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Gmina Czuchów, położona w pow. rybnickim, mająca obecnie około 3000 dusz, prawie wyłącznie 
katolików, należała do niedawna do parafii Wielkiego Dębieńska. Jest od tej miejscowości około 
półtorej godziny oddalona. Chodzenie do kościoła, sprowadzanie księdza do chorego sprawiało z po- 
wodu tej dalekiej odległości zawsze trudności, szczególnie wielkie zimową porą, - a życie katolickie 
na tym cierpiało. Dlatego już od dawna odczuwaliśmy brak miejscowego kościoła. Starano się 
najpierw o urządzenie nabożeństw niedzielnych na miejscu; potrzebna była chociażby jakaś 
kapliczka, trzeba było zakupić paramenty kościelne. Otóż w lipcu 1923 roku, za szczególną 
inicjatywą p. Piotra Mańki, rolnika z Czuchowa, zabrała się gmina do składania ofiar na ten cel. Na 
św. Barbarę tegoż roku mieliśmy już Mszę św. w naszej gminie; w kapliczce, która została z starej 
szkoły utworzona. Tak uczyniliśmy pierwszy krok w urzeczywistnieniu naszych dawnych dążeń. 
Trudno jednak. było z sprowadzaniem księży na nabożeństwa, bo musieli z Rybnika, nawet z dalsza, 
przyjechać. Wyrażamy na tym miejscu Przewielebnemu Ks. Dyrektorowi Siwcowi jak i Ks. Misjo-
narzom z Rybnika gorące dzięki za ich ofiarną pracę w tym czasie w naszej parafii. Okazało się 
także, że kapliczka wszystkich wiernych pomieścić nic może. Budowa kościoła stała się konieczną; 
był także koniecznie potrzebny miejscowy duszpasterz, który by się był budową zajął. Prosiliśmy 
Przewielebnego Biskupa o przysłanie nam księdza, i nasze prośby zostały wysłuchane. - W kwietniu 
1926 r. zawitał do naszej wioski Przewielebny Ks. Alojzy Mori, który miał ziścić dawne pragnienia 
wiernych Czuchowian. Nie miał on gdzie głowy do spoczynku położyć, bo nie było nawet dla niego 
mieszkania. A czy można było o budowie kościoła myśleć? Funduszów nie było żadnych; obywatele 
Czuchowa, po części robotnicy kopalniani, a po części mniejsi rolnicy, więc dochody małe, życie 
dosyć nędzne. I któż śmiał w takich warunkach myśleć o budowie kościoła? Ale nasz Wielebny ks. 
Mori, nie zważając na to wszystko, postanowił na razie u nas pozostać i podjął się tego wielkiego 
dzieła. Zamieszkał w tej starej szkole, gdzie była również kapliczka, która teraz tym bardziej dla 
nabożeństw wystarczyć nie mogła. Więc gwałtownie zabrał się nasz duszpasterz do dzieła, ufając w 
pomoc Boską i ofiarność obywateli Czuchowa. 

W dzień św. Piotra i Pawła 1926 r. zrobiono pierwszy odkop ziemi pod nasz kościół. 14 lipca 
były roboty ziemne ukończone. Miesiąc później, 15 sierpnia we Wniebowzięcie NMP, patronki 
naszego kościoła, był fundament ukończony i nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego, którego 
dokonał w zastępstwie Ks. Biskupa, Przewielebny Ks. Prałat Teofil Bromboszcz. Szybkim tempem 
postępowała teraz budowa naprzód. Co dzień od wczesnego ranka do późnego wieczora ukazywał 
się na szybko wzrastających murach i rusztowaniach kościoła nasz duszpasterz, zachęcając i 
popędzając do pracy; bo trzeba było śpieszyć, aby budowę przed zimą ukończyć. Jemu wiernie 
towarzyszył budowniczy naszego kościoła, p. Józef Piperek, obywatel Czuchowa, który z całą swoją 
siłą poświęcił się dla budowy domu Bożego w Czuchowie. Dzięki jego przezorności i zabiegom nie 
mieliśmy żadnego nieszczęśliwego wypadku podczas budowy i on zasłużył sobie obok naszego 
Wielebnego duszpasterza na wieczną pamięć w dziejach Czuchowa. Już 1 października podniosły 
się mury pod dach. Dobrą pogodą dopomagał Pan Bóg. 27 listopada rozpoczęto sklepienie, które 
zostało wkrótce ukończone. I oto 25 grudnia o północy, uroczyste Gloria anielskie zwiastowało nam 
narodzenie Pana Jezusa w naszym nowym kościele, który został w wigilię Bożego Narodzenia przez 
Przewielebnego Ks. Dziekana Borińskiego poświęcony. Jakież to były naprawdę wesołe gody w 
naszej gminie. Wprawdzie był nasz kościół jeszcze bardzo podobny do owej stajenki, w której 
narodził się Pan Jezus, podłoga była po części betonowana, po części piaskiem wysuta, na którym 
klęcząc w podniosłych modłach dziękowaliśmy Bogu za tę łaskę, prosząc go o dalszą pomoc.  
10 stycznia 1927 r. zaczęto robotę z podłogą: sprowadzono dębowe ławki z Krakowa, w których 
przynajmniej można należycie klęczeć, postawiono ołtarze, i na środę Popielcową był kościół po 
większej części wykończony. 

I jakiż to mamy imponujący, masywny i praktyczny kościółek! W stylu staro-romańskim o 
łukach koszykowych, na wzór sławnego kościoła parafialnego w mieście Żak na Węgrzech, potężnie 
i wspaniale unosi się ten gmach Pański, daleko wkoło widziany, ku niebu, świadcząc o głębokiej 
wierze i miłości Boga Czuchowian. W skrzyżowaniu jest 18 m. szeroki, 34 m. długi, ma 2 zakrystie, 2 
piwnice, z których jedna mieści urządzenie ogrzewania kościoła gorącem powietrzem, drugą 
przeznaczona na różny sprzęt kościelny, wygodny chór, bo wielki, podłogę tzw. terazo, światło 
elektryczne. Ołtarz główny 8X8 m2 unosi się o metr nad poziom kościoła, więc jest przez wszystkich 
wiernych dobrze widziany; pod ołtarzem głównym znajduje się krypta, która będzie służyć do 
szczególniejszych nabożeństw. Teraz już jest nawet kościół tymczasowo, chociaż bardzo skromnie, 



ale ładnie odmalowany. I jakby z ziemi wyrosła, bo prawie za 5 miesięcy wybudowana, powstała w 
naszej wiosce wspaniała świątynia Pańska. Zważywszy na krótki czas i niezwykle trudne warunki, w 
których budowano, można by powiedzieć, że Pan Bóg tu cud uczynił. Za co budować, jeżeli się nie 
ma pieniędzy? Któż dzisiaj z nas rozpocznie budowę chociażby małego domku nie mając ani jednej 
cegiełki, ani jednego grosza w kieszeni? Bo tak rzeczywiście przed rozpoczęciem budowy naszego 
kościoła było. Budowa była postawiona, nasz Wielebny Ks. Administrator otrzymał od p. Mańki 
pierwszą ofiarę w wysokości 500 zł, i z tym zwrócił się do pana budowniczego, aby rozpoczynał 
budowę. Tu znów muszę wspomnieć o trudach i mozolnej pracy naszego duszpasterza. Co dzień 
prawie po mszy świętej był w drodze, szukając funduszów, starając się o materiały. Zdołał w 
pierwszym rzędzie uzyskać pomoc Zjednoczonych Hut Królewskiej i Laury, które za inicjatywą 
Wielm. Pana naddyrektora Pietscha ofiarowały prawie cały fundament pod kościół. Jednak podczas 
budowy trzeba było płacić robotę, materiały itp. A pieniędzy jak niema tak niema. Otóż nasz 
niezmordowany duszpasterz wędrował każdego miesiąca podczas budowy od domu do domu, 
zwiedzając wszystkie swoje owieczki, no i prosząc o ofiarę na budowę. Jakież to ofiarowanie się, 
zaparcie się siebie, żebrać dla czyjegoś dobra? I w czasie od 1 lipca 1926 r. do 1 września 1927 r. 
złożyła gmina prawie 40 000 zł. ofiar w pieniądzach; w obecnym czasie wielka ofiara. Inni ofiarowali 
swoją pracę, pracując za darmo albo za małe wynagrodzenie; gospodarze chętnie ofiarowali swoje 
furmanki; bardzo chętnie i ponad swoje siły ofiarowali zawsze mieszkańcy dworu. Nawet bracia- 
Ślązacy, żyjący w Botropie w Westfalii przysyłali na nasz kościół ofiary, którym na tej, drodze 
składamy staropolskie „Bóg zapłać”. Podziękować nam również należy za ofiarę Fabryki Materiałów 
Wybuchowych w Krywałdzie w wysokości 1500 zł: za ofiarę Wolnych Kuksów na Śląsku w wysokości 
3500 zł.; za ofiary Skarboferme, która nam ofiarowała 3000 zł. i większą część piasku, który został 
spotrzebowany. 

Naturalnie, że tego wszystkiego było za mało. Wystarał się nasz Przewielebny Ksiądz o jedną 
pożyczkę u Spółki Brackiej w wysokości 30 000 zł, którą uzyskaliśmy za inicjatywą Wielm. Pana 
Dyrektora Zagórowskiego. Drugą pożyczkę w wysokości 40 000 zł. udzieliło nam Województwo za 
bardzo życzliwą osobistą przyczyną Wielm. Pana Wojewody dra Grażyńskiego. 

Tak doszliśmy do naszych dawnych pragnień i powstał w naszej gminie ten pomnik Bożej 
chwały, a dowód niezmordowanej pracy i poświęcenia się naszego Przewielebnego duszpasterza, 
któremu należytej wdzięczności oddać nie jesteśmy w stanie i tylko Bogu dziękować możemy, że 
nam go tu przysłał. Szczególną pomocą w jego troskach i kłopotach służyli mu: p. budowniczy 
Piperek i p. Mańka, który również poświęcił całego siebie dla budowy kościoła w Czuchowie.  

Od 1 maja jest Czuchów na mocy dekretu J. E. Przewielebnego Biskupa samodzielną parafią. 
To, czegośmy od dawna pragnęli, mamy już. Jest to piękny dom Boży, chociaż są jeszcze niektóre 
braki. Brak przede wszystkim dzwonów i plebanii. Miejmy nadzieję, że Bóg zostanie z nami, że da 
nam wytrwać w ofiarności, bo to dla Jego chwały, a dla naszego zbawienia. 

                                                                                                                Obywatel z Czuchowa. 
 
 
 


