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Pamiętny dzień
Maj Najpiękniejszy miesiąc roku 

Miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi 
Pannie. W tym czasie w naszym kościele 
rozbrzmiewają modlitwy i pieśni chwalące 
"PamąŚwiata". Obrazy i przydrożne kapliczki 
ubrane sąmajowymi kwiatami.

Maj to także miesiąc, w którym 
większość dzieci po raz pierwszy przystępuje 
do Stołu Pańskiego Jest to wielkie 
przeżycie dla każdego człowieka, gdy może 
gościć wswoim sercu Boga. Dzieci z ogromną 
radością i niecierpliwością czekają na tę 
niezwykłą chwilę. Pragną zapewnić 
Zbawicielowi godne mieszkanie w swoich 
serduszkach

Artysta zaprojektował niezwykłe 
drzwi do jednego z kościołów w Kolonii 
Podzielił je na cztery części, z których każda 
przedstawia symbolikę mającą odniesienie 
do wydarzać związanych z Eucharystią 
Pierwsza część przedstawia sześć 
kamiennych stągwi, symbol cudu w Kanie 
Galilejskiej, gdzie Jezus przemienił wodę w 
wino. Druga ukazuje sześć bochenków chleba 
idwie ryby, symbolcuduwKafarnaum, gdzie 
Jezus rozmnożyłchleb i ryby, by nakarmić 
tłum głodnych ludzi. Trzecia część 
przedstawia trzynastu ludzi wokół stołu, 
symbolizujących ostatnią wieczerzę, kiedy 
to Jezus połamał chleb i rzeki: "Bierzcie, 
tojest Ciało moje”/MK 14,22/. Czwarta część 
ukazuje trzy postacie wokół stołu, 
symbolizujące wieczerzęw Emaus wniedzielę 
wielkanocną.

Drzwi zaplanowane przez artystę 
są doskonałą synteząEucharystii. Ukazują 
Eucharystię poczynając od Kany, gdzie 
została zapowiedziana w formie przenośni, 
poprzez Kafarnaum, gdzie została obiecana, 
następnie poprzez Jerozolimę, gdziezostała 
ustanowiona, aż do Emaus, gdzie po raz 
pierwszy była celebrowana wwieczór niedzieli 
wielkanocnej

Wszyscy pragniemy, aby dziecko 
pamiętało to wydarzeniejak najdłużej. Służy 
temu długie przygotowanie i cała oprawa 
zewnętrzna. Przecież sakrament Eucharystii 
jest spotkaniem z samym Bogiem Żywym. 
Ten dzień - to Wielkie Święto dziecka, alei 
święto całej jego rodziny. To bardzo ważna 
data w życiorysie każdego człowieka, tak 
istotna, że często utrwala się w świadomości 
i decyduje o przyjaźni z Jezusem albo 
obojętności wobec Niego

Podczas III pielgrzymki doPolskiw 
1987 r. Jan Paweł II sprawowałwŁodzi Mszę 
św. Półtora tysiąca dzieci przyjęło wtedy po 
raz pierwszy Komunię św. Wtedy to wŁodzi 
Papieżwyjaśniłsens tajemnicy Eucharystii, 
akcentując mocno, że Komunia św. jest 
duchowym pokarmem nas wszyskich 
"człowiek potrzebuje Eucharystii, aby mógł 
żyć na wieki tym Życiem, które jest z Boga 
samego" - zauważa Jan Paweł II wŁodzi.

Jak bardzo ubogi duchowo musi 
być człowiek, a sercejegozłamane, któremu 
został wytrącony Chrystus - bywa ono jak 
potłuczony, gliniany dzban, nie mogący już 
pomieścić nizatrzymać ożywczej wody Laski 
Pana. Ajak płytka jest radośćwtych domach, 
gdziezabrakme miejsca i obecności dla Tego, 
który przyszedł na świat z największej 
miłości, tej bezinteresownej obecności, której 
przecież nikt i nic me jest w stanie zastąpić.

Bardzo wzniosły i wymowny był 
widok dzieci naszej parafii, które wub roku 
przystąpiły do I Komunii św. w równych 
poważnych ubrankach Szczególnie 
wymowne były sukienki dziewczynek, których 
krój przypominał piękne starodawne tuniki 
rzymskie z czasów najdawniejszego 
chrześcijaństwa. Na piersiach wyhaftowany 
emblemat starochrześcijański, zaczerpnięty 
z katakumb, a wyrażający Chrystusa w 
Przenajświętszej Eucharystii: IHS-co znaczy 
Jezus Chrystus Zbawca

Widok tych dzieci powinien skłonić 
nas dorosłych do postawienia sobie pytania: 
co zostało w moim życiu z tego dnia, dnia 
I Kumunii świętej

/c/

W Chrystusie Bóg nie tylko 
mówi do człowieka - ale szuka człowieka. 
Dlaczego szuka ?

Dlatego, że człowiek oddalił się od 
Boga, ukrył się przed Nim. zepchnął Go na 
boczny tor swego życia. Człowiek dał się 
sprowadzić na manowce słuchając 
nieprzyjaciela Boga, ojca kłamstwa.

Szatan okłamał człowieka, usiłując 
wmówić mu, że może po swojemu rządzić 
światem i kierować swoim życiem.

Jeżeli Bóg posłał swego Syna, to 
dlatego, ażeby wyprowadzić człowieka z 
błędnych dróg, na które coraz bardziej 
schodził. Wyprowadzić, to znaczy nie tylko 
wytłumaczyć człowiekowi, że zbłądził, ale to 
znaczy także przezwyciężyć zło. które jest w 
sercu człowieka.

W Chrystusie Bóg nie tylko mówi 
do człowieka - ale pozostaje z nim w 
Eucharystii, by być Chlebem Pielgrzymów. 
Chlebem, który umacnia w każdy dzień. 
Chlebem, który pomaga pokonywać 
codzienne trudności. Chlebem, który 
przyjmowanyzwiarąi nadziejąjest zadatkiem 
życia wiecznego.

Dzień / Komunii św. żyje w nas i 
odnawia się w każdej Mszy św., gdy 
przyjmujemy Eucharystię.

Kochający nas Bóg żyje dla nas w 
Eucharystycznym Chlebie, by pomagać nam 
w przyzwyciężaniu zła. które jest w naszym 
sercu. /c/

Katechizm - 
narzędzie nowej 
ewangelizacji

Katechizm Kościoła Katolicki 
oficjalnie zaprezentowany 7 grudnia 1992 
przez Jana Pawła II, w polskiej wersji język 
ukazał się 19 marca br. Zawarta w Katech 
nauka Kościoła została ujęta wczterech częsc 
I - Wyznanie wiary; II - Celebracja mist« 
chrześcijańskiego: III - Zycie w Chrystusir 
Modlitwa chrześcijańska.

Katechizm został wydany ba 
starannie przez Pallottinum, które ma wielkie tra 
w tym zakresie. Katechizm to księga dość op 
Liczy738stron. "Katechizm Kościoła Katolicl 
jest darem danym nam przez Kościół, ktoreg 
wolnozakopać Trzeba z niego korzystać, cze 
zeń prawdę Bożą Serdecznie zalecamy le 
całego Katechizmu. Pozwoli ona doświac 
piękna i organicznej jedności wiary katolickiej. a c 
stanie się wezwaniem do pełnego ; 
chrześcijańskiego" /z listu Biskupów polskich/

Na stronie tytułowej Katechizmu / 
wyżej/ został umieszczony rysunek przedstawi: 
fragment płyty nagrobkowej z końca III w 
znajdujący się w katakumbach DomitylliwRzj 
Obraz ten ujmuje całkowite znaczenie Katechi 
Chrystus Dobry Pasterz, który Swoim autoryt 
/laską/ prowadzi i strzeże Swoich wiernych /c 
przyciąga ich melodyjną symfonią prawdy/fleb 
pozwala im spocząć wcieniu “drzeważycia", Sr 
odkupieńczego Krzyza, który otwiera na nowo

Niech lektura nowego Katechi: 
podobnie jak książki Jana Pawła II “Przekro 
próg nadziei”, której 60 egzempl 
rozprowadziliśmy w naszej parafii, stanie się 
lekturą w naszych rodzinach i tak prowadzi 
po drogach nowej ewangelizacji

/c/
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zhowujcie Miłość /4/
erwsze lata w Brzeziu

Pierwsza filia Sióstr Maryi powstała w Raciborzu w 1886 r z 
/y ks Hermana Schaffera. proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP 
m do zajęcia się żeńską służbą domową oraz robotnicami fabryk 
kich był list pasterski bpa Roberta Hercoga z dnia 22 stycznia 1885r 
i pod wpływem nauki społecznej Leona XIII wzywał do wzięcia wopiekę 
ej na niebezpieczeństwa demoralizacji młodzieży żeńskiej. Bezpośrednim 
n. który skłonił ks prób Schaffera do zajęcia się młodzieżą żeńską, 
jbiste przeżycie na cmentarzu Pewnego razu spotkał na cmentarzu 
iłużącągorzko płaczącą nad świeżą mogiłą matki i usłyszał słowa żalu: 
lie mam już nikogo na ziemi, kto by się za mną ujął''

Pierwsze Siostry Maryi przybyły do Raciborza w Wielką Sobotę, 
kwietnia 1886 r i rozpoczęły działalność w domu przy ul Klasztornej 
patronował św, Notburga. Praca sióstr była znana w całym rejonie 
kim Dlatego, gdy w 1911 r wznowiono parafięw Brzeziu, jej duszpasterz 
>l Riedel /1866-1941/zapragnął mieć Siostry Maryi u swego boku, by 
iły w pracy wychowawczo - charytatywnej i medycznej

Ks Riedel. w latach 1912-1913, wybudował blisko kościoła 
lego dom z tą myślą, aby w nim urządzić placówkę dla sióstr, gdyby me 
ił się na probostwo Z prawdziwą miłością i pasterską troskliwością 
ę o dobro mieszkańców Brzezia W liście do Matki Generalnej Sióstr 
ima4lipca 1913r skarżyłsię.żenajbardzięjodczuwasięwBrzeziubrak 
lonych pielęgniarek: blisko 400 parafian idzie codziennie do Raciborza 
rwfabrykach.tamczęstoulegająwypadkom, a nie ma się kto troszczyć 
wrót do zdrowia: pomocy potrzebują schorowani starsi parafianie: 
a oczekuje młodzież żeńska i małe dzieci

Już po dwunastu dniach /16 lipca 1913 r./ Matka Generalna 
“działa pozytywnie, że wyraża zgodę na nowy dom zakonny w Brzeziu 
wrocławska udzieliła swej zgody po pięciu miesiącach /23 grudnia 
Szybkie przybycie Sióstr Maryi na nową placówkę opóźniało się, bo w 

achjesiennych 1913r nastąpiła zmiana na stanowisku duszpasterza 
ziu. Dotychczasowy ks prób Karol Riedel z Pogrzebienia został 
siony na nową parafię do Boguszyc koło Opola Pierwszym proboszczem 
liu został zamianowany ks. Feliks Borzucki /1878-1938/

Także rząd pruski zwlekał z odpowiedzią na pismoMatki Generalnej 
:ej o zgodę na nową placówkę w Brzeziu Dopiero po jedenastu 
ach /8 czerwca 1914 r./Prezydent Rejencji Opolskiej powiadomił pismem, 
ministrowie do spraw kultu i spraw wewnętrznych wyrażają zgodę na 
ióstrw Brzeziu. W piśmie zaznaczono, że mogą być tylko trzy siostry, 
ająsię zajmować: przełożona prowadzeniem domu i ambulatoryjną 
acją chorych, druga siostra ma prowadzić przedszkole, trzecia 
owywać dziewczęta do prowadzenia domu . W czasie I wojny światowej 
no się na czwartą siostrę, która ma odwiedzać chorych w domach

Ks. prób Borzucki znał Siostry Maryi i głęboko cenił, bo był z 
pochodzenia Raciborzaninem urodzonym 17 maja 1878 r. na Bossaczu. W 
czasie uczęszczania do raciborskiego gimnazjum poznał owocną pracę sióstr, 
a jako diakon i młody kapłan /święcenia w 1905r./ spełniał funkcje liturgiczne 
w kaplicy Zakładu sw. Notburgi, dlatego poobjęciu parafii kontynuował starania 
ks Riedla. by Siostry Maryi założyły dom w Brzeziu. Opóźniały przybycie sióstr 
do Brzezia wybuch I wojny światowej, przeciągające się czynności w sądzie o 
nowy wpis własności w księgach wieczystych /akt notarialny nosi datę 16 
kwietnia 1917r./, częściowa przebudowa domu, by mógł służyć dziełom, które 
siostry zamierzały pełnić

Siostry przybyły do Brzezia w sobotę, dnia 7 lipca 1917r. W życie 
parafii wprowadził je ks prób Borzucki. Otwarcie nowej placówki nastąpiło w 
dniu przybycia sióstr Najpierw w kościele parafialnym odprawiono Mszę św , po 
której odśpiewano Te Deum iudzielono błogosławieństwa Najśw. Sakramentem 
Następnie udano się procesjonalnie do klasztoru, gdzie nastąpiło jego 
poświęcenie i wręczenie kluczy przez ks. Proboszcza

Budynek klasztorny był prosty i celowo pomyślany, tak, że siostry z 
przyjemnością w nim żyły i pracowały Cały budynek był podpiwniczony. Na 
parterze z lewej strony były : rozmównica i pomieszczenie dla przedszkola, w 
środku drzwi wejściowe na plac zabaw dla przedszkolaków i na ogród, po 
prawejstrome mieściły się pokoje; lekarski i na zabiegi ambulatoryjne/wejście 
było takżeod ogrodu/, następnie pomieszczeniekuchni i jadalni, które służyły jako 
sala do nauki gotowania, pieczenia, prowadzenia gospodarstwa domowego, 
przy drzwiach wejściowych była klatka schodowa, gdzie na półpiętrze była 
ustawionafiguraśw. Józefa. Na pierwszym piętrzez klatki schodowej wchodziło 
się do oratorium. Dalej były cele zakonnic, pokój gościnny i pomieszczenia do 
nauki krawiectwa, haftu itp Pomieszczenia wysokiego strychu nie były 
zagospodarowane.

W pierwszych latach nie byłowklasztorzekaplicytylkooratorium, 
czyli miejsce modlitwy, w którym nie sprawuje się Mszy św i nie przechowuje 
się Najśw. Sakramentu. Siostry uczestniczyły we Mszy św sprawowanej w 
kościele parafialnym.

W latach 1917-1925 siostry zajmowały się: dziećmi, dla których 
prowadziły przedszkole: młodzieżą żeńską, którą przygotowywały do życia 
rodzinnego chorymi, których pielęgnowały w domach i prowadziły stały dyżur 
ambulatoryjny wklasztorze Nakosztzakonu, razwtygodniu sprowadzały lekarza 
z Raciborza, który przyjmował potrzebujących pomocy medycznej w klasztorze 
i odwiedzał obłożnie chorych po domach Około 1925r przedszkole przeniosło 
się do budynku szkolnego, gdzie jedna z sióstr pracowała, ustało także 
dokształcanie młodzieży żeńskiej w umiejętnościach gospodarczych i robotach 
kobiecych. I taki stan trwał do 1929 r.

/c/
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Tu kwiaty nie więdnq i światła nie gasnq -
modlitwa trwa

IX Synod Biskupów w Rzymie, który obradował w październiku 
1994r, poświęcony życiu zakonnemu, przypomniał Kościołowi i 
światu, jak ważną misję mają do spełnienia zakonnicy i zakonnice 
Przy tej okazji wspomniane zostały najważniejsze posługi, jakim 
oddają się członkowie zakonów i zgromadzeń zakonnych na całym 
świecie

Zgromadzeniem, które dało się poznać w brzeskiej parafii 
przez niezwykle gorliwą służbę ludziom jest -Zgromadzenie Sióstr 
Maryi Niepokalanej

Jeszcze w czasie I wojny światowej członkinie tego 
zgromadzenia podjęły pracę w naszej parafii, zamieszkując w domu 
wybudowanym przez ks Karola Riedela Przez długie lata pełnią w 
naszej miejscowości ofiarnąsłużbę medycznąwobec ludzi chorych 
i cierpiących, wychowawczą wobec dzieci i młodzieży służebną 
wobec całej parafii,jako organistki i zakrystianki

Przyszły rok 1996 obchodzony będzie w naszej brzeskiej 
parafii jako rok wspominający 90 lecie poświęcenia kościoła pod 
wezwaniem św Apostołów Mateusza i Macieja oraz 60. rocznice 
śmierci świątobliwej zakonnicy s. M Dulcissimy

Wszystkie obchody rocznicowe będą przebiegały głównie 
w kościele parafialnym, ale w centrum uwagi wszystkich będzie 
także grób świątobliwej zakonnicy na starym cmentarzu, tu bowiem 
pochowano ją po 26 latachżycia, 8latachzyciazakonnegoi 3 latach 
pobytu w naszej parafii oraz dom zakonny, gdzie spędziła ostatnie lata 
ofiarnego życia.

Już za życia cieszyła się wielkim uznaniem wiernych Jej 
grób od początku stał się widzialną pamiątką niezwykle żywej 
pamięci kolejnych pokoleń brzeskich parafian i okolicznych 
mieszkańców Przez minione 60 lat modlono się tu nie tylko za 
śp.s.M Dulcissimę, ale także proszono o jej pośrednictwo u Boga w 
uzyskaniu niejednej łaski. Gróbten od początku był celem odwiedzin 
indywidualnych i grupowych. Grudki ziemi z tej szacownej mogiły 
zabierano jako wsparcie przeciw złu w trudnych momentach życia, 
tak było w czasie II wojny światowej, gdy brzescy młodzieńcy i 
mężowiewyjeżdżalina front, takbyło po wojnie, gdy ludzie udawali 
się na przesłuchanie i do obozów i więzień, tak jest i dziś, gdy 
opuszczają rodzinną ziemię i udają się w dalekie kraje, lub odległe 
podróże

Nie pochodziła z Brzezia nad Odrą-przyszła na świat w 
rodzinie robotniczej w Zgodzie /obecnie dzielnica Świętochłowic/

/Kalendarium życia s M Dulcissimy - czytaj str 5/
Ta słabego zdrowia zakonnica siłę i nadprzyrodzoną moc 

czerpała w częstej - wielogodzinnej adoracji Najświętszego 
Sakramentu i przed wizerunkiem Matki Boskiej w brzeskiej kaplicy 
zakonnej, w której modliła się często leząc krzyżem w nocnych 
godzinach. W dniach szczególnej chorobowej słabości schodziła na 
półpiętro, gdzie przy figurze św Józefa klękała, otwierała okno do 
kaplicy i tak trwała na modlitewnej adoracji.

W domu zakonnym znajdują się pamiątki związane z Jej 
życiem/patrz zdjęcie/ Są nimi: krzyż znajdujący się dziś w jadalni 
sióstr, figura Dzieciątka Jezus, figura Matki Boskiej Królowej, lichtarze, 
portret wykonany w dniu obłóczyn i zdjęcie z ostatnich miesięcy 
życia oraz wspomniana figura św. Józefa

W klasztorze przechowuje się pracę o dr Józefa Schwetera 
“Pełna mistycznej tajemnicy oblubienica krzyża”, która została 
napisana w miesiącach letnich 1945 r w klasztorze 
O.Redemptorystów w Bardo Śl Autor był ojcem duchownym 
nowicjatu Sióstr Maryi w Nysie w latach, gdy tam przebywała 
s.M.Dulcissima, dlatego dobrze ją znał W pracy cytuje jej zapiski 
duchowe i korzysta z innych źródeł Po II wojnie światowej był 
przełożonym klasztoru O RedemptorystówwBardoŚl , gdziezmarł

Pokoj s. M. Dulcissimy - zdjęcie wykonano w dniu pogrzebu
Fot Arch. Beata H/yci

w1951r i został pochowany na miejscowym cmentarzu Autorl 
artykułu był w czerwcu 1992 r w Bardo Śl , w klasztorze poszuk 
źródeł z których czerpało. Schweter, jednak trudno było cos po 
latach odnaleźć. Mozę poszukiwaniami zainteresują się Sic 
Maryi, które prowadzą tam Dom Dziecka 'Jutrzenka'

Z racji dostrzeganej świętości zaraz po śmierci zos 
otoczona spontanicznym kultem. Wierni mówiąo licznych łask 
uzyskanych od Boga za jej wstawiennictwem Niektórzy parafi 
wracając po latach do Brzezia, pierwsze kroki kierują na Jej < 
i ze łzami w oczach dziękują Bogu, że po długim czasie mogą się 1 
znowu modlić, podobnie jak w młodzieńczym wieku Przync 
kwiaty, palą świece i trwają na modlitwie.

Pamięć o świątobliwej zakonnicy brzeskiej skutec 
animują miejscowe Siostry Maryi, gorliwie wspierane w 
apostolstwie przez PrzełozonąGeneralnąZgromadzema która 
tylko przybywa z Rzymu do Brzezia swe kroki kieruje do gr 
s M Dulcissimy, podobnie czyni Przełożona Prowincjalna z Kati 
i wszystkie siostry gdy odwiedzają Brzezie Szczególnie sta 
wiekiem, które wspólmezNiąsłuzyły Bogu, a także i młodsze, k 
jej heroiczne życie znają z opowiadań

Pamięć niezwykłego życia s M Dulcissimy trwa.
/c/

U grobu s. M. Dulcissimy modlą się Przełożona Generalna Si 
Maryi z Rzymu s.M Angela Kubon - stoi, pochylona nad grobe 
s M Diomzja Patalas - Przełożona Prowincjalna z Katowic

Fot Arch Klasztoi
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nlendorium żęcia
M. Dulcissimy

910 Urodziła się Helena Joanna Hoffman córka Józefa i 
Albiny Jarząbek

1910 Ochrzczona w kościele parafialnym św Józefa na 
Osiedlu Otylia

)15 Zaczyna uczęszczać do przedszkola w Zgodzie, które 
prowadzą Siostry Maryi

<1916 Rozpoczyna naukę w katolickiej szkole podstawowej 
w Zgodzie

919 Śmierć Ojca
>20 I Spowiedź św.
1921 I Komunia św.
23 Wstępuje do Kongregacji Mariańskiej
1923 Kończy szkołę podstawową
25 Niedziela Trójcy św oddaje się Bogu na własność z 

prośbą o powołanie zakonne
925 Powiadamia rodziców o chęci wstąpienia do klasztoru
1927 Bierzmowana przez ks. bp. Arkadiusza Lisieckiego, 

przyjmuje imię' Teresa
1927 Wysyła prośbę o przyjęcie do Zgromadzenia Sióstr 

Maryi
K 1927 Pracuje w przedszkolu na Zgodzie
1927 Otrzumuje pismo o przyjęciu do nowicjatu
1928 Pracuje w szpitalu w Szopienicach
1.1928 Rozpoczyna kandydaturę we Wrocławiu
928 Pierwsze objawy choroby Wyjazd do Henrykowa na 

leczenie
>29 Wraca do Wrocławia. Badania neurologiczne; 

stwierdzono "narośl na mózgu"
929 Wyjazd do Nysy
2.X 1929 Rekolekcje przed obłóczynami
.1929 Obłóczyny - otrzymuje imię s.M. Dulcissima. 

Rozpoczyna nowicjat.
930 Wraca do Wrocławia. Zlecono jej pracę wśród 

dziewcząt
I 1931 Poważnie zachorowała
131 Badania w Berlinie - stwierdzono potrzebę “operacji 

głowy"
'II 1931 Przybywa ponownie do Nysy
IIV. 1932 Rekolekcje przed I ślubami
7 1932 Pierwsze śluby zakonne

VI1932
7. VIII.1932
8. VIII.1932
8 X. 1932
21 X1932
25.X 1932

26 X1932
31 X1932

Otrzymuje opiekunkę s M Lazarię 
Wyjazd na badania do Wrocławia 
Wraca do Nysy
Przełożona Generalna odwiedza s.M. Dulcissimę 
Otrzymuje list od matki zapowiadający odwiedziny 
Przybycie matki do Nysy. Prośba matki o pozwolenie 
zabrania córki do Zgody na leczenie
Matka zabiera s.M. Dulcissimę i wyjeżdżają do Zgody 
Pisze list do Wrocławia-zawiadamia, że jest u 
mamy i prosi o urlop

19-24 X11 1932 Przeżywa w Zgodzie rekolekcje osobiste głoszone 
przez ks. Bentkowskiego
Matka Przełożona odwiedza s.M Dulcissimę w domu 
rodzinnym
Przybywa do Brzezia nad Odrą 
Przez cały rok choroba postępuje 
Odwiedza dom rodzinny, klasztor w Zgodzie i kościół 
parafialny

7-17. IV 1934 Rekolekcje przed ślubami wieczystymi
18. IV 1934 Śluby wieczyste składa w kaplicy w Brzeziu. 

Dolegliwości się wzmagają
IX. 1935 Pisze pożegnalne listy do całej rodziny
18 VII11935 Ostatni spacer po Brzeziu - odwiedza dom zmarłego 

dziecka Weroniki Fiołka i zostawia list w trumnie 
Pogrzeb śp. s.M. Eustazji - ostatni raz jest w 
kościele parafialnym
Udaje się do szpitala Jadwigi w Chorzowie na 
badania
Ostatni raz w kaplicy klasztornej
Ostatnia rozmowa ze siostrami. Utrata daru mowy 
Przyjmuje ostatni raz w życiu Komunię św. i 
sakrament chorych /ten sakrament przyjęła kilka 
razy/
Odchodzi do Domu Ojca
Pogrzeb i złożenie do grobu na starym cmentarzu w 
Brzeziu

1.1.1933

16X1935

3.III.1936
26. IV 1936
12 V1936

18V.1936
22 V.1936

/c/

Przypadająca 59. rocznica śmierci s.M Dulcissimy 
zgromadzi parafian na Mszy św., która będzie odprawiona w kaplicy 
Sióstr Maryi 17 maja br. o godz. 6,10. Modlić się będziemy za śp. 
s.M Dulcissimę i przez Jej wstawiennictwo wypraszać u Boga 

^potrzebne laski dia życia parafialnego i rozwoju życia zakonnego

Dzieje Brzezia (Vjy)
W czasie wojny siedmioletniej las miejski uległ dewastacji, a także 

ał przerzedzony na skutek wyrębu dębów, które sprzedawano w celu 
rżenia długów W roku 1770 przedsiębiorstwo handlowe Wanselow 
i piło 1500 pni, a kupiec Schroder ze Szczecina zapłacił za dostawę drewna 
00 talarów

W roku 1825 po wybudowaniu ratusza miejskiego 100 mórg ziemi 
nadającej się pod zasiewy przeznaczono pod zalesienie, a poprzez 
zowiska lasu pozyskano 202 korcezboża siewnego, co wynajętezostałoza 
talarów.

Poprzez zagospodarowanie lasów do kasy miejskiej vi roku 1857 
mąt dochód wwysokości170talarów, w roku 1870-200 talarów, a wroku 
Odochod wynosił już 1660 marek. Leśniczy miejski mieszkał naJagielm, 
wy natomiast w Pogrzebieniu. 26 września 1840 roku folwark Jagielnia 
ledził pożar Spaliły się dwie zapełnione zbożem stodoły i stajnia z 
ami Zabudowania zostały odrestaurowane, lecz w 1887 roku uległy 
dacji

W latach 1830 - 1840 na północ od wioski zbudowano młyn stały 
iścicielem był kupiec Doms Urządzenia młyna były napędzane parą o

wielkim ciśnieniuo mocy 40 koni mechanicznych. Produkty z młyna docierały do 
Wrocławia, do granicy polsko-rosyjskiej i do samej Austrii. Niestety 15 września 
1842rokumłyn został strawiony przez pożar Uratowano jedynie maszyny; młyn 
został jednak odbudowany w nowym stylu. Całość stanowi obszernez daleka 
widoczne zabudowanie.

Nieco dalej poniżej leży Lukasyna. Znajduje się tam restauracja, 
miejsce rekreacji Raciborzan Nazwa pochodzi od dwóch oficerów w stanie 
spoczynku, noszących to imię (Lukas = Łukasz) Bracia ci założyli na 
kolonii(przedmieściu)fabrykę dachówek. Fabrykaty znalazły zastosowanie już 
w następnym roku przy przebudowie hotelu Jaschk ego znajdującego się przy 
końcu ulicy Jungfraustrasse. Dwa lata później fabrykę pozyskał kupiec Hergesell, 
a jego produkty docierały do Wrocławia i Tarnowskich Gór

Niedaleko Lukasyny Teodor Pyrkosch kupił młyn, który uległ dewastacji 
i w 1875 roku wybudował fabrykę “Ceres" (przemiał kości i produkcja kleju). 
W roku 1886 za kwotę 95 tysięcy wybudował fabrykę kwasu siarkowego 
Fabryka zatrudniała 100 mężczyzn i 20 kobiet co doprowadziło do poprawy bytu 
mieszkańców wioski.

850 stóp wysokości szczyt brzeskiego wzniesienia dostarcza wiele 
wspaniałych widokówijestchętnieodwiedzany W roku 1880trzech dobroczyńców 
przedsięwzięło plan wybudowania na szczycie wzniesienia 50 stóp wysokości 
wieżycelem pozyskania lepszego widoku. Do budowywieżyzużyto20olbrzymich

cd na str



Kalejdoskop Młodych

Fot ze zbioru autorki
Mimo, ze od mojego wyjazdu do Rzymu minął rok to do dzisiejszego dnia pozostały wspaniałe 

przeżycia i wspomnienia
24 kwietnia ubiegłego roku wraz z chórem Państwowego Liceum Muzycznego w Katowicach 

wyjechałam do Rzymu. Wieczorami śpiewaliśmy w kościołach rzymskich, a wciągudma zwiedzaliśmy 
to wspaniałe miasto. Będąc w Panteonie - w świątyni chrześcijańskiej pod wezwaniem Matki Bożej i 
Świętych Męczenników, postanowiliśmy zaśpiewać Było to wspaniałe przeżycie - móc zaśpiewać w 
jednej z najwspanialszych świątyń tego miasta.

Jednakże, wszystkich przeżyć w żaden sposób me można i nie da się porównać do spotkania 
z Ojcem Świętym na Placu Świętego Piotra Po wygłoszeniu Słowa Bożego, Ojciec Święty przechodził 
między sektorami i udzielał błogosławieństwa wszystkim ludziom Kiedy podszedł do nas. miałam to wielkie 
szczęście, ze Papież Jan Paweł II błogosławiąc nasz sektor dotknął mojej ręki W tym momencie ogarnęło 
mnie wielkie wzruszenie i wewnętrzna radość Jestem szczęśliwa, że i ja mogłam byćtak blisko Ojca Świętego 
i na pewno długo pozostanie to w mojej pamięci

Aleksandra Malon
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Niech słouua zawarte w podręczniku naszych 
pierwszoklasistów będq najszczerszymi życzeniami 

z okazji Dnia Matki.

Wierszyk przepisał i przyozdobił Bartek Piekarski kł. i /m/

i

V

' 75. URODZINY
JANA PAWŁA II

Módlmy się w Jego intencji: 
Wszechmogący, wieczny Boże, 
zmiłuj się nad sługą Twoim, 

naszym papieżem 
Janem Pawłem

Prowadź go w swojej dobroci na 
drogę wiecznego zbawienia. 

Spraw, 
by dążył do tego, 

co Tobie jest miłe / 
całą mocą to też wypełniał 

Przez Chrystusa, 
Pana naszego

Amen
X__________ ___________ /

"Najpiękniejszy dzień w życiu

Tymi słowami Jan Paweł II w Liści 
dzieci” określa dzień Pierwszej Komunii Swi 
Mowt, że "Eucharystia ustanowiona przez F 
Jezusa w Wielki Czwartek, podczas Osta 
Wieczerzy , jest najwiekszymzsakramentów W 
to ofiaruje nam Swoje Ciało 1 Krew pod post 
chleba 1 wina, stając się pokarmem naszych du 

“Każdy chłopiec 1 dziewczynki 
katolickiej rodziny zna dobrze to przeżycie - n 
Ojciec Święty- Pierwsza Komunia Święta jest wie 
świętem rodziny W tym dniu razem z dzieci 
przyjmują zazwyczaj Eucharystię także jego rod; 
rodzeństwo, dalsza rodzina 1 chrzestni a mek 
także nauczyciele i wychowawcy

Pierwsza Komunia święta 
przeżyciem rodzinnym jak i parafialnym. 'Mam jes 
w pamięci ten dzień-wspomina Jan Paweł II - k 
w gronie moich rówieśników 1 rowie 
przyjmowałem po raz pierwszy Eucharystię wrr 
parafialnym kościele Ażeby to wielkie wydara 
me zostało zapomniane, utrwala sięjezazwycz; 
fotografiach rodzinnych Towarzysząone na 1 
człowiekowi przez całe życie Po latach, k 
przegląda się te fotografie, odzywa wspomnu 
tamtych chwil powraca się do tej uroczysto 
radości, jakich doświadczyło się w spotkań 
Jezusem, kiedy z miłości stał się Odkupicie 
człowieka."

W dniu Pierwszej Komunii Swi 
odnawia się przyrzeczenia, które w dniu nasz 
chrztu złożyli w naszym imieniu rodzice W na 
parafii jest zwyczaj, że siostra Katechetka prow 
dzieci przystępujące do pierwszej Spowi 
Świętej do chrzcielnicy i tam przygotowuje je 
tego sakramentu i przypomina o przyrzeczem; 
które składali tam ich rodzice, przynosząc ict 
Chrztu świętego

Przyjaźń, każdego z nas. z Par 
Jezusem rozpoczyna sięwdmu Chrztu święte 
pogłębia się przez całe życie, gdy przyjmuj! 
Komunię Świętą.
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sspolone z krajobrazem Brzezia
/ tel 15 49

SUlfER MARIET

SOBIESKI
Racibórz ul.Zakładowa 1 

tel. (0-36) 15-68-79

inuje:

ce renowacyjno - budowlane 
(wnętrza, elewacje)

ce inżynieryjne
Iowy dróg i chodników
Iowy sieci wodno - 

kanalizacyjnych 
oty konstrukcyjno - stalowe

Nasz dzisiejszy sponsor, firma "TAK- 
której właścicielem jest p Adam 

czura, w miesiącu grudniu 1994r. 
odziła swoje 5-lecie Pierwsza siedziba 
ciła się przy ul.Zakładowej 1.

"Pierwszezadama, które podjęliśmy 
s/odniły, że stać nas na więcej. Lata 
ne zadecydowały o wykrystalizowaniu 
aszego profilu pracy.

Dziś stanowimy jedną rodzinę 
>wlaną staramy się wykonywać zlecone 
prace dobrze i solidnie Wychodząc ku 
zębom mieszkańców Raciborza 
rzyliśmy na ul.Londzina 15/17 (obok kina) 
sr Market Mamy nadzieję, że klient doceni 
ie starania i możliwości. (Na placu 
odny parking dla samochodów 
sowych.)"

Maturzyści
Tradycyjnie już w majowym numerze 

leskiego Parafianina" przedstawiamy 
jłorocznych maturzystów Do grona osób ze 
dectwami dojrzałościw 1994r dołączyli Beata 
a, Sabina Gawliczek, Bożena Herman, Karina 
ty, Magdalena Kuca, Anna Szpilka, Dariusz 
la.Mirosław Niestrój, Marek Orc, Piotr Polak, 
eł Staniek - Gratulujemy

'' Mały poradnik życia" 
rad. spostrzeżeń i przypomnień pomagających 
żyć szczęśliwe i owocne życie.

" Kiedy Adam pakował walizki, udając się 
iniwersytet, jego ojciec H Jackson Brown, Jr 
dł i napisał dla syna 511 rad, spostrzeżeń i 
pomnien' Poichopublikowaniu,zbiórtenznalazł 
>a pierwszym miejscu listy bestsellerów "New 
■.Timesa"."

Naszym tegorocznym maturzystom wraz 
yczeniami pomyślnego zdania egzaminów i 
nego startu w dorosłe życie polecamy ten 
aniały mini przewodnik amerykański Z bogatego 
awu myśli przytaczamy kilka wybranych

RACIBORSKIE
CENTREM

HANDLOWE
Racibórz ul.Ks.Londzina 15/17

tel.(0-36) 15-43-24,1M9-83

40 sklepów pod 
jednym dachem

m.in.:
* aż 14 sklepów branży odzieżowej
* artykuły spożywcze
* mięso i wędliny
* ryby i przetwory rybne
* warzywa i owoce
* zioła, środki medyczne
* artykuły ogrodnicze i kwiaty
* artykuły gospodarstwa domowego
* artykuły sportowe
* obuwie , odzież i galanteria skórzana
* biżuteria, odzież i pamiątki z Indii
* artykuły chemiczne i kosmetyki
* zabawki i artykuły szkolne
* elektronika, sprzęt radiowy, zegary
* materiały budowlane

Centrum zaprasza: 
od poniedziałku do piątku 10" -18” 

w czwartki 9"-18" 
w soboty 9" -14"

1. Powiedz coś miłego trzem osobom dziennie
3. Przynajmniej raz w roku oglądaj wschód słońca 
25. żądaj podwyżki, kiedy uznasz, że na nią 
zasługujesz
37 Zawieraj nowe przyjaźnie, ale ceń sobie stare
47 Nie trać czasu na uczenie się' ‘tajemnic zawodu''. 
ucz się zawodu.
51 Wy noś śmieci nie czekając, aż cię o to poproszą 
53. Głosuj.
59. Zyj tak, zęby twoje dzieci, gdy będą myśleć o 
uczciwości, trosce o innych i prawdomówności, 
kojarzyły to zawsze z tobą.
68. Bądź odważny A jeżeli nie jesteś udawaj, że 
jesteś Nikt nie zauważy różnicy
94 Niech się stanie przyzwyczajeniem oddawanie 
przysług ludziom, którzy się nigdy o tym nie dowiedzą 
111. Nigdy nie przeklinaj
181 Zużywaj się, nie rdzewiej
183. Niech ludzie wiedzą, czego będziesz bronić a 
czego nie.
191 Nie przejmujsię, Zenie możeszswoim dzieciom 
zapewnić wszystkiego co najlepsze. Zapewnij im 
wszystko najlepsze, co masz.
442. Śmiej się często. Poczucie humoru jest 
lekarstwem na prawie wszystkie nieszczęścia świata 
452. N igdy nie wdawaj się w kompromisy z sumieniem. 
511. Zadzwoń do matki.

/ml

Dziękujemy p. Leokadii Wa/kowicz za 
udostępnienie książki.

Dzieje Brzezia
cd. ze str.5

pni drzew oraz 50 mniejszych. Tym samym wieża 
stała się własnością miasta. Poświęcenie wieży 
nastąpiło 18 sierpnia tego samego roku.

Oto co oglądać możemy w chwili 
obecnej z tego wysokiego stanowiska 
obserwacyjnego. Poprawej stronie występuje odnoga 
beskidzkiego Łańcucha (Radhorst- 1117m), u 
podnóża którego znajduje się Roznau Widoczny 
jesttakże długi grzbiet górski, którego kontury zdają 
się dla patrzącego zlewać z wysokim szczytem 
górskim (Knihina- 1245m) Knihina opada dosyć 
stromo po lewej stronie i pomiędzy Knihiną a 
Lissąhorą(ŁysąGórą-1311,5m), można zobaczyć 
Smik, który wg najnowszych badań jest wyższy od 
Lissahory Na lewo od ostatnio wymienionej góry 
znajduje się Trawno(1032m). Przy korzystnej 
pogodzie poprzez nizinę Olzy rozlegającej się obok 
Trawna można zobaczyć, poprzez jabłonkowskie 
pasmo leżące na Węgrzech należące dogór Magura 
-Kriwan= Tatry Na lewo od pasma jabłonkowskiego 
poprzez Cieszyn leży Czantoria (896,5m), dział 
wodny Olzy i Wisły, Równica (795,7m), i góry 
bielskie Pomiędzy Czantorią i Równicą leży 
uprzemysłowiony Ustroń, a poza nimi słabo 
widoczna, z powodu wielkiej odległości, Barania 
Góra(1151,3m), gdzie znajduje siężródło Wisły

W roku 1783 Brzezie posiadało jeszcze 
3 młyny, było 16 rolników, 32 zagrodników, 15 
chałupników, trzy młyny wodne (nasiębierne i 
jednoodpływowe), jeden zakład do wyrobu płynów 
do wybielania, 14rzemieślników, Brzezie liczyło 1146 
mieszkańców

W roku 1866 cała gmina rolnicza 
obejmowała 8 rolników włącznie z karczmą, 10 
małorolnych, 36 zagrodników, 80 chałupników, 35 
pasterzy, trzy młyny wodne i obejmowała 1470 mórg 
ziemi ornej, 325 mórg łąk, 100 mórg nieużytków, na 
które składała się częściowo ziemia piaszczysta, 
kamienista, gliniasta (iły) oraz podmokła. Nie 
wyłączając majątku utrzymywano69 koni, 30wołów, 
250 krów, 60 sztuk młodego bydła, 500 owiec, 50 
świń i 4 kozy

W chwili obecnej Brzezie zamieszkuje 
1884 katolików, 16 ewangelików

W najnowszych czasach postawiono 
kilka pięknych krzyży z piaskowca, z których: wroku 
1878przed cmentarzem ufundowała Józefa Solich, 
w roku 1884 w kierunku Pogrzebienia - Antoni 
Jambor; w 1885 przy szosie postawiono piękny 
krzyż wraz z ogrodzeniem, którego fundatorami byli 
Jakub Kuczera i Tomasz Somerla. W tym samym 
roku we wsi krzyż postawili - Jakub Polak i wspólnicy. 
a w roku następnym, w kierunku Pogrzebienia, krzyż 
postawił Mateusz Paleński

cdn

1)A. Weltzel. Chronik der Parochie Pogrzebin, 
Racibórz 1888
Tłumaczenie: Paweł Lokaj
Opracowanie: Małgorzata Rother- Burek

RACIBÓRZ
TEL.l 5-27-77

ANdnzej Złoczowski
ul. Solna 5 PRIVATE:
ul. Ocieka 7 47-400 Racibórz
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ŻYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
Sanktuarium naszych ojców
"Qdy już wychodzimy teraz z tej świątyni tak wspanialej, 
Qdy może już ostatni raz nogi tutaj stały.
O Maryja, Maryja! Nasza pomoc jedyna, o Maryja Królowa!"

Powyższe słowa są śpiewane przed 
obrazem Matki Bożej Raciborskiej, którego 40 
rocznicęrekoronacjiobchodzimywb.r Warto z tej 
okazji przypomnieć dzieje sanktuarium, do ktorego 
przez stulecia pielgrzymowali brzescy parafianie

Na południowo-zachodnim przedmieściu 
Raciborza, z dala od centrum miasta, w kierunku 
drogi wiodącej z miasta do Opawy, wzniesiony 
został w 1432 r drewniany kościół pod wezwaniem 
Matki Boskiej Częstochowskiej Pierwsza wzmiankę 
historyczną na ten temat znajdujemy w dokumencie 
księcia raciborskiego Wacława z 1445 r Kościół 
Matki Bożej w Raciborzu uchodzi za najstarsze 
maryjne miejsce pątnicze na Górnym Śląsku

Budowa jego łączy się, według podań 
ludowych, spisanych w XIX wieku przez ks H 
Sterbę, proboszcza modzurowskiego, z cudownym 
zajściem, jakie spotkało pewnego mieszczanina 
raciborskiego Legenda podaje, że w miejscu, gdzie 
dziśstoi kościół, rozciągały się dawniej pola, wśród 
nichrósłsamotnydąb. Grasujące wówczas grupy 
husyckie napadły tam owego mieszczanina, który 
pełnił wartę u wylotu bramy opawskiej Ponieważ 
nie chciał husytom wyjawić wojskowych tajemnic 
grodu, postanowili go powiesić Tużprzed egzekucją 
zjawił się nagle tajemniczy żołnierz, który odparł 
husytów i uwolnił skazańca Ten, w dowód 
wdzięczności Matce Boskiej za cudowne ocalenie, 
przysiągł odbyć pielgrzymkę do Częstochowy. 
Stamtąd przywiózł kopię obrazu Jasnogórskiego i 
zawiesił na dębie w miejscu uratowania Obraz 
rychło zasłynął cudami Wkrótce znalazł się fundator 
w osobie me znanegozimiemafeudała węgierskiego, 
który wyłożył pieniądze na budowę kościoła dla 
cudownego obrazu, która nastąpiła w 1432 r

W latach 1613-1617 mocno już 
zniszczony kościół został z inicjatywy proboszcza 
parafii św Mikołaja ze Starej Wsi - Walentego 
Couloniusa - gruntownie odnowiony

W latach 1723-1736 na miejscu 
poprzedniej świątyni drewnianej został wybudowany 
barokowy kościół z cegły, który wraku ukończenia 
budowy został konsekrowany przez bpa Eliasza 
Sommerfelda

Duże zasługi dla kościoła Matki Bożej 
położył ks Karol Uliczka. Wobec wzrastającej ciągle 
liczby pielgrzymów zakupił on w 1910 roku plac 
otaczający kościoł, który następnie otoczono 
drewnianym płotem i obsadzono drzewami oraz 
krzewami W ten sposób stworzono odpowiedniejsze 
warunki dla przybywających tu pielgrzymek

Cudowny wizerunek malowany jest 
temperą na desce i pochodzi z przełomu XVI i XVI Iw 
- w kompozycji i stylu jęst podobny do obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej Różni się od oryginału 
nieznacznie wymiarami i kilkoma szczegółami, np 
Dzieciątko bardzo podobne jest do Matki

28 sierpnia 1932 roku w 500 rocznicę 
istnienia kościoła dokonano koronacji cudownego 
obrazu, której dokonał arcybiskup wrocławski Adolf 
kard Bertram Zebrało się wówczas 50 tysięcy 
pielgrzymów Przybyli om ze wszystkich stron 
Śląska i sąsiednich Czech Obie korony były złote.

Sanktuarium - oDraz Matki Boskiej

wysadzane70drogimi kamieniami i wykonane zostały 
przez złotnika Witte z Akwizgranu Był to dzień 
wzruszający i pełen triumfu Matki Boskiej i Jej Syna 
W 1945 roku podczasdziałan wojennych, korony 
zostały skradzione

W roku 1955 obraz otrzymał nowe 
korony, daleko prostsze pozłacane, z imitacją 
kamieni Wykonał je artysta Ryszard Szczypiński z 
Krakowa Rekoronacji dokonał ks. Alojzy Spyrka, 
który wiatach 1937-1957 byładministratorem parafii.

Każdego roku kościół Matki Bożej 
odwiedzają liczne pielgrzymki Od najdawniejszych 
czasów przychodzi tu procesja z parafii św Mikołaja 
ze Starej Wsi, od 1698 roku, od wielkiego pożaru 
Raciborza, kościół odwiedza procesja z parafii 
Wniebowzięcia Najsw Mam Panny, od 1831 roku, 
od czasu epidemii cholery przybywa wkazdym roku 
procesja z parafii sw Jana Chrzciciela z Ostroga 
Przychodzą także pielgrzymki z rożnych 
miejscowości ziemi raciborskiej, przybywają także 
przez stulecia mieszkańcy Brzezia Nie został 
jednak przez lata wypracowany procesyjny sposób 
pielgrzymowania do sanktuarium Nasi parafianie 
przybywają tutaj indywidualnie lub w grupach 
rodzinnych Modlili się szczególnie u stóp Matki 
Boskiej Raciborskiejwdmachtargowych Przybywali 
dawniej i dzisiaj na odpusty które odbywają sie w 
każdą niedzielę po Nawiedzeniu, Wniebowzięciu i 
Narodzeniu NMP

/c/

Wykorzystano: Z dawna Polski tyś Królową, 
Niepokalanów 1983. ks. W. Zalewski, Sanktuaria 
polskie. Warszawa 1988 RŁobos. 550lat Kościoła 
Matki Bożej w Raciborzu /mata poligrafia/

Wiosenna i słoneczna f 
towarzyszyła autokarowej pielgrzymce młc 
klasy 7 i 8-mej na Jasną Górę, która odbył: 
kwietnia br Pielgrzymką dziękowali za Dary 
Świętego, które stały się ich udzia 
Sakramencie Bierzmowania, którego udzieli 
Bp Gerard Bemacki w kościele w Lubomi. w< 
marca br

Przeżycia religijno - duchowe 
miejsce w kaplicy Cudownego Obrazu 
wspólnie się modlono, uczestniczono w Euch 
na kolanach obchodzono Ołtarz Ojczyzny 
nasza posiada wymiar historyczny, d 
zwiedzono Skarbiec, Arsenał Muzeum 60' 
Jasnej Góry i Salę Rycerską

W pielgrzymkowym dniu poznani 
piękno ojczystej ziemi, gdy spoglądano z 
jasnogórskiej na okolice wokół klasztoru, podz 
piękno Jury Krakowsko - Częstochowski' 
ruiny zamku w Olsztynie i posiadłość Krasińs 
Złotym Potoku.

Pielgrzymkowe przeżycia 2 
dopełnione przez nawiedzenie puste 
Czarachowej oraz sanktuarium Matki E 
Patronki Rodzin w Lesmowie.

Szczególnie zapamiętano gawęc 
letniego o. Piotra paulina, oraz rozmc 
nowicjuszami Młodziezytowarzyszyh s M Pi 
p Marek Dobies, wychowawca 8 klasy

W kwietniu br przypadła 90. roi 
urodzin ks dr Rudolfa Adamczyka/7.04.1! 
który przygotował naszą parafie na jubileu 
lecia poświęcenia kościoła w roku 1956 Jeg< 
i działalność omowimy wjednym z kolejnych nur

Pielgrzymki dzieci po i Komunii sw i ich rodzn
- 24.05 /środa/: Jasna Góra, Les 

wyjazd o godz 5,45
-11.06 /niedziela/ Piekary Śl., Ki

Chrystusa Króla na 
spotkanie z ks abp 
Damianem Zimoniem 
Jankowice Rybnickie 
wyjazd o godz 6,00

Pielgrzymka dzieci, które były w I Komunii sw v 
1994:

- 7 06. /środa/: Góra św. Anny, 
Kamień Śl. - 
sanktuarium św. Jacka. 
Wyjazd ogodz. 6,00


