Kościół
Wpisany przez Jarek
sobota, 28 listopada 2009 - Poprawiony sobota, 05 grudnia 2009

Rozpoczęcie budowy kościoła zaczęło się w 1938 r., ale z powodu wojny wykonano tylko dolny
kościół, prace wznowiono w 1945 r. i zakończono w 1961 r.
Teren parafii - przykościelny - 6.484 m 2
Powierzchnia kościoła - 900 m 2
Wysokość bez kopuły - 18,5 m
Wysokość kopuły z krzyżem - 18,5 m

Kościół górny

Nawa główna - w prezbiterium fresk przedstawiający św. Józefa z Dzieciątkiem autorstwa prof.
J. Sławińskiego. Tego samego autora malowidła w kopule.

Kaplice
Matki Bożej Częstochowskiej - z obrazem Matki Bożej pędzla artysty Radlińskiego. W kaplicy
trwa całodobowe wystawienie Najświętszego Sakramentu
Miłosierdzia Bożego - z obrazami Miłosierdzia Bożego autorstwa Serge i św. Faustyny
nieznanego autora
Różańcowa - znajduje się w niej rzeźba Matki Bożej oraz 20 tajemnic różańcowych w formie
płaskorzeźb wykonanych w brązie autorstwa prof. Gustawa Zemły, a także tablica dziękczynna
dla Jana Pawła II za ogłoszenie Roku Różańca.
Krzyża - z krzyżem i figurą Pana Jezusa wykonanego z brązu, autorstwa prof. G. Zemły (waga
krzyża i figury po 200 kg)
Ołtarze we wszystkich kaplicach marmurowe, a w prezbiterium dodatkowo ołtarz drewniany
autorstwa prof. W. Trojana i W. Kulona
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Zakrystia
Zakrystia znajduje się po prawej stronie kościoła. Wejście: z dworu, z kościoła i z prezbiterium.
Wystrój zakrystii współczesny, stylizowany, z pawlaczem dla ministrantów
Chór
Chór - wejście po prawej stronie kościoła.
Organy 23 głosowe kilkakrotnie modernizowane. Generalny remont wykonanał w 2000 r. Zakład
Budowy, Renowacji i Naprawy Organów p. Damiana Kaczmarczyka z Zabrza-Mikulczyc. W
roku 2002 głosy uzupełnił elementami elektronicznymi organista p. Roman Machaj.
Dolny Kościół
Dolny kościół - jednonawowy
Po bokach 6 malowideł ściennych autorstwa p. Zbigniewa Staszko
Ołtarz drewniany na drewnianym podeście, na którym stoi ołtarz posiada kurtynę i może służyć
do teatralnych przedstawień
Z prawej i lewej strony kościoła znajdują się dwie przybudówki.
W lewej znajduje się punkt CARITASU,
w prawej jest pomieszczenie na chorągwie i feretrony
Rzeźby i witraże
Droga Krzyżowa i witraże w nawie głównej autorstwa art. plast. Marii Hiszpańskiej-Neuman
Rzeźby:
· 2 płaskorzeźby z brązu św. Piotra i św. Pawła autorstwa prof. G. Zemły na ambonie
· rzeźba św. Antoniego w kaplicy różańcowej
· rzeźba Matki Bożej nad kaplicą Adoracji
· rzeźba Serca Pana Jezusa w dolnym kościele
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