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Z okazji 100-lecia powstania kościoła w Godzieszowie

G o d z i e s z ó w l e ż y w z a c h o d n i e j c z ę ś c i p o w i a t u

bolesławieckiego, na terenie dawnych Górnych Łużyc. W tych dniach

wspólnota parafialna obchodzi stulecie powstania swojego kościoła, co

jest dobrą okazją do spojrzenia w karty historii tego miejsca.

Godzieszów należał pierwotnie wraz z całymi Łużycami

Górnymi do dawnej diecezji miśnieńskiej. Istnieją dowody na to, że

była tu już parafia w 1346 r., podlegająca archiprezbiterowi w Lubaniu.

Jednakże burzliwe czasy reformacji w XVI wieku doprowadziły do

zamknięcia diecezji miśnieńskiej, a Wieczne Lampki zgasły prawie

wszędzie na Górnych Łużycach. Godzieszów również wyrzekł się starej

wiary katolickiej, a jego kościół coraz bardziej podupadał. Dopiero gdy

włość Godzieszów przeszła w posiadanie Pana Ferdinanda Röhricha

von Kleinberga, bramy kościoła zostały na nowo otwarte, a parafia

w Godzieszowie stała się kościołem filialnym czeskiej parafii Frýdlant

(warto dodać, że panowie ziemscy z Godzieszowa pozostawali

wasalami Czechów). Dlatego też w 1671 r dziekan Frýdlantu przybył do

Godzieszowa, aby poświęcić odrestaurowany kościółek.

W tym czasie świątynia nie miała jeszcze własnego proboszcza,

a opiekę duszpasterską sprawował ksiądz z sąsiedniego Henrykowa

Lubańskiego lub niekiedy misjonarze z zakonu jezuitów, którzy

stacjonowali w Godzieszowie.
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W 1736 r. Klasztor Magdalenek z Lubania nabył włość

Godzieszów, a wraz z nią przejął patronat nad kościołem. Aby pomóc

w odbudowie życia katolickiego, klasztor doprowadził do utworzenia

parafii w Godzieszowie. Akt fundacyjny został podpisany w lubańskim

klasztorze w dniu 8 stycznia 1764 r. i został potwierdzony przez

arcybiskupa praskiego w dniu 8 lutego 1764 r. Jeszcze w tym samym

miesiącu do Godzieszowa przeniósł się pierwszy proboszcz - Johannes

Nowotne, który wcześniej pełnił posługę kapłańską w Henrykowie

Lubańskim. Wraz z odbudową parafii wiara katolicka na nowo zagościła

w Godzieszowie i pozostaje tu do dziś.

W 1784 r. okręg Mladá Boleslav w Czechach, do którego

należała również nasza wieś, został przekazany z archidiecezji praskiej

pod panowanie biskupa Litomierzyc. W związku z tym w Godzieszowie

miały miejsce dwie wizyty biskupie z Litomierzyc: w 1797 i 1803 roku.

Zmiany polityczne, które były następstwem wojen

o niepodległość, sprawiły, że Godzieszów znalazł się pod panowaniem

Prus. Ta dotychczasowa czeska enklawa pośrodku należących do

Saksonii Górnych Łużyc, w drodze nadzwyczajnych negocjacji między

Austrią a Prusami, została przekazana Koronie Prus w dniu 9 lipca 1816

r. Jednakże kwestia przynależności kościelnej pozostawała

nierozwiązana, aż w końcu papież Pius VII dekretem z 26 marca 1823 r.

przyłączył parafię Godzieszów do diecezji wrocławskiej i początkowo

powierzył ją archiprezbiterowi Nowogrodźca. W 1824 r. nasza parafia

5



została przeniesiona, nawiązując do historycznej przynależności do

dekanatu Lubań.

Od czasu odbudowy parafii w 1764 r. aż do powierzenia jej

biskupowi Wrocławia, urzędowali tu następujący proboszczowie: 

1. Johannes Nowotne, od 1764 do 1775 r., wcześniej kapłan

w Henrykowie Lubańskim. Zmarł 14 listopada 1775 r. i został

pochowany w swoim kościele parafialnym. Po jego śmierci sprawami

administracyjnymi przez krótki czas zarządzał ksiądz Christoph Otto

z Henrykowa Lubańskiego. 

2. Joseph Langhans, z Wittichenau, od 23 grudnia 1775 r. do 3 maja

1793 r. Zrezygnował z prowadzenia parafii ze względu na wiek i zmarł

w Godzieszowie 19 lutego 1794 r.  

3. Joseph Werner, 1793-1796, kapłan pochodzący z Henrykowa

Lubańskiego; zmarł w Godzieszowie 14 października 1796 r. Następnie

przez 2 miesiące parafią zarządzał Andreas Cziech, ksiądz z Lubania, aż

do objęcia urzędu przez nowego proboszcza. 

4. Christoph Schmied, 1796-1799, z Henrykowa Lubańskiego; 7 grudnia

1799 r. został stąd przeniesiony do Henrykowa Lubańskiego. 

5. Johannes Werner, 1799-1815, wcześniej kapłan w Henrykowie

Lubańskim. W marcu 1815 r. został prepozytem klasztoru w Lubaniu

i tam też zmarł w 1819 r.  

6. Ignatius Spanntig, 1815-1831, urodzony w Ostritz w Saksonii,

wcześniej kapłan w Rudzicy w powiecie lubańskim; 3 marca 1831 r.

został oddelegowany do Königshain w Saksonii.
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Regularna opieka duszpasterska pozytywnie wpłynęła na życie

parafialne i przyczyniła się do stałego wzrostu liczby wiernych

w kościele. Doszło do tego, że stary kościółek, który został

konsekrowany w 1671 r., nie sprostał już wymaganiom w spólnoty

i coraz częściej mówiono o konieczności budowy większej świątyni. Już

proboszcz Johannes Werner, który jak wspomniano, był prepozytem

klasztoru w Lubaniu, głośno opowiadał się za gruntowną przebudową

kościoła. Jednakże największym orędownikiem zmian był proboszcz

Ignatius Spanntig, który zaangażował się w planowanie budowy i podjął

się trudnej sztuki organizowania społeczności lokalnej. Znaleziono

dwóch darczyńców, którzy stworzyli podwaliny pod fundusz budowlany

- a mianowicie szlachetną przeoryszę lubańskiego klasztoru Ignatię

Kittel, która przekazała 1000 talarów, a także zapewniła niezbędne

drewno z lasów klasztornych, oraz kupca winnego Josepha Rönisch

z Godzieszowa, który również przekazał darowiznę w wysokości 1000

talarów na budowę kościoła. Wkrótce dołączyli kolejni fundatorzy.

Nazwiska wszystkich dobrodziejów, którzy wspomogli budowę kościoła

większymi lub mniejszymi darami, znajdują się do dziś w starym

„Spis ie dobroczynnośc i sz lache tnych przy jac ió ł ludz i”

(„Wohltätigkeitsverzeichnitz edler Menschenfreunde”). Sądzono, że uda

się rozpocząć budowę już w 1820 r., jednakże nie zgromadzono jeszcze

wystarczającej ilości środków. Sam kościół nie posiadał majątku,

dlatego postanowiono czekać i kontynuować zbiórkę. Na największe

uznanie zasługuje postawa parafian - ich wysiłki i gotowość do

poświęceń. Niestety nie brakowało również przeszkód i trudności, które
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z biegiem lat urosły do takich rozmiarów, że nawet ksiądz Spanntig

wolał opuścić Godzieszów, niż zmagać się z ciągłymi nie-

przyjemnościami. W międzyczasie zmarła również dobrotliwa

przeorysza Ignatia Kittel (+ 6 listopada 1828).

Następcą księdza proboszcza Spanntiga w latach 1831-1841

został kapłan z Henrykowa Lubańskiego Ignatius Krause, urodzony

w Skoroszowie koło Trzebnicy, który z nową energią przystąpił do prac.

Ze szczególnym zapałem wspierał go miejscowy sędzia Michael

Förster. Zgromadzony kapitał stopniowo urósł do prawie 6000 talarów,

wstępne ustalenia dobiegły końca, a ostatnie przeszkody zostały

przezwyciężone. Z zarządzenia przedstawiciela królewskiego

w Legnicy, dnia 10 maja 1831 r. powołano komisję budowlaną. Po

zakończeniu jesiennych siewów w 1831 r. rozpoczęto dostawy drewna,

a przez całą zimę transportowano cegły i kamienie z Wykrot,

Zebrzydowej, Bielawy Górnej i Warty Bolesławieckiej. W dniu

15 marca 1832 r. prace budowlane zostały w końcu powierzone

mistrzowi murarskiemu – panu Gansel z Bolesławca – za cenę 2390

talarów.

W dniu Zwiastowania Pańskiego odprawiono ostatnie

nabożeństwo w starym kościele. Stary budynek kościoła oraz plac

przykościelny zostały szybko zrównane z ziemią. W okresie budowy,

tj. do czasu poświęcenia nowego kościoła, wierni gromadzili się na

Mszach Świętych odprawianych na plebanii. Dnia 10 kwietnia

opracowany został plan zagospodarowania działki, a już 19 kwietnia
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w Wielki Czwartek - położono kamień węgielny pod budowę nowej

świątyni (znajduje się on w peryferyjnym narożniku wieży kościoła od

strony ambony). Prace postępowały szybko, chociaż  budowniczy nie

zawsze mieli zapewnione materiały budowlane. Gdyby surowce były

dostarczane na czas, to w prace mogliby się także zaangażować chętni

do pomocy lokalni gospodarze. Dnia 20 sierpnia ułożono belkowanie,

ponieważ zgodnie z umową budynek miał być zadaszony do jesieni

1832 r. Prace ustały zimą i budowniczowie wrócili dopiero w okolicach

Wielkanocy 1833 r. Murarze, pod kierownictwem brygadzisty Richtera

z Karlsruhe w Badenii, zajmowali się otynkowaniem wnętrza i elewacji

kościoła. Cieśle i stolarze wykonywali drzwi, okna, ławki i chóry.

Dekarz Grosbach z Lubomierza zajął się układaniem dachówki i blachy,

a także malowaniem pokrycia wieży, pozłacaniem kuli oraz osadzonego

w niej krzyża.

Szczęście z powodu szybkich postępów prac zostało niestety

dwukrotnie zakłócone, gdy podczas budowy z życiem pożegnało się

dwóch ludzi. W trakcie pracy w tartaku stolarz z Bolesławic tak

nieszczęśliwie złamał nogę, że w krótkim czasie doprowadziło to do

jego śmierci. Z kolei mieszkaniec Godzieszowa - Joseph Herschel, który

pomagał przy tynkowaniu ścian, został uderzony przez spadającą belkę

i zmarł kilka godzin później.

Kiedy budowa kościoła dobiegała końca, pojawił się pomysł

wymiany dwóch starych i nieharmonijnie brzmiących dzwonów na

nowe. Brak środków na wykonanie nowych dzwonów nie zraził
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parafian, którzy kolejny raz wykazali się wielką miłością do swojej

świątyni i w całości ofiarowali sumę 845 talarów, za którą ludwisarz

Bieler z Godnowa odlał nowe dzwony. Stary mniejszy dzwon został

przetopiony, a do starego dużego dzwonu (o masie 8 cetnarów [ok.

400kg – przyp. tłum.]) dodano dwa nowe o wadze 13 ¾ cetnarów [ok

700kg – przyp. tłum.] i 3 ½ cetnarów [ok 180kg – przyp. tłum.]. Nowe

dzwony wiernie wzywały parafian na nabożeństwa do świątyni, aż do

czasu wielkiej [tj. pierwszej – przyp. tłum.] wojny światowej, kiedy dwa

z nich zostały poświęcone za ojczyznę.

Zgodnie z planem, zakończenie prac budowlanych miało

nastąpić zimą 1833 r. na tyle, żeby w kościele mogła być sprawowana

Msza Święta. Dlatego też prace wykończeniowe wewnątrz świątyni

musiały być przeprowadzone bez zbędnej zwłoki. Orgamistrz Thomas

z Bogatyni oddał do użytku odrestaurowane stare organy; stolarz

Hermann, również z Bogatyni, zbudował ambonę. Stolarkę pod jedyny

ołtarz wykonał stolarz Kunze z Radogoszczy koło Lubania, natomiast

malowaniem oraz dekorowaniem ołtarza i chórów zajął się malarz

Scholl z Bolesławca. Dnia 16 października (we wspomnienie św.

Gawła), na szczycie wieży kościelnej osadzono pozłacaną kulę i krzyż.

Nowe dzwony zostały odebrane z Godnowa, poświęcone przez księdza

Krause i zawieszone na wieży. Wyposażenie wnętrza kościoła wciąż nie

było kompletne, jednak świątynia w niedługim czasie musiała być

gotowa do sprawowania świętych obrzędów. Z tego też powodu ksiądz

proboszcz Krause ostatecznie ustalił datę poświęcenia Domu Bożego na
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dzień 10 listopada. Zgody biskupiej udzielił ówczesny administrator

diecezji wrocławskiej, a ksiądz proboszcz Moritz Reuther z Henrykowa

Lubańskiego został upoważniony jako komisarz biskupi do

przeprowadzenia konsekracji kościoła. Biskupstwo wyraziło również

zgodę na świętowanie odpustu w niedzielę po wspomnieniu Św. Gawła

(16 października) - tak jak za dawnych czasów. Rozpoczęły się finalne

przygotowania do uroczystej konsekracji. Kościół został gruntownie

wysprzątany, a w ołtarzu umieszczono poświęcony w 1695 r. portatyl,

zawierający relikwie św. Męczenników Donata, Wenturyna i Liberaty.

Wielkie szczęście ogarnęło całą parafię, gdy w niedzielny

poranek, 10 listopada, po raz pierwszy zabrzmiały nowe dzwony na

wieży kościelnej, oznajmiając rozpoczęcie uroczystej konsekracji

kościoła. Donośne bicie dzwonów oznajmiało początek świętej

ceremonii. Tak rzadka uroczystość zgromadziła nie tylko mieszkańców

Godzieszowa, ale także wielu gości, w tym ze Zgorzelca, Lubania

i Bolesławca, a najliczniejsza grupa gości przybyła z Nowogrodźca.

Wśród gości honorowych znaleźli się: starosta Bolesławca, baron von

Kölchen, oraz prepozyt i archiprezbiter Klebelli z Nowogrodźca;

pojawili się także duchowni ewangeliccy z Wykrot, Gierałtowa oraz

z Czech. W uroczystej procesji duchowni przeszli z plebanii na plac

przy-kościelny, a pochód otwierał chór pod dyrekcją kantora Hoffmanna

z Henrykowa Lubańskiego. Przybywszy do kościoła, komisarz biskupi –

ksiądz proboszcz Reuther - rozpoczął obrzęd konsekracji świątyni.

Po przejściu wokół kościoła nastąpiło wejście do środka świątyni
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i poświęcenie wnętrza oraz ołtarza.

Proboszcz Krause po raz pierwszy wszedł na nową ambonę, aby

głosić Słowo Boże uważnie słuchającym wiernym. Swoją uroczystą

homilię oparł na słowach z I Księgi Kronik 28,10 „Bacz teraz, ciebie

bowiem wybrał Pan, abyś zbudował dom na sanktuarium. Bądź mocny

i wykonaj to!” Po raz pierwszy odprawiono ofiarę Mszy Świętej.

Zapłonęła Wieczna Lampka, znak świętej obecności Boga. Niech Bóg

sprawi, by już nigdy nie zgasła, i aby wiara nigdy nie zginęła, jak miało

to miejsce w dawnych, smutnych czasach.

To był radosny dzień! Pełni wdzięczności parafianie z całego

serca oddawali Bogu chwałę. Z Bożym błogosławieństwem dzieło

zakończyło się sukcesem. Wszyscy pomagali najlepiej, jak potrafili.

Oczywiście wciąż pozostawało jeszcze wiele do zrobienia, aby

dokończyć wystrój Domu Bożego. Poprzedni obraz nad ołtarzem,

przedstawiający Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, został

zastąpiony nowym, podarowanym przez księdza proboszcza Krause,

który przedstawia Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Został on

namalowany za cenę 140 talarów przez malarza Höckera we Wrocławiu.

Po zakończeniu budowy, ksiądz Krause pozostał w Godzieszowie

zaledwie kilka lat, by w 1841 r. opuścić parafię i udać się jako

proboszcz do wsi Wiry w powiecie świdnickim.

Dnia 9 lipca 1841 r. jego miejsce zajął ksiądz proboszcz Joseph Beyer,

urodzony w Henrykowie Lubańskim, który przybył do Godzieszowa

z parafii we wsi Kotla koło Głogowa. Niedługo potem  w 1842 r. parafia
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cieszyła się z pierwszej wizyty biskupa wrocławskiego - biskup

pomocniczy Daniel Latussek przyjechał z wizytacją kanoniczną oraz

udzielił sakramentu bierzmowania kilkuset wiernym.

Bardzo pozytywny wpływ na życie religijne wspólnoty

wywarły pierwsze tygodniowe misje święte, które na początku listopada

1854 r. prowadził jezuita - o. Harder. Duchowa odnowa i skierowanie

parafian na drogę życia sakramentalnego w niedługim czasie

zaowocowały renowacją wnętrza kościoła. Wciąż jeszcze należało zadać

sobie wiele trudu, aby nadać pustym i nieozdobionym wnętrzom

prawdziwie katolicki i ciepły wygląd. I znowu dało o sobie znać radosne

samo poświęcenie parafian, którzy za cel obrali sobie ozdobienie Domu

Pana. Datki i zbiórki w parafii pozwoliły na zgromadzenie środków,

które przeznaczone zostały na zakup piękniejszego ołtarza głównego

oraz tabernakulum. W Braszowicach koło Ząbkowic Śląskich, ebenista

Moschner zbudował stojący do dziś ołtarz główny oraz tabernakulum,

które w Ząbkowicach Śląskich ozdobił malarz Krachwitz. Z powodu

uszkodzenia portatylu, nowy ołtarz otrzymał również nowy kamień,

w którym znajdują się relikwie św. Męczenników Benedykta i Fidelisa. 

Spełniło się także marzenie o ołtarzu bocznym, którego do tej

pory kościół jeszcze nie posiadał. Mianowicie, kiedy w 1858 r.

szczodrobliwy miejscowy sędzia Michael Förster obchodził swoją złotą

rocznicę ślubu, jego pobożność wyraziła się w najpiękniejszy sposób –

w dowód wdzięczności za łaski, jakie Bóg okazał mu w jego długim
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życiu małżeńskim, zamówił u malarza Hauschilda w Monachium obraz

przedstawiający św. Józefa i podarował go kościołowi dla ozdobienia

ołtarza bocznego. Tym sposobem nasz kościół wzbogacił się o piękny

ołtarz św. Józefa, w którego portatylu znajdują się relikwie

św. Męczenników Benedykta i Wincentego. Stary ołtarz po

odrestaurowaniu wciąż służył jako ołtarz główny. W tym samym roku,

ze środków pochodzących od darczyńców, zakupiono witraże, które

ozdobiły oba okna prezbiterium. Witraże zostały wykonane przez

mistrza szklarza Ammendorfa z Lubania.

W roku 1863 miejscowy sędzia Michael Förster po raz kolejny

wyraził swoją szczególną więź z naszym kościołem, kiedy to

z własnych środków zakupił drugi ołtarz boczny, a namalowanie obrazu

św. Michała zlecił malarzowi Zenkerowi w Monachium. Ołtarz św.

Michała zawiera relikwie św. Męczenników Benedykta i Probusa.

Równolegle, dla ozdoby okien poza prezbiterium, zamówiono u mistrza

szklarza Ammendorfa z Lubania kolejne dwa witraże.

I tak, z czasem wnętrze kościoła stawało się coraz bardziej

przyjazne.  W roku 1864 zakupiono Drogę Krzyżową namalowaną przez

profesora Fortnera w Monachium, na którą zmarły w 1861 r. kawaler

Joseph Minnich, w geście ostatniej woli, ofiarował 100 talarów.

W 1865 r. na placu przykościelnym postawiono piękny żeliwny krzyż

w miejsce starego, drewnianego krzyża misyjnego. Wdowa Rösler

podarowała 50 talarów, w głównej mierze finansując zakup krzyża.
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Krzyż ten został wykonany w Królewskiej Odlewni Żeliwa

w Gliwicach. Należy również wspomnieć o gotyckiej, pozłacanej

Wiecznej Lampce, którą w 1867 r. podarował kościołowi handlarz

zbożem Anton Hanisch.

Z powyższego wyłania się obraz przepełnionych troskliwą

miłością parafian, którzy hojnie doposażali swoją świątynię.

Niemożliwe jest podanie wszystkich szczegółów, a także wymienienie

wszystkich pobożnych darczyńców z imienia i nazwiska. Będzie jednak

o wiele lepiej, jeśli ich imiona zostaną zapisane tam, na górze

- w niebieskiej Księdze Wiecznego Życia, niż w kolejnych wierszach.

Na początku lipca 1868 r., po 27 latach błogosławionej służby,

ksiądz Beyer opuścił parafię w Godzieszowie i przejął parafię

w Jauernick niedaleko Zgorzelca.

Jego następcą był pochodzący z Oławy ksiądz proboszcz Paul

Dollmann, który wcześniej był księdzem w klasztorze w Lubaniu.

Za jego czasów powstała kruchta po południowej stronie kościoła

(1869), zakupiony został żyrandol z brązu (1871), sfinansowany

z darowizn; położono posadzkę z piaskowca (1878), malarz Rönisch

z Nowogrodźca pomalował kościół (1880), a także odrestaurowano

drogę krzyżową (1883). I tak nadszedł dzień, w którym minęło 50 lat od

poświęcenia Domu Bożego w Godzieszowie. Z okazji złotego

jubileuszu ambona została udekorowana w sposób nawiązujący do
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dekoracji ołtarza, a także ozdobiona figurami Książąt Apostołów Piotra

i Pawła (podarowanymi przez księdza proboszcza Dollmanna).

Szczególny wkład w organizację obchodów rocznicy wniosła pani

dr Kluge (z d. Förster) z Drezna, a także jej siostra - właścicielka

ziemska  -  Großpietsch z Brachowa koło Jawora. Przekazane przez nie

fundusze dały początek kolejnym wpłatom, z których można było

sfinansować niezbędne zakupy na rzecz kościoła. W kronice czytamy:

„W niespotykanej jedności cała wspólnota obchodziła 9 listopada tegoż

roku święto złotego jubileuszu kościoła”. Minęło pół wieku, Dom Boży

zagościł sercach parafian, a oni dzielili się wszystkimi radościami

i smutkami ze swoim Panem Bogiem. Skończył się także ponury czas

nieszczęsnej wojny kulturowej, której smutne konsekwencje dotknęły

również Godzieszów.

Nie podejmę się szczegółowego opisu drugiej połowy wieku.

Żyje przecież jeszcze tylu świadków wydarzeń, które miały miejsce

w drugim pięćdziesięcioleciu. Przedstawię zatem tylko zarys tego, co

miało miejsce w tym okresie. Od 1885 r. księża z Godzieszowa

regularnie odprawiali nabożeństwa w Węglińcu, aż do momentu, kiedy

miejsce to stało się częścią parafii Pieńsk.

W listopadzie 1888 r., po 20 latach służby,  ksiądz proboszcz

Dollmann opuścił Godzieszów, aby przejąć parafię w sąsiednim

Henrykowie Lubańskim. Stamtąd przez dwa lata zarządzał naszą parafią

jako administrator. Zmarł, będąc proboszczem parafii w Leśnej i tam też
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znajduje się jego grób.

Jego następcą był ksiądz proboszcz Joseph Fengler, który

wcześniej pełnił funkcję administratora parafii w Perlebergu; od grudnia

1890 r. do 9 października 1894 r. opiekował się Godzieszowem. Stąd

wyjechał do parafii w Szczepanowie koło Środy Śląskiej. W 1923 r.

przeszedł na emeryturę i przeprowadził do Janowic Wielkich

w Karkonoszach. Zmarł dnia 1 września 1932 r. podczas pobytu

w Wiedniu w tamtejszym szpitalu im. Arcyksięcia Rudolfa. Następnie

przez 6 tygodni administratorem naszej parafii był ks. Alois Hille

z miejscowości Konary. Dziś jest na emeryturze.

W listopadzie 1894 r. parafię w Godzieszowie przejął ksiądz

Joseph Willnich. Zmarł tutaj w Poniedziałek Zielonoświątkowy 1897 r.

(7 czerwca). Jego grób znajduje się obok południowego wejścia do

kościoła. Jego następcą w latach 1897 - 1900 był proboszcz Paul May,

wcześniej sprawujący posługę kapłańską w Stoszowicach, w powiecie

ząbkowickim. Za jego czasów w klasztorze św. Augustyna, założonym

przez byłego naczelnika gminy Augusta Röslera, otwarto filię

zgromadzenia Sióstr Szarytek. 14 października 1900 r. wprowadziły się

tam dwie pierwsze siostry. Dziś archiprezbiter Paul May administruje

parafią we Wrosisławicach, w powiecie średzkim.

Ksiądz proboszcz Richard Luppa przyjechał tu w listopadzie 1900 r.

W kwietniu 1904 r. na skutek ciężkiej choroby musiał zrezygnować

z prowadzenia parafii. Zmarł 28 maja 1913 r. w Skibie [dzisiejszy

Boguszyn – przyp. tłum.], w powiecie kłodzkim. Do czasu powołania
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nowego proboszcza, administratorem parafii był ks. Herrmann Peter

z Henrykowa Lubańskiego.

Dnia 4 października 1904 r. przedstawiony został nowy proboszcz

- Eduard John, urodzony w Munderkingen (Wirtembergia), poprzednio

pełniący funkcję kuratusa w Weißwasser (Górne Łużyce). W czasie jego

probostwa miały miejsce dwie wizyty biskupie (kardynał Kopp w maju

1908 r. i książę-biskup dr A. Bertram we wrześniu 1917 r.). W tym

okresie dwukrotnie zorganizowano misje parafialne (1907 i 1922),

zbudowano przedszkole (1911), zakupiono wspaniałe organy (1911)

i uroczyście otwarto grotę lurdzką. W 1915 r. ks. John mógł odprawić

w Czernicy i Gierałtowie pierwsze nabożeństwa katolickie od czasów

reformacji w XVI wieku (dla jeńców rosyjskich i francuskich).

Proboszcz John wyjechał z Godzieszowa w dniu 30 września 1923 r.

i objął parafię w Szczepanowie, w powiecie średzkim. Jego następcą

został ksiądz proboszcz Paul Rieger (1923-1927), pochodzący z Nysy,

będący wcześniej nauczycielem religii w Raciborzu. Odprawiał msze

w Czerwonej Wodzie, Strzelnie i Wykrotach. W 1924 r. kupił nowe

dzwony, które wypełniły pustkę po tych utraconych podczas wojny.

W czasie jego probostwa kardynał Bertram ponownie odwiedził

Godzieszów (1925) i udzielił sakramentu bierzmowania. Dzięki jego

zaangażowaniu rozkwitło życie katolickie w parafii. Proboszcz Rieger

wyjechał z Godzieszowa w dniu 18 grudnia 1927 r. i przejął parafię

w Jaroszowie, w powiecie świdnickim. W tym samym dniu probostwo

w tutejszym kościele objął autor tego tekstu.
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Naszym oczom ukazał się obraz historii kościoła

w Godzieszowie. Nie wszystko mogło być napisane, ale to, czego się

dowiedzieliśmy, potwierdza duchowe przywiązanie poprzednich

pokoleń parafian do swojego kościoła. Historia naszej parafii to także

historia wielko-duszności jej dzieci.

Nastały zupełnie nowe czasy, ale pobożny duch i miłość do

kościoła nie zginęły w Godzieszowie. Obchodzimy stulecie parafii,

a spojrzenie w przeszłość powinno umocnić nasze postanowienia na

przyszłość: miłość do Kościoła Świętego oraz do czcigodnego

i pięknego Domu Bożego na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Serdecznie dziękujemy łaskawemu Bogu, że pozwala nam przeżyć to

święto; dziękujemy Mu za wszystkie niezliczone łaski, które możemy

otrzymać w Jego świątyni.

Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom naszego kościoła,

których imiona zna tylko Bóg – niech jak najdłużej odwiedzają z nami

Dom Pana, a ci, którzy odeszli, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Składamy również podziękowania Czcigodnemu Zgromadzeniu

Magdalenek - naszemu Szlachetnemu Patronowi - za wszystkie dowody

życzliwej miłości, jakie nasz kościół na przestrzeni wieków otrzymywał

od klasztoru w Lubaniu.

Daj, o Panie, wszystkim naszym dobroczyńcom życie wieczne przez wzgląd na Twoje Imię!

Godzieszów, Dzień Wszystkich Świętych 1933. Christoph Arnold, Proboszcz
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