
Założenie parafii w Pawłowie 

Budowa własnego kościoła była przedmiotem planów Pawłowian od początku 

XXw., o czym świadczą zachowane dokumenty. Pierwsze podanie Zarządu Gminy 

Pawłów do kardynała dra Jerzego Koppa we Wrocławiu zostało skierowane 10 kwietnia 

1908 r. Było podpisane również przez ówczesnego bielszowickiego proboszcza  

ks. Franciszka Nettera. Kolejne dokumenty w tej sprawie pochodzą z 17 maja 1909 r.  

i 17 marca 1910 r. To ostatnie pismo doczekało się odpowiedzi kardynała zawierającej 

szczegółowe pytania dotyczące sposobu finansowania zakupu parceli i samej budowy, 

projektu kościoła, a nawet sposobu składowania materiałów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ksiądz Franciszek Buschmann                     Ksiądz Paweł Pucher                  

Nr 26(799) OD 25 CZERWCA DO 1 LIPCA  2018R. 

Redaguje zespół parafian.  tel. Probostwa 275 14 09,  

e-mail: infpawel@interia.pl   



Ks. Franciszek Netter zmarł w 1910 r. przekonany o konieczności wydzielenia 

Pawłowa jako samodzielnej parafii. Ponieważ sam z powodu swojego podeszłego wieku 

nie mógł rozpocząć koniecznych robót wstępnych, pozostawił zapis w testamencie 

przeznaczający 20 tys. marek na rzecz przyszłego kościoła pawłowskiego. 

Realizatorem działań zmierzających w kierunku oddzielenia parafii w Pawłowie od 

parafii w Bielszowicach był nowy proboszcz ks. Franciszek Buschmann. Przed jego 

przybyciem do Bielszowic gmina Pawłów podjęła dalsze kroki zmierzające do 

usamodzielnienia parafii. W latach 1911-13 wysyłane zostały podania o pomoc 

administracyjną i finansową w sprawie budowy kościoła do następujących instytucji: 

Związku Ubezpieczeń, który pismo przekazał do Królewskiego Głównego Urzędu we 

Wrocławiu, do Śląskiego Funduszu Wolnych Kuksów, Zarządu Kościelnego  

w Bielszowicach, do Dyrekcji Kopalni Zabrze i Przedsiębiorstwa Królewskiej Inspekcji 

Węglowej III Bielszowice, do Królewskiego Starostwa w Zabrzu i Królewskiego Urzędu  

w Opolu. Starania te zostają przerwane wybuchem wojny. 

 Adresatem próśb Zarządu Gminy w Pawłowie był również ówczesny kardynał 

wrocławski Jerzy Kopp. Kolejne pisma z dn. 11 kwietnia 1913 r. i 11 sierpnia 1913 r. 

dokumentują podjęte przez gminę i parafian starania o zakup placu pod budowę kościoła,  

o rozpoczęcie budowy oraz o organizowanych na ten cel imprezach religijnych (np. 

festynach).  Do głównych postaci podejmujących omawiane starania należeli wówczas: 

nowy proboszcz w Bielszowicach ks. Franciszek Buschmann oraz naczelnik gminy 

Pawłów, a zarazem miejscowy restaurator Paweł Skoludek.  

 Ponieważ wybuch I wojny światowej uniemożliwił ks. Buschmannowi  budowę 

nowego kościoła próbował rozwiązać problem w sposób doraźny. Wydzierżawił obszerną 

oberżę przy Bismarcstrasse (ks. Mendego) i przeistoczył ją w kościół tymczasowy. Dawna 

sala taneczna służyła do odprawiania nabożeństw, toalety zaś przerobiono na mieszkanie 

dla pierwszego miejscowego kapłana - księdza Pawła Puchera. „Ks. Paweł Pucher objął 

kurację w Pawłowie w dniu 21 czerwca 1918 r. Wprowadzony został na urząd 7 lipca.  

Z powodu jego żywego temperamentu i dobrego podchodzenia do ludzi, pozyskał niedługo 

zaufanie powierzonych mu owieczek.” Kościółek poświęcono w święto św. św. Apostołów 

Piotra i Pawła 29 czerwca 1918 r. Nadano mu wezwanie św. Pawła Apostoła, który był 

szczególnym patronem samej miejscowości, pawłowskiego księdza, a także miejscowego 

naczelnika Skoludka – obydwaj mieli na imię Paweł. 

W ten sposób w 1918 roku parafia pawłowska usamodzielniła się. Między innymi dlatego 

liczba wiernych parafii bielszowickiej zmalała z ok. 25000 w 1911 roku do 15000 w roku 

1920.  



♦ Zapraszam na dzisiejsze Nieszpory o godz. 1630. 
♦ Jutro odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii.  
♦ We wtorek - we wspomnienie św. św. męczenników Jana i Pawła - po Mszy 
św. święcenie świec, które mają chronić nasze domy od niebezpieczeństw, 
nawałnic, zwłaszcza w czasie burz. 
♦ W piątek 29 czerwca uroczystość św. św. Apostołów Piotra i Pawła. W tym 
dniu przypada 100 rocznica poświęcenia pierwszego kościoła przy  
ul. Księdza Mendego. Pamiętajmy w modlitwie o zmarłych kapłanach, 
szczególnie o pierwszym proboszczu, Księdzu Kuratusie Pawle Pucherze 
oraz o kapłanach żyjących, którzy kiedyś w naszej parafii pracowali i nadal 
nam posługują.   
 ♦ W niedzielę 1 lipca obchodzić będziemy nasz odpust parafialny. Suma 
odpustowa z procesją zostanie odprawiona o godz. 1100. Zapraszam do 
udziału poczty sztandarowe, dzieci w bieli, młodzież oraz wszystkich 
parafian.  

♦ Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  

♦ Rozpoczynają się wakacje. Dzieci zapraszam w dowolnym dniu na Mszę 
św. o godz.18.00 oraz na adorację Przenajświętszego Sakramentu  
w czwartek. Wakacje są dobrym okresem, by więcej czasu poświęcić na 
modlitwę, czytanie Pisma Św., książek i czasopism katolickich. 

♦ Przypominamy rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy, aby 
zwracali się na piśmie do kierownictwa z żądaniem umożliwienia dzieciom 
spełnienia praktyk religijnych, szczególnie udziału w niedzielnej Mszy św.  

♦ W kancelarii parafialnej przyjmowane są zapisy na pieszą i autokarową 
pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 5 lipca br. (czwartek). Przy zapisie 
potrzebny jest numer PESEL. 
♦ W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 
• Klucz do młodych - Często słyszymy, że młodzi nie szukają Boga. Warto 
jednak się zastanowić, czy to my, dorośli, pokazujemy im drogę do 
Chrystusa. Sposób wydaje się prosty. 
Ponadto w "Gościu": 
• wkrótce będziemy mogli oglądać nową katolicką telewizję. Kiedy to nastąpi?  
• jakich słów lekarz powinien unikać w kontakcie z pacjentem? 
♦ Kolekta w Uroczystość św. św. Piotra i Pawła przeznaczona jest na 
potrzeby Stolicy Apostolskiej. Jest to tzw. świętopietrze. W Odpust kolekta na 
potrzeby parafii. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 



INTENCJE  MSZY św. od 25 czerwca do 1 lipca 2018 r. 

25 VI 
Poniedziałek 

 

g. 1800 

 
- Za + Madzię Hnidiuk w 4. rocznicę śmierci 

 
 

26 VI 
Wtorek 

Wsp. św. św. męcz. 

Jana i Pawła; 

Wsp. św. Zygmunta 

Gorazdowskiego 

prezbitera 

g. 1800 - Za + Jana Rydzoń w 1. rocznicę śmierci 
 

święcenie świec  św. św. pustelników Jana i Pawła 

27 VI 
Środa 

Wsp. św. Cyryla 

Aleksandryjskiego 

bpa i dra 

g. 700 

 
- Za ++ Marię i Henryka Marek 

28 VI 
Czwartek 

Wsp. św. Ireneusza 

bpa i męcz. 

g. 1730 

g. 1800 

 

Adoracja Przenajświętszego Sakramentu 
- Za ++ rodziców Teodora i Marię Klimas 

29 VI 
Piątek 

Uroczystość 

św. św. Apostołów  

Piotra i Pawła 

g. 1400 

g. 1800 

Ślub rzymski: Szczabel Krystian - Biskup Aleksandra 

- Za ++ Jerzego Holeczko, Jana, Annę i Irenę 

Gawrońską, Mariannę Gwizdek oraz Weronikę Pryzwan 
 
 

30 VII 
Sobota 

Wsp. św. św. 

pierwszych męcz. 

Kościoła 

Rzymskiego  

g. 1800 - Za + Irenę Bytomski w 19. rocznicę śmierci 
 

1 VII 
 

NIEDZIELA 

13 ZWYKŁA  

W CIĄGU  

ROKU 

 

ODPUST 

PARAFIALNY 

g. 630 

g. 700 

 

g. 1100 

 

g. 1500 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Księdza Proboszcza Jerzego Brejzę w 40. 
rocznicę śmierci 
Suma odpustowa z procesją  
- Za parafian 
Uroczyste Nieszpory Odpustowe 
- Za + Andrzeja Mych w 1. rocznicę śmierci 


