Parafia Matki Bożej Kodeńskiej w Pilawie

Historia
Z Kroniki Parafialnej:
BUDOWA FUNDAMENTÓW POD KAPLICĘ
ROK 1978 – wiosna bardzo dżdżysta. Na terenie budowy stoi woda. Kopiemy 2 studnie i z wielką trudnością
opasujemy przyszły budynek drenami na głębokości 160 cm. Spadu nie ma. Przez cały marzec i kwiecień dzień i noc
działają dwie pompy, którymi odprowadzamy wodę z terenu budowy. Maj 8 i 9 – dni wolne od pracy, które staramy się
wykorzystać do kopania i zalewania fundamentów. W niedzielę, 7 maja, ks. Dziekan odprawia Mszę Św. na placu, a w
swoim kazaniu stara się zachęcić wszystkich do licznego włączenia się w rozpoczęte dzieło. W poniedziałek już od
rana na placu tłumnie zgromadzili się ludzie i przystąpiono do pracy. Kopiemy doły, zalewamy betonem, zakładamy
zbrojenia. Bez przerwy pracują trzy betoniarki. Napływająca woda rwie ściany wykopów. Na fundamenty zużyliśmy
przeszło 100 ton cementu, ponad 250 m sześciennych żwiru i około 11 ton stali. Fundament pochłonął wiele
materiałów i kosztu, winien temu jest bardzo podmokły teren. Zrobiliśmy wywózkę terenu, zorganizowaliśmy miejsce
pod budowę, przygotowując w ten sposób całość na uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego.
UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA KAMIENIA WĘGIELNEGO
4 czerwca 1978 r. o godzinie 19.00 przybył do Pilawy Jego Ekscelencja Arcybiskup Luigi Poggi – Delegat
Stolicy Apostolskiej do Stałych Kontaktów z Rządem PRL wraz z Jego Ekscelencją Biskupem Janem Mazurem
Ordynariuszem Diecezji oraz Sufraganem Jego Ekscelencją Biskupem Wacławem Skomoruchą. Dostojnych Gości przy
udekorowanej bramie przywitał ks. proboszcz Franciszek Geniusz wraz z licznie zgromadzonym duchowieństwem.
Przy dźwiękach marsza powitalnego wykonanego przez miejscową orkiestrę dętą Dostojni Goście udali się do pięknie
udekorowanego ołtarza polowego. Tam delegacja Gości została przywitana przez dzieci, młodzież oraz starszych
parafian. Następnie przemówienie wygłosił ksiądz proboszcz.
UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA W PILAWIE
Dnia 16 grudnia 1980 roku o godz. 17.00 przybył do Pilawy ks. Biskup Jan Mazur Ordynariusz Siedlecki,
który w obecności licznie zgromadzonego duchowieństwa i wiernych dokonał poświęcenia nowo wybudowanej
świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Kodeńskiej. Na początku uroczystości ks. proboszcz Franciszek Geniusz wygłosił
przemówienie, w którym wspomniał trudności, jakie trzeba było pokonać, aby otrzymać zgodę na budowę kościoła.
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE
9 listopada 1980 r. odbyła się uroczystość, na którą przybyli bardzo licznie mieszkańcy Pilawy i zaproszeni
goście. Na środku kościoła przygotowano żołnierską mogiłę, na której umieszczono urny z ziemią przesiąkniętą krwią
tych, którzy oddali swoje życie za Wolność i Ojczyznę. Była tam ziemia z Majdanka, Kocka, Oświęcimia oraz Cytadeli w
Warszawie. W czasie uroczystości wmurowano powyższe urny pod głównym ołtarzem.
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