
 

PANORAMA PARAFII  

 

RACHOWICE  

ł Tacy ludzie to skarb!  
Ks. Jerzy Pudełko,  
proboszcz w Rachowicach,  
ma w swojej parafii aż  
trzy kościoły. Dwa z nich  
to wysokiej klasy zabytki •  
. Troska o parafię i stare  
kościoły pochłania go  
całkowicie. - To poniekąd  
moja pasja - wyznaje ks.  
Pudełko.  

Ks. Jerzy Pudelko  
urodził się w 1958 roku  
w Komprachcicach koło Opo-  
la. Swięcenia kapłańskie przy-  
jął w 1985 roku. Jako wika-  
riusz pracował w Krzanowi-  
cach koło Raciborza, Krapko-  
wicach (parafia św. Mikołaja),  
Pyskowicach (parafia Nawró-  
cenia św. Pawła). W 1996 roku  
został proboszczem w Racho-  
wicach. Według kroniki, od  
1663 roku jest dziewiętnastym  
proboszczem w tej parafii,  

Przychodząc do Rachowic,  
nie miałem żadnego probosz-  
czowskiego doświadczenia. Mo-  
gę powiedzieć, że bycia pro-  
boszczem nauczyli mnie parafia-  
nie. Często byłem przez nich py-  
tany: Jak to chce mieć ksiądz  
zrobione? Wtedy zrozumiałem,  
że trzeba podejmować decyzje"  
i brać za nie odpowiedzialność.  
Przez te lata nauczyłem się sta-  
wiać sobie wymagania, a przez  
to także moim parafianom. Mogę  
powiedzieć, że dziś doskonale  
się rozumiemy - oni wiedzą,  
czego mogą się spodziewać po  
mnie, ja wiem, czego mogę od  
nich oczekiwać. Jak do tej pory  
jestem z tej współpracy zado-  
wolony. Z dumą mogę powie-  
dzieć, że na Mszach niedziel-  
nych w Rachowicach obecnych  
jest ponad 73 proc. wiernych,  
w całej parafii około 64 proc.  
wiernych. Tak samo dużo para-  
fian uczestniczy w nabożeń-  
stwach różańcowych" majo-  
wych czy w Roratach.' Podzi-  
wiam ich zaangażowanie w Ca-  
ritas parafii. Sami, m.in. po-  
przez festyny czy akcję zbiera-  
nia złomu, gromadzą pieniądze,  
aby innym przyjść z pomocą.  
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Kościół w Rachowicach to  
interesujące połączenie części  
murowanej z drewnianą. - Cie-  
kawe jest to, że murowana część  
jest starsza od drewnianej. Być  
może była to kiedyś obronna  
wieża otoczona fosą. Jej ślady  
znajdują się przed kościołem -  
opowiada proboszcz. - Z cza-  
sem dobudowano część drew-  
nianą dla ludu.  

Oczkiem w głowie probosz-  
cza jest również stary kościół  
w-Sierakowicach. Pod kilkoma  
warstwami farb znajdowały się  
stare polichromie. - Sam Pan  
Bóg wie, ile się najeździłem, by  
dostać fundusze na ich odkrycie.  
Dziś trzy ściany prezbiterium  
ozdabiają stare obrazy, malowa-  
ne w XVII wieku, o dalsze fun- :;;  
dusze ciągle się staram - mówi .~  
ks. Pudełko. O sierakowickich :!:  

polichromiach dr Jacek Owcza- ~  
rek, Wojewódzki Konserwator .s  
Zabytków, powiedział, że to ~  
"malarstwo wysokiej klasy". Na .~  
ścianach kościoła widać zrobio- ~  
ne odkrywki, pomiędzy nimi N  

prześwitują fragmenty starych   
                                  Kościół w Sierakowicach pochodzi z 1447 roku. To w nim znajdują  

malowideł. - Być może przyj-  się zabytkowe polichromie z XVII wieku  

dzie czas, kiedy wszystkie zo-  
staną odsłonięte - nie ukrywa  
optymizmu ks. Jerzy. Niedawno  
o swoich kościołach opowiadał  
na probostwie poseł Krystynie  

Kaplica NSPJ w Goszycach,  

wybudowana na początku  

XIX wieku  

 

Kościół w Rachowicach, wzmiankowany już w 1376 roku  

 

Szumilas . Obiecała zaintereso-  
wać się sprawą.  

Ksiądz proboszcz podkreśla,  
że nie zrobiłby wiele, gdyby  
nie dobroć i życzliwość para-  
fian. - Przez pokolenia opieko-  
wali się tymi kościołami, ich  
Ofiarność i pomoc dziś zasługu-  
ją na mój szacunek - chwali  
swoich wiernych ks. Jerzy. Po-  
magają mu oddani kościelni:  
pan Jurek, który od prawie 40 lat  
wzorowo pełni swoją funkcję,  
pan Joachim i nieodżałowany  
Konrad Ceglarski (zm. 2002 r.).  
Tu ludzie są przywiązani do ro-  
dziny, do ziemi, do swojej ojco-  
wizny i w końcu do Kościoła. =r-  

Tacy wierni to prawdziwy skarb  
- mówi proboszcz. Podkreśla,  
że nie żyje się im łatwo. Wielu  
straciło pracę w kopalni, niektó-  
rzy zmuszeni są pracować za  
granicą. Niedawno młod~ czło-  

wiek powiedział, że gdyby  
miał pieniądze na studia, nigdy  
by nie wyjechał pracować na  
Zachodzie.  

Chlubą parafii jest orkiestra  
i prężnie działająca grupa Cari-  
tas. Finansują obiady w szko-  
łach, pomagają w zakupie le-  
karstw, w Dniu Chorego przy-  
chodzi nawet 80 osób. W piątki  
i soboty cmentarze zapełniają się  
ludzimi. Robią porządki, czysz:  
czą groby itd. - Początkowo my-  
ślalern, że to Wszystkich Swię-  
tych - żartuje ks. Jerzy. -Tch tro-  
ska o groby jest najlepszym  
świadectwem wiary.  

Nie tylko. Na terenie parafii  
znajdują się 3 wielkie kaplice  
i 11 przydrożnych krzyży. Gdy- .  
by tam nie mieszkali ludzie głę-  
bokiej wiary, nie stawialiby  
krzyży obok swoich dróg i pól.  

KS. WALDEMAR PACKNER  
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