3. Miejscowośd

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

2. Czas powstania

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. NAJŚWIĘTSZEJ
MARYJI PANNY KRÓLOWEJ ANIOŁÓW

Lata 1887-1889

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

POPIELÓW
4. Adres

ul. Kościuszki, dz. nr 834/354
46-090 Popielów

5. Przynależnośd administracyjna
województwo

opolskie

powiat

opolski

gmina

Popielów

6. Formy ochrony

Rejestr Zabytków nr 221/2014
z dnia 25.09.2014 r.
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Popielów:
Uchwała nr XXXI/258/06 Rady Gminy
w Popielowie z dnia 3 lutego 2006 r.
7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 09.11.2015 r.

Widok od południa

Widok od zachodu

9. Opis obiektu

W 1292 r. wymieniany kapłan w Popielowie; w średniowieczu, aż do kooca wojny trzydziestoletniej wieś stanowiła osobną parafię pw. św. Jana Chrzciciela
i św. Andrzeja, następnie znajdująca się tu świątynia stała się filią parafii w Siołkowicach. Najstarszy kościół wzniesiono prawdopodobnie już w średniowieczu.
W 1654 r. wzniesiono nową, drewnianą świątynię, którą wyposażono w bogaty barokowy wystrój. Rozwój wsi sprawił, że w 1883 r. utworzono w Popielowie
osobną parafię. W 1884 r. cieśla Frach ze Starych Kolni rozebrał drewniany kościół i przeniósł go na cmentarz przy ul. Dworcowej. W 1887 r. przystąpiono do
budowy nowej świątyni w stylu neogotyckim, którą konsekrowano w 1889 r.
Usytuowany w centrum wsi, po pn. stronie ul. Kościuszki.
Murowany z cegły, na podmurówce z kostki wapiennej, z zewnątrz nietynkowany, wnętrza przykryte sklepieniami krzyżowo - żebrowymi; poszycie blachą.
Trójnawowy, o układzie pseudobazylikowym, z niższym i węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, skierowanym ku płn. Od płd., przy nawie wsch.
czterokondygnacyjna, kwadratowa wieża. Korpus i prezbiterium oskarpowane, przykryte wysokimi dachami wielo połaciowymi, wieża przykryta ośmiokątną
iglicą. Elewacje starannie licowane cegłą, okna zamknięte ostrołukowo. We wnętrzu dwa ołtarze boczne oraz chrzcielnica przeniesione ze starego kościoła,
pozostałe wyposażenie neogotyckie.
Ochronie konserwatorskiej podlega bryła obiektu, forma elewacji oraz wszystkie elementy zabytkowego wystroju i wyposażenia.

