




W czerwcu 1987r. w dniu dorocznych 

uroczystości odpustowych uczestniczyło 

wielu księży. Słowo Boże wygłosił  ks.Bp 

Józef Pazdur. Odczytał też pismo Kurii 

Metropolitalnej L.dz.2105/87 z  

12.06.1987r. ustanawiające ks. Stanisława 

Jachymczyka Rektorem Kościoła w 

Ławszowej. Mieszkanie wraz z 

wyżywieniem zaproponowali  Państwo 

Turkowie, odstępując dwa pokoje i 

łazienkę. 



Proboszczowie  

STANISŁAW JACHYMCZYK – 12.06.1987r. – 24.06.1991r.  

To właśnie On doprowadził do erygowania parafii, do 

odnowienia całej świątyni, utworzenia i odnowienia plebanii.  



Franciszek Modrzyński  

- 25.06.1991r. - 24.06.2011r. 



ZBIGNIEW DOMIŃSKI od 25.06.2011r.   



Już po dwóch tygodniach pobytu w Ławszowej ks. Jachymczyk 

podjął się remontu wnętrza kościoła, zmyte zostały farby  a 

efektem kilkutygodniowej, bardzo ciężkiej pracy wielu 

mieszkańców był widok pięknych modrzewiowych desek, 

z których wykonane są balkony, balustrady, sufity pod balkonami. 

Równocześnie z białkowaniem wykonano duże okno 

umieszczone nad ołtarzem głównym, wcześniej było ono zabite 

deskami. 



Od 1.08.1988r. rozpoczęto renowację ołtarza 

głównego, uprzednio pomalowanego farbą 

olejną koloru stalowego. Czyszczenie i 

montaż należało do parafian natomiast 

konserwacja i pozłacanie wykonane przez 

fachowca Jana Korycina z ogromnym 

osobistym zaangażowaniem ks. Stanisława 

Jachymczyka. Pełną swą świetność ołtarz 

odzyskał w listopadzie 1988r. 





Obecny witraż przedstawiający Ducha Świętego zakupiono w 

2000r. Poświęcony został przez ks. bpa Władysława Bochnaka 

22.06.2003r. 



17.04 1990r. - rozpoczęto remont wieży kościelnej i 

zewnętrznej elewacji kościoła.    

11.11.1990r. - Poświęcenia dokonał ks. bp. Tadeusz Rybak. 

16 sierpień – 15  wrzesień 1995r. – remont dachu kościoła.     

Równocześnie z remontem dachu kościoła prowadzony był 

częściowy remont wieży kościelnej .                                

2002r. - remont i konserwacja dzwonów kościelnych. 

2004r. - wykonane zostały nowe konfesjonały. 



2005r. - z kostki brukowej wyłożone zostały aleje od bramy 

do kościoła i wokół kościoła 



2005r. - remont wnętrza kościoła 

oraz zakrystii. 



2006r. - budowa parkingu przy kościele. 

2008r. - wymiana nagłośnienia w kościele. Całkowity koszt 7600 zł.     

pokryli mieszkańcy. 

2008r. - renowacja muru przykościelnego. 



30.08.2008 r. – uroczyste obchody 775 –lecia lokacji wsi. 





PLEBANIA 

Starania o sprzedaż posesji Nr 38 trwały od lipca 1987 r. 

Decyzja o przydzieleniu budynku zapadła w kwietniu 1988 r. a w maju 

była zgoda na jego remont. 

Od 15 maja 1988r. rozpoczęto remont domu, który był strasznie 

zdewastowany, zniszczony. Ściany i sufity sypały się, brakowało podłóg 

a które zostały były przegnite. W oknach nie było szyb, ramy okienne 

przegnite zupełnie. Instalacje elektryczne i odgromowe pozrywane. 

Dom ten straszył swoim wyglądem. Na apel księdza parafianie bardzo 

ofiarnie przystąpili do remontu przyszłej plebanii. Wszystkie tynki były 

zbijane i kładzione na nowo, wykonano nowe podłogi we wszystkich 

pomieszczeniach dolnej kondygnacji. Założono instalacje centralnego 

ogrzewania i wody. Założono nowe drzwi i okna, Wymieniono została 

dachówka na budynku, wykonana elewacja. 

6.06 1989r. Odbyło się poświęcenie plebanii połączone z doroczną 

uroczystością odpustową, której przewodniczył ks. bp Tadeusz Rybak. 





Kaplica cmentarna  

30 września 1991r. rozpoczęto prace przygotowawcze pod budowę 

domu pogrzebowego. Systemem gospodarczym prowadzone były 

prace aż do 1998r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2000r. zakupiono i wyłożono płytki podłogowe. Uporządkowano 

wnętrze i plac przy kaplicy. 

Poświęcenie odbyło się 22.06.2003 r. przez ks. infułata Władysława 

Bochnaka. 



Kaplicy p.w. Miłosierdzia Bożego w Przejęsławiu.  

Wiosną 1996r. grupa mieszkańców z Przejęsławia wystąpiła z 

inicjatywą adaptacji remizy strażackiej na kaplicę. Pierwsze 

spotkanie odbyło się 18.03.1996r. i wtedy właśnie zapadła 

decyzja budowy kaplicy. Budynek ten był własnością gminy. W 

dniu 30.04 1996r. aktem notarialnym 2392/96 przekazany na 

rzecz parafii. Państwo Lucyna i Janusz Durda nieodpłatnie 

przekazali 77m2 swojej działki co pozwoliło dwukrotnie 

zwiększyć powierzchnię świątyni. Do końca czerwca  1997r. 

trwały prace projektowe kaplicy. Latem 1997r. ruszyły prace przy 

częściowej rozbiórce istniejącego budynku, wykonane zostały 

fundamenty. 

2000r. wykonano ołtarz, podest pod tabernakulum, ławki, 

uporządkowano plac przy kaplicy. 

11.10.2001r. Ks. bp Tadeusz Rybak poświęcił świątynię. 

12.11.1999r. Ks. bp Tadeusz Rybak pismem. L.dz. 2422. 

erygował na terenie parafii p.w. Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny w Ławszowej, we wsi Przejęsław 

kaplicę publiczną i nadał jej tytuł Miłosierdzia Bożego. 





Trudno wymienić nazwiska osób, 

które przyczyniły się do przywrócenia 

świetności naszej świątyni. 

Należałoby wymienić ok.90% 

mieszkańców naszej parafii, którzy 

swoim wkładem pracy lub ofiarą 

wsparli ten wspaniały cel. 



W okresie 25 lat istnienia parafii 504 osoby przyjęły 

Sakrament Bierzmowania. 

1990 – 72 osoby - Bp Jan Tyrawa 

1993 – 86 osób   - Bp Adam Dyczkowski 

1997 - 111 osób  - Bp Władysław Bochnak 

1999 -  33 osoby - Bp Stefan Regmunt 

2003 –  90 osób  - Ks. Infułat Władysław Bochnak 

2005 -  39 osób   - Bp Stefan Cichy 

2010 - 73 osoby  - Bp Marek Mendyk 

2005 2010 



Powołania Kapłańskie 

 

Artur Furman –złożył śluby wieczyste w Bagnie – 08.09.1997r.  

Sakrament kapłaństwa otrzymał  29 .05.1999r. w Sanktuarium 

Matki Bożej Fatimskiej w Trzebinii. Prymicyjną Mszę  Św. Wojtek 

odprawił 30 .05.1999 r. w kościele p.w. Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa w Bolesławcu. 04.07.1999 r. ks. prymicjant Artur odprawił 

mszę w naszym kościele, po której odbyło się spotkanie gości i 

nauczycieli, którzy Go uczyli. 

 

Janusz Pałka – złożył  zakonne śluby wieczyste w Zakonie Braci 

Mniejszych Kapucynów w Krakowie 19.03.1999 r. Święcenia 

diakonatu w Tenczynie 22.05.1999 r.  

20.05.2000 r. w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie. Mszę 

prymicyjną odprawił  28.05.2000r w Ławszowej. 





SIOSTRY ZAKONNE POCHODZĄCE 

Z PARAFII 

 

 SIOSTRA HALINA KĘDZIOR  

– KARMELITANKA W WIEDNIU 

 

SIOSTRA MARTA MIELNICKA  

– URSZULANKA W CZĘSTOCHOWIE 



 

Róże Żywego Różańca 

 
Św Teresy - Pani Straszak 
 

Św. Anny –  Pani Jaskot 

  

Św Maksymiliana Kolbe – Pani Pagórskiej 

 

Siostry Faustyny – Pani Frączkowskiej 

 

Matki Boskiej Różańcowej – Pani Dzięgiel 



WYBRANE WYDARZENIA W NASZEJ PARAFII 

Przyjęcie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 11.10.1992 r. 

- w uroczystości przewodniczył ks. bp Adam Dyczkowski w 

asyście 29 księży i 2 zakonnic. 



Przyjęcie obrazu Matki Boskiej Łaskawej 17.06.1996 r. podczas 

rekolekcji pod przewodnictwem Ojca Duchownego ks. Andrzeja 

Drogosia z Seminarium Duchownego z Trzebini k. Krakowa. 



WIZYTA BISKUPA STEFANA CICHEGO W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W ŁAWSZOWEJ W 29 WRZEŚNIA 

2005 ROKU 



WIZYTA BISKUPA MARKA MENDYKA W 

SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁAWSZOWEJ W 

11 GRUDNIA 2010 ROKU 





PIERWSZE KOMUNIE ŚWIĘTE 

1996 



2008 



BOŻE CIAŁO 2006 

 



COROCZNE JASEŁKA W WYKONANIU UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY 



PORZĄDKOWANIE CMENTARZA PRZEZ UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁAWSZOWEJ 



BOŻE 

NARODZENIE 





Przed nami 

następne  

25 lat parafii  

w Ławszowej 


