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Grzędzin, a zarazem wie-
le sąsiednich miejscowości, leży  
w górnym dorzeczu prawobrzeż-
nej Odry na Śląsku Opolskim  
w Ziemi Kozielskiej. Możliwe,  
że miejscowości te posiadały pra-
dawne korzenie, o czym świadczą 
odkrycia archeologiczne prowa-
dzone przed II wojną światową. 

WIELKI  JUBILEUSZ 
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wtórną falą zarobkową. Nie mniej Parafia Grzędzin pozostaje wciąż ,,żywą” 
parafią. Wskazuje na to religijność i dość silna więź przeważającej czę-
ści wiernych. Wiąże się to z pobożnością maryjną, gdzie Maryja odbiera 
cześć w obrazie tzw. Matki Boskiej Grzędzińskiej, której obraz  znajduje się  
w bocznym ołtarzu, a także w obrazie (kopii) Matki Boskiej Jasnogórskiej oraz 
w udziale w nabożeństwach maryjnych. Obraz matki Boskiej Grzędzińskiej 
ufundował Georg von Larisch, Pan na Dolędzinie, za czasów proboszcza Jana 
Turończyka. Obraz był celem licznych pielgrzymek okolicznych mieszkań-
ców, którzy pozostawiali na ołtarzu liczne wota za wysłuchanie swych próśb. 
Szczególną czcią lokalnej społeczności cieszy się św. Urban, ku którego czci  
w maju odbywają się procesje po polach, a następnie uroczyste Msze zarów-
no w kościele parafialnych jak i w Witosławicach, gdzie znajduje się duża 
kaplica poświęcona temuż świętemu. Podobne Msze odbywają się rokrocz-
nie w Łańcu, gdzie szczególną cześć odbiera św. Antoni. 

Z dawna, już od czasów Ks. Prob. Urbana Jurczyka parafia słynęła z po-
bożności eucharystycznej, co zaznaczono podczas wizytacji biskupiej i jako 
taka zachowała się w grzędzińskiej parafii. Przywiązanie do kościoła wierni 
grzędzińscy ujawniali i czynią to nadal – w wielkiej ofiarności. Zarówno 
dotyczyło to budowy, jak i odbudowy (po zniszczeniach wojennych) obec-
nego kościoła oraz budowy kościoła w Ponięcicach. Podobnie z odnową:  
jak malowanie czy tynkowanie świątyni, uposażenie w nowe dzwony, dbałość  
o wystrój prezbiterium, wykonanie nowej instalacji grzewczej, pokrycie da-
chu budynku kościelnego oraz plebanii, wykonanie parkingu przykościel-
nego (z pomocą Gminy), troska o cmentarz, jak i wiele pomniejszych inwe-
stycji. 

Nie byłby to pełny obraz Parafii, gdyby nie wspomnieć o rozmaitych gru-
pach działających w ramach duszpasterstwa parafialnego: istnienie tzw. 
,,róż różańcowych”, szafarzy Komunii św. (4), Rady Parafialnej, Caritas para-
fialnego, służby liturgicznej, chóru kościelnego, orkiestry parafialnej, Dzieci 
Maryi. Bardzo uroczyście obchodzone są co roku dożynki parafialne, czasem 
także gminne.

Nie można zapominać o wszystkich kapłanach, czy to proboszczach czy 
wikarych, którzy z ogromną gorliwością starają się służyć powierzonym  
im wiernym. 

Wszystko to bowiem ma służyć jednemu celowi, by parafianie grzędziń-
scy wraz ze swymi duszpasterzami byli autentycznie ,,żywymi kamieniami  
w budowli, gdzie kamieniem węgielnym jest Chrystus”. 

Ks. Prob. Szczepan Wardenga        
Grzędzin, 05.09.2014 r.  

PARAFII  GRZĘDZIN
750  lat

Orkiestra parafialna

Korowód dożynkowy

Ołtarz Matki Boskiej Grzędzińskiej

Chór kościelny

 Kościół - widok współczesny

 Ilustracja ze starej książki  
przedstawiająca Kościół  

w Grzędzinie

Widok z lotu ptaka na Kościół Prafialny
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Potwierdzają to współczesne opracowania, mówiące o licznych stanowi-
skach archeologicznych. 

 O miejscowości Grzędzin (Grezen), jak i o Parafii Grzędzin, dowiadujemy 
się z dokumentu, który informuje o przekazaniu na własność Parafii Ma-
ciowakrze ojcom cystersom z Rud Raciborskich przez biskupa Tomasza I. 
Świadkiem tejże ,,transakcji” był pleban grzędziński Nassagnevus, dokument 
zaś pochodzi z 19.03.1264 r. Skoro w tymże dokumencie jest wzmianka  
o plebanie, a więc proboszczu, to przypuszcza się, że w Grzędzinie znajdo-
wał się również kościół. Była to budowla drewniana, o czym wspomniano  
w późniejszych aktach wizytacyjnych biskupów wrocławskich, którym rów-
nież podlegała grzędzińka parafia. W tamtym czasie istniał w Grzędzinie 
również gród obronny, który powstał z myślą o zabezpieczeniu się przed 
napadami rabunkowymi ze strony Morawian i Czechów. Aby poinformować 
inne grody (znajdujące się po drugiej stronie Odry, zwłaszcza w kierunku 
Sławięcic) o zbliżającym się zagrożeniu, wysyłano sygnały ostrzegawcze.  
Za dnia były to znaki dymne, nocą zaś płomień z ogniska. 

Na przestrzeni  wieków parafia  grzędzińska posiadała 3 kościoły. Pierwszy 
z nich to wspomniany już kościół drewniany, który przetrwał do połowy  
XVI w. Został zastąpiony przez nowy, częściowo murowany, o szkielecie 
drewnianym, przy którym stała drewniana dzwonnica. Kościół ten został 
wzniesiony przez protestantów w latach 1551-1554 (,,Kirche von Luthera-
nen  gebaut”). Wymieniony w dokumentach proboszcz, urzędujący w tym 
czasie w Grzędzinie, sam prawdopodobnie był luteraninem, podobnie jak 
większość parafian. Po niedługim czasie kościół znów stał się kościołem ka-
tolickim, a i wielu wiernych powróciło do katolicyzmu.

Obecny kościół parafialny pod wezwaniem św. Piotra i Pawła Apostołów 
został zbudowany w stylu neogotyckim w 1874 r. Urząd proboszcza spra-
wował wtedy ks. Jan Mikulla. Znaczący udział w budowie nowego kościoła 
parafialnego miał patron Parafii Grzędzin, piastujący urząd rządcy prowin-
cjonalnego - Edward von Dittrich, wówczas właściciel dóbr w Ciężkowi-
cach (2/3 kosztów). Pozostała część kosztów (1/3) należała do mieszkańców  
z Parafii Grzędziny.

Pod koniec II wojny światowej, gdy Rosjanie wkraczali do Grzędzina, woj-
sko niemieckie wysadziło wieżę kościoła, niszcząc niemałą część jego wnę-
trza, doprowadzając tym samym budynek do ruiny. Mimo tragedii miesz-
kańcy parafii postanowili odprawić Mszę Świętą w budynku starej szkoły. 

Choć sytuacja powojenna nie była łatwa, postanowiono od razu przy-
stąpić do odbudowy domu Bożego. Zadania tego podjęli się ks. proboszcz 
Wiktor Woźniak i parafianie. Już w 1946 r. starano się o pozwolenie na 

odbudowę kościoła, a także przy-
stąpiono do pierwszych prac. Dzięki 
temu w 1948 r. odbyła się uroczystość 
odpustowa i wierni grzędzińskiej pa-
rafii mogli wziąć udział  w sprawowa-
niu Najświętszej Ofiary. Ostatecznie 
odbudowa kościoła zakończyła się  
w listopadzie 1957 r. (zakończono bu-
dowę wieży kościelnej i zawieszono  
3 dzwony). Za patronów Parafii ob-
rano św. Piotra i Pawła Apostołów,  
a także Matkę Boską Różańcową (wg 
starych schematyzmów).

Parafia posiada również  kościół fi-
lialny w Ponięcicach. Budowa zbiegła 
się w czasie z wprowadzeniem w kra-
ju stanu wojennego. Początkowo po-
wstała kaplica św. Jacka z uprzednio 
przerobionego domu mieszkalnego, 
następnie przystąpiono do budowy 
kościoła, która trwała 3 lata (od jesie-
ni 2001 r. do 17.10.2004 r.) i nadzoro-
wana była przez aktualnie urzędują-
cego proboszcza. Konsekracji kościoła 
dokonał ks. biskup Jan Bagiński.

Zapewnie zwiedzających kościół 
grzędziński zadziwić może jego 
ogrom, nie mniej trzeba pamiętać,  
że do Parafii Grzędzin należało 9 wio-
sek: sam Grzędzin, następnie Wronin, 
Dzielawy, Witosławice, Łaniec, Mie-
rzęcin, Jastrzębie, Długie Pole oraz 
Ponięcice; niegdyś należały jeszcze 
Dolędzin (obecnie Parafia Modzu-
rów) oraz Koza (Par. Maciowakrze). 
Ponadto przez pewien okres – jak 
wspominają to dawne dokumenty 
(np. kronika parafialna z Modzurowa 
oraz Grzędzina) Proboszcz z Grzędzi-
na obsługiwał także Modzurów wraz 
z Gamowem w latach 1607–1870.   

Warto również pokazać, jak przed-
stawiała się od roku 1912 liczebność 
Parafii:

1882 r.  - 3669 parafian
1912 r.  - 3837 parafian
1936 r.  - 3915 parafian
1947 r.  - 3106 parafian
1959 r.  - 2959 parafian
1968 r.  - 3090  parafian 
1974 r.  - 2687 parafian
1981 r.  - 2320 parafian
1992 r.  - 1965 parafian
2003 r.  - 1803 parafian

Tendencje spadkowe liczebności 
parafian wiążą się z licznymi przy-
czynami: migracją do miast, poszu-
kiwaniem pracy w przemyśle, wojna-
mi, w końcu potężną falą emigracji  
do Niemiec, obecnie również po-
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1264             -  Nassagnevus 
1384             -   Zacharias
1418             -   Vincentius
1502-1506    -  Joannes Trathkop
1562             -  Konstantinus
1593             -  Henricus Paladius
1651-1695    -  Urban Jurczyk
1696-1699    -  Mathaeus Gaiski
1699-1717    -  Lodovicus Biskup
1717-1720    -  Paulus Kaluza
1720-1749    -  Joannes Bernard Turonczyk
1749-1756    -  Thomas Opala
1756-1765    -  Josephus Antonius Bargunde
1765-1772    -  Casparus Grzonka
1772-1823    -  Mathias Operskalski
1823-1839    -  Andreas Kroker
1839-1843    -  Josepfus Jendrossek 
1843-1869    -  Augustinus Lenza
1870-1882    -  Joannes Mikulla
1882-1886    -  Thomas Kukla, administr.
1886-1896    -  Andreas Grochla
1896-1919    -  Josephus Golenia
1919-1932    -  Bernhardus Hartlik
1932-1970    -  Victor Woźniczok
1970-1983    -  Josephus Smolin
od 1984        -  Stephanus Wardenga

Według kroniki parafialnej z Grzędzina, a także 
informacji zawartych w dokumentach Archi-
wum Archidiecezjalnego we Wrocławiu oraz 
w oparciu o schematyzmy opolskiej diecezji, 
w parafii pracowali następujący proboszczowie 
(wg porządku chronologicznego):  

Ołtarz Główny

Widok na Grzędzin, na pierwszym planie Kulturhaus i Dom Katechetyczny

Pomnik poległych w obu 
wojnach światowych.  

Co roku przygotowuje się 
na nim jeden ołtarz  

na Boże Ciało

Kościół filialny w Ponięcicach


