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Pismo przy Parafii Rzymsko - Katolickiej 
św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu nad Odrą

Pismo ukazuje się od kwietnia 1993 roku

Święta Anno, witam Cię, święta Anno, błagam Cię, 
święta Anno, proś za nas, u Syna Bożego.

Fot. F. Burek

Ja sobie wybrałem 
za obronę 

Babkę Chrysta Pana, 
świętą Annę...

Niech się, co chce, 
ze mną dzieje, 

w Tobie, święta Anno, 
mam nadzieję.

Mały Odpust Parafialny w Brzeziu
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Święta Anna w nowej szacie

Z dużą radością dzielimy się z czytelnikami informacją, iż 
nasza najstarsza i najbardziej czczona kapliczka przydrożna Św. 
Anny na „Jagielni” została odremontowana i zmodernizowana. 
Prace trwały kilka lat, w efekcie dokonano gruntownej naprawy 
dachu z nowym pokryciem i nową blacharką. Wymieniono 
zmurszałe drzwi na stylową kratę. Kratę wykonał Pan Wyrba 
z Brzezia, znany z zamiłowania do kowalstwa artystycznego. 
Fakt zastąpienia drzwi kratą wymusił wymianę posadzki kapliczki 
oraz wykonanie progu umożliwiającego odprowadzenia wody 
deszczowej. Dokonano osuszenia podmokłych fundamentów a 
przed kapliczką położono z płytek betonowych solidny podest. 
Wnętrze zostało na nowo otynkowane i gustownie pomalowane. 
Dokonano renowacji figury Św. Anny i gipsowych aniołków oraz 
odnowiono malowania elewacji zewnętrznej.

W trakcie 
osuszania fundamentów 
doświadczony murarz 
stwierdził, iż fundament 
jest murowany z cegły, którą 
produkowano w latach 30- 
tych XX wieku. Odkrycie 
z pozoru jest zagadką bo 
skoro kapliczka zaś miała 
fundament z nowej cegły, 
to dlaczego mury wykonano 
w cegły plaskówki, którą 
wyrabiano około 300 lat 
wcześniej. Bezsprzecznie 
kapliczka Św. Anny jest 
najstarszą kapliczką w 
parafii a jedynym dowodem 
na to, jest cegła plaskówka, 
zaś na przestrzeni lat, dla 

ratowania w parafii punktu religijnego kultu dokonano wzmocnienia 
zmurszałych wapiennych fundamentów starej kapliczki.. W 
brzeskim kalenarzu na rok 1995 dokonano prezentacji wszystkich 
8 przydrożnych kaplic. Wszystkie zaprezentowane kaplice 
miały swoją datę lub okres powstania. Dla kapliczki Św. Anny 
stwierdzono jednoznacznie, iż jest to najstarsza kapliczka w 
naszej parafii, której powstanie wiązano ze starym traktem 
komunikacyjnym, który przebiegał „trześniówką” obecnie ul. 
Wiśniową. Okres powstania tego traktu komunikacyjnego wiąże 
się z zamierzchłymi czasami słowiańskimi kiedy to łączył on dwa 
znaczne grody słowiańskie w Lubomi i na Ostrogu, późniejszy 
Zamek Piastowski.

Obecny wystrój kapliczki

Od czasu istnienia pisma „Brzeski Parafianin”tj. od 1993 roku, 
poświęcamy tej wyjątkowej Świętej, patronce naszej miejscowości, 
sporo miejsca. Z wielkim rozżaleniem przyjęliśmy wiadomość od 
dotychczasowych opiekunów kapliczki, że w roku 1994 w kapliczce 
zostały zamienione stare drewniane figurki aniołków na gipsowe. 
Dla przechodnia zamiana nie była zauważona, ale dla opiekunów 
była to wielka strata.

Rzeźbione figurki aniołków zaginione w 1994 roku

W rozmowie z aktualnymi opiekunami ujawniono dalsze plany 
związane z kapliczką Św. Anny. Być może zostaną posadzone 
ozdobne krzewy, a na ławeczce można będzie odpocząć i i 
odmówić modlitwę. Być może zostaną wyrzeźbione nowe figurki 
aniołków, które zastąpią gipsowe.

Aktualnie do zespołu opiekującego się kapliczką Św. 
Anny należą: Kornelia i Jan Bugdol, Gertruda Szymiczek oraz od 
2003r. nowi sąsiedzi państwo, Aleksandra i Adam Bojesiowie oraz 
inni podwykonawcy i sąsiedzi.

Dziękujemy za kultywowanie naszej parafialnej 
tradycji.

Zdjęcia F. Burek

/mf/
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Turza, Śląska Fatima
Ponad 100 kapłanów, około 20 tysięcy pielgrzymów 

wśród nich wielu parafian z Brzezia zgromadziło się wokół 
Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy Śląskiej 13 czerwca 
2004 roku.

O godzinie 1500podczas Uroczystej Mszy świętej Ks. 
Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce 
- przy współudziale Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia z 
Katowic, Biskupów Wiktora Skworca z Tarnowa, Piotra Stobrawy 
z Opola, Edwarda Białogłowskiego z Rzeszowa, Jana Wieczorka i 
Gerarda Kusza z Gliwic, Gerarda Bernadzkiego i Stefana Cichego 
z Katowic, Mons. Marcela Tesarcika z Ostrawy - dokonał koronacji 
Koronami Papieskimi Obrazu Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy 
Śląskiej.

Kult Matki Bożej Fatimskiej jest na Śląsku bardzo 
żywy. Początek dało mu sanktuarium w Turzy Śląskiej. Powstało 
jako pierwsze w Polsce w 1947 roku, w trzydziestą rocznicę 
objawień fatimskich. Ks. proboszcz Ewald Kasperczyk, założyciel, 
budowniczy i przez lata kustosz tego sanktuarium, kiedy 
zorganizował pierwsze spotkanie parafian, na terenie mającego 
powstać kościoła, polecił wszystkim podać sobie ręce i pojednać 
się, “ Zaczynał budować kościół zewnętrzny od umocnienia 
Ko\^.a w sercach”. Wówczas nikt nie przypuszczał, że do 
kościoła w Turzy rozpoczną pielgrzymować wierni z bliższej i 
dalszej okolicy.

Szczególnym wzorem i dziedzictwem Fatimy stały się 
w Turzy procesje różańcowe i nabożeństwa pokutne nazwane 
Nocami Pokuty.

Wielu naszych parafian od lat pielgrzymuje do Turzy 
Śląskiej. Trzynasty dzień miesiąca od maja do października kieruje 
nasze myśli w stronę MAtki Boskiej Fatimskiej.

Tegoroczna koronacja obrazu koronami papieskimi 
stała się niecodzienną uroczystością, która, jak wspomniano na 
wstępie, zgromadziła prawie 20 tysięcy wiernych. Turza, Śląska 
Fatima- to nie tylko tytuł książki obecnego proboszcza Turzy 
ks. Gerarda Nowińskiego, to nazwa jaka przyległa do tegoż 
sanktuarium w wyniku pielgrzymowania, doznanych tu przeżyć, 
łask i błoosławieństw Pani Fatimskiej.

Zespół Charytatywny naszej parafii umożliwił grupie 
naszych starszych osób oraz mieszkańcom Domu Pomocy 
Społecznej “Dom św. Notburgi” przy Placu Jagiełły w Raciborzu, 
odwiedzenie sanktuarium w Turzy Śl. Pielgrzymkę zorganizowano 
w sobotę 17 lipca, w wigilię comiesięcznego odpustu w 
Turzy. Naszym pielgrzymom towarzyszyła S.M. Estera i ks. 
Kapelan z Domu św. Notburgi, który odprawił Mszę świętą w 
intencji pielgrzymów, mieszkańców DPS-u oraz naszej parafii 
w Brzeziu.

Wizerunek Pani Fatimskiej w nowej złotej koronie 
pozostanie w pamięci.

/m/

Kalejdoskop Młodych
Jan Darowski
Niespodziewane żywoty

Gdzie
kosujka płonęła płomieniem płomiennych płoń 
O! Gdzie?

Gdzie?
Za złotymi zębami beztroskiej zabawy
za brylantami
za perspektywami z perłowych powrozów
za zgubionym zaklęciem do skarbca błyskotliwych bzdur
za ciemności z palca wystrzałem
za cenzurką pałki
za bata błyskawicą
za barakiem z bańkami Cyklonu B
za zagasłym niedopałkiem ostatniej ze złud
za gwiazdą w gnój strąconą

żelaznym skrzydłem seryjnie zgarnięta
w gorejący grób
kosujka płonęła płomieniem płomiennych płoń 
jak feniks 
czy fantasmagoria?

W: Antologia poezji polskiej na obczyźnie, “Czytelnik”, Polski 
Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2002, s. 445

Maturzyści 2004

Magdalena Gawliczek
Anna Hercog
Michał Jasita
Anna Kapica
Dariusz Kolorz
Ewelina Kwaśny
Anna Kuśka
Daria Łaba
Mariusz Miczajka
Anna Mikoda
Małgorzata Stawinoga
Marcin Taszka
Adam Wardęga

Idąc w dorosłość, w wartki nurt życia staniemy nieraz na 
przystanku życiowej zadumy, gdzie jak w poetyckim kalejdoskopie 
jawią się przeżyte chwile dobra i zła. Oby w życiowym zamyśleniu 
wspomnień Dobrych było jak najwięcej - tego Drogim Maturzystom 
z serca życzymy.

/m/

Uzupełnienie do statystyki 
parafialnej za 2003 rok

Sakrament małżeństwa zawarli:

Janusz Przybyła - Małgorzata Jambor

W roku 2003 udzielono ślubu 12 parom.

/m/
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150 lat w służbie potrzebującym
27 czerwca 2004 

roku w Archikatedrze 
p.w. św. Jana Chrzciciela 
we Wrocławiu odbyła 
się uroczysta Suma 
Jubileuszowa pod 
przewodnictwem Jego 
Ekselencjii ks, biskupa 
Edwarda Janiaka jako 
podziękowanie za 150 lat 
ogłoszenia Dogmatu o 
Niepokalanym Poczęciu 
NMP i 150 lat założenia 
Zgromadzenia Sióstr 
Maryi Niepokalanej.

Trzydniowe uroczystości we Wrocławiu związane były 
także z zakończeniem procesu beatyfikacyjnego na szczeblu 
diecezjalnym Sługi Bożego Jana Schneidera Ojca Założyciela 
Zgromadzenia Sióstr MN. Proces beatyfikacyjny ks. Schneidera 
rozpoczął się we Wrocławiu 16 maja 2001 roku.

Fot. F. Burek Ks. biskup Edward Janiak - uroczysta suma

Epoka w której żył i pełnił kapłańską posługę ks. 
Jan Schneider była skomplikowana, a według zgodnej oceny 
historyków, po prostu trudna. Kościół katolicki na Śląsku przez 
pewien czas był bezradny wobec rzeczywistości XIX wieku. 
Rząd Pruski w 1810 roku podjął decyzję o sekularyzacji dóbr 
kościelnych połączoną z likwidacją klasztorów. Mimo tych 
restrykcji Kościół katolicki na Śląsku trwał, a wiara katolicka, 
zwłaszcza na Górnym Śląsku była zarazem synonimem polskości 
wśród ludu śląskiego.

Niesprzyjające warunki dla rozwoju Kościoła zbiegły się 
z gwałtownym uprzemysłowieniem Śląska, które niosło ze sobą 
wielorakie problemy zarówno społeczne jak i moralne.

Wg słów kardynała Henryka Gulbinowicza „ Na trudne 
czasy Bóg zsyła zwykle wyjątkowych ludzi” - taką postacią był 
bezsprzecznie Sługa Boży ks. Schneider, do którego przed 
150. laty władze kościelne - na wniosek wrocławskiej policji 
zatrwożonej mnożącymi się wypadkami gwałtu i wyzyskiwaniem

dziewcząt przybywającymi ze wsi do miasta w poszukiwaniu pracy 
- zwróciły się o pomoc.

Ks. Jan Schneider podjął się trudnego wyzwania tworząc 
Stowarzyszenie dla Obrony i Podniesienia Moralności Dziewcząt 
Służebnych, które stanowiło zalążek Zgromadzenia, które trwa 
i rozszerza się po dzień dzisiejszy.

Za datę powstania Zgromadzenia Sióstr Maryi 
Niepokalanie Poczętej przyjmuje się dzień 8 grudnia 1854 
roku.

Ks. Jan Schneider podjął się dzieła opieki nad 
dziewczętami widząc w tym odpowiedź na Boże wezwanie. 
Z biegiem czasu siostry podejmowały nowe działania - poza 
schroniskiem dla dziewcząt prowadziły dokształcanie w zakresie 
gospodarstwa domowego, opiekę nad dziećmi, pielęgnację 
chorych i osób starszych.

Przez półtora wieku Zgromadzenie owocnie rozwija 
swoją działalność, wyszło daleko poza granice Śląska, kraju i 
stale poszerza swój zakres dobroczynnej działalności także na 
terenie Niemiec, Włoch, Szwajcarii, Ukrainy, Łotwy a t£~" na

Fot. F. Burek. Matka Generalna SMN - Alma Białek, w głębi ks. 
biskup Gerard Bernacki

4 1.08.2004 Nr 2 (61)



misjach w dalekiej Tanzanii, w Afryce.
Od 1917 roku Siostry MN służą również naszej brzeskiej 

społeczności.
Klasztor Sióstr Maryi Niepokalanej na stałe wrósł w 

nasze życie parafialne o czym wielokrotnie pisano na łamach 
„Brzeskiego Parafianina". Parafia w Brzeziu doznała szczególnej 
łaski Boga - tu bowiem przebywała, tu jest pochowana nasza 
kochana siostra Sługa Boża S. M. Dulcissima, której proces 
beatyfikacyjny trwa.

Uroczystości Jubileuszowe Zgromadzenia SMN mają 
w naszej parafii podwójny wydźwięk - 75 lat temu powstała 
Katowicka Prowincja Sióstr Maryi Niepokalanej, a klasztor w 
Brzeziu n/Odrą przez kilka lat stał się Domem Prowincjalnym

Fot. F. Burek 
nowoutworzonej polskiej prowincji katowickiej.

Katowicka Prowincja SMN w roku swego podwójnego 
jubileuszu, dzięki wielu wysiłkom i staraniom Zgromadzenia i 
władz świeckich oddała do użytku Ośrodek Rehabilitacyjno - 
Wychowawczy w Katowicach, jako efekt realizowanego programu 
„Magdalena”.

Fakt znamienny, u progu XXI wieku, tak jak przed 
150. laty - charyzmat SMN nadal jest aktualny. Przed kilku 
laty u progu obecnego tysiąclecia władze świeckie, policja a 
konkretnie prezydent miasta Katowic, jak niegdyś we Wrocławiu, 
zwrócił się do Matki Generalnej SMN z prośbąo „ zamianowanie 
sj try do pracy z żeńską młodzieżą, która znalazła się w 
niebezpieczeństwie prostytucji lub w innych zorganizowanych 
formach wykorzystywania seksualnego”.

Siostry Katowickiej Prowincji odpowiedziały na apel 
prezydenta miasta. Utworzone Stowarzyszenie im. Maryi 
Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom 
podpisało umowę z Urzędem Miasta Katowic i podlega Wydziałowi 
Zdrowia niosąc radę i pomoc zagubionym dziewczętom, kobietom. 
Stowarzyszeniem kieruje znana nam z prasy, radia i telewizji 
Siostra Anna Bałchan.

22 kwietnia br. Ośrodek Rehabilitacyjny został

ri

Fot. arch. Zgromadzenia SMN

poświęcony przez Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia.
Uroczystość w Katowicach zgromadziła liczne 

grono księży, sióstr zakonnych wraz z Matką Generalną 
Almą Białek, która przybyła z Rzymu oraz gości świeckich. 
Przełożona Prowincjalna Avelina Grzechowiak skierowała 
do zgromadzonych w Ośrodku gości następujące słowa: 
„ Ekselencjo!
Drogi Ks. Arcybiskupie, Matko Generalna i kochani Goście!

Zanim zbierzemy się wokół ołtarza , aby Bogu 
Wszechmogącemu dziękować za 75 lat błogosławieństwa pracy 
naszej Prowincji, gromadzimy się tutaj, aby poświęcić miejsce, 
w którym nawiązujemy - my jako Zgromadzenie - do naszego 
charyzmatu, tj. pracy z kobietami i dziewczętami moralnie 
zagrożonymi.

Dziękując Panu Prezydentowi Katowic i Tobie Księże 
Arcybiskupie za zmobilizowanie nas do tego dzieła proszę 
jednocześnie jak kiedyś przed 150 laty założyciel tego dzieła i 
naszego Zgromadzenia wołał: „ Wszystkie rodziny Wrocławia i 
okolic - a ja mówię - rodziny, ojcowie miasta i duchowni Katowic 
i okolic - prosimy usilnie, w ich własnym interesie, o przyłączenie 
się do nas! Pomóżcie nam przeprowadzić to przedsięwzięcie!-to 
słowa ks. Jana Schneidera. Prośba ta aktualna jest i dziś, gdyż 
same - bez Waszej pomocy nie podołamy wyzwaniu dzisiejszego 
świata w leczeniu tej choroby społecznej. Dlatego prosząc o 
poświęcenie kaplicy i pomieszczeń służących temu dziełu proszę 
ks. Arcybiskupa o błogosławieństwo dla tego dzieła, a Was 
wszystkich o modlitwę i solidarność z zaradzającymi objawom 
słabości człowieka.”

Fot. F. Burek
Po uroczystej Mszy świętej złożono podziękowanie: 
„Bogu niech będą dzięki.
Kończąca się Eucharystia - właśnie jako dziękczynienie -wyraża 
stan naszego ducha. 75 lat Bożej pomocy w działalności 
Katowickiej Prowincji Sióstr Maryi Niepokalanej napawa 
wdzięcznością, ale i zobowiązuje.

Pragniemy dalej realizować Boże zamierzenia wobec 
naszego Zgromadzenia. Odczytując Boże wyzwania mamy 
zamiar rozszerzyć swoją działalność dopiero, co poświęconym 
przez Ks. Arcybiskupa Ośrodku nawiązującym do ideałów 
zaszczepionych nam przez naszego Ojca Założyciela. Chcemy 
wykorzystać potencjał duchowy, jakim jest przykład, a dziś 
- ufamy, że pomoc z nieba - Sług Bożych ks. Jana Schneidera 
i S.M. Dilcissimy. Dlatego dziękujemy Tobie Ks. Arcybiskupie, 
wszystkim kapłanom, Matce Generalnej, siostrom zakonnym i 
wszystkim zgromadzonym w tak ważnym dla nas dniu, gościom 
za udział w tych uroczystościach i modlitwy w intencji dzieła 
realizacji naszego charyzmatu.

Prosimy Cię ks. Arcybiskupie o błogosławieństwo.”
Uroczyste obchody 150 - lecia Zgromadzenia SMN 

wskazują dobitnie, iż Siostry nieustannie w codziennych 
zmaganiach, pełnym oddania trudzie realizują swój charyzmat 
oddając się w pełni służbie potrzebującym.

Im/
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Wierni tradycji
W latach 30-tych XIX wieku parafianie z 

Brzezia i Nieboczów czynią starania o odzyskanie 
swojej niezależności parafialnej, którą utracili w wyniku 
zawirowań reformacji stając się kościołem filialnym parafii 
pogrzebieńskiej. Gromadzone są pieniądze i przedmioty 
mogące służyć w budowie nowego kościoła. Potrzeby 
finansowe dużej parafii pogrzebieńskiej są duże, a 
tragiczny pożar plebani w Pogrzebieniu oddalił plany 
budowy kościoła w Brzeziu.

W latach 1888 - 1904 r. trwają przygotowania do 
budowy kościoła, tym razem skutecznie; w roku 1904 
położono kamień węgielny a przygotowania zaowocowały 
wybudowaniem obecnie istniejącego kościoła w Brzeziu, 
który zastał poświęcony w 1906r.

Budowa nowego kościoła w Brzeziu poprzedzona 
była wieloma wizytacjami władz kościelnych i rządowych. 
Znana była opinia o istniejącym wówczas w Brzeziu, 
starym drewnianym kościółku, bogato wyposażonym i 
urządzonym ze smakiem. Nie można też było ukryć, że 
we wnętrzu zauważało się przeładowanie wystroju, 
który gromadzony był przez wiele lat z myślą o nowym 
kościele.

Przytoczone opinie nie były obce władzom 
kościelnym i państwowym, stąd troska o maksymalne 
wykorzystanie tego dorobku w nowym kościele, a tym 
samym uzyskanie stosownych oszczędności w kosztach 
budowy.

Gdy nadszedł czas opracowania projektu 
konstrukcji nowej budowli, było wiadome, iż nowy kościół 
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będzie zawierał wyposażenie ze starego kościoła, stąd 
niejako styl architektoniczny nowej budowli musiał 
uwzględniać barokową konstrukcję ołtarza głównego ( 
z1701 roku) oraz dwóch barokowych ołtarzy bocznych 
Znawcy architektury sakralnej określają styl brzeskiego 
kościoła jako secesyjny a w ogólnym zarysie chodziło o 
uzyskanie równowagi między barokowym wyposażę^m 
wnętrza a architekturą budowli.

Nie tylko sprawy kosztów, decydowały przy 
sporządzaniu kosztorysu nowego kościoła, ale i troska, aby 
wrażenie estetyczne starego kościółka było zachowane 
w nowym kościele. Precyzowano szczegółowe instrukcje 
dla wykonawców, np. jak ma być pomalowany sufit 
w prezbiterium nowego kościoła, aby był podobny do 
kolorystyki w starym kościele. Ów błękit ze złotymi 
gwiazdkami na suficie w naszym nowym kościele 
podziwiali nasi przodkowie zanim go zamalowano na 
wzorek z motywami roślinnymi.

W wykazie kosztorysu, pod pozycją roboty stolarskie, 
wymienia się: osadzenie dwoje drzwi ze starego 
kościółka jako zabytkowe i cenne.
Na szczególną uwagę zwrócono aby przeniesiono do 
nowego kościoła, pod łuk sklepienia prezbiterium, 
belkę z krzyżem Chrystusa i postaci św. Jana i Marii 
Matki Jezusa.

W pracach malarskich przewidziano malowanie 
starego konfesjonału, zaś nowe ławki musiały mieć kolor 
ciemno-niebieski, tak jak było w starym kościele. Trzy 
stare dzwony (z 1768- Józef, z 1616 fund. Rezwicz oraz 
najstarszy “Ave Marija Gratia Plena” z okresu 



średniowiecza) trzeba zdjąć ze starej, mocno zmurszałej 
wieży, i przygotować mocowania w nowej wieży tak 
aby było miejsce na czwarty największy dzwon, który 
projektanci przewidywali (PIUS X). Podobne wskazówki 
na prace adaptacyjne elementów ze starego wyposażenia 
w nowym kościele przy różnych pozycjach występują 
dość często.

Nie spotkano w dokumentacji szkiców projektów 
malatury i rzeźb stanowiących wystrój nowego kościoła, 
które miały dopełnić wymogu wynikającego z konsekwencji 
wyboru stylu secesji brzeskiego kościoła. Olbrzymie 
powierzchnie ścian bocznych jak i powstałe przestrzenie 
musiały być zrównoważone, wykonanymi według 
własnej inwencji sprowadzonych do Brzezia artystów, 
elementami neobarokowymi. Artysta rzeźbiarz Bemstem 
oraz artysta malarz Shneider , uczynili z brzeskiej 
świątyni ideał prawdziwej harmonii stylów. Prace 
trwały dość długo, wymienionych artystów spotykano 
na rusztowaniach w kościele jeszcze w 1920 roku. Na 
ści£< oh bocznych zawieszono 17 dużych olejnych 
obrazów barokowych Stacji Drogi Krzyżowej, które 
pochodziły ze wcześniejszego wystroju w poprzednich 
kościołach drewnianych. Na filarach znajdowało się około 
15 barokowych figur świętych. Fronton ścian prezbiterium 
zapełniono malaturąAniołów oraz Ducha Św.. Nad łukiem 
prezbiterium umieszczono wstęgę z napisem w języku 
łacińskim. Neobarokowe organy budowano według 
inwencji Bemstema, który w brzeskim kościele pozostawił 
swoje arcydzieło.

Główną sprawą przy realizacji budowy kościoła 
są pieniądze. Na podstawie odpisu kosztów z 18 
stycznia 1904 roku stwierdzamy, że koszty budowy 
nowego kościoła mają wynosić 126 000,00 marek. 
Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami Gmina 
Polityczna (Skarb Państwa) ma obowiązek pokryć 1/6 
kwoty wszystkich kosztów budowy, to jest 21 000,00 
marek. Mimo, iż Kościelna Kasa Pożyczkowa udziela 
be- rocentowej pożyczki, to jednak parafianie z 
BrztŁia i Nieboczów muszą spłacić 104 900,00 marek. 
Niezależnie od stałych obciążeń hipotetycznych kredytów 
znaleźli się ofiarodawcy fundujący elementy wystroju 
kościoła w Brzeziu (J.E.Ks Kardynał Knop z Wrocławia - 
5 000.00 marek, przemysłowiec Doms - 3 000,00 
marek).

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w Brzeziu 
nie zanotowano w żadnym dokumencie aby kiedykolwiek 
świątynia w naszej parafii została zniszczona lub uległa 
klęsce pożaru. Ten dar Opaczności czy zapobiegliwości 
i mądrości naszych przodków zobowiązuje nas do 
wyjątkowej wrażliwości na naszą przeszłość historyczną. 
Jesteśmy zobowiązani zachować naszą brzeską tradycję 
drogowskazem niechaj będą słowa poety; „ Trzeba 
z żywymi naprzód iść/ po życie sięgać nowe/ a nie w 
uwiędłych laurów liść z uporem stroić głowę/ , (,..)/Ale 
nie depczcie przeszłości ołtarzy / Choć sami macie 
doskonalsze wznieść/ Na nich się jeszcze święty ogień 
żarzy/ i miłość ludzka stoi tam na straży/ i wy winniście 
im cześć?”

Zarówno piszący jak i czytający z trudem są 
w stanie objąć wyobraźnią piękno wnętrza naszego 

nowowybudowanego kościoła. Brak jest zdjęcia wnętrza 
kościoła z czasów początkowych. Apogeum świetności 
przypada na okres międzywojenny, kiedy to kościół 
obchodzi 25-lecie istnienia a ks. proboszcz Feliks Borzucki 
obchodzi 25-lecie kapłaństwa co przypada na rok 1930. 
To co widzimy dzisiaj, na dwa lata przed rocznicą 
obchodów 100-lecia poświęcenia naszego kościoła, 
pobudza do refleksji. Z historycznego wstępu wynika, iż 
parafianie dbająo to, aby ich świątynia była najpiękniejsza. 
Nie szczędzą na ten cel grosza ani własnego wysiłku. 
Nie da się stłumić ducha ofiarności parafian dla swojego 
kościoła, na co mamy dowody w postaci nowych 
fundacji, które ostatnio znalazły się w kościele i w jego 
otoczeniu.
Co zatem się stało, że w naszej świątyni został zachwiany 
ów charakterystyczny ład między stylem budowli a 
pozostałymi elementami barokowego wystroju wnętrza? 

Przed nami duża fotografia wnętrza kościoła, 
którą sporządził ks. proboszcz dla celów inwentaryzacji 
parafii. Fotografia pochodzi z lat 60-tych XX wieku, już po 
kolejnych malowaniach, remontach i ciągłej modernizacji. 
Na zdjęciu widzimy fragmenty wystroju, który był 
przedmiotem troski budowniczych, aby zachować ciągłość 
wystroju w naszej świątyni.

Fragment zdjęcia wnętrza starego kościoła z końca 
XIX wieku, ukazujący belkę z krzyżem Chrystusa w 
prezbiterium.

Na długo przed budową brzeskiej świątyni, w 
roku 1888 ks. Augustyn Weltzel, autor historii parafii 
Pogrzebień do której wtedy i Brzezie należało, obok opisu 
historycznego, dał wyraz znaczenia tego fragmentu w 
starym drewnianym brzeskim kościele. (...) „Ja do tego 
dodam: Sufit niebieski koloru niebios ozdobiony złotymi 
gwiazdami. Święta Panna Maria; ulubiony uczeń Jan 
są przedstawieni obok krzyża triumfalnego, który swoją 
nazwę bierze stąd, że Pan, którego miejsce ofiary-ołtarz 
znajduje się na górze, poprzez krzyż, nad grzechem; 
śmiercią zatriumfował.” Belka z krzyżem, Chrystusa, oraz 
postaciami św. Jana i Matki Boskiej zgodnie z tradycją 
przez lata zdobiła prezbiterium naszego kościoła, zadbali 
o to nasi przodkowie, projektanci i budowniczy kościoła. 
Krzyż, ten nad prezbiterium, triumfował w naszych 
kolejnych kościołach.

Być może z uwzględnieniem współczesnej 
technologii uda się przywrócić zatraconą równowagę 
między barokowym stylem ołtarza głównego a nawą 
główną kościoła.

/mf/
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ŻYCIE DUSZPASTERSKIE PA;
Jezus mówi: “ Ja jestem Chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten 

chleb, będzie żył na wieki... Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, 
ma życie wieczne... trwa we Mnie, a Ja w nim”.

(J6, 51.54.56)

Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej, 16 maja 2004r. Pierwszy rząd od lewej: Monika Kauczor, Patrycja Zając, Angelika Wilk, 
Monika Kozioł, Patrycja Niewiera, Aneta Kwaśny, Monika Sladek, Beata Kuśka. Drugi rząd od lewej: S.M. Imelda Gawlas, 
Krzysztof Cichy, Łukasz Kozyra, Mariusz Kauczor, Mateusz Żmuda, Łukasz Franciszek, Adrian Gatnar, Mateusz Lach, Konstanty 
Białuski oraz ks. proboszcz Kazimierz Kopeć.

Całodobowy dostęp do Internetu
(w Brzeziu i okolicy)
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raciborz.com.pl
RACIBORSKI PORTAL INTERNETOWY

aktywacja zaledwie 50,- zł
Abonament:
128 kbit/s 50,-
256 kbit/s 70,-
Pakiet Standard:

40,- w promocji*)

55,- w promocji*)
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www.soft.raciborz.coni.pl
e-mail: biuro@soft.raciborz.com.pl
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lub w siedzibie firmy
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