę funkcję pełnili mieszkańcy Przywór 

oraz starsi uczniowie tutejszej szkoły. 

 Pierwszym kościelnym był pan Kotula, którego ponoć z powodu 

„niechlujnego” poskładania baldachimu, zakupionego przez panią 

Marię Grabowską, za prośbą ofiarodawczyni zastąpił 18 – letni Piotr 

Dyga. Funkcję skarbnika w kościele pełnił pan Piotr Widera, a po jego 

śmierci kościelny – Piotr Dyga. 

 Szybkie tempo budowy kościoła w Przyworach i brak funduszów 

nie wyszło na dobre. Z biegiem czasu kościół zaczął się rozchodzić. 

Przyczyną okazały się zbyt słabe fundamenty. Aby wzmocnić 

konstrukcję kościoła przymurowano do zewnętrznych ścian pomiędzy 

witrażami filary, zaś by zapobiec osunięciu się dachu ściągnięto go 

stalowymi prętami, przygotowanymi wcześniej w kuźni pana Dygi. 

 Gdy kościół wybudowano, wspomina pan Konrad Widera, 

dowożono do niego księdza z Groszowic. Dowozili go mieszkańcy 

Przywór według ustalonych dyżurów. Msza odprawiana była po 

polsku, ale spowiadać uczono wtedy po niemiecku. Do roku 1927 

chodzono pieszo na katechizm do Groszowic, a później - za księdza 

Bloka, nauczano katechizm w Kątach. Później rozdano deklaracje 

i kto chciał mógł uczyć się również spowiedzi po polsku. 

 

 Pierwszym księdzem 

w Przyworach był ksiądz Senf. 

Plebani wtedy jeszcze nie było, 

mieszkał u pana Urbana Dygi, 

naprzeciw kuźni. Gdy zmarł, 

żegnając go, mieszkańcy 

Przywór odprowadzili jadący 

w stronę Opola samochód 

z jego zwłokami aż do ulicy 

Dworcowej. 

 

 Po jego śmierci przez okres około półtora do dwóch lat do kościoła 

w Przyworach nie przywożono żadnego księdza, gdyż mieszkańcy nie 

umieli dojść między sobą do porozumienia. Część wiernych chciała 

księdza pochodzenia polskiego, a część niemieckiego. Polski ksiądz  

 

Ks. Senf – ostatnie pożegnanie 
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Franciszek Haese, był w Groszowicach, zaś proboszczem w Kątach 

Opolskich był ksiądz Blok, z pochodzenia Niemiec /Studia ukończył 

w Poznaniu/. 

 Okres ten nazywano „zamknięciem kościoła”. W rzeczywistości 

jednak kościół nie był zamknięty. Ludzie gromadzili się w nim bez 

księdza. Śpiewali pieśni, psalmy i odmawiali części stałe mszy świętej. 

Podczas nabożeństw najpierw pan Raszowski prowadził wszystkie 

części Gorzkich Żali, a pan Kołodziej odmawiał Drogę Krzyżową. 

Całe nabożeństwo trwało w tamtych czasach około dwóch godzin. 

 Część mieszkańców Przywór jeździła na msze 

święte do Groszowic, część do Kątów. Między 

nimi nie było zgody - wspomina pan Widera - 

takie były czasy. Jedną z rodzin chodzących do 

kościoła w Groszowicach była rodzina, która nie 

uznawała księdza Bloka. 

 

 Negatywne nastawienie do księdza Bloka tej 

rodziny zmieniło się po porażeniu piorunem 

jednego z jej członków - syna Józefa. Gdy pobiegli 

do sołtysa - pana Grabowskiego po samochód, żeby pojechać po 

księdza, nie miało już żadnego znaczenia czy ksiądz jest pochodzenia 

polskiego, czy też niemieckiego. Mimo uprzedzeń zdecydowali się 

pojechać po księdza z Kątów, bo tam było bliżej. 

 Po tym zdarzeniu w niedzielę przed Bożym Ciałem utworzono 

procesję, podczas której wprowadzono księdza Bloka do kościoła 

w Przyworach. Od tego czasu w każdą niedzielę ksiądz Blok 

odprawiał pierwszą mszę w Kątach, a drugą w Przyworach. 

W tygodniu zaś msze w Przyworach odprawiano w środy. 

 Księdza dowozili do kościoła mieszkańcy Przywór bryczką. 

Zdarzyło się jednak również i tak, że ksiądz czekał na bryczkę, ludzie 

na księdza w kościele, a nikt po księdza nie wyjechał. Czasami też 

ksiądz przychodził do kościoła pieszo. 

 Gdy Hitler doszedł do władzy, chciał znieść msze św. w języku 

polskim. Wprawdzie ludzie mogli głosować w zakrystii, w jakim 

języku chcą mieć msze, jednak przed kościołem widniał napis: „Wer 

wählen geht ist ein Pole.” W języku polskim znaczy to: „Kto idzie 

głosować jest Polakiem”. Ludzie więc bali się oddać swój głos 

z obawy o własne życie. 

 

 

 

Ks. Blok 
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 Podczas II Wojny Światowej Przywory, jak powiadają mieszkańcy 

okolicznych wiosek, były osłonięte „płaszczem”. Z relacji pilotów 

ponoć wiadomo, że gęsta mgła nie pozwalała samolotom 

nieprzyjaciela lecącym nad Przyworami na zlokalizowanie celów. 

Mówiono wtedy, że Maryja wzięła Przywory w swoją opiekę 

i osłoniła swoim płaszczem. 

 

 Po II Wojnie Światowej posługę kapłańską 

w kościele sprawował ksiądz Jański, następca 

księdza Bloka. Wtedy też płaciło się za miejsca 

w ławkach. Na jedną ławkę przypadało 10 osób. 

Prócz tego przy ławkach w przejściu stały 

dziewczyny - tak pełny był kościół. W latach 

sześćdziesiątych msze celebrował ksiądz Szwarc, 

mieszkający w Przyworach w domu państwa Matuszek, w tym samym 

domu gdzie kościelny - pan Piotr Dyga. Kościół należał wtedy do 

parafii Kąty Opolskie. 

 

 W lutym 1965 roku miało miejsce I nawiedzenie kopii ikony Matki 

Boskiej Częstochowskiej. Mimo zakazu - były to czasy 

„aresztowania“ obrazu, ludzie licznie zgromadzili się na nocnym 

czuwaniu. Podczas przejazdu obrazu w nocy z Groszowic do kościoła 

w Przyworach cała trasa oświetlona była lampionami. 

 

 Za księdza Szwarca zrobiono w naszym 

kościele centralne ogrzewanie, zakupiono 

dzwony, otynkowano kościół, a tuż przed jego 

odejściem wybudowano kaplicę. Zanim 

rozpoczęto prace przy tynkowaniu kościoła, 

ksiądz udał się pociągiem w pielgrzymkę do 

Częstochowy, prosząc „Czarną Madonnę” 

o opiekę podczas prac, o to by nikomu nic się 

nie stało. 

 

 Kaplicę przykościelną wybudowano również bez pozwolenia. 

Budował ją parafianin Jan Widera. Gdy władze się o tym dowiedziały, 

przyjechała kontrola, kaplica była jednak już wybudowana. Ksiądz 

Szwarc musiał wtedy zapłacić karę w wysokości 300 złotych. 

 
 
 

Ks. Jański 

Ks. Szwarc 
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   kaplica przykościelna 
 

 Figurkę Matki Bożej Fatimskiej do kaplicy przykościelnej 

ofiarowała rodzina Kulik jako podziękowanie za szczęśliwie 

zakończoną operację córki Rity. 
 

                         figurka M. B. Fatimskiej 
 

 Z powodu sędziwego wieku proboszcza parafii 

Kąty - księdza Jańskiego, w roku 1971 parafia ta 

otrzymuje nowego, młodego i energicznego 

proboszcza - księdza Gerharda Sobotę. Ksiądz 

Sobota obowiązany był pełnić również posługę 

kapłańską w kościele w Przyworach. Na miejsce 

księdza Soboty do jego byłej parafii przeniesiono 

księdza Szwarca.  

 

 

ks. Sobota 
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 Za księdza Sobotę unowocześniono wnętrze kościoła, począwszy 

od ołtarza a skończywszy na posadzce. Rozbudowano wtedy zakrystię 

kościoła z prawej strony. Nowa zakrystia pełniła dodatkowo funkcję 

salki katechetycznej. 

   kościół od ulicy Wiejskiej  
 

 Na odpust porcjumkuli, do Przywór przyjeżdżało zawsze dużo 

ludzi, bo właśnie tutaj oprucz kościoła Ojców Franciszkanów w Opolu 

można było uzyskać odpust zupełny. Czasami liczba pielgrzymek 

sięgała 11 - u. 

 Podczas uroczystości 2 czerwca 1981 roku ogłoszono dekret 

w parafiach Kamień Śląski, Kąty i Przywory o założeniu parafii 

w Przyworach Opolskich. W Roczniku Diecezji Opolskiej z 1996 roku 

znajduje się wzmianka o tym, że „parafia Przywory utworzona została 

2 sierpnia 1981 roku i wydzielona z parafii Kąty oraz dołączono do 

niej Miedzianę z parafii Kamień Śląski.” 

 

 Pierwszym oficjalnym proboszczem parafii 

Przywory został i jest nim po dzień dzisiejszy 

ksiądz Józef Kaczmarczyk. Swoją pierwszą 

mszę świętą w kościele w Przyworach odprawił 

2 sierpnia 1981 roku, w dniu odpustu Matki 

Boskiej Królowej Anielskiej. 

 

 W tym czasie pierwsza msza niedzielna odprawiana była 

o godzinie 7.00, a druga o godzinie 10.00.W tygodniu zaś msze 

odprawiane były w poniedziałki, środy, czwartki i soboty. 

W niedzielne popołudnia odbywały się nabożeństwa popołudniowe. 

 

Ks.Kaczmarczyk 
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W święta kościelne pierwsza msza odprawiana była rano, a druga 

wieczorem. Ponadto w październiku odprawiano cztery msze święte 

w intencji róż różańcowych. 

 

 

Krzyż misyjny 
 

 Z krzyża misyjnego, przykręconego do frontowej ściany kościoła 

dowiadujemy się, że pierwsze misje w naszym kościele odbyły się 

w 1937 roku, a następne kolejno co dziesięć lat z jednym wyjątkiem. 

 

   Krzyż misyjny 

 

Wnętrze kościoła pod wezwaniem N.M.P. Królowej 

Anielskiej w Przyworach 
 

 Ołtarz główny przedstawia Matkę Boską Królową Anielską. Po 

obu jego stronach znajdują się witraże: z lewej strony Serca Pana 

Jezusa, a z prawej Niepokalanego Serca Maryi. Za ołtarzem jest 

przejście, z którego korzystają wierni podczas ofiary. Prezbiterium od 

nawy głównej oddzielają częściowo balaski. 

 Z prezbiterium wchodzi się do dwóch zakrystii. Starsza zakrystia 

znajduje się z prawej strony kościoła. Obecnie jest to zakrystia dla 

ludzi chorych. Z lewej strony kościoła znajduje się zakrystia 
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przeznaczona dla księdza i Liturgicznej Służby Ołtarza. W niej 

przechowywane są naczynia, księgi i szaty liturgiczne. Przed 

prezbiterium znajdują się dwa boczne ołtarze: z lewej strony 

przedstawiający śmierć Jezusa na krzyżu a z prawej – ofiarowanie 

Pana Jezusa w świątyni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ambona 
 

       Wnętrze kościoła 

                  po renowacji  

                                                            ks. Soboty 

 

 Po lewej stronie kościoła znajdowała się jeszcze ambona, na której 

widniały postacie czterech ewangelistów. Ambonę niedawno 

rozebrano, gdyż rzadko była używana i rzekomo zniszczona przez 

korniki do tego stopnia, iż jej konserwacja okazała się nieopłacalna. 

Wizerunki ewangelistów przeniesiono na balustradę od chóru.  
 

 chór 
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 Witraże w oknach z lewej strony kościoła przedstawiają postacie:  

 

                              
świętego Jana Nepomucena, świętego Urbana i świętego Rocha,  

 

                                
natomiast z prawej: świętą Barbarę, świętą Jadwigę i świętą Annę. 

 

Na środku kościoła po lewej stronie znajduje się  

 

                                                   
figura świętego Franciszka, a po prawej - figura Serca Pana Jezusa. 

Pod chórem zobaczyć można figury świętego Antoniego i świętego 

Jana Nepomucena. Tam również znajduje się obraz, przedstawiający 

świętego Judę Tadeusza. 
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św. Antoni św. Jan Nepomucen  

 

   św. Juda Tadeusz 

 

Wieża kościelna  
  

 Z prawej strony kościoła znajduje się wieża, przez którą można 

wejść na chór i strych kościelny. 

 Pierwsza dzwonnica wystawała z dachu w przedniej części 

kościoła. Była to drewniana wieżyczka z dzwonem o solidnej 

konstrukcji (przetrwała nawet huragan, który strącił wiele dachów 

z domów). Dopiero w 1939 roku za księdza Bloka postanowiono 

domurować do kościoła wieżę. Budową kierował pan Kacper Szmul. 

Ksiądz Szwarc zakupił dodatkowo dwa dzwony na wieżę. 
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 dzwony podczas święcenia 

 

 Jak powiadają ludzie, aby zaoszczędzić na nie jadł ziemniaki 

z maślanką. Czasami też chodził na obiady do pani Cebuli, a to czego 

nie zjadł dostawał do domu. Dzięki temu mamy teraz na wieży trzy 

dzwony. 

 

 Dzięki dużej ofiarności i pracowitości parafian oraz 

zaangażowaniu księży, wybudowany i systematycznie modernizowany 

kościółek w Przyworach służy codziennie swoim wiernym. 
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Składam również podziękowania wszystkim tym 

mieszkańcom, którzy podzielili się ze mną swoimi 

wspomnieniami, bez których nie byłbym w stanie odtworzyć 

tej historii. 

 

 

 

Jednocześnie informuję, iż paca ta została opublikowana, 

a więc zabrania się powielania oraz rozpowszechniania 

publikacji bez zgody właściciela, a tym bardziej podpisywania 

się pod chociażby fragmentami pracy zgodnie z Dz.U. 1994 nr 24 

poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim. 

         Wojciech Daniel 

 


