
Nr 29 (802) OD 16 DO 22 LIPCA   2 0 1 8 R .  

Redaguje zespół parafian.  tel. Probostwa 275 14 09 
e-mail: infpawel@interia.pl   www.pawel.katowice.opoka.org.pl 

Założenie parafii w Pawłowie - cd. 

Gdy proboszczem został ks. Edward Mende założył w 1923 r. Straż Honoro-

wą. Jej członkowie byli zobowiązani do udziału trzy razy w roku czterdziestogodzin-

nych adoracjach Najświętszego Sakramentu. Oprócz tego w każdy czwartek i przez 

cały czerwiec bractwo adorowało Najświętszy Sakrament, śpiewało też godzinki ku 

czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1925 r. liczyło około 200 osób. Przewo-

dził im Kowolik Ignacy. 

W tym samym czasie powstało w Pawłowie Apostolstwo Modlitwy (1924 r.). 

Początkowo było „sekcją” Straży Honorowej. Skupiało w swoich szeregach całe ro-

dziny i miało zdecydowanie polski charakter. W latach dwudziestych liczyło około 

500 osób. 

W 1923 r. powstał chór Kościelny. Nieco 

później, w 1927 r., utworzyło się Bractwo Szka-

plerza Świętego. Do Polski Bractwo Szkaplerza 

św. przybyło wraz z pierwszymi fundacjami 

klasztorów karmelitańskich. Nabożeństwa zwią-

zane z kultem Matki Bożej Szkaplerznej stały się 

z biegiem czasu najważniejszymi obok różańco-

wych. To wielkie dziedzictwo duchowe uległo za-

gładzie z chwilą kasaty klasztorów przez zabor-

ców, którzy zabronili również działalności bractw 

kościelnych.  

 

 

ks. Edward Mende 



Stopniowe odrodzenie nabożeństwa szkaplerznego rozpoczyna się od reformy 

klasztoru w Czernej w 1880 r. Od 1920 r. we wszystkich klasztorach wznowiono na-

bożeństwa szkaplerzne i Bractwa szkaplerzne ale już bez struktury organizacyjnej. 

Kult Matki Bożej Szkaplerznej stał się wyzwaniem do przekazywania człowiekowi  

w sposób odpowiedni do współczesnej mu mentalności jego wartości ideowych. Do-

kumenty wymieniają 238 osób. 

Istniejąca w Pawłowie Krucjata Eucharystyczna zrzeszała około 160 osób. Ist-

niało jeszcze wiele innych organizacji, takich jak Towarzystwo św. Wincentego  

a. Paulo, Caritas, Godzina święta, która zrzeszała 164 osoby i Żywy Różaniec, liczą-

cy w 1928 r. około 630 osób  

Wszystkie te zrzeszenia energicznie się rozwijały. Prezentowane ilości człon-

ków były, jak na Pawłów, liczbą rekordową. 

Tuż przed wojną założone zostają Ogródki Działkowe „Malina”. Działkowicze 

co roku we wrześniu mają swoje Msze św. „Żniwne” jako podziękowanie za urodzaj. 

Ufundowali też sztandar, a jako patronkę wybrali sobie św. Tereskę od Dzieciątka Je-

zus. Na swoje święto pięknie przyozdabiają ołtarz plonami. 

„Służbę organisty pełnili w rodzącej się parafii w Pawłowie rektor i kierownik szkoły 

p. Tkocz, później elektrykarz p. Białas, p. Mrozek i Józef Rożek. Pierwszym kościel-

nym był Rolnik Jan.” (http://www.zabrze.aplus.pl) 

4 lutego 1923 r. ks. kuratus Paweł Pucher został przeniesiony do Łagiewnik,  

a na jego miejsce powołany został ks. Edward Mende. Przybył jeszcze tego samego 

dnia. Parafianie uformowali procesję i przeszli pod granicę Bielszowic, by tam go po-

witać. Mowę powitalną wygłosił naczelnik Pawłowa Jan Wiechuła, a dziewczęta  

w bieli recytowały powitalne wiersze. Następnie procesja powróciła razem z nowym 

duszpasterzem do kościoła. W drzwiach kościelnych Proboszcz został powitany po 

staropolsku chlebem i solą. 

Swoje urzędowanie w pawłowskiej parafii rozpoczął ks. Mende od wprowadza-

nia licznych zmian. Nieszpory niedzielne odprawiane w pierwszym tygodniu miesią-

ca poświęcone były Sercu Pana Jezusa, następne Niepokalanemu Sercu Maryi, ko-

lejne św. Józefowi, a w czwartą niedzielę odprawiany był różaniec z procesją. Jeżeli 

była piąta niedziela nieszpory poświęcono była Matce Boskiej. 

 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 

 

 W dzisiejszą niedzielę zapraszam na Nieszpory odprawiane  

o godz. 1630. 

 W tym tygodniu przypada trzeci piątek miesiąca poświęcony 

Miłosierdziu Bożemu. 

 W przyszłą niedzielę 22 lipca parafia w Bielszowicach pod we-

zwaniem św. Marii Magdaleny przeżywać będzie Odpust parafial-

ny. 

 Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

 Trwają wakacje, poświęćmy więcej czasu Bogu, pamiętajmy  

o Przykazaniach Bożych i praktykach religijnych. Zainteresujmy 

się także lekturą religijną i tygodnikiem „Gość Niedzielny”. 

 W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

 Do ostatniej kropli krwi - o kulcie Najdroższej Krwi Chrystusa. 

 O szkaplerzu, który towarzyszył Janowi Pawłowi II do ostat-

nich chwil, a dla wielu katolików stał się stylem życia.  

 Co drugi piętnastolatek w Europie przyznaje, że pił alkohol  

w czasie ostatnich 30 dni. Czy istnieje rozwiązanie tego za-

trważającego problemu? 

 Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby 

naszej parafii. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 16 do 22 lipca 2018 r. 

16 VII 
Poniedziałek 

Wsp. N. M. P.  
z góry Karmel 

g.1800 - Wspólna za żyjących (intencje w gablotce) 

17 VII 
Wtorek 

 

g.1800 - Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą  

i zdrowie dla Eleonory Jaworek z okazji 80 rocznicy urodzin,  

o błogosławieństwo Boże dla rodziny oraz z prośbą o szczęśliwe 

rozwiązanie dla wnuczki Katarzyny 

Te Deum 

18 VII 
Środa 

Wsp. św. Szymo-
na z Lipnicy 

prezb. 

g.700 

 

- Za + Emila Niesporek 

19 VII 
Czwartek 

 

g.1730 

g.1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Księdza Proboszcza Henryka Macurę w rocznicę śmierci 

 

20 VII 
Piątek 
Wsp. bł.  

Czesława prezb. 

g.1300 

g.1800 

Ślub rzymski: Kondziołka Krzysztof - Dypa Magdalena 

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

21 VII 
Sobota 
Wsp. św.  

Apolinarego  
bpa i męcz. 

i św.Wawrzyńca  
z Brindissi 

prezb.  
i dra Kościoła 

g.700 

g.1800 

- Za + Zdzisława Rybickiego, rodziców oraz ++ z rodziny 

- Za + Franciszkę w dniu urodzin 

 

22 VII 
 

Niedziela 
16 ZWYKŁA  

W CIĄGU  
ROKU 

 
 

g. 630 

g. 700 

 

g.1000 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Beatę Klosa w 4. rocznicę śmierci, męża Mariana, pokre-

wieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 

- Do Opatrzności Bożej, Matki Boskiej Częstochowskiej z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą 

i zdrowie dla rodzin: Cygan, Witosz i Jonecko 

Nieszpory 

- Za + Mariana Wystrach w dniu urodzin 


