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Założenie parafii w Pawłowie—cd.
Za nami setna rocznica usamodzielnienia się parafii pawłowskiej. Życie parafialne od samego początku opierało się nie tylko na funkcjonowaniu kościoła pojmowanego jako budynek, w którym wierni gromadzą się na Eucharystię i nabożeństwa,
ale przede wszystkim Kościoła, który tworząc różne wspólnoty i aktywizując wiernych wychodził poza mury budowli. W 1918 r., kiedy dokonano poświęcenia tymczasowego kościółka powstaje pierwsza parafialna wspólnota – Arcybractwo Matek
Chrześcijańskich. Celem działalności było „oświecenie” członkiń. Dlatego organizowano w trakcie zebrań plenarnych, co najmniej raz na miesiąc, wykłady i prelekcje.
Odprawiano również nabożeństwa w intencji wszystkich matek parafii. Zadaniem kobiet było upiększanie kościoła na czas świąt, wspieranie misji oraz działalność dobroczynna. Dokumenty podają liczbę 397 kobiet działających w Arcybractwie w latach 1918-35. Wśród zaangażowanych w działalność Archiwa odnotowały następujące postacie: Rolnik Wiktorię, Liszka Zofię, Niewolik (brak imienia), Kowalską (brak
imienia), Biegańską Bertę, Cebulę Rozalię.
Ks. Pucher założył w 1920 r. Kongregację Mariańską. W jej skład weszły: Sodalicja Mariańska Panien, Arcybractwo Matek Chrześcijańskich
(od 1935 r. Sodalicja Niewiast),
Sodalicja Młodzieńców oraz Sodalicja Mężów.
W łonie Sodalicji Panien
istniał podział na aspirantki, kandydatki i sodaliski. Można było je
rozpoznać po barwie wstążki
przysługującej z racji zajmowanego stopnia. Aspirantki i kandydatki nosiły kolor zielony, wstążki
sodalisek były niebieskie. Zebrania miały osobno. Brały udział

w adoracjach Najświętszego Sakramentu. Były lata kiedy dzieliły się na sekcje: eucharystyczną, śpiewu czy teatralną. Urządzano pielgrzymki, wycieczki, prenumerowano czasopismo „Dzwonek Marii”. Praktyką całoroczną były spotkania, udział
w Eucharystiach i ogólnych zjazdach mariańskich. Archiwa Parafialne podają, że
w 1923 r. Sodalicja Panien liczyła 76 osób. Dokumenty zanotowały nazwiska: Szczygieł, Walesa Helena, Krak Stefania, Fojt Teresa. Nie zanotowano daty poświęcenia
pierwszego sztandaru Sodalicji Panien. Drugi został poświęcony w 1949 r. przez ks.
Jerzego Brejzę. Z organizacji tej wyrosły Dzieci Maryi. Ich aktualny sztandar został
poświęcony przez ks. Józefa Krakowskiego w 2011 r.
Towarzystwo Mężów Katolickich zostało powołane także w 1920 r. Za swój
główny cel stawiało sobie propagowanie haseł Akcji Katolickiej i podnoszenie poziomu rozwoju duchowego swoich członków. Służyć temu miało przede wszystkim ożywienie czytelnictwa pism religijnych, w tym Gościa Niedzielnego.
Sodalicja Młodzieńców powstała w 1922 r. Liczyła wówczas 128 osób. Wśród
nich byli Szneider Jan i Bryś Alfons. Patronem tej grupy był św. Stanisław. Ufundowali oni do kościoła figurę przedstawiającą Świętego, którą poświęcił 7 listopada
1926 r. ks. Edward Mende. 1 marca 1959 r. ks. Jerzy Brejza poświęcił sztandar z wizerunkiem tego świętego.
W okolicznych parafiach istniały niemieckie odpowiedniki Kongregacji Mariańskich. Nie posiadamy informacji o istnieniu takich w Pawłowie. Możemy się domyślać, że nie było ich za ks. Edwarda Mendego. Znany był bowiem jego negatywny
stosunek do Niemców przebywających w Pawłowie. Proboszcz Mende nie pozwalał
na odprawianie Mszy św. i nabożeństw w języku niemieckim i ostro odpowiadał na
żądania istniejącej w Pawłowie Verband Deutscher Katholiken In Polen.
W 1920 r. ks. Paweł Pucher założył również III Zakon Franciszkański. Zadaniem jego członków był duchowy rozwój i dążenie do doskonałości. Wzorem była
oczywiście postać św. Franciszka, biedaczyny z Asyżu. Zakon był otwarty na ludzi
każdego stanu – jednak stawiał im warunki, które określała reguła: wiara katolicka,
posłuszeństwo papieżowi, dobra opinia i łagodne usposobienie. Pierwszym etapem
członkowstwa był nowicjat, po nim następowały postulat i profesja, oznaczający pełne członkowstwo. Śluby zakonne składano w Panewnikach.
Stowarzyszenie Dziecięctwo Pana Jezusa rozpoczęło swoją działalność w
1920 r. Liczyło wówczas w Pawłowie 663 osoby. Gromadziło dziewczynki i chłopców
na nabożeństwach. Jego celem było zainteresowanie dzieci sprawami misyjnymi.
Dzieci wstępując do Stowarzyszenia zobowiązywały się do: modlitwy za dzieci z krajów misyjnych, pełnienia dobrych uczynków, podejmowania wyrzeczeń w intencji misji oraz do ofiar materialnych o wartości „jednego cukierka" na miesiąc, która nie była formą składki, ale dobrowolną i świadomą rezygnacją z czegoś dla siebie na rzecz
innych dzieci.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:
Zapraszam na Nieszpory o godz. 16.30.
W sobotę powróciła piesza pielgrzymka z Częstochowy. Składam serdeczne podziękowanie organizatorom i wszystkim pielgrzymom, również tym, którzy dojechali na Jasną Górę w ubiegły czwartek. Bóg zapłać dowożącemu bagaże. Dziękuję też pani Krystynie Zima za zorganizowanie autokaru.
W piątek 13-go lipca przypada Rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie. Msza św. odprawiona zostanie o godz. 1900. Proszę o przyniesienie świec.
W czasie urlopów i wakacji mamy więcej czasu. Zapraszam dzieci i dorosłych do udziału we Mszach św. w tygodniu. Pamiętajmy o Przykazaniach Bożych i praktykach religijnych. Zainteresujmy się także lekturą
prasy religijnej.
Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św.
W „Gościu Niedzielnym”
• Papież wzywa do modlitwy - w ciągu stu lat z Bliskiego Wschodu wyemigrowało 6 mln chrześcijan. Papież Franciszek zaprosił do modlitwy patriarchów i zwierzchników wszystkich Kościołów z tego zapalnego regionu
Ponadto w "Gościu":
• 1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków o świadczenie 300+. Jak je składać i kto może korzystać z programu Dobry Start?
• co drugi piętnastolatek w Europie przyznaje, że pił alkohol w czasie
ostatnich 30 dni. Czy istnieje rozwiązanie tego zatrważającego problemu?
Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby parafii.
„Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary.

INTENCJE MSZY św. od 9 do 15 lipca 2018 r.
9 VII
g.1800
Poniedziałek

- Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce)

Wsp. św. św. męcz.
Augustyna Zhao
Rong prezb. i tow.

10 VII
Wtorek

g.1800

- Za + Józefa Marek w dniu urodzin

11 VII
Środa

g.700

- Za + Jana Czopek w dniu urodzin

g.1730
g.1800

Adoracja Przenajświętszego Sakramentu
- Za + Matyldę Pozimską w rocznicę śmierci

g.1900

- Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej
z podziękowaniem za odebrane łaski, na wynagrodzenie
za grzechy, za Ojca Świętego, duszpasterzy, młodzież,
chorych, przebywających na wakacjach, o pokój na
świecie oraz w intencjach czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej od ofiarodawców

.Wsp. św. Benedykta
opata i patr. Europy

12 VII
Czwartek
Wsp. św. Brunona
z Kwerfurtu,
bpa i męcz

13 VII
Piątek
.Wsp. Św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
Rocznica Objawień
Matki Bożej
w Fatimie

Procesja ze świecami
14 VII
Sobota
Wsp. św. Henryka
oraz św. Kamila
de Lellis, prezb.

15 VII
Niedziela
15 ZWYKŁA
W CIĄGU ROKU

g.1200
g.1800

Ślub: Podobiński Piotr - Podobińska Ewa
- Za + Marię Kisperski w 1. rocznicę śmierci

g. 630
g. 700
g.1000

Godzinki ku czci Matki Bożej
- Za ++ Ludwika i Irenę Rak oraz Huberta Sparwasser
- W intencji dzieci przyniesionych do chrztu: Ksawerego
Englera i Eleny Dołęgowskiej, rodziców oraz chrzestnych

g.1630
g.1700

Nieszpory
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą
o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Heleny Kłosowskiej
z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo
dla rodziny
Te Deum

