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Pawłów
to stara wieś kościelna, powstała na przełomie XIII i XIV wieku
1350 - książę raciborsko-opawski Mikołaj ofiarował wioskę kapelanowi Gerlachowi. Kolejno właścicielami wsi
byli: kolegiata raciborska, rodzina Brawańskich z Żyznej, Kotulińscy i Laryszowie
1796 - wieś Pawłów i należące do niej dwa folwarki przeszły na własność szlachcica Saka z Ciężkowic
1807 - nabył Pawłów szlachcic Fragstein za cenę 35 000 talarów
1820 - Pawłów przeszedł na własność hrabiego Strachwicza
1839 - przejął Pawłów baron Bissing
Pod koniec XIX wieku Pawłów i folwark znajdowały się w rękach Klappera.
W XV wieku wybudowano w Pawłowie kościółek drewniany, który był filią kościoła Św. Mikołaja w Starej Wsi.
Poświęcony był Św. Michałowi. Kościół zbudowany był z drewna: ołtarz wielki - rzeźbiony w drewnie, posadzki brak
było zupełnie, a w wieży wisiały trzy dzwony. W drugiej połowie XVII wieku należały do kościoła: kawał ziemi,
probostwo z przyległymi zabudowaniami i ogrodem.
1684 – powstał pożar na probostwie, które zostało zupełnie zniszczone
1723 – został ustawiony w Pawłowie kościółek Matki Bożej z Raciborza w miejsce dotychczasowego, który
rozebrano. Kościółek ten był również drewniany, kryty szczudłem, a do niego przylegała dzwonnica
1791 – w marcu tego roku spaliło się ponownie probostwo i kilka posiadłości w wiosce
1834 – po śmierci proboszcza starowiejskiego, Ks. Jauenika, stawiono się do generalnego urzędu biskupiego
z prośbą o zgodę na odłączenie Pawłowa od Parafii Św. Mikołaja w Starej Wsi
1839 – 25 czerwca tego roku nadeszło potwierdzenie na utworzenie nowej Parafii
Rok przedtem rozpoczęto budowę nowego probostwa, które stoi do dziś.
1841 – l marca tego roku dokonano wprowadzenia na urząd pierwszego proboszcza nowej Parafii Pawłów.
Został nim Ks. Jan Wittek (zmarł 27 lutego 1872 r.)
1872 – administratorem Parafii został Ks. Augustyn Fiedler, który w następnym roku objął urząd proboszcza.
W czasie jego urzędowania został kościół znacznie upiększony: odnowiono ołtarze i zakupiono wiele niezbędnych
rzeczy, dzięki ofiarności parafian
1898 – w lutym tego roku proboszczem zostaje Ks. Antoni Konrad (zmarł 27 sierpnia 1903 r.)
1904 – w marcu tego roku urząd proboszcza obejmuje Ks. Franciszek Hajduk.
W 1904 roku rozebrano stary kościółek Matki Bożej, wybudowano stodołę (dziś Sala Parafialna), w której
odprawiano nabożeństwa w czasie budowy nowego kościoła

1908 – zakończono budowę nowego, murowanego kościoła neogotyckiego, poświęconego czci Św. Michała
Archanioła. Poświęcenia dokonał (25 października), w zastępstwie Księdza Biskupa,
Ks. Dziekan Wilhelm Pfleger z Ostroga
1915 – 12 grudnia odchodzi z Pawłowa Ks. Franciszek Hajduk (zmarł 2 lutego 1945 r.)
1916 – 4 lutego obowiązki proboszcza obejmuje Ks. Antoni Wodarz

1916 – 6 czerwca Ks. Biskup sufragan Augustyn z Wrocławia konsekruje obecny kościół
Św. Michała Archanioła
1945 – odrestaurowano kościół poważnie uszkodzony w czasie działań wojennych
1973 – we wrześniu tego roku, po 57 latach proboszczowania ustępuje Ks. Prałat Antoni Wodarz,
28 października 1973 r. Obowiązki proboszcza obejmuje dotychczasowy wikary Ks. Hubert Mikołajec,
który pełni tę funkcję do l lipca 1985 roku, kiedy zostaje przeniesiony do Parafii Św. Jadwigi Śląskiej
w Zabełkowie
1975 - 27 kwietnia zmarł w wieku 96 lat Ks. Prałat Antoni Wodarz
1985 – l lipca proboszczem zostaje Ks. Michał Ryś, który 26 czerwca 1986 roku odchodzi na emeryturę
1986 – 27 sierpnia proboszczem zostaje Ks. Zygmunt Hupka, dotychczas wikary w Parafii NMP Matki Kościoła
w Zabrzu - Oś. Helenka
1987 – 8 marca tego roku zostaje powołana do życia Rada Parafialna

2022 - W sobotę 11 czerwca w katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu odbyła się beatyfikacja dziesięciu sióstr
męczenniczek elżbietańskich. Wśród nich była pochodząca z Pawłowa bł. siostra M. Melusja (Marta) Rybka.
Od 1986 roku, dzięki ofiarności i zaangażowaniu Parafian wykonano cały szereg prac remontowych, m. in.:
-

przykryto wieżę kościoła blachą miedzianą,
zakupiono nowe lampy w kościele,
wybudowano bunkier na opał,
położono nową posadzkę w nawie głównej kościoła (granit) i w prezbiterium (marmur),
przekryto dach na kościele i na probostwie,
zelektryfikowano napęd dzwonów,
zakonserwowano i pozłocono ołtarze i figury oraz odmalowano kościół,
zmodernizowano instalację nagłaśniającą,
zakupiono nowy ołtarz „soborowy” i ambonkę,
wyremontowano i uruchomiono zegar na wieży kościoła,
wyremontowano i oddano do użytku kaplicę przedpogrzebową z agregatem chłodniczym,
zainstalowano nowy piec w kościele,
położono kostkę brukową wokół kościoła i przy probostwie,
zakupiono cały szereg szat i innych paramentów liturgicznych,
uporządkowano obejście przy probostwie i wokół Sali Parafialnej,
wyremontowano pomieszczenia na probostwie,
zakupiono nowy piec na probostwo.
założono nową elewację i ocieplono probostwo (2003)
zautomatyzowano napęd dzwonów (2003)
wymieniono dużą część więźby dachowej na kościele i probostwie (2004),
przykryto dachy kościoła i probostwa dachówką firmy WIEKOR (2004),
zmodernizowano instalację elektryczną w kościele (2008),
zamontowano nowe żaluzje w oknach na wieży kościoła (na wysokości dzwonów) – Firma Lazar,
kolejny raz wymalowano wnętrze kościoła, odrestaurowano drzwi kościoła i okna w zakrystii (2008).
odnowiono witraże w kościele i zabezpieczono je przez założenie okien zewnętrznych (okna kościoła). Prace
wykonała Firma „WITRAŻE – BLEIVERGLASUNGEN” mgr Mariana Cuber z Głogówka (2011 – 2012),
dzięki dotacjom unijnym odnowiono elewację zewnętrzną kościoła (pracę tę wykonała miejscowa Firma Pana
Andrzeja Plury w latach: 2013 - 2014),
zamontowano podjazd dla wózków przy wejściu głównym do kościoła (2014),
przeprowadzono kapitalny remont wieży kościoła polegający na wzmocnieniu praktycznie całej konstrukcji
drewnianej,
zakupiono nowe organy elektronowe do kościoła firmy VISCOUND,
zakupiono i zamontowano nowe drzwi przejściowe w kościele,
przeprowadzono bardzo kosztowny remont zabytkowego zegara na wieży kościoła,
dzięki sponsorom prywatnym przeprowadzono renowację stacji Drogi Krzyżowej, obrazu Matki Bożej
Różańcowej oraz obrazu Świętej Rodziny,
zakupiono nowe świeczniki na ołtarz główny w kościele,
zmodernizowano wentylację kotłowni w kościele,
ustawiono nowe ogrodzenie przy probostwie (2022),
zainstalowano przy probostwie panele fotowoltaiczne (2022)
PO 1945 ROKU Z PARAFII WYSZŁO DWÓCH KAPŁANÓW
Ks. Ernest Kuroczik SDS – salwatorianin – wyświęcony w 1977 r.
Ks. Michał Grabowski – wyświęcony w 1983 r.
PROBOSZCZOWIE PARAFII ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W PAWŁOWIE
1841 – 1872 – Ks. Jan Wittek
1872 – 1898 – Ks. Augustyn Fiedler
1898 – 1903 – Ks. Antoni Konrad
1904 – 1915 – Ks. Franciszek Hajduk
1916 – 1973 – Ks. Prałat Antoni Wodarz
1973 – 1985 – Ks. Hubert Mikołajec
1985 – 1986 – Ks. Michał Ryś
1986 –
– Ks. Zygmunt Hupka

DO PARAFII ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W PAWŁOWIE NALEŻĄ MIEJSCOWOŚCI:
Pawłów............................................................................................................. 557 mieszkańców
część wsi Żerdziny:
ul. Stawowa, Świerczewskiego (numery nieparzyste) .... 51 mieszkańców
ul. Sikorskiego, Ogrodowa, Widokowa 3, 5, 7 ……….... 69 mieszkańców
(stan na 25 stycznia 2016 r.)

