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Historia parafi i pod wezwaniem 
Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Pewli Wielkiej

(Streszczenie pracy dyplomowej)

Praca magisterska została napisana na seminarium naukowym z historii 
Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie po-
czątkowo pod kierunkiem ks. prof. PWT dra hab. Antoniego Kiełbasy SDS, 
który zmarł w roku 2010, a następnie pod kierunkiem ks. dra hab. Michała 
Pieli SDS. Recenzentem pracy był ks. prof. dr hab. Józef Swastek. 

Dzieje parafi i pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego w Pewli 
Wielkiej nie zostały dotychczas opracowane. W różnych czasopismach poja-
wiały się jedynie krótkie informacje dotyczące różnych inicjatyw społecznych 
i charytatywnych podejmowanych przez parafi ę. Nie powstało dotąd żadne 
opracowanie, które by ujmowało syntetycznie i całościowo wszystkie dziedzi-
ny życia wspólnoty parafi i w Pewli Wielkiej. Powstanie prezentowanej pracy 
było motywowane potrzebą zebrania, usystematyzowania oraz przedstawienia 
wydarzeń od samego początku powstania parafi i oraz ukazania działalności 
społecznej i charytatywnej, którą zajmuje się parafi a. 

Praca została opracowana metodą historyczną, przez posłużenie się analizą 
i syntezą. Oparta została na źródłach pochodzących z Archiwum Parafi alnego 
Parafi i pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, w bieżącej dokumentacji para-
fi alnej, Archiwum Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Archiwum Urzędu Gminy 
w Jeleśni. Natomiast źródła uzupełniające stanowiły: relacje ustne osób miesz-
kających w parafi i lub też z niej pochodzących, różne opracowania książkowe, 
a także internetowe.

Temat pracy został zaprezentowany w pięciu rozdziałach, których treść 
przedstawia się następująco. Rozdział pierwszy zawiera wiadomości dotyczą-
ce wsi Pewel Wielka oraz wcześniejszej przynależności tej wioski do parafi i 
w Jeleś ni. Ukazuje on ogólny obraz dziejów tej miejscowości. Opisuje kwestie 
związane z położeniem geografi cznym, etymologią nazwy „Pewel Wielka” 
oraz daje odpowiedzi na pytanie, skąd pochodzą mieszkańcy Pewli Wielkiej 
i dlaczego właśnie tutaj się osiedlili. Omówiono także przynależność do parafi i 
Jeleśnia oraz opisano pokrótce historię parafi i i kościoła w Jeleśni.
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W rozdziale drugim przedstawiona została historia kształtowania się no-
wego ośrodka duszpasterskiego, a także obiekty sakralne znajdujące się na 
terenie parafi i Pewel Wielka. Opisana została szczegółowo historia ośrodka 
duszpasterskiego, erygowanie parafi i pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego 
oraz budowa kościoła. Wyszczególnione zostały następujące obiekty: kaplica 
fi lialna w Pewli Wielkiej-Adamkach, plebania, cmentarz.

W rozdziale trzecim zostały przedstawione sylwetki księży, pracujących 
w parafi i od 1978 roku. W dalszej części zostali opisani współpracownicy i in-
stytucje, osoby, które pomagały księżom: rada parafi alna, katecheci, organiści, 
grabarze i służba liturgiczna ołtarza.

Czwarty rozdział ukazuje życie religijne w parafi i Pewel Wielka. W pa-
ragrafi e pierwszym przedstawiono nauczanie prawd wiary. Obejmuje ono 
nauczanie katechezy w szkole, głoszenie kazań, rekolekcji i misji. W paragrafi e 
drugim przedstawiono pracę dydaktyczno-wychowawczą w parafi i. Rozpo-
częto od opisania Środowiskowego Domu Samopomocy, mieszczącego się 
w przyziemiu kościoła, a następnie Katolickiego Przedszkola Niepublicznego 
pod patronatem Niepokalanej, które znajduje się na piętrze plebanii. Para-
graf trzeci tego rozdziału poświęcony został ukazaniu życia sakramentalnego 
wiernych w Pewli Wielkiej. W kolejnym paragrafi e opisano stowarzyszenia 
religijne działające w parafi i oraz zespoły muzyczne: „Jedlicki” i „Po prostu”, 
które czynnie uczestniczą w życiu parafi i.

Ostatni, rozdział piąty zawiera krótką prezentację kultu świętych oraz 
pielgrzymek, które miały miejsce w historii parafi i. Całość pracy kończy aneks 
zawierający kopie różnych dokumentów, jak np.: dekret erygujący parafi ę, 
pozwolenia na budowę kościoła, plebanii. Zamieszczone zostały również foto-
grafi e, m.in. kościoła, księży pracujących w parafi i pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego w Pewli Wielkiej oraz inne wybrane fotografi e.

Celem pracy było przedstawienie historii parafi i pw. św. Maksymiliana 
Marii Kolbego w Pewli Wielkiej. Ważnym aspektem opracowania było uka-
zanie życia społeczno-religijnego mieszkańców tej miejscowości, bo właśnie 
z tego religijnego życia wypłynęła chęć budowy świątyni. Ważnym aspektem 
w działalności ośrodka duszpasterskiego i parafi i było wybudowanie obiektów 
sakralnych, stanowiących bazę dla pracy duszpasterskiej, a także stworzenie 
warunków dla dobrego funkcjonowania wspólnoty parafi alnej. W pracy zo-
stały przedstawione sylwetki kapłanów pracujących w Pewli Wielkiej, którzy 
z wielkim poświęceniem służyli młodej wspólnocie parafi alnej.
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