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Czas Postu - Czasem Zwycięstwa
Czterdzieści dni

Zanim Pan Jezus rozpoczął Swoją pracę wśród ludzi, 
pierw przygotowywał się do niej, przebywając przez 
erdzieści dni na pustyni. Po powrocie z pustyni wędrował 
ez miasta i wsie Palestyny, pragnąc, 
r Pan Bóg był ludziom jak najbliższy 
< najlepiej znany. Dlatego nie tylko 
wił o Swiom Ojcu, a naszym Bogu, 
we wszystkim, całym Swoim życiem 
Mu posłuszny.

Podobnie jak Pan Jezus 
ygotowywałsię na pustyni, tak i my, 
:ez czterdzieści dni, które 
przedzają Wielkanoc chcemy 
ygotować się do uczczenia 
miątki Męki i Zmartwychwstania 
na Bożego. Wydarzenia to 
Dominamy wprawdzie w każdej Mszy 

alewWielki Piątek, WielkąSobotę 
lei ką N iedzielę mamy je szczególnie 
eżyć. Pomyślmy, że gdyby Pan Jezus nie odkupił nas na 
yżu i nie zmartwychwstał, to nigdy nie moglibyśmy być 
ećmi Bożymi.

Ze Zmartwychwstałym Chrystusem, a przez Niego z 
jiem Ojcem, łączy nas Chrzest św., dzięki któremu Bóg 
yjmuje nas jako Swoje dzieci. Wiemy jednak, że czasem 
jesteśmy dobrymi dziećmi, bo nie jesteśmy Bogu posłuszni.

Krzyż Jerozolimski

Dzieje się tak, kiedy świadomie popełniamy grzech. Ojciec 
Niebieski kocha jednak Swoje dzieci i dlatego zawsze możemy 
do Niego wrócić - przez Sakrament Pokuty, który czyni nas 

na nowo dziećmi Boży mi-otrzymujemy 
łaskę uświęcającą. Do życia Bożego 
zobowiązujemy się bowiem nie tylko 
na Chrzcie św., kiedy przez rodziców 
chrzestnych wyrzekamy się “szatana, 
wszelkiej pychy jego i wszelkich spraw 
jego”, a więc przyrzekamy zawsze 
kochać Pana Boga, ale ponawiamy to 
przyrzeczenie także wtedy, gdy 
postanawiamy więcej nie grzeszyć i 
życie swoje poprawić.

Możemy wytrwać na tej 
drodze tylko wówczas, jeżeli będziemy 
posłuszni Ojcu, a więc zachowując 
przykazania. Wtedy staniemy się 
podobni do Pana Jezusa, który zawsze

spełniałwolę Ojca, a w najtragiczniejszej chwili Swojegożycia, 
w Ogrójcu, modlił się: Nie jako ja chcę, lecz jako Ty, Ojcze!

To wszystko chcemy sobie przypomnieć i przeżyć w 
ciągu czterdziestu dni poprzedzających Wielkanoc, aby w ten 
sposób przygotować się na spotkanie Zmartwychwstałego 
Chrystusa.



Człowiek może pokonać 
wszystkie pokusy życia

Wielki Post to czas przemiany ludzkiego serca. "Nawracajcie się i 
wierzcie Ewangelii"- mówił kapłan posypując nasze głowy popiołem W 
gruncie rzeczy znaczy to, że trzeba odwrócić się nam od tych wartości, 
które oferuje nam świat, i przyjąć wartości, które ofiaruje nam Pan.

"Wstępując w okres 40- dniowy postu, a więc gorliwszej służby 
Bożej, sposóbmy dusze nasze do walki z pokusami. Rozpoczynamy 
bowiem bój o świętą sprawę... Wszak dlatego pozwolił Pan wieść siebie 
na pokuszenie, abyśmy pomocą Jego wspierani wzorowali się na Jego 
przykładzie... Podjął On walkę onego czasu, abyśmy ją podejmowali po 
wsze czasy: zwyciężył aby dać nam przykład jak zwyciężać mamy". Te 
słowa św. Leona Wielkiego kierunkują naszą pracę duchową na czas 
Wielkiego Postu.

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu zaprasza do do pójścia z 
Chrystusem na pustynię. Dlaczego właśnie na pustynię?

Pustynia to przestrzeń absolutnej wolności i ciszy Wiele rzeczy 
i spraw uzyskuje na niej właściwy wymiar. W warunkach pustynnych 
człowiekowi łatwiej przychodzi doświadczyć swoje niewystarczalności 
i zwrócić się ku Bogu. Potrzebna jest jednak odwaga, aby wybrać się na 
pustynię. Dzisiejszy świat odczuwa lęk przed ciszą. Potrzeba zgiełku jest 
symptomem owego lęku.

W kilka dni po chrzcie w rzece Jordan “Duch wyprowadził Jezusa 
na pustynię, aby byłkuszony”/Mt4,1/. Miejscem pokusi czterdziestodniowego 
postu była pustynna góra Kwarantanna, położona nad Jordanem w 
pobliżu Jerycha, a więc zaledwie parę kilimetrów od miejsca chrztu.

Księga Rodzaju przedstawia kusiciela w postaci węża, symbolu 
chytrości i przebiegłości. Jeżeli zaś chodzi o pokusy Jezusa, to egzegaci 
uważają, że występowały one w postaci wizji. Trudno sobie bowiem 
wyobrazić, aby szatan faktycznie przenosił Go na górę wysoką lub na 
narożnik świątyni Zresztą, nie istnieje w rzeczywistości góra tak wysoka, 
żeby można z niej ujrzeć “wszystkie królestwa świata”.

Dlaczego Kościół stawia nam przed oczyma sceny kuszenia na 
początku 40-dniowego postu, który obchodzimy na pamiątkę postu 
Chrystusowego? Chce nam pokazać trudności, jakie spotykamy na drodze 
do zbawienia, do zmartwychwstania wraz z Chrystusem, jak również 
sposoby walki z nimi. Trudności te płynąz działania złego ducha i naszych 
pokus.

Przychodzi na ziemię Syn Boży, który przechodzi przez ogień 
pokus, aby nam pokazać, że nie ważna jest pokusa, ale ważna jest nasza 
na nią reakcja. Tareakcja powinna byćtaka sama,jaka była reakcja Jezusa. 
“Idź precz szatanie. . Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu 
samemu służyć będziesz"/Mt 4,10/.

Do czego zmierzały pokusy szatana?
a) “Jeśli Jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się 

stał chlebem'7Mt 4,3/. W pierwszym kuszeniu szatan proponuje Chrystusowi 
cud, który mógłby uczynić dla swojej wygody. Odpowiadając “nie” Jezus 
nie neguje wartości Chleba, ale kwestionuje zredukowanie problemu 
człowieka do sprawy żołądka i podniebienia. Ileż to razy nawet wierzący 
zabiegająjedynieochleb: o to by mieć się dobrze, a nie o to, by być dobrym 
- o to, by mieć a nie być. Ileż razy wierzący używając modlitwy, aby prosić 
Boga o rzeczy zbyteczne, co więcej - o szkodliwe. Na podobne prośby 
Bóg już odpowiedział: “Nie samym Chlebem żyje człowiek, lecz każdym 
słowem, które pochodzi z ust Bożych"/Mt 4,4/.

b) Stawiając Chrystusa na narożniku świątyni szatan rzekł do 
Niego' “Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem 
napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić cię będą"/Mt 
4,6/. To drugie kuszenie powtórzy się wiele razy w życiu Jezusa. Zarówno 
król Herod, faryzeusze, jak i przywódcy ludu pod krzyżem, wszyscy oni 
żądać będą znaku. Jezus odpowiada “nie”. Dlatego że wszyscy oni 
chcieliby wykorzystać Boga, którego nie kochają i któremu nie wierzą, tylko 
dla swych własnych spraw i interesów.

c) I w końcu pokazując Jezusowi wszystkie królestwa świata 
diabeł rzekł do Niego: “Dam ci wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon"/ 
Mt 4,9/. Trzecia kuszenie to zachęta do maskowania własnej słabości, 
do posługiwania się pozorną siłą i władzą. Chrystusowe “nie” wobec 
wszelkich prób zdyskredytowania Boga i ubóstwiania człowieka jest 
zachętą do naśladowania Go w postaci Sługi pokornego, odnajdującego 
radość w dawaniu innym.

W każdym z nas powtarza się scena kuszenia Pana Jezusa na 
pustyni. I powstaje pytanie: co jest ważniejsze: wartości materialne, tak 
bardzo uchwytne i wymierne jak smak świeżo upieczonego Chleba, tak 
wolność, którą ofiaruje nam Bóg?

Chrystus zwierzył się Apostołom ze swego przeżycia na pustyni, 

gdyż żaden z nich nie był świadkiem kuszenia Go przez złego duch 
Ewangeliści dobrze zapamiętali zwierzenie Pana, skoro z taką dokładność 
przekazali je nam w swoich ewangeliach.

W jakim celu Pan opowiedział swoim najbliższy 
współpracownikom osobiste doświadczenia za Złym w pustynn 
samotności? Odpowiedź na to pytaniejest chyba tylko jedna: Panprzypomir 
imprawdęozłymduchu.więcprawdęojegoistnieniui działaniu, o metodac 
jego postępowania i oddziaływania na ludzi, o celu do którego zmierza or; 
o regułach obrony przed jego zakusami.

Dlatego, jak mówi św. Leon Wielki: "Ochotnym i radosnym serce 
rozpoczynajmy ten uroczysty post w duchu wiary. Obchodźmy go n 
jałowągłodówką, do jakiej zmusza nas nierzadko już to jakieś niedomagan 
fizyczne, już to niesmak przesytu - ale szczodrą wolą czynienia dobrzs 
Będzie on dla nas czasem zbawienia, czasem upragnionym, czase 
wyzwolenia z najgorszego, bo własnej niewoli.

Przez cały okres Wielkiego Postu jesteśmy zapraszani do pójść 
z Chrystusem na pustynię duchowej ciszy naszego serca, szczególn 
czynić to nam trzeba w czasie rekolekcji wielkopostnych.

/c/

Nabożeństwa Wielkopostne
Droga Krzyżowa - piątek godz. 17,00 
Gorzkie Żale - niedziela godz. 16,30
Kazanie pasyjne - piątek godz. 17,30

Niedziela Palmowa

- godz. 10,30 - poświęcenie palm

Wielki Czwartek

-godz.16,00 - Msza recytowana
- godz. 18,00 -Mszaśw. Wieczerzy Pańskiej
- do godz. 21,00 - adoracja w Ciemnicy

Wielki Piątek

- godz.8,00 - 18,00 - adoracja w Ciemnicy
- godz.8,00 - Droga Krzyżowa
- godz. 18,00 - Obrzędy Męki Pąńskiej
- do godz. 21,00 - adoracja przy Bożym Grobie

Wielka Sobota

- godz.8,00- 18,00 - adoracja przy Bożym Grobie 
-godz. 14,00 - święcenie pokarmów Wielkanoc, 
-godz.18,00 - Wigilia Paschalna

Wielki Post powinien być okresem duchowego wysiłku 
trudu - bardziej niż każdy inny okres w ciągu roku kościelneg 
Jednakże właśnie ten trud daje sposobność en radości. Tal 
radość odczuwamy zawsze, ilekroć przezwyciężamy nasi 
duchowe lenistwo, małoduszność, obojętność, ilekroć okazu 
się, że jesteśmy zdolni coś z siebie dać Bogu i bliźnim. Prawdzie 
radość duchowa to zwykle ta, która rodzi się z trudu, z wysiłku.

Niechaj okres Wielkiego Postu pobudza nas do wypełniań 
naszych chrześcijańskich obowiązków. Odnajdujemy rado: 
płynącą z uczestnictwa w Eucharystii. Niech Msza świę 
niedzielna stanie się dla nas szczytowym punktem każdeę 
tygodnia. Odnajdujemy radość, która wypływa z pokuty, 
nawrócenia, z tego wspaniałego sakramentu pojednania z Bogier 
ustanowionego przez Chrystusa, aby przywracał pokój ludzki 
sumieniom.

Jan Paweł II.
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Zachowujcie miłość /9/
Kuratorzy katowickiej prowincji

Rozpocznijmy pytaniem: kim sąijakąmisjęspełniająks Kuratorzy 
v życiu zgromadzenia zakonnego? Ks. Kuratorzy wypełniają swoją 
nisję przez: wygłaszanie rekolekcji, konferencji, kazań okolicznościowych, 
ozmowy osobiste z nowicjuszkami na temat ich powołania: 
irzeprowadzanie egzaminów kanonicznych przed dopuszczeniem do 
łubów: przewodniczą różnym uroczystością zakonnym oraz pomagają 
'rzełożonej Prowincjalnej w sprawach materialnych, mówiąc krótko troszczą 
ię o wewnętrzny i zewnętrzny rozwój /gromadzenia zakonnego.

Pierwszym Kuratorem katowickiej prowincji Sióstr Maryi był ks. 
rałat Józef Gawlina, który nominację otrzymał od bpa A Lisieckiego w 
niu 29 07.1929 roku.

Raciborska młodość, pierwsze lata kapłaństwa i działalność na 
tanowisku kuratora Zgromadzenia Sióstr Maryi ks. Józef Gawlina zostały 
iż omówione na łamach BP: nr.2/93, 1-5/94. W 1933 roku papież Pius 
I mianował Ks Józefa Gawlinę biskupem polowym Wojsk Polskich. Sakrę 
iskupią otrzymał 19.03.1933 roku w kościele św. Barbary w Królewskiej 
ucie/dziś Chorzów/ Na uroczystości przybył prymas Polski kard. August 
lond.

Rozpoczął z wielką energią swoją nową “posługę czułego serca 
silnej woli" wśród żołnierzy Wojska Polskiego. Wygłaszał wiele kazań i 
inferencji, odwiedzał jednostki wojskowe. Wziął czynny udział w 
erwszym synodzie polskim w roku 1936. Od początku II wojny światowej 
ale przebywa wśród żołnierzy na froncie. Z resztkami wojska udał się 
3 tułaczkę Troszczył się o polskich żołnierzy we Francji, Wielkiej Brytanii 
v Związku Radzieckim. Wizytował polskie oddziały nie zważając na 
opikalne upały, burze piaskowe lub mrozy. Gdy trzeba było, udzielał 
>mocy religijnej na pierwszej linii frontu razem z kapelanami, często bywał 

szpitalach polowych. Był z żołnierzami polskimi w Afryce, Palestynie, 
lnie i we Włoszech. Wiele razy wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, 
Izie wśród Polonii starał się o pomoc dla polskich rodzin i dzieci. Wołał o 
imoc dla dzieci polskich i żydowskich.

Po zakończeniu II wojny światowej pozostał na emigracji. Zajął się 
itrzebami duchowymi rzesz żołnierzy, tułaczy i jeńców. Stał się 
iszpasterzem Polaków rozsianych po całym świecie i nieformalnym 
ibasadorem ich spraw na arenie międzynarodowej. W 1947 roku papież 
us XII mianował go ordynariuszem Polaków pozostających na obczyźnie, 
v 1952 roku wyniósł go do godności arcybiskupa Jan XXIII mianował 
sekretarzem Komisji Biskupów i Zarządu Diecezji. Abp Józef Gawlina 

ał czynny udziałw obradach Soboru Watykańskiego II. 21 września 1964 
<u nagle zakończył życie Zgodnie z jego wolą, wyrażoną w testamencie, 
chowany został na cmentarzu Monte Casino wśród mogił polskich 
łnierzy.

Drugim Kuratorem był ks JanMilik, który urodził się w Renartowicach, 
>re parafialnie należały do kościoła św. Katarzyny W Dziedzicach/dziś 
echowice- Dziedzice/, w dniu 21. 12.1877 roku. Pierwsze lata nauki 
<olnej spędził w rodzinnej miejscowości, następnie uczęszczał do 
nnazjum w Bielsku, gdziew 1898 roku zdał maturę Jeszcze wtym samym 
:u zapisał się na studia teologiczne do Ołomuńca, gdyż przed założeniem 
Dbnego seminarium duchownego w Widnawie w 1899 roku wszyscy 
idydaci na kapłanów, mieszkający w obrębie cieszyńskiego wikariatu 
leralnego, wyznaczeni mieli Ołomuniec jako obowiązującą uczelnię, 
leżał do tych polskich kapłanów z Cieszyńskiego, którzy rozpoczęli 
dia teologiczne w Ołomuńcu a kontynuowali je dalej w nowootwartym 
10.1899 roku Seminarium Duchownym w Widnawie, gdzie też otrzymał 
ęcenia kapłańskie 13 07 1902 roku.

W duszpasterstwie pracował najpierw jako wikary w 
iczycach Wielkich, a następnie w Pogwizdowie. Już wtedy zasłynął 
j dobry kaznodzieja i odważny mówca na zebraniach. Sensację 
vołały jego artykuły, które pisał do gazet katolickich pod pseudonimem 
itachy i Gaudenty. Pióro miał ostre, a w argumentacji mało kto mu 
ównywał. W 1904 roku został przeniesiony do Polskiej Ostrawy koło 
•awskiej Ostrawy, gdzie był duszpasterzem uchodźców Polaków. Ks. 
Milik zajął się gorliwie losem swych rodaków, nie tylko pod względem 
zpasterskim, ale także społecznym i kulturalnym. Następnie w roku 1906 
łany zostaje do Bielska na zastępstwo chorego ks. prof. Józefa Biolika, 
tak na stanowisko to mimo poparcia władzy kościelnej nie został 
vierdzony przez władze szkolne. Dlatego otrzymał dekret na wikarego 
Jieszyna, gdzie zastępował także dwukrotnie katechetów gimnazjalnych. 
iierow1910 roku otrzymał stały etat katechety w szkołach średnich 
ielsku.

Tu stał się on właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. 
>ją wiedzą, swoim taktem, swoją ogładą towarzyską umiał sobie zdobyć 
/ wpływ w gronie nauczycielskim, uczniowie zaś darzyli go zupełnym 
'aniem, otwarli mu swoje serca i sumienia. Ks. Jan Milik zdobył sobie 

jako katecheta powszechne uznanie, dlatego w 1928 roku ks. bp 
Arkadiusz Lisiecki powołał go do pracy w Kurii Diecezjalnej w Katowicach 
i nadał tytuł Radcy oraz powierzył mu całość spraw związanych z 
nauczaniem religii w diecezji Zabrał się do nowego dzieła z wielkim 
zapałem. Trudności do pokonania były ogromne Chcąc postawić nauczanie 
religii na dobrym poziomie pod względem metodycznym urządzał liczne 
konferencje i kursy tak dla duchownych jak i świeckich nauczycieli 
Osobiście jeździł na wizytacje i wprowadzał nowe metody w nauczaniu 
religii. Był przełożonym wymagającym, ale i sprawiedliwym Dlatego zyskał 
sobie zupełne zaufanie Biskupa Ordynariusza Dowodem tego jest 
godność szambelana papieskiego i nominacja na kanonika gremialnego 
kapituły katedralnej oraz powierzenie funkcji Kuratora Zgromadzenia 
Sióstr Maryi. W latach 1932- 1936 często bywał w Brzeziu nad Odrą, by 
pełnić funkcje kuratorskie Jeden jego pobyt w Brzeziu trzeba odnotować 
Wdniu 17.04.1935 roku przybyłdo Brzezia, aby przyjąć egzamin kanoniczny 
iślubywieczysteods.M. Dulcissimy, była ona jednak nieprzytomna, dlatego 
tylko rozmawiał osobiście z każdą z nowicjuszek oraz wygłosił dla nich 
konferencję.

Zdawało się, że ks. Jan Milik tryska zdrowiem: tymczasem nosił już 
w sobie zarodek choroby, która powaliła go na łoże boleści, z którego 
już nie wstał. Zmarł w szpitalu Sióstr Elżbietanek w Katowicach 
31.12.1936 roku. Eksportacja zwłok - do kościoła katedralnego - nastąpiła 
w niedzielę, dnia 3.01.1937 roku. Właściwy pogrzeb odbył się w Bielsku 
następnego dnia. Przeszło 100 księży z ks bpem St. Adamskim na czele 
otaczało jego trumnę, a ogromny wprost udział wiernych świadczyły 
o tym, jak wybitne ks. Jan Milik zajmował stanowisko wśród tamtejszego 
społeczeństwa

Trzecim Kuratorem był ks. prałat Stefan Szwajnoch, który 
pochodził z Bielszowic/obecnie Ruda Śl 11/, gdzie urodził się 31.08.1886 
roku. Rodzicami jego byli Franciszek i Barbara z domu Gonsior. Ojciec jego 
był górnikiem. Po ukończeniu miejscowej szkoły ludowej zgłosił się 
czternastoletni Stefan do gimnazju w Bytomiu, gdzie zdał maturę w 1908 
roku. Teologię studiował na uniwersytecie we Wrocławiu. Przez cały 
okres studiów teologicznych był zarazem pilnym uczestnikiem wykładów 
prof Nehringa o literaturze słowiańskiej i polskiej oraz czynnym członkiem 
“Kółka Polskiego". W konwikcie biskupim był ostatnim prezesem grupy 
narodowej “Swoi". W 1910 roku zorganizował wraz z księżmi J Raskiem 
i J. Szymałą pierwszą wysokogórską wyprawę w Tatry. Po święceniach 
kapłańskich, które otrzymał w 1912 roku pracował krótko w Chrościcach 
koło Opola, następnie w parafii św Jadwigi w Chorzowie, gdzie 
zorganizował różne towarzystwa kościelne, był też prezesem Kongregacji 
Mariańskiej. W1916 roku przeniesiony do parafii św Michała w Berlinie. Na 
tej placówce duszpasterskiej wznowił zaniechane od dłuższego czasu 
przygotowanie dzieci do I Komunii św w języku polskim. W 1918 roku jest 
wikariuszem w Kluczborku, od 1919 roku - w parafii św. Anny w Zabrzu. 
Pracując tam, zorganizował m. in Towarzystwo św. Jacka, Towarzystwo 
Czytelni Ludowych, a we wszyskich miejscowościach powiatu 
zabrzańskiego utworzył sieć bibliotek. W październiku 1920 roku został 
członkiem delegacji duchowieństwa poskiego do nuncjusza apostolskiego 
w Opolu Od 1921 roku był przewodniczącym Wydziału Powiatowego 
Kółek Oświatowych w powiecie zabrzańskim. W tym samym roku z 
powodu terroru bojówek niemieckich został zmuszony do opuszczenia 
swej parafii i schronił się w Tychach W latach 1922- 1925 był 
organizatorem polskiego szkolnictwa w Chorzowie Pełnił także obowiązki 
dyrektora tamtejszego gimnazjum im Odrowążów W latach 1923- 1925 
powierzono mu funkcję wizytatora Wydziału Oświecenia dla Szkół 
Średnich. W 1925 roku mianowano go proboszczem w parafii św. Marii 
Magdaleny w Chorzowie Starym. Jako działacz Chrześcijańsjiej 
Demokracji od 1931 roku był członkiem Śląskiej Rady Wojewódzkiej Podpisał 
wówczas protest przeciwko uwięzieniu Wojciecha Korfantego i opowiedział 
się za szeroką autonomią Śląska. W czasie choroby ks. Milika został w 
dniu 31.05.1936 roku zamianowany Kuratorem Zgromadzenia Sióstr Maryi 
Ks Szwajnoch przewodniczył uroczystością 20 lecia działalności Sióstr 
Maryi w Brzeziu, które odbyły się w lipcu 1937 roku. Spełniał zwykłe 
obowiązki kuratora: przynajmniej raz w miesiącu przybywał do nowicjatu, 
rozmawiał z nowicjuszkami, przeprowadzał egzaminy kanoniczne, 
wygłaszał konferencje dla sióstr, w czasie choroby ks. Borzuckiego 
pomagał w pracy parafialnej i uczestniczył w jego pogrzebie.

W 1939 roku został proboszczem parafii Chrystusa Króla w 
Katowicach. Aresztowany 2.09.1939 roku przez gestapo przebywał w 
więzieniu katowickim, skąd przy pomocy życzliwych ludzi udało mu się 
wydostać. Ukrywał się w Krakowie, w naszym klasztorze w Brzeziu oraz 
w Kielcach, gdzie był osobistym kapelanem ks. bpa Kaczmarka. Ponownie 
aresztowany za sporządzenie map ziem zachodnich, we wrześniu 1942 
roku został przetranportowany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, 
póżniejdoOranienburgaido Belsen-Bergen, gdzie zmarł, prawdopodobnie 
24 marca 1945 roku.
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Ziemia święta
"Do tych zakątków trafiam: miejsce, miejsce jest 

ważne, miejsce jest święte. Przesunęły się tylekroć kamienie, 
zasypano tak wiele wyboi, piasek od tamtych czasów 
przesypał się niezliczoną ilość razy, nie pozostało ani 
ziarenka. Nie tej jednak szukam tożsamości: miejsce jest sobą 
przez to, że je wypełnia. Nie przychodzę bym je sobą wypełniał 
ja, lecz bym sam napełnił się nim. Ach miejsce! musisz być 
przemienione w tyle miejsc! Do tych miejsc trafiam, które 
wypełniłeś Sobą raz na zawsze. Ach miejsce! ileż razy, 
ilokrotnie się przeobrażałeś, nim z Jego miejsca stałeś się 
moim."

Karol Wojtyła

(Wędrówka do miejsc świętych. Poezje i dramaty. Kraków 1981). Stacje Drogi Krzyżowej

Pielgrzymka do Ziemi Świętej, 
dla ludzi wierzących jest spełnieniem 
pragnienia, by znależćsięfizycznie i duchowo 
na Ziemi uświęconej przyjściem na świat, 
życiem wśród nas i wreszcie śmiercią i 
zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, 
Syna Bożego.

Jako parafianie byliśmy niedawno 
myślami z naszym księdzem proboszczem 
Alojzym Ostrowskim w drodze do Ziemi 
Świętej.

W dniach od 24 stycznia do 7 lutego 
ks. proboszcz wraz z grupą 52 uczestników 
odbył pielgrzymkę przez całą Palestynę. 
Samolot wylądował w Tel-Awiw, skąd 
pielgrzymi udali się na 7 dni do Jerozolimy 
Tydzień byłwypełniony zwiedzaniem starego 
miasta z jego zabytkami, pamiątkami oraz 
dłuższymi wyjazdami autokarowymi po 
Palestynie w obrębie 100 - 150 km od 
Jerozolimy.

Trasa pielgrzymki z Jerozolimy 
prowadziła wybrzeżem Morza Śródziemnego 
na północ do Cezarei Nadmorskiej, przez 
Karmel do Tyberiady (Jezioro Galilejskie). 
Po czterech dniach pielgrzymi udali się

Boży Grób

trasą na południe-wzdłuż Morza Martwego 
do Ijlat (Morze Czerwone), gdzie stykają się 
granice Palestyny, Jordanii, Arabii 
Saudyjskiej i Egiptu.

Nie sposób wymienić wszystkich 
miejsc, które zwiedzano podczas pielgrzymki 
oraz przeżyć z tym związanych - oto niektóre 
z nich: Góra Oliwna, Betania, KościółOjcze 
Nasz, Mur Płaczu, Plac Świątyni, Cedron, 
Grobowce, Jerycho, Pustynia Judzka, 
Kościół zaparcia się św. Piotra, Betlejem, 
Groty Narodzenia, Pole pasterzy, Herodium, 
Jezioro Galilejskie, Morze Martwe, Morze 
Czerwone, Morze Śródziemne, Kopalnie 
Salomona, Akwarium w Eilat.

Ze względu na zbliżający się okres 
Wielkiego Postu zatrzymałam się przy 
wspomnieniach ks. proboszcza związanych 
z Golgotą- GórąCzaszki oraz Stacjami Drogi 
Krzyżowej.

W Jerozolimie w Bazylice Grobu 
Pańskiego znajduje się również Golgota 
(Kalwaria - Góra Czaszki).(fot. z lewej)

Po wejściu do Bazyliki, na prawo 
prowadzą schody na Kalwarię. Kaplica Kalwarii 
jest położona 4,5 m wyżej niż posadzka bazyliki 
W bezpośredniej bliskości schodów wiodących 
na Kalwarię, naprzeciw wejścia głównego, 
znajduje się Kamień Namaszczenia - płyta 
kamienna upamiętniająca przygotowanie Ciała 
Jezusa do pogrzebu

Na Golgocie znajdują się tylko niektóre 
Stacje Drogi Krzyżowej - są to stacje X, XI, XIII, 
XII. Zaś przy Bożym Grobie stacje XIV i XV 
(Złożenie do Grobu i Zmartwychwstanie)

Pozostałe stacje Drogi Krzyżowej są 
poza bazyliką na ulicach starej Jerozolimy. Stacje 
te wyglądają bardzo skromnie, niektóre z nich to 
zwyczajny napis na murze kamienicy lub na 
pozostałościach dawnego słupa. Stacje III, i IV, 
- to stacje polskie znacznie wyróżniające się 
wśród pozostałych

Uczestnicy Drogi Krzyżowej 
przesuwają się wśród tętniącego 
codziennym życiem miasta, gwaru ulicznego 
tłumu co wywołuje niezwykły nastrój, wśród 
pielgrzymów odprawiających Drogę 
Krzyżową. Ksiądz proboszcz miał możność 
dwukrotnie brać udział w Drodze Krzyżowej; 
26 stycznia o godz. 15,00-Międzynarodowa 
Droga Krzyżowa oraz 30 stycznia, ogodz. 
17,00-Polska Droga Krzyżowa. O osobistych 
przeżyciach z pewnością dzielić się będzie

z parafianami przy różnych okazjach.
Na zdjęciu (powyżej) widoczne Stacje 

Drogi Krzyżowej. Od prawej XI, XIII, XII (z 
prawej strony niewidoczna stacja X)

28 stycznia ks. proboszcz odprawił 
Mszę św. przy XI Stacji Drogi Krzyżowej.

Podczas pielgrzymki ks. proboszcz 
odprawił Msze św. w intencji parafian w 
różnych miejscach uświęconych wiarą i 
przebogatą chrześcijańską tradycją:

29 stycznia- Kościół Biczowania - Jerozolima
30 stycznia- Betlejem - w Grotach Narodzenia
31 stycznia - Kościół Nawiedzenia Matki 
Bożej - Jerozolima
1 luty - Boży Grób (godz. 5,00 rano )
1 luty - Kościół Nawiedzenia św Elżbiety
- Aien Karin
2 luty - Kościół Prymatu św. Piotra - nad 
Jeziorem Genezaret
3 luty - Kościół Zwiastowania Matki Bożej
- Nazaret
4 luty - Kościół Przemienienia 
Pańskiego- Góra Tabor
5 luty - wysoko w górach Azodat- na 
pustyni pod gołym niebem
7 luty - Msza św dziękczynna w Katedrze 
Chrystusa Króla w Katowicach
(godz. 18,45- za parafian)

Skała Golgoty
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Góra Gordona
Skałę Golgoty (oszklona) można zobaczyć i dotknąć pod 

irzem Stacji XII. (fot z lewej strony u dołu) Tę samą pękniętą 
iłę Golgoty można zobaczyć również pod Kalwarią w Kaplicy 
arna (Wg teologii żydo-chrześcijańskiej Chrystus umarł nad 
jjscem, gdzie kiedyś został pochowany Adam. Wypadło 
viem,aby krewNowegoAdama, obmyła wpierw tego pierwszego, 
ez którego grzech, śmierć weszła na świat).

Często kroki pielgrzymów w Jerozolimie kierowane są w 
runku Góry Gordona, która swoim wyglądem przypomina Górę 
Iwarii - Górę Czaszki (na zdjęciu zamieszczonym powyżej 
raźnie zauwżyć można oczodoły czaszki)

Okres Wielkiego Postu, przeżywanie tajemnic Męki Pańskiej 
laszym kościele, w naszej parafii niech ubogacone zostaną 
i/nież przeżyciami naszego ks proboszcza z pielgrzymki do Ziemi 
dętej.

/m/

"Niespodziewaneżywoty"

Jan Darowski

Cena wolności

Za wolność
nawet życiem gotowi zapłacić

Rzadziej
za Chleb pracą
uprzejmym słowem za uprzejme słowo
za zaufanie rzetelnością czynu
za troskę wdzięcznością

Ale za wolność
życiem nawet gotowi zapłacić
‘bo już Polak taki'

Wolność cenna rzecz!

Za cenna
żeby ją mógł zdobyć
nawet życiem płacąc za nią
jeśli byle jakim

Oficyna poetów i malarzy Londyn 1990

PREZYDENT MIASTA RACIBORZA

Racibórz, dnia 05.12.1995 r.

Szanowni Państuuo 
Maria i Albert NI6STRÓJ

Z okazji diamentowych godów wyrazy uznania i 
głębokiego szacunku za 55 lat zgodnego pożycia małżeńskiego 
oraz serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, dalszych 
szczęśliwych lat wspólnego pożycia i doczekania brylantowego 
jubileuszu życzy

PREZYDENT
inż. Andrzej Markowiak

Zdjęcie z uroczystości jubileuszu 50-lecia małżeństwa z 1991 r.

Państwo Niestrojowie wychowali sześcioro dzieci - Elżbieta, 
Agnieszka, Jadwiga, Maria, Anna, Alojzy. Doczekali się 15 
wnuków i 19 prawnuków.

Dołączamy życzenia 
od rodziny i parafian Brzezia -

Szczęść Boże

RACIBÓRZ 
teL. 152577

ANÓRZEj Złoczowski
ul. SoIna 5
ul. OcicliA 7
ul. Książęca 1 2

PRIVATE:
47'400 RAcibÓRz 

ul.CzARNiEckiEęo 2/7
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“W Ogrójcu”
Okres Wielkiego Postu jest na tyle ważny, że wydajemy osobny 

numer Brzeskiego Parafianina. W pierwszym numerze z 1994 roku znalazła 
się, między innymi, sylwetka naszego brzeskiego rzeźbiarza samouka, 
Franciszka Dziedzica (1869-1931), autora rzeźb o tematyce wielkopostnej.

W artykule pt “Pónbóczkorz" została przybliżona naszym 
parafianom postać tego uzdolnionego rzeźbiarza. Życiorys obejmuje 
też okres życia rzeźbiarza w Raciborzu, gdzie miał swój warsztat na 
Nowych Zagrodach, gdzie żył i utrzymywał czteroosobową rodzinę.

Ten okres dla wielu ludzi z Brzezia jest mało znany, dlatego każda 
informacja z tego okresu będzie celowym uzupełnieniem, tym bardziej, 
że rzeźby tego autora stanowią wystrój naszego brzeskiego kościoła

Zupełnie przypadkowo natrafiono w kościele pw Św Jana 
Chrzciciela w Raciborzu na Ostrogu na kompozycję rzeźb “W Ogrójcu". 
Kompozycja znajduje się w jednej z dwóch kaplic wolno stojących w 
otoczeniu kościoła. Jedna z nich nosi nazwę “Bożego Grobu” i znajduje się 
od strony ul. Rudzkiej, natomiast w drugiej, obok probostwa, znajduje się 
rodzaj grobowca, w którym znajdują się groby bliżej nie opisanych 
dobrodziejów parafii. Kaplice pochodzą z początku tego stulecia Wkaplicy- 
grobowcu znajduje się prawie taka sama kompozycja, jaką pozostawił po 
sobie Dziedzic w przedsionku brzeskiego kościoła.

Postacie wykonanownaturalnejwielkościiwypełniającałą kaplicę. 
Malowidło na ścianach stanowiące tło znajduje się na dwóch ścianach 
narożnych i jest prawie identyczne z tym, jakie znajduje się w Brzeziu. Obraz 
przedstawia scenę przed pojmaniem Chrystusa

Rzeźbiarz, jak i malarz skorzystali ze wzoru jaki znajdował się w

“Piśmie Świętym w obrazach" będącym wówczas w powszechnym 
obiegu /w 1991 roku wznowiono to wydanie/

Co mówi Pismo Święte w tym miejscu: “A wziął ze sobą Piotra, 
Jakuba j Jana i począł się smucić, tęsknić sobie Wtedy im powiedział; 
"Smutna jest dusza moja ażdo śmierci. Czekajcie tu, a czuwajcie ze mną. ”(...) 
Modląc się i mówiąc: "Ojcze mój, jeśli można rzecz, niechaj odejdzie ten 
kielich; a wszakże nie moja wola, ale Twoja niechaj się stanie." (...) Trzykrotnie 
Jezus wracał do apostołów, którzy spali. Więc rzekł Piotrowi: “Szymonie, 
śpisz? Nie mogliście czuwać jednej godziny ze mną? Czuwajcie; módlcie 
się abyście nie weszli w pokusę. Duch wprawdzie ochotny ale ciało 
mdłe.”(...) Potem gdy ukazał się mu Anioł z nieba wrócił do śpiących jeszcze 
apostołów, rzekł do nich; :Śpijcie już i odpoczywajcie. Oto przyszła godzina, 
a będzie wydany Syn Człowieczy w ręce grzeszników Wstańcie; 
pójdźmy; oto zdrajca się zbliża."

Uderzyła przeznaczona od wieków godzina, rozpoczyna się Męka 
Pańska.”

Zdjęcie wykonano w kaplicy na Ostrogu a przedstawia śpiących 
apostołów. Czytelnik sam dokona oceny , czy postacie na zdjęciu (zdjęcie 
obok) są podobne do figur w brzeskim kościele?

Zastanawia 
też podobieństwo tła 
dla obu kompozycji 
rzeźb “W Ogrójcu” 
zarówno na Ostrogu 
jak i w Brzeziu. Czyżby 
malowidła wykonał ten 
sam Pilotek, o którym 
wiemy, że malował na 
suficie w przedsionku 
brzeskiego kościoła 
sceny - Ostatniej 
Wieczerzy, 
Wniebowstąpienia i 
Zmartwywstania?

Krewni Pilotka 
z Płoni wspominali, że 
malarz o tym samym 
nazwisku przeniósł 
się na Ostróg. Na 
jednym z kamieni 
nagrobkowych na 
starym zabytkowym 
cmentarzu obok 
kościoła natrafiono na 
nazwisko kobiety 
zd.Pilotek.

Nikt nie 
wspominał aby Dziedzic również malował Obie kompozycje pt Pan Jezu: 
w Ogrójcu, znajdujące się w kaplicy na Ostrogu, oraz w brzeskim kościeli 
prawdopodobnie wykonały te same ręce rzeźbiarza i ta sama ręka malarza

Mając przed oczyma wzór z jakiego korzystali obaj twórcy możni 
zauważyć że
-Widoczne w drugim planie tło zawiera bramę, w której widać Judasz; 
z oprawcami po prawej stronie rysunku
-Św Piotr z mieczem w ręku oparł głowę na kolanie św. Jana (Św. Jar 
był bez zarostu)
-Anioł, który ukazał się modlącemu Chrystusowi trzyma w ręku krzyż

Obaj artyści wykazali swoją osobowość twórczą w wykonanycł 
kompozycjach na ten sam temat. Malarz umieścił bramę z widocznyn 
Judaszem po lewej stronie tła w obu przypadkach prawie identycznie 
Rzeźbiarz natomiast w kompozycji na Ostrogu daje do ręki Aniołowi kielich 
zaś w Brzeziu Anioł trzyma kielich i krzyż Postacie apostołów sć 
uderzająco podobne, z tą różnicą, że rzeźbiarz oparł głowę św Jana ns 
kolanie św Piotra. /Na rysunku w Piśmie Świętym jest odwrotnie/

Pozostaje nadal niejasna sprawa, która z kompozycj 
wykonanych rzeźb powstała najpierw Wiemy na pewno, że kompozycja 
w Brzeziu powstała w nowym kościele poświęconym w 1906 roku 
Dziedzic powraca do Brzezia źa Polski" około 1921 roku, gdzie umiera v> 
1931 roku Proboszcz parafii św Jana Chrzciciela na Ostrogu, mimodużej 
przychylności, nie znalazł potwierdzenia na przedstawione spostrzeżenia 
ani w rozmowie z najstarszą parafianką (92 lata), ani też nie znalazł 
wzmianki na ten temat w powojennej kronice kościelnej /starsze kroniki 
uległy zniszczeniu w czasie wojny/

Jest dalece prawdopodobne, iż kościoły w obrębie obecnego 
miasta Raciborza są w posiadaniu rzeźb Franciszka Dziedzica, o których 
być może nigdy się me dowiemy z tych samych przyczyn jak na Ostrogu

Nadal poszukujemy szkoły- warsztatu w ówczesnym Raciborzu 
lub jego okolicy, w którym mógł pobierać naukę brzeski samouk.

Frapuje nas informacja starszych parafian o rzekomym 
zamówieniu rzeźb Dziedzica do Wiednia

Każdy szczegół będący uzupełnieniem wiadomości o życiu i 
twórczości artysty chętnie będziemy uzupełniać

Bardzo zależy nam na odnalezieniu zdjęcia z podobizną 
Franciszka Dziedzica, którego niestety nie znaleziono w archiwach 
rodziny, a które, być może znajduje się w innych rękach.

Na marginesie poruszanego tematu związanego z miejscowym 
rzeźbiarzem dowiedzieliśmy się, że istniał też w Brzeziu inny samouk 
rzeźbiarz nazwiskiem Grzybek, o którym praktycznie wiemy tylko, że żył i 
tworzył wiele lat przed Franciszkiem Dziedzicem

U progu roku 90-lecia poświęcenia naszego kościoła parafialnego 
w Brzeziu zwracamy się do wszystkich czytelników /
również za granicą/ aby podzielili się z nami każdym dotychczas nieznanym 
szczegółem, który wiąże się z naszym brzeskim kościołem.

/mf/
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Zespolone z krajobrazem Brzezia
ZAKŁADY ELEKTROCHEMICZNE

"‘Ema. - ‘Brzezie"
47=400 Racibórz, ul Zakładowa 2 
teL 036 / 15-45-21...23 
fax 036/ 15-45-24 
tlx 316597 ema pl.

Nakłady oferują:
Topniki do auX.omaX.ycz.neqo spawania stali
Topniki lutownicze
Kwasowe akmulatory stacjonarne
Zakłady Elektrochemiczne EMA - Brzezie położone są na obrzeżu 

liasta od ponad 120 latdając zatrudnienie mieszkańcom miasta i okolicznych 
iosek a przede wszystkim Brzezia. Przez te lata profil produkcji ulegał 
nianie. Przed wojną nawozy sztuczne, (stąd nazwa zakładu “CERES" 
bogini urodzaju) klej, żelatynę i mączkę rogową.

Po wojnie, po upaństwowieniu zakładu przyjął nazwę “KLE JŻEL”. 
rodukowano w nim klej aż do 1955 r. Od 1956 roku zaczęto wytwarzać 
pniki do automatycznego spawania stali, (topniki produkowane są do 
lwili obecnej), oraz związki manganowe, której produkcję zaniechano, 
d 1970 roku produkujemy seperatory z polichlorku winylu do akmulatorów, 
od 1986 roku- przemysłowe ogniwa stacjonarne na bazie 

edukowanych z zakładzie płyt wielkopowierzchniowych, których 
odukcja jest kontynuowana.

Większość produkcji odbywa się przy zastosowaniu 
>woczesnych procesów technologicznych, zgodnych z normami 
:hrony środowiska. Był okres, gdy zakład cieszył się złą opinią wskutek 
iruszania warunków ochrony środowiska naturalnego. Po modernizacji 
chnologii oraz budowie nowej kotłowni gazowej emisja szkodliwych 
ibstancji spadła do 10-12% poprzednich wielkości. Działania te sprawiły, 
i w chwili obecnej zakłady nie są uciążliwe dla otoczenia.

Akmulatory trakcyjne
Seperatory do akmulatorów kwasowych 
Akmulatory samochodowe wszystkich typów

W zakładzie wdrażany jest system jakości wg ISO9002 Stawiamy 
przede wszystkim na jakość wykonywanych przez nas wyrobów.

Obecnie zakład przymierza się nowej technologii seperatoprów 
polietylenowych. Seperatory tego typu są produkowane przez kilku 
wytwórców na całym świecie. Do czerwca, zostanie opracowana własna 
technologia, co pozwoli na znaczne obniżenie nakładów inwestycyjnych. 
Spodziewamy się, że wdrożenie nowej technologii przyniesie dobre efekty, 
a tym samym zapewni utrzymanie zatrudnienia przynajmniej na tym samym 
poziomie Zakłady nasze charakteryzuje duża stabilność załogi. Mało jest 
przyjęć do pracy, mało też zwolnień, jeśli pracownicy odchodzą - to na 
emeryturę. W zakładzie działa aktywna Ochotnicza Straż Pożarna, która 
pełni oprócz statutowych obowiązków - ważną rolę w integracji załogi.

Równolegle do prac nad przygotowaniem oszczędnej inwestycji 
biegną starania w celu zakończenia procesu prywatyzacji zakładu drogą 
leasingu pracowniczego.

Dyrekcja Zakładu

Dzieje Brzezia (XI)1 11
\N roku 1872 liczba uczniów wzrosła do 261, a budynek szkolny 

ł w bardzo złym stanie. W związku z powyższym ustalono nowy termin 
idowy szkoły na dzień 7 listopada. Najpierw przystąpiono do 
omadzenia funduszy i cegły, zaś w dniu 25 kwietnia 1873 roku 
izyskano plac budowy wielkości 70 arów od ogrodnika Antoniego 
ikszy, za kwotę 1800 marek. Następnie dokupiono jeszcze 214,52 m2 
;mi od małorolnego chłopa Jakuba Solicha.

Plan budowy opracował radca budowlany Linke, maja 1878 roku 
arosta zobowiązał zarząd gminy przedstawić gminie wykaz danin i 
•sztów, na podstawie których domagano się od państwa 18000 marek, 
istrz murarski Benke z Raciborza wykonał rysunek techniczny budowli 
bliczył koszty na sumę 30000 marek. Budowy podjął się mistrz murarski 
iesielski Schróder z Raciborza. 12 sierpnia 1883 roku budynek został 
zejęty przez powiatowego budowniczego Schorna, a otwarcie szkoły 
'konano 19 sierpnia.

W dniu 6 października 1886 roku po północy spalił się stary budynek 
kolny, kierownik szkoły poniósł wielkie straty, zniszczone zostały 
romadzone tam zapasy na zimę

Juliusz Rinke, zdał egzamin komisyjny w 1883 roku został przyjęty 
(o nowicjusz 7 sierpnia, posadę objął 1 września, na stanowisku pozostał 

dnia 1 lipca 1884 roku. Wówczas wprowadzony został system 

czteroklasowy. Od 1887 roku Rinke jest pomocnikiem nauczyciela w 
Waissak, w powiecie Głubczyce.

Maksymilian Kromer, urodzony w Raciborzu w 1863 w 
Pilchowicach, tutaj przybył w roku 1881. Nawiedzony przez podstępną 
chorobę daremnie szukał ratunku w Gorbersdorf, przez dłuższy okres 
czasu przebywał u swej matki, a w dniu 13 sierpnia 1883 roku został 
zwolniony od cierpień przez łagodną śmierć. W dniu 16 sierpnia, w 
godzinach popołudniowych zmarły został odprowadzony przez kolegów 
i znajomych na miejsce wiecznego spoczynku.

Józef Neuman z Otmuchowa, poddany został egzaminowi w roku 
1878 w Pilchowicach. Nauczał od 1 lipca 1884 roku. Początkowo uczył w 
dwóch niższych klasach na pół etatu, zaś od 6 lipca 1885 roku został 
zaangażowany jako trzeci nauczyciel.

Reinhold Fuchs z Głogowa został poddany egzaminowi w 
tamtejszym Seminarium. W 1884 roku został zaangażowany w 
charakterze nauczyciela pomocniczego. Zmarł u swoich rodziców w 
czerwcu 1884 roku.

Jan Lampa został wprowadzony do szkoły jako nowicjusz w dniu 
18 kwietnia 1886 roku.

cdn

1 A Weltzel, Chronik der Parochie Pogrzebin, Racibórz 1888 roku
Tłumaczenie: Paweł Lokaj
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ŻYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
Roczne zestawienie za rok 1995

Sakrament Chrztu świętego
1994 r. 26 - 11 chłopców, 15 dziewcząt
1995 r. 23 - 10 chłopców, 13 dziewcząt

Sakrament Bierzmowania
1995 r. w Lubomi 57 osób - 31 chłopców, 
26 dziewcząt

I Komunia Święta
1994 r. 22 - normalna 10-/6 chłop , 4 dziew./

wczesna 12-/4 chłop., 8 dziew./
1995 r. 21 - normalna 14 -/7 chłop., 7 dziew./

wczesna 7 - /3 chłop , 4 dziew./
Sakrament małżeństwa

1994 r. 11 par zawarło sakrament małżeństwa
1995 r. 6 par zawarło sakrament małżeństwa 

Chorzy
1994 r odwiedziliśmy 135 osób

olejami św. namaszczono 10 osób
1995 r. odwiedziliśmy 187 osób

olejami św. namaszczono 14 osób 
Pogrzeby

1994 r. zmarły 22 osoby - /13 kobiet.
9 mężczyzn/

1995 r. zmarło 25 osób - /13 kobiet,
12 mężczyzn/

Msze święte
1994 r. odprawiono w naszym kościele

603 Msze święte
1995 r odprawiono w naszym kościele

615 Mszy świętych 
W kaplicy Sióstr odprawiono

352 Msze święte
Rozdane Komunie święte

1994 r. w naszym kościele rozdano 69596
u Sióstr 11432

razem 81028
1995 r. w naszyn kościele rozdano 66463

u Sióstr 11555
razem 78018

Wielu parafian nie spełnia swojego 
niedzielnego i świątecznego obowiązku 
uczestniczenia we Mszy świętej w tym wiele 
dzieci i to nas kapłanów bardzo boli.

Do domu Ojca odeszli:

14 14.VII.1995 r. Kruczek Wincenty
I.69 Wiatrakowa

15.15. VIII.1995 r. Sekuła Julianna 1.72 Wygonowa 
16.17 VIII.1995 r. Leśniak Wiktoria I.90 Stawowa 
17.10.IX. 1995 r. Jęczmionka Jadwiga 1.64 Gajowa 
18.11 IX. 1995 r. Kasprzyk Gertruda I 88 Jagielnia 
19.23.IX. 1995 r. Trompeta Elżbieta I 70 Rybnicka
20 25.IX. 1995 r. Unicki Adolf 1.73 Brzeska
21 11 X 1995 r. Mandera Maria 1.89 Pogrzebieńska 
22.9 X11995 r. Błaszczok Rajnhold 1.81 S.Myśliwca 
23.12.XI. 1995 r. Lenort Maria I.92 S.Myśliwca
24.15. XI. 1995 r. Pieła Stefan I.76 Fiołkowa
25.19X1.1995 r. s.M. Augustyna-Julianna Holeksa

I.73 Abpa Gawliny 
A

o

REKOLEKCJEWIELKOPOSTNE

31.111.1996 r. Niedziela Palmowa
Męki Pańskiej

8,00: Msza św - nauka ogólna
10,30: Msza św. - nauka ogólna
17,00: Msza św. - nauka ogólna

nauka dla młodzieży

1.IV.1996 r. Wielki Poniedziałek

8,00: Okazja do Spowiedzi świętej
8,30: Msza św - nauka ogółna
10,00: Msza św. - nauka dla dzieci
15,00: Nabożeństwo pokutne - Spowiedź św. 

dla dzieci
17,00: Okazja do Spowiedzi świętej
18,00: Msza św. - nauka ogólna 

nauka dla wszystkich matek i niewiast

2.IV.1996 r. Wielki Wtorek

8,00: Okazja do Spowiedzi świętej
8,30: Msza św - nauka ogólna
10,00: Msza św. - nauka dla dzieci
15,00: Droga Krzyżowa dla dzieci
17,00: Okazja do Spowiedzi świętej
18,00: Msza św. - nauka ogólna 

nauka dla wszystkich ojców i mężów

3.IV.1996 r. Wielka Środa

8,00: Okazja do Spowiedzi świętej
8,30: Msza św - nauka ogólna
10,00: Msza św. - nauka dla dzieci
15,00: Gorzkie Żale dla dzieci
17,00: Okazja do Spowiedzi świętej
18,00: Msza św. - nauka ogólna

4.IV.1996 r. Wielki Czwartek

8,00: Okazja do Spowiedzi świętej
8,30: Msza św. dla dzieci
16,00: Okazja do Spowiedzi świętej
18,00: Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Sakrament chrztu świętego otrzymali:

12 Patrycja Zając
13. Mariola Bubak
14. Aneta Sekuła
15. Monika Kozioł
16. Joanna Myśliwiec
17. Remigiusz Stawinoga
18. Krzysztof Cichy
19 Przemysław Zapotoczny
20 Patrycja Niewiera
21. Anna Cymerman
22. Łukasz Kozyra
23. Aneta Kwaśny

Modlitwa na czas rekolekcji

Panie, w cierniowej koronie, klękam; 
przed Tobą wyznając naszą wiarę i miłość 
Przychodzimy dziś do Ciebie z prośbą o łaski 
dobrze odprawionych rekolekcji Wiemy, żejes 
to szansa ubogacenia naszych serc.

Ziarno Twego słowa zostanie rzuconi 
na ich glebę Do nas jednak należy takie je 
przygotowanie, by była glebą żyzną. Naszyn 
zadaniem będzie również pielęgnowani 
wzrastającego ziarna, by mogło wydać owo, 
stokrotny.

Panie nasz i Zbawicielu, wspomóż naszi 
wysiłki zmierzające do przygotowania serc n; 
przyjęcie Twego słowa. Udziel łaski skupienia, b; 
troski tego świata nie odwracały naszej uwagi o< 
Ciebie i Twego słowa. Udziel czasu na spokojni 
dotarcie do kościoła, by godziny naul 
rekolekcyjnych, gromadziły wszystkich parafiai 
w Twojej świątyni. Udziel łaski pojednania, któr; 
najlepiej przygotuje serca na przyjęcie Twegi 
słowa. Niech w naszym domu, w naszej rodzinie 
we wszystkich sąsiedzkich spotkaniach ręci 
połączą się braterskim uściskiem. Wypełń 
nasze serca łaską przebaczenia, byśmy umie 
w oparciu o Twój przykład spojrzeć z miłością n; 
naszych braci.

Umiłowany Zbawco, szczególni! 
pragniemy Cię prosić o błogosławieństwo dl; 
rekolekcjonisty, który będzie w Twoich rękacl 
narzędziem w przekazywaniu zbawczeg, 
słowa. Wiemy, że trudna to służba Niech mów 
nam słowa prawdy, nawet wtedy gdy są om 
twarde i gorzkie Niech umie przekazać je 
miłością, byśmy potrafili je przyjąć i zastosowa 
w życiu. Udziel nam potrzebnego światła.

Ty, Panie, znasz nasze potrzeby i T 
możesz przez jego usta przekazać, co mam 
czynić, by dochować wierności Bogu 
uczestniczyć w dziele zbawienia

Prosimy również za spowiedników 
Rekolekcje bez spowiedzi nie są w pełr 
rekolekcjami. To Spowiedź jest właśnie czaser 
otwarcia serca na łaskę pojednania. To ona na 
uświęca i oczyszcza Tak wiele znaczy cierpliw 
i mądry spowiednik Prosimy Cię Panie, uzbrc 
naszych kapłanów w oręż skutecznej walki zi 
złem w naszych sercach, w cierpliwość i mądrość

Ześlij, Panie, swego Ducha, niech dr 
naszych wielkopostnych rekolekcji zamieniaj 
naszą parafialną wspólnotę w jedną kochając 
się rodzinę otwartą na spotkanie z Tobą, Panie 
a przez Ciebie z Ojcem i Duchem Świętym. Amer

W związek małżeński wstąpili:

3. Kampka - Jambor
4. Tomaszek - Starok
5. Kutzman - Opolony
6. Nowicki - Bauer j
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