
                         Mały przewodnik po kościele Sw.  
  Pankracego w Schwalbach. 
     

Wzmianka o pierwszym kościele w 
Schwalbach pochodzi z 1225 r. Ponad 700 
lat istnieje już Parafia St. Pankratius z 
kościołem parafialnym, o którym po raz 
pierwszy mówi dokument w z 1284 r. 
Dzisiejszy kościół natomiast istnieje od 
250-ciu lat, zbudowany w latach 1753 – 
1756 w stylu barokowym. W ciągu swego 
istnienia kościół został wiele razy 
odrestaurowany. 
 

W latach 1964 – 1965 r, po długich dyskusjach, Biskup Kempf 
zdecydował, aby do istniejącego budynku dobudować zakrystię, boczne 
nawy, przedłużyć prezbiterium oraz dodać wolno stojącą wieżę. Kościół 
został konsekrowany 21.8. 1965 r. 
 
W 1980 r świątynia ulegała gruntownej restauracji, (rebarokizacji) i 
równocześnie zainstalowano nowe organy. Niestety restauracja nie 
usunęła całkowicie szkód, co oznaczyło, że w 1997 podjęto ponownie 
prace, po których wnętrze kościoła otrzymało dzisiejsze wygląd. Ostatnią 
restaurację dokonano na elewacjach kościelnych w 2005/2006 r. 
Natomiast po pożarze w kościele w marcu 2009 r jego wnętrze oraz 
organy musiały zostać gruntownie oczyszczone. 
 
Po wstąpieniu do kościoła widoczne są, od lewej strony, następujący 
obiekty: 
Pieta, w tylnym narożniku 
Posąg  Św. Alojzego na ścianie w stylu neogotickim, odrestaurowana 
w 1997 r. 
Konfesjonał, taki sam znajduje się także przy przeciwnej prawej 
ścianie, z 1756 r, w stylu barokowym 
Posąg Św. Antoniego w stylu neogotyckim, umieszczona na ścianie, 
odrestaurowana w 1997  

Koronacja Marii, płaskorzeżba w stylu barokowym. Na przeciwnej, 
prawej ścianie Sw.Rodzina 
 
Ołtarz Maryjny oraz, na przeciwnej ścianie, ołtarz św. Józefa 
pochodzą z okresu budowy kościoła z przed 250 - ciu lat, w stylu 
rokokowym. 
Przedstawienie trójistotności boskiej w stylu barokowym. ( Od 12. 
wieku stosowana forma przedstawiania Boga w Trójcy św.) Ojciec w 
niebie daruje nam swojego syna na krzyżu. 
Posąg św. Pankracego znajduje się w prezbiterium od 1997 r, patron 
kościoła, jeden z ok. 290-304 męczenników za wiarę, należący do trzech 
Zimnych Ogrodników i jeden z 14- stu świętych patronujących 
nieszczęśliwym zdarzeniom i udzielających pomocy w nieszczęściu... 
Grupa pod krzyżem na ścianie czołowej pochodzi z konca 15-tego 
wieku i znajduje się prawdopodobnie w kościele od samego początku. 
Grupa przedstawia Chrystusa na krzyżu, Marię – matką Chrystusa i Jana 
Apostoła. Dzisiejszy barwy (renowacja 2002) odpowiadają kolorystyce 
średniowiecza. Twórcy tej grupy pochodzą prawdopodobnie z otoczenia 
słynnego mistrza Tilmanna  Riemenschneidera    
 
Ołtarz na samym koncu prezbiterium, płaskorzeźba na bocznej 
ścianie oraz klęcznik są własnością Biskupstwa w Limburg i zostały 
parafii na stale użyczone. 
 
Podczas przebudowy kościoła w 1965 r ołtarz neoromański z 1900 r, 
ufundowany przez Johannesa Kreinera, został zgodnie z drugim 
Konsylium Watykańskim wymieniony przez wolno stojący ołtarz z 
czarnego marmuru. Pierwotnie był o wiele większy. W 1980 r 
zmniejszono go i z pozostałej części wykonano pulpit znajdujący się po 
lewej stronie ołtarza.  
 
Madonna: Statuę znalazł Proboszcz Ries w starej parafialnej stodole w 
latach 50- tych 
20- tego wieku. Podczas restauracji została pozłocona ,a zamiast 
pierwotnego wianka Madonna dzisiaj nosi koronę, ufundowaną przez 
Wspólnotę Schönstatt – Muttergemeinschaft w Schwalbach. 

 



Posąg Sw. Anny, Matki Maryi, w bocznej nawie, w stylu neogotyckim 
Ambona, znajduje się w kościele od 1756 r. 
Statua Serca Pana Jezusa, w stylu neogotyckim 
    
Organy Na miejscu starych organów z 1904r, zbudowanych przez firmę 
Kleis z Bonn postawiono nowe wykonane przez firmę Späth z Mengen – 
Ennebach w 1980r. Piszczałki starych organów sprzedano, jedynie trzy 
zatrzymano na pamiątkę i umieszczono na bocznej ścianie chóru. Nowe 
organy poświęcono 14.4.1980 r. 
Dzwony: Dzisiaj kościół posiada cztery dzwony. Poświęcono je 6. 12. 
1953 r i umieszczono na ówczesnej wieży 8.12.1953r. W czasie 2.  a 
także 1. wojnie światowej zmuszono parafię do oddania swoich starych 
dzwonów na przetop. Jedynie jeden został w jej posiadaniu. W 1953 r 
otrzymała go Parafia w Niederhöchstadt. Każdy dzwoń nosi imię: St. 
Pankratius (fis), St. Carolus (gis) - po patronie ówczesnego proboszcza 
Karla Lenferdinga, St. Józef (ais) i najmniejszy St. Marysia (cis). Od 
1964r dzwonią one z 30-stu metrowej, wolno stojącej wieży. Wtym 
samym roku dołączono do nich piąty dzwon –ufundowany przez 
mieszkańców Schwalbach na pamiątkę papieża Pawła VI. 
 
 
 
Witraże okienne: uszkodzone zostały podczas nalotu bombowego w 
1942r i 1944r. Po wojnie odnowiono je dzięki licznym fundatorom. Na 
tylnej ścianie kościoła znajdują się okrągły witraż przedstawiający,(…) 
na lewej stronie od głównego wejścia, Wielkanocne Zmartwychwstanie 
Pańskie– zwycięstwo Jezusa nad śmiercią a po prawej, Zielone Swięta – 
Odnowienie życia Kościoła. 
 
Droga Krzyżowa: zawieszono ją w kościele 23. 11. 1906 r, 
ufundowana została przez nieznanego dobroczyńcę. 
 


