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Po tragedii i bólu Krzyża entuzjazm Zmartwychwstania. To Chrystusowe przesłanie - zdobyć się na wysiłek, wyrzeczenie, a czasem cierpienie i ból, by zdobyć szczęśliwą wieczność. Niech ta nadzieja przyświeca naszemu świętowaniu Wielkanocy i umacnia każdy trud naszego codziennego życia. Trudząc się z Chrystusem, z Nim triumfować będziemy.
Tego życzyć pragnie Ks. Proboszcz i Redakcja.

Tegoroczny okres Wielkiego Postu od Środy Popielcowej 
poprzez piątkowe nabożeństwa Drogi Krzyżowej, niedzielne 
Gorzkie Żale i Kazania Pasyjne, jak również Rekolekcje 
Wielkopostne w dniach od 24-27 marca prowadzone przez ks. 
dra Kazimierza Zdziebko, wzbogacone wieczornymi apelami 
przy sakrofagu Sługi Bożej SM. Dulcissimy... - nabrały jeszcze 
dodatkowej wymowy - a to z racji Jubileuszu Ks. Proboszcza.

40 rocznica święceń kapłańskich 
Ks. Kazimierza Kopcia

10 kwietnia, w V. Niedzielę Wielkiego Postu odbyła się 
Uroczysta Suma do Opatrzności Bożej w intencji Ks. Proboszcza 
Kazimierza Kopcia z okazji 40. rocznicy święceń kapłańskich.

Odśpiewano uroczyste Te Deum. Byli goście, były kwiaty, 
serdeczne słowa życzeń i podziękowań składane m.in. przez Radę 
Duszpasterską, ministrantów - było również “Sto lat” odśpiewane 
przez nasz chór parafialny...

fot.lreneusz Burek

fot.lreneusz Burek

Uroczystość ta kierowała nasze myśli do Wielkiego 
Tygodnia, bo właśnie w Wielki Czwartek 1971 roku odbyły 
się święcenia ks. proboszcza. Wielu z nas, szczególnie osób 
młodych myślało z pewnością jak to się dzieje, że młoda 
osoba decyduje się zostać księdzem czy też siostrą zakonną? 
Być może zacytowane słowa pozwolą nam zgłębić tę myśl: 

“Powołanie kapłańskie. Tajemnicza sprawa. Nic do 
wyjaśnienia naukowymi rygorami socjologii czy psychologii. 
Rozpoczyna się w głębi serca młodego człowieka, gdy z 
szerokiej gamy możliwości życiowych - wybiera kapłaństwo.I 
Ważąc w sumieniu wszystkie argumenty za i przeciw - wybiera 
Chrystusa.”

„Ks. Kazimierz Kopeć 
urodził się 22 stycznia 
1946 roku w Zabrzegu - w 
pobliżu Czechowic-Dziedzic. 
Rodzice księdza to Michał 
i Władysława z d. Jóźwik, 
która w tym roku świętuje 
swoje 90. Urodziny.

Ks. proboszcz w roku 
1964, po ukończeniu liceum 
w Czechowicach - po maturze, 
wstąpiłdo Wyższego Seminarium 
Duchownego w Krakowie. 
8 kwietnia 1971 roku, 
w Wielki Czwartek, w Katedrze 
katowickiej z rąk ks.biskupa

Herberta Bednorza przyjął święcenia kapłańskie.
Mszę św. Prymicyjną odprawił w Zabrzegu, w Wielkanoc 

11 kwietnia 1971 roku. Tam też w rodzinnej parafii posługiwał 
przez cały miesiąc - od 15 kwietnia do 15 maja. Z kolei od 
maja do września służył w Istebnej, gdzie zlecono mu dusz
pasterstwo turystów. Po kilku placówkach wikariuszowskich 
w parafiach Przyszowice, Katowice Zawodzie, Katowice
- Ochojec skierowany został do Żor.

W Żorach, jako wikaremu powierzono budowę nowego 
kościoła na Osiedlu. Wkrótce po rozpoczęciu budowy ery
gowano tam nową parafię pod wezwaniem Św. Stanisława 
biskupa i męczennika. 13 grudnia 1981 r. po erekcji, 
mianowano ks. Kazimierza Kopcia proboszczem nowo 
mianowanej parafii. Nowy kościół poświęcony został przez 
ks. biskupa Herberta Bednorza 11 maja 1984 roku.

Kolejny etap posługi ks. Kazimierza Kopcia to Marklowice, 
gdzie od 1 lipca 1984 roku do grudnia 2002 pełnił funkcję 
proboszcza parafii pod wezwaniem Św. Stanisława biskupa 
i męczennika.

Stamtąd dekretem ks. abpa Damiana Zimonia przybył 
do naszej parafii - parafii pod wezwaniem św. Apostołów 
Mateusza i Macieja w Brzeziu /Odrą.

Przez osiem lat przewodnictwa duchowego naszej 
parafii ks. proboszcz Kazimierz Kopeć dał się poznać jako 
wspaniały kaznodzieja, opiekun zespołów charytatywnych 
dekanatu pogrzebieńskiego a jednocześnie znakomity gos
podarz; pięknieje świątynia, obejście wokół niej jak i cmen
tarza parafialnego, a poprzez dźwięki kurantów zwracamy 
codziennie z wdzięcznością nasze myśli w stronę świątyni
- a jednocześnie naszego księdza proboszcza.

Święta Wielkanocne to dodatkowa okazja do 
podziękowania i złożenia najlepszych życzeń, przede 
wszystkim zdrowia, Bożego Błogosławieństwa i przeżywania 
kolejnych jubileuszy w naszej brzeskiej parafii; bo jak sam 
ks. proboszcz powiedział-czasbiegnieprędko „tylkodziesięć 
lat pozostaje do Złotego Jubileuszu...” - i tego z całego serca 
życzymy.

Małgorzata Rother Burek

Więcej zdjęć z uroczystości na stronie 7.
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Santo Subito
„Dnia 1 maja tego roku będziemy przeżywać radosne wydarzenie. 
Będzie nim beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II, który 
przewodził Kościołowi powszechnemu i umacniał nas w wierze 
ponad dwadzieścia sześć lat...)
Będzie Mu przysługiwał tytuł błogosławionego, ponieważ na ziemi 
w sposób heroiczny naśladował Chrystusa i służył Mu całym swoim 
życiem.
(...) Akt beatyfikacji uroczyście potwierdzi wiarę Ludu Bożego, że

Jan Paweł II przebywa już w 
Bożej rzeczywistości nieba, 
pełnej miłości i życia, że w tej 
rzeczywistości pamięta o nas, 
o naszych ziemskich sprawach, 
troskach i nadziejach.” (...) 
Słowa te zawarte w Liście 
Episkopatu Polski, skierow
ane zostały do wiernych wraz z 
rozpoczynającym się okresem 
Wielkiego Postu z podkreśleniem, 
że tegoroczne przeżywanie Wiel
kiego Postu, świętego Triduum 
Paschalnego i Oktawy Wielkano
cy będzie dla Kościoła w Polsce 
jednocześnie czasem przygotow
ania do beatyfikacji.
List Episkopatu zatytułowany 
„Przyjaciel Boga i Orędownik 

naszych spraw” podkreśla w pełni charakter pontyfikatu Jana Pawła 
II Wielkiego.

Od początku swego pontyfikatu Ojciec Święty postawił w cen
trum uwagi Osobę Chrystusa naśladując Go a zarazem wołał do nas 
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi” - by mógł przekroczyć zarówno gran
ice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin 
kultury, cywilizacji. Wołał również poprzez znamienne słowa: „Niech 
wstąpi Duch Święty i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Wołaniem swym 
poruszył nasze serca, zgłębił spojrzenie na współczesny świat, naszą 
polską rzeczywistość, skierował nasze myśli ku właściwemu rozum
ieniu, stów takich jak sprawiedliwość, solidarność. Ojciec Święty 
słowa credo w tej kwestii wypowiedział już podczas swej pierwszej 
pielgrzymki w 1979 roku do San Domingo: „Czynić świat bardziej 
sprawiedliwym to znaczy dokładać wszelkich starań, aby nie było 
dzieci niedożywionych, bez możliwości kształcenia i wychowania, aby 

nie było chłopów pozbawionych 
ziemi potrzebnej do życia i roz
woju, aby nie było robotników, 
których traktuję się żle (...) aby nie 
było systemów dopuszczających 
wyzysk człowieka przez człowieka, 
aby nie było korupcji. Aby nie było 
takich, którzy posiadają wszystko, 
gdy tymczasem inni bez żadnej 
winy z ich strony nie posiadają 
niczego (...) aby siła nie panowała 
nad prawdą i prawem (...)”

Jan Paweł II, bezpośredni 
świadek nieludzkich systemów 
totalitarnych Polski i świata XX 
wieku, a zarazem wnikliwy ob
serwator współczesnej cywiliza
cji głosił prawdę o Miłosierdziu 
Bożym, ukazywał swym życiem 

właściwe pojęcie słowu przebaczenia - zarówno w dziejach świata,
Kościoła, w życiu osobistym człowieka.

Z ogromną odwagą w dzisiejszych czasach ukrytej lub wręcz 
jawnej kpiny ze świętości, wzywał każdego z nas, właśnie do 
świętości - stawiając jako wzór ogromną rzeszę Sług Bożych, 

które podczas swego pontyfikatu 
wyniósł do godności świętych 
i błogosławionych. Tym samym 
dawał dowód odważnej wiary 
w możliwość przemiany jednos
tek jak i całych społeczeństw 
niejednokrotnie odchodzących 
od Boga. Swoim zadziwiającym 
świat pielgrzymim trudem dawał 
naoczny przykład przekraczania 
barier, granic, różnic religijnych 
pociągając za sobą niezliczone 
tłumy.

Prawdziwy fenomen Jego
pontyfikatu to kontakt z młodymi - mimo, iż stawiał przed nimi przecież 
niełatwe zadania; już na zawsze symbolem pozostanie najsłynniejsze 
okno w naszej Ojczyźnie - „Franciszkańska 3”, Światowe Dni 
Młodzieży, szeroki wolontariat pokolenia Jana Pawła II...

Ojciec Święty zadziwił świat, poruszył serca każdego z nas 
w chwilach trudu, cierpienia, niemocy w swoim pełnym zawierzeniu 
Chrystusowi i Matce Najświętszej - aż nadszedł ten smutny dla 
nas dzień - 2 kwietnia 2005 roku ... A później niezapomniany czas 
pogrzebu, miotana podmuchem niezwykłego Wiatru zamykająca się 
księga... która jednak się nie stoczyła... oraz wypływające z głębi serc 

milionowej rzeszy przejmujące 
wołanie „Santo Subito!!”

Błogosławiony Ojcze Święty 
- Kochamy Cię! Wprawdzie 
nigdy nie pragnąłeś pomników, 
Tworzyłeś żywe pomniki, a jed
nak nasza ludzka natura domaga 

się także tych zewnętrznych przejawów trwającej wdzięczności.
Cieszy więc fakt, że i w naszej parafii, w naszej świątyni 

spoglądamy na Twoje popiersie, piękne dwa witraże papieskie ufun
dowane przez naszego parafianina. Pan Alojzy Wycisk, fundator 
pamiątek zaznaczył, że ze względu stan zdrowia nie mógł pojechać do 
Rzymu i w ten sposób wyrazić pragnie wdzięczność Ojcu Świętemu. 
Cieszy również drzewko na placu kościelnym zasadzone przez 
dziatwę szkolną - niechaj ten buk kolumnowy pnie się wysoko, a 
wraz z nim nasze spojrzenie w stronę niebios. Niechaj także na nowo, 

rozkwita „Róża Ojca Świętego”, 
jako dowód pamięci i wdzięczności 
naszej parafii.

Wielu z naszych para
fian doznało szczęścia oso
bistego spotkania z papieżem, 
pozostały zdjęcia, głębokie 
wspomnienia przeżycia, niektóre 
z nich przekazane i utrwalone 
zostały na lamach „Brzeskiego 
Parafianina” z okazji 25-lecia 
pontyfikatu.
18 maja, dzień urodzin Ojca 
Świętego - Błogosławionego 
Jana Pawła II - nasza para
fia pragnie uczcić Mszą św. , 

pieśnią i modlitwą , jako podziękowanie za beatyfikację z prośbą 
o wstawiennictwo u Boga w naszych codziennych sprawach, 
jak również w intencji wyniesienia na ołtarze Sługi Bożej 
SM Dulcissimy w 75. rocznicę Jej śmierci

Małgorzata Rother Burek 

24.04.2011 Rok XIX Nr 1 (81) 3



v„Wiem, Siostro Dulcissimo, że kiedyś ogłoszą 
w Rzymie, że jesteś Świętą. 

Pojadę do Brzezia nad Odrą.
Zobaczę nowy ołtarz 

zapatrzę się w Twój portret. 
Obyczajowo czysta i dobra dziewczyno. 
Ale Ty masz oczy! Oblubienico Krzyża.

Ty jesteś Ktoś!"

Takie oto słowa ks. Henryka Olszara kończą artykuł umieszczony 
w „Brzeskim Parafianinie” z okazji 70. Rocznicy śmierci Sługi Bożej SM 
Dulcissimy Hoffman.

Proces beatyfikacyjny trwa, a kult świętości życia Sługi Bożej obej
muje coraz szersze kręgi. Do Brzezia nad Odrą przyjeżdżają nie tylko 
pojedyncze osoby, ale całe grupy pielgrzymów z różnych zakątków kraju
i nie tylko.

Godne podziwu wpisy do 
księgi pamiątkowej oraz nie
zliczona liczba pamiątkowych 
zdjęć, zarówno rodzinnych pa
miątek naszych parafian z uro
czystości chrztów „roczków”, 
ślubów,jak też wielość grup 
pielgrzymkowych stanowią 
zewnętrzne odbicie szerokiego 
kultu Sługi Bożej „Oblubienicy 
Krzyża”.

W bieżącym roku 18 
maja przypada 75-rocznica 
śmierci Siostry Dulcissimy. 
W naszej parafii data ta ma 
wymiar szczególny, gdyż jest 
również dniem urodzin Ojca 
św. Jana Pawła II. Tegorocz

ne Urodziny czcić będziemy po raz pierwszy jako Dzień Urodzin
Błogosławionego Jana Pawła II.

Pragniemy więc aby 18 maja stał się uroczystością parafialną dają
cą zewnętrzny wyraz silnej wiary, ufności trwającego od pokoleń aż po 
dzień dzisiejszy w naszej parafii. Pragniemy także zaprosić do Brze
zia wszystkich, którzy pragną podziękować Bogu za beatyfikację 
Ojca Świętego, prosząc jednocześnie o rychłe wyniesienie na oł
tarze naszej siostry za wstawiennictwem Błogosławionego Jana
Pawła II.

Patrząc na fotografię zamieszczoną na ostatniej stronie „Brzeskiego 
Parafianina” i wypowiedziane przez Ojca św. Jana Pawła II słowa: „Bło
gosławię, to jest dzieło Boże”, jesteśmy przekonani, że tam z wysokości 
niebiańskich nadal błogosławi. Umacnia nas w przekonaniu także wiara, 
wiara naszych przodków, którzy Siostrę Dulcissimę już za jej życia uzna
wali jako świętą a po śmierci grób Siostry, na starym cmentarzu, stał się 
widzialną pamiątką wypraszania za Jej pośrednictwem łask Bożych.

Trzeba również w tym miejscu przypomnieć, że po Roku Kapłań
skim Ks. Arcybiskup Damian Zimoń, metropolita Katowicki w liście 
skierowanym do wiernych Metropolii Górnośląskiej obwieścił, iż bieżący 
rok ogłoszony został Rokiem Życia Konsekrowanego

KsAbpw liście tym, z wielką troską wypowiada się o braku rozumie
nia życia konsekrowanego, zwłaszcza wobec zakonów żeńskich. Takie 
światowe widzenie rzeczy sprawia, że klimat dla rozwoju żeńskich po
wołań jest na Śląsku coraz trudniejszy. A przecież nasze szpitale, domy 
opieki, ośrodki Caritas, szkoły, przedszkola, praca w różnych instytucjach 
kościelnych, charytatywnych, opieka nad dziećmi i młodzieżą, osobami 
chorymi i starszymi, a przede wszystkim miejsca nieustannej modlitwy 
mają wiele do zawdzięczenia siostrom zakonnym.

Ks. Arcybiskup wskazuje nam postać błogosławionej Matki Teresy 
z Kalkuty, która służąc w cichości, skromności otrzymała Nagrodę Nobla 
- i dalej podaje przykłady trwającej w naszej metropolii procesów beaty
fikacyjnych, w śród których wymieniona jest Sługa Boża SM Dulcissima, 
która zmarła w Brzeziu nad Odrą. Wymienia również trwający proces 
Sługi Bożej Laury Meozzi, salezjanki z bliskiego nam Pogrzebienia.

„Brzeski Parafianin” w swoim założeniu stawiał sobie utrwalić, ocalić 
od zapomnienia wszystko co związane z historią Brzezia, naszą parafią 
wydarzeniami, osobami związanymi z naszą miejscowością. Nic więc 
dziwnego, że postać Siostry Dulcissimy stała się jednąz najważniejszych 
na łamach pisma parafialnego a potem w formie broszurek wydanych 
przez niezapomnianego współredaktora naszego pisma śp. ks. Józefa 
Copa.

Redaktorzy nie tylko opisywali fakty z życia świętobliwej Siostry lecz 
podejmowali pewne inicjatywy związane z ważniejszymi rocznicami po
świeconymi Jej pamięci. Tak powstał kalendarz z okazji 60. Rocznicy 
śmierci SM Dulcissimy, pierwsze widokówki z Jej wizerunkiem, zawi
sła tablica dziękczynna na Ośrodku Zdrowia poświęcona Jej pamięci, 
ubogacona została 70. rocznica śmierci poprzez spektakl „Dwie Siostry” 
w wykonaniu krakowskiego teatru „Hagiograf’.

Parafianie nieustannie modlą się przy sarkofagu nie zaprzestają „od
wiedzać” pierwotnego miejsca spoczynku na starym cmentarzu, a aleję 
prowadzącą na plac kościelny do sarkofagu, obsadzono krzewami nazy
wając aleją Siostry Dulcissimy. Modlitwa trwa, kwiaty nie więdną światła 
nie gasną - ufamy z głęboką wiarą w sercu, że powtórzymy razem sło
wa ks. Henryka Olszara: „Wiem, Siostro Dulcissimo, że kiedyś ogłoszą 
w Rzymie, że jesteś Świętą..

W/eczór w Dniu Wszystkich Świętych - 1.11.2008

Młodzież Gimnazjum nr 5 w Świętochłowicach - Zgodzie imienia -
SM Dulcissimy wraz z p. dyrektor i wychowawcami 23.11.2008

Pielgrzymka z Tych odwiedza grób Sługi Bożej - 25.04.2009
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Tradycyjne odwiedziny krewnych z rodziny Sługi Bożej
SM Dulcissimy - 17.05.2009

Rocznica urodzin Sługi Bożej. Członkowie prowadzący proces SM 
Dulcissimy; od lewej ks. Kanonik Stanisław Adamczyk-'delegat 
biskupa, ks. Andrzej Chorzempa - notariusz, ks. Alojzy Drozd 
- postulator (7.02.2008)

Siostry z Afryki w Brzezi u n/Odrą - 7.11.2009

100. rocznica urodzin Sługi Bożej SM Dulcissimy - 7.02.2010

Młodzież naszej szkoły podczas sadzenia „Drzewka Miłości” 
w pobliżu sarkofagu Sługi Bożej - 3.11.2009

Uroczystość rodzinna - chrzest

Jedno ze spotkań klasowych ”po latach” wraz z nauczycielem
Mieczysławem Bacią byłym nauczycielem w brzeskiej szkole- 30.05.09

Jedna z rodzinnych uroczystości w bliskości z Siostrą Dulcissimą 
- „roczek” - 2009r.

Pielgrzymi z okolic Pszowa w ramach rekolekcji prowadzonych przez 
ks.dra Jerzego Szymika - Msza św. i modlitwa przy grobie Sługi Bożej 
-11.12.2010

Pielgrzymi KS „Civitas Christiana” z Katowic - 29.06.2010

Zdjęcia arch. SMN, oprać. M.Rother-Burek
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15 maja 2011- Uroczystość I Komunii Świętej

Na zdjęciu dzieci pierwszokomunijne wraz z ks. proboszczem.Od lewej; pierwszy rząd: .Marta Moneta, Dawid 
Starok, Błażej Kozieł, Adam Niedbała, Michał Sutowicz, Michał Gawliczek, Sebastian Sekuła Przemysław Polak. 
Drugi rząd: .Julia Gatnar, Sandra Skrzyszowska, Aleksandra Kowalska, Zuzanna Kozieł, Natalia Starok, Klaudia 
Krakowczyk, Kinga Polak, Rafał Gatnar. Trzeci rząd: Filip Lamia, Kamil Grycman, Zuzanna Orłowska, Michelle 
Piechnik. , ,

Iml

Życzenia, bardzo majowe...
Na ręce naszej najstarszej Mamy, Pani Julianny Bauer, 

parafianki urodzonej 15 maja 1917 roku, składamy najlepsze 
życzenia dla wszystkich 
naszych Matek z okazji 
Ich Święta.

Niech 26 maja 
będzie dla wszystkich 
Mam, Mateczek, Mamuń, 
dniem radości osobistej 
i rodzinnej.

Do życzeń dołączamy 
piękne słowa piosenki, 
którą nuciła 22 listopada 
2010 roku, 91- letnia pani 
Beata Wycisk z domu 
Kampka, czyli „pani Beti”;„O domu rodzinny słomiana strzecho ty wspomnienia o tobie wycisną łzy Nad domy, nad pałace nad cały cudny raj najdroższy, najmilszy jest rodzinny kraj”

Maj, czas kwitnących kasztanów - czyli czas matur... 
Drodzy Maturzyści - niech tegoroczny maj pozostawi „same miłe wspomnienia...” - wszystkiego najlepszego !

Złote Gody w roku beatyfikacji 
Ojca świętego Jana Pawła II

Jubilaci, Państwo Klara i Albin Popeła zawarli związek 
małżeński 6 lutego 1961 roku w Studziennej.

fot. arch. rodzinne

12 lutego br. podczas Mszy św. dziękowali Bogu za 50 lat 
wspólnego pożycia. Wasz jubileusz w roku beatyfikacji Ojca świę
tego, dla którego Rodzina stanowiła wielki skarb, niech stanie się 
także Waszą rodzinną pamiątką.

Niechaj za Jego wstawiennictwem spływa łaska Boża na 
dalsze lata Waszego pożycia małżeńskiego -tego życzą dzieci 
- Franciszek, Bernard, Osfald, Maria, Irena wraz z rodzinami: 
w tym wnuki - Andrzej, Paweł, Marcin, Lucyna, Martyna, 
Monika, Dorota, Wiktoria, Magdalena, Dawid, Markus oraz 
prawnuczek Patryk. Do życzeń dołączają parafianie.
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STATYSTYKA ZA ROK 2010 Związek małżeński zawarli:

4Sakrament chrztu przyjęli:

1. Starok Aleksander
2. Stawinoga Patrycja
3. Keler Gabriela
4. Weingart Oskar
5. Warto Maksymilian
6. Wochnik Charlotte
7. Opolony Zuzanna
8. Banaszek Grzegorz
9. Kuta Amelia

10.
11.
12.
13.

Kuchajewicz SarJ I
* MMMM MMMM

Baron Bartosz**** ł**"
Kowol Milena

- I---I—
Widenka Karolina

14. Szymiczek Alicja
15.
16.
17.
18.

Niewiera Bartosz
Drzeniek Jakub 
Tużyna Michał 
Sękowska Katarzyna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.

Kretek Sebastian i Koczwara Anna
Sowa Krzysztof i Dudek Aneta 
Maciejasz Mirosław i Rymarz Aniela
Kolek Przemysław i Pieła Monika 
Krawczyk Przemysław i Kusz Małgorzata 
Jędrośka Marcin i Przybyła Ewa
Tumula Jacek i Czekała Weronika 
Czekała Adam i Siwoń Hanna
Tomanek Damian i Kampka Natalia 
Czempik Adam i Piwałek Iwona
Pilarski Rafał i Przezdzing Anna 
Lepiarczyk Arkadiusz i MracznyAnna

Do wieczności odeszli:

1. Miczajka Stanisław, ul. Wiatrakowa 2, lat 62
2. Gilga Regina, ul. Wygonowa 29, lat 82
3. Jambor Jan, ul. Sosienkowa 14, lat 78
4. Herman Jan, ul. Brzeska 52, lat 87
5. Przegendza Rufin, ul. Dębiczna 15, lat 79
|k Sieradzki Tadeusz, ul. Pod Widokiem, lat 73

7. Lenart Hubert, ul. Gawliny 16, lat 76
8. Pacharzyna Helena, ul. Dębiczna 17, lat 81® y
9. Grunspek Walenty, ul. Wiatrakowa 37, lat 72
10. Sekuła Karol, ul. Malinowa 3, lat 85
11. Jambor Andrzej, ul. Sosienkowa 12, lat 51
12. Nakonieczny Grzegorz, ul. Jagodowa 1, lat 79
13. Pytlik Paweł, ul. Pogwizdowska 17, lat 58
14. Stręk Bronisława (S. Saturnina), ul. Gawliny 5, lat 78
15. Baron Jan, ul. Gajowa 15, lat 55
16. Tkocz Danuta, ul. 1 Maja 1/11, lat 52
17. Rzeczkowska Elżbieta, ul. Myśliwca 9/2d, lat 45
18. Szołtys Stefan, ul. Nad Potokiem 2, lat 58
19. Cicha Elżbieta, ul. Pogrzebieńska 4, lat 72
20. Kozielska Agnieszka, ul. Pod Lipami 6, lat 62
21. Myśliwiec Klara, ul. Brzeska 93, lat 90
22. Kracińska Krystyna, ul. Kościelna 11, lat 54
23. Leksza Edyta, ul. Olszynkowa 8, lat 75
24. Wrazidło Jan, ul. Brzeska 103, lat 62

18 stycznia 2011 roku, w wieku siedemdziesięciu lat zmarł 
mgr Józef Cyranka. Pochowany 
miejscowości - Pogrzebieniu.

został w swojej rodzinnej

Śp. Józef Cyranka - 
pedagog, nauczyciel bio
logii, w latach 1963 -1975 
pracował w Szkole Podsta
wowej w Brzeziu n/Odrą, 
później, aż do emerytury w 
II Liceum Ogólnokształcą
cym w Raciborzu.

Wszędzie podkreśla
na jest Jego niezwykła 
pasja przyrodnicza, którą 
potrafił zaszczepić w swo
ich uczniach. Wychował 
wielu olimpijczyków z tego 
przedmiotu.

zawodowych sukcesów cechowała go, jakoMimo wielu
człowieka, wielka skromność, życzliwość oraz delikatność w 
podejściu do innych.

Żegnają swojego nauczyciela wychowankowie, Ich rodzice, 
nauczyciele - koleżanki i koledzy z pracy.

Pozostanie w naszej pamięci.
Redakcja

(Cd ze str 2) Zdjęcia pamiątkowe z uroczystości 40. lecia kapłaństwa Ks. Proboszcza Kazimierza Kopcia

Zdjęcia: Ireneusz Burek
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ZYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII

Zaproszenie
Parafia pod wezwaniem św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu n/Odrą 

zaprasza na uroczystość związaną z rocznicami przypadającymi na:

18 maja 2011
• Dzień Urodzin Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II
• 75. rocznica śmierci Sługi Bożej SM. Dulcissimy

Na zdjęciu: Rzym, 26 sierpnia 1998 
- Ojciec św. Jan Paweł II dłuższą 
chwilę wpatrywał się w postać 
SM Dulcissimy, której wizerunek 
umieszczony jest na książeczce 
i wypowiedział znamienne słowa: 
„Błogosławię, to jest dzieło Boże. ”

W ramach obchodów:
• Msza św. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za beatyfikację Ojca Świętego Jana 

Pawła II. oraz z prośbą o rychłe wyniesienie na ołtarze Sługi Bożej SM. Dulcissimy - 
Hoffmann (godz. 17.00)

• Koncert Chórów i zespołów oraz indywidualne zwiedzenie pamiątek - Stary cmentarz 
(pierwotne miejsce pochówku SM. Dulcissimy), klasztorSMN, sarkofag na placu kościelnym, 
tablica pamiątkowa na Ośrodku Zdrowia i in. (godz. 16.00 - przed Mszą św.)

• „Majówka w ogrodzie klasztornym” - poczęstunek (po Mszy św.)
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