
Fragment Zakrystii. Meble dębowe do 
dwóch zakrystii wykonał stolarz, p. Wer-
ner Komor z Swierkli w latach 1987—88. 



Kaplica cmentarna. Budowę rozpoczął Ks. Proboszcz 
Henryk Szier w roku 1983. Prace budowlane ukoń-
czono w roku 1984. Kaplicę poświęcił Ks. Prałat Paweł 
Krawczyk z Bobrka w dniu 28 października 1984 r. 
Oprócz miejsca przeznaczonego do sprawowania ob-
rzędów pogrzebowych znajdują się tam: zakrystia, 
chłodnia, biuro zarządcy cmentarza i pomieszczenie 
gospodarcze. 

Ołtarz w Kaplicy cmentarnej. Wcześniej 
ustawiony w kościele. Płaskorzeźba w 
formie  tryptyku w drewnie przedstawia 
scenę Sądu Ostatecznego i Historię na-
szego Odkupienia. 



Plebania wybudowana w latach 1924—26 i zamieszkana od roku 1926. 
Budynek piętrowy, budowany z cegły, cały podpiwniczony. Ostatni kapi-
talny remont został przeprowadzony w roku 1984. 

Nowy dom katechetyczny im. Ks. Jerzego Popiełuszki wybudowany na 
działce kościelnej pomiędzy kościołem a plebanią. Autorem projektu był 
mgr. inż. Lech Kruk i inż. konstruktor Ryszard Kazejak. Budynek jest 
1-piętrowy, cały podpiwniczony. Mieści 4 salki katechetyczne, Kaplicę 
M.B. Częstochowskiej na 200 osób, bibliotekę, pokój katechetów, pokój 
pomocy naukowych i kuchnię. W piwnicach pracownię dekoratorską, salę 
rekreacyjną, 2 salki dla spotkań służby liturgicznej i grup młodzieżowych 
oraz sanitariaty. 



Niezależnie od lekcji religii dla dzieci i młodzieży oraz kate-
chez dla dorosłych, wierni mają możliwość korzystania z litera-
tury i książki religijnej w bibliotece parafialnej.  Bibliotekę 
prowadzi p. Teresa Czech przy pomocy grupy dzieci. 

Dzieci szkolne i młodzież należą do prowadzonych w parafii 
grup: ministrantów, lektorów, Marianek, scholi. Młodzież 
oazowa i pozaoazowa pracuje w parafii  w grupach zaintereso-
wań: misyjnej, charytatywnej, liturgicznej i dekoratorskiej. 
Zainteresowanie młodzieży sięga szerzej, obejmuje także 
swoją działalnością teatr. Ks. Ginter Żmuda (poprzedni ks. 
wikary) zainicjował przedstawienia teatralne, które odbywały 
się w kaplicy w starym domu katechetycznym (obecnie w 
remoncie). 

Opracowanie folderu:  ks. Leopold Rychta, ks. Marek 
Wieczorek i ks. Waldemar Spyra 
Opracowanie graficzne  i techniczne: Marian Olender 
Zdjęcia wykonał Zdzisław Czaja. 
PZGraf.  W-w 228/89 

Lekcje religii w parafii  prowadzą kapłani: ks. proboszcz Leopold Rychta, ks. 
wikary Wiesław Żurawski, ks. wikary Waldemar Spyra, siostry zakonne 
Jadwiga i Salezja oraz katechetka Maria Tarnawska. Opiekę nad domem 
katechetycznym sprawuje p. Anna Baran. 



Dnia 24 września 1989 r. Ordynariusz Diecezji Opolskiej ks. bp A. Nossol dokonał uroczystej 
konsekracji ołtarza i kościoła parafialnego  pod wezwaniem Dobrego Pasterza. 

Bogu niech będą dzięki! 




