
   

 

W 25-lecie erygowania naszej Parafii 
 

 

 

 

 

  O początkach życia liturgicznego w Rowniu Kronika Parafialna podaje:  

                     „Dotychczas Msze Św. były odprawiane w kaplicy zabytkowej murowanej przy               

ul. Rybnickiej. Wyglądało to w ten sposób, że kapłan który przyjeżdżał z Boguszowic 

odprawiał w samej kaplicy Mszę św. część jednak ludzi musiała stać przed kaplicą na drodze, 

co z powodu zwiększającego się ruchu kołowego stanowiło pewne niebezpieczeństwo. 

Kapłan głosił kazanie, stojąc na podwyższeniu w drzwiach kaplicy. Wtedy odprawiano tylko 

jedną Mszę św. w niedzielę. 

    Od 8 grudnia 1957 Msze św. odprawiano w kaplicy drewnianej przy ul. Szkolnej.”  

    Zapis kronikarski nie precyzuje kiedy msze św. w Rowniu zaczęto sprawować. 

Odnotowuje jednak zmianę miejsca ich odprawiania i wskazuje na datę tej zmiany. Wobec 

powyższego należy przypuszczać, że minęło już pięćdziesięcolecie odprawiania mszy św. 

w Rowniu. 

    Przejęcie pracy katechetycznej, w znaczenie kapłana na miejscowego duszpasterza, później 

zaprowadzenie ksiąg metrykalnych, wreszcie wszczęcie starań o budowę kościoła 

i probostwa, to wszystko zmierzało w kierunku ustanowienia samodzielnej placówki 

duszpasterskiej i do wyodrębnienia nowej parafii.  

    Do erygowania nowej parafii doszło 6 marca 1981 roku. W tym dniu Biskup Katowicki 

Herbert Bednorz podpisał „Dekret erekcji Parafii Niepokalanego Serca NMP w Rowieniu”, 

który został podany „do wiadomości wiernym w kościołach parafialnych w Rowieniu, Żorach 

i Boguszowicach w niedzielę 15 marca 1981 roku”. Od tego dnia dekret zaczął obowiązywać.  

    Przypomnijmy, że erekcja (łac. erigere - wznosić) jest aktem prawnym kompetentnego 

przełożonego kościelnego, powołującego do istnienia jakąś instytucję kościelną.  

    Dzięki erekcji parafii dotychczasowa placówka duszpasterska zaczęła stanowić nową, 

odrębną wspólnotę życia religijnego wyposażoną w prawo przysługujące parafiom. Innymi 

słowy nabrała osobowości prawnej. 

    Powstanie nowej parafii było znakiem docenienia ciągle rozwijającego się tutaj 

duszpasterstwa. Było też ubogaceniem siatki parafialnej w dekanacie (wtedy Boguszowickim) 

i w diecezji. Zyskanie osobowości prawnej nadawało teraz nową rangę prawną wszelkiemu 

postępowaniu administracyjnemu parafii zarówno wobec władz kościelnych jak 

i administracyjnych i państwowych. To zaś miało szczególne znaczenie, gdy wspólnota 

przystępowała do budowy probostwa i kościoła parafialnego.  

    Erygowanie parafii wyraźnie wpisało ją w kontekst historii Kościoła Katowickiego, a także 

w historię religijności i  kultury regionu. 

    Obchodzony przy okazji tegorocznego Odpustu Parafialnego Jubileusz Erekcji Parafii 

skłania nas do wdzięczności Bożej Opatrzności za to, że jako miejscowa wspólnota jesteśmy 

objęci ramionami Kościoła Powszechnego. Uczestnicząc w życiu parafialnym, sami żywą 

cząstkę Kościoła ciągle budujemy i stanowimy. Ciesząc się 25-leciem prawnego 

funkcjonowania parafii pamiętajmy, że naszym pierwszym i podstawowym prawem jest 

prawo do korzystania ze wszystkiego, co w parafii służy naszemu zbawieniu.  
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