
BRZESKI
PARAFIANIN

ISSN 1234-1797

Rok IV Nr 3(24)
19 maja 1996

% .

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

DRUK NR 3(24) SPONSORUJE: ŻWIROWNIA - BRZEZIE

Przez nawrócenie wzrastać ku pełni w Chrystusie

Odjęcie wykonano w dniu I Spowiedzi św - 30.03 1996r. Siedzą od lewej Wolnik Marlena. Komor Justyna. Kłosowska Izabella. Orc Małgorzata, 
Malinowska Mariola. Durczok Adam. Niestrój Justyna. Niedbała Anna Czekała Joanna, Lamia Joanna Król Katarzyna Środkowy rząd z lewej 
Szymiczek Sabina. Szefler Simona. Piekarski Bartłomiej, Gatnar Przemysław, Kauczor Grzegorz, Tarnowski Michał U góry od lewej stoją: Kłosowski 
Damian Bauer Wanda. Fiołka Natalia, Gricman Roland, Franiczek Tomasz, Krybus Adam, Gatnar Sławomir, Bozygórski Ireneusz Krybus Krzysztof.
Wymienieni w dniu 19.05 1996r przystąpili do I Komunii św Fot.R.Ztoczowska



"Los padł na Macieja"
Pośród świętych czczonych w całym świecie 

chrześcijańskim wyróżniani byli zawsze apostołowie, a wśród nich 
także nasi patronowie: św Mateusz i św Maciej W "Brzeskim
Parafianinie" z dnie 25 09 1994r została omówiona posługa 
apostolska św Mateusza

Maj - najpiękniejszy miesiąc roku w liturgii Kościoła 
poświęcony jest Maryi Wśród licznych świętych Maryja jawi się nam 
jako ta, która uczy i prowadzi w wierze Ona bowiem pierwsza zaufała 
swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, i Ona skutecznie prowadzi 
nas do zjednoczenia z Nim. W tym tez miesiącu staje przed nami 
sw Maciej Apostoł, patron naszego kościoła, którego w liturgii Kościół 
wspomina 16 maja.

Z Dziejów Apostolskich wynika, ze sw Maciej należał do 
najpierwszych uczniów Pana Jezusa Był pochodzenia żydowskiego, jak 
to wskazuje pochodzenie wszystkich Apostołów a także uczniów 
Chrystusa Pan Jezus do swojej śmierci nie miał jeszcze wyznawców 
wśród pogan, cóz dopiero uczniów. Także hebrajskie imię wskazuje 
na pochodzenie żydowskie Apostoła Hebrajskie imię Mattayah, po 
grecku Matthies, znaczy tyle, co "dar Jahwe"- odpowiada więc 
greckiemu Theodoros, łacińskiemu Adeodatus, a po polsku Bogdan

Św.Łukasz łączy św Macieja z Józefą Barsabą z przydomkiem 
Justus, obaj byli nieodstępnymi towarzyszami Apostołów przez cały 
okres publicznej działalności Chrystusa W ciągu trzech lat można poznać 
człowieka na tyle, aby mieć do mego zaufanie lub me mieć go wcale 
Mesjańskie jakby braterstwo Macieja i Józefa, skupione na Osobie Pana 
Jezusa, było wystarczającym świadectwem dojrzałości, aby obu uznać 
za kandydatów w równym stopniu godnym objęcia urzędu apostolskiego 
na miejsce zdrajcy Judasza

A oto wierny przebieg wyboru sw Macieja na Apostoła "Wtedy 
Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu 
osób, tak przemówił "Bracia, musiało się wypełnić słowo Pisma, które 
Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu On to wskazał 
drogę tym, którzy pojmali Jezusa. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy 
towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami 
stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. “Postawiono 
dwóch: Józefa, zwanego Barnaba. . i Macieja". /Dz 1, 15-26/ Zanim 
Apostołowie dali im losy, modlili się słowami: "Ty, Panie, znasz serca 
wszystkich, wskaz z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął 
miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył 
się Judasz, aby pójść swoją drogą" /tamże/ I dali im losy, a los padł na 
Macieja I został dołączony do jedenastu Apostołów"

Mozę nas zdziwić, że w tak ważnej sprawie uciekł się sw.Piotr 
do rzucania losu. Był on jednak przekonany, że skoro Pan Bóg wybiera 
ludzi dla spełnienia Jego poleceń, to musi wskazać znakiem widzialnym, 
kto te plany miałby wykonać Rostrzygame spornych spraw przez 
losowanie było wówczas zwyczajem powszechnie przyjętym Nie 
decydowała jednak tu przypadkowość czy jakiś inny wzgląd ale 
głęboka wiara w interwencję nadprzyrodzoną Ducha Świętego 
Stosowano je w różnych sytuacjach, jak np przy rozdzielaniu łupów 
wojennych, podziale ziemi - co podaje Księga Liczb "Kraj ma być losem 
dzielony" /25,55Z. W Nowym Testamencie św.Marek wspomina 
losowanie o szaty Chrystusa Pana przez żołnierzy na szczycie Golgoty 
/por. 15,24/.

Poza tym jedynym opisem powołania św. Macieja na Apostoła nie 
mamy żadnych o mm źródłowych wiadomości O pracy apostolskiej 
św Macieja me możemy wiele powiedzieć, chociaż o tym w 
starożytności chrześcijańskiej wiele krążyło opowiadań Według nich 
miał on głosić najpierw Ewangelię w Judei, potem w Etiopii Miał ponieść 
śmierć męczeńską w Jerozolimie, ukamieniowany jako wróg narodu 
żydowskiego i jego zdrajca Natomiast Klemens Aleksandryjski 
/+215/, najbliższy czasu św.Macieja, wyraża opinię, ze św.Maciej 
zmarł śmiercią naturalną.

Relikwie św Macieja miała odnaleść św.Helena, cesarzowa, 
matka Konstantyna Wielkiego W czasach późniejszych rozdzielono je po 
różnych kościołach. Są one w: Rzymie w bazylice Matki Bożej Większej, 
Trewirze w Niemczech i w kościele św Justyny w Padwie. W Trewirze 
kult św Macieja był kiedyś bardzo rozwinięty.

Ikonografia najczęściej przedstawia św.Macieja z siekierą lub 
halabardą Miał bowiem ponieść śmierć przez kamiemowanie, dobity 
siekierą czy też włócznią Może dla tych narzędzi jest on uważany za 
patrona cieśli i rzeżmków Jego uroczystość, obchodzoną dotąd w 
dniach 24 i 25 lutego w zależności od tego, ile dni miał miesiąc luty, nowa 
liturgia przeniosła na stały dzień 14 maja, by jego święto nie kolidowało 
z dniami uprzywilejowanymi Wielkiego Postu

/c/
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DLACZEGO SIOSTRA 
MARIA DULCISSIMA 
ŻYJE NADAL WŚRÓD NAS?
S M.Aldona Płaczek SMI

Bo kto chce zachować swoją duszę, straci ją: 
a kto straci swą duszę z powodu Mnie i Ewangelii, 

zachowają." /Mk. 8.35/

Jakie warunki powinniśmy spełnić, by osiągnąć pełnię 
człowieczeństwa? Odpowiedź daje sam Pan Jezus całym życiem 
ziemskim Jego podstawową zasadą była stała gotowość ofiarowania się 
i służenie innym Cena oddania życia jest ceną jego osiągnięcia Nie 
zrozumie istoty życia i nie osiągnie jego pełni kto za wszelką cenę 
pragnie je ocalić Prawdziwe życie powstaje z naszego daru siebie 
innym Każdy kto kroczy drogą służby z Jezusem, z Nim dzieli radość 
zmartwychwstania. Doskonale zrozumiała tę prawdę s M Dulcissima 
Bóg i wieczność były dla Niej niepodważalną rzeczywistością. 
Kierowana od wczesnego dzieciństwa światłem Ducha Świętego, 
lasno widziała sens życia na ziemi i konsekwentnie zmierzała do celu. 
Stała się ozdobą Ziemi Śląskiej, tu się urodziła, wychowała i działała do 
śmierci

18 maja 1996r pizypada sześćdziesiątą rocznica śmierci 
Oblubienicy Krzyza s M Dulcissimy (Heleny Hoffman) ze 
Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Zmarła w 26 roku życia w 
Brzeziu nad Odrą w opinii świętości Ciało Jej spoczywa na starym 
cmentarzu, grób Jej dotąd otoczony jest szczególną czcią, a chwała Jej 
heroicznej miłości z dnia na dzień rośnie Od wbzesnego dzieciństwa - 
nasza bohaterka - zawarła przymierze z Bogiem Pragnienie świętości 
nie opuszczało Jej wśród największych cierpień duszy i ciała 
Przeciwnie Podejmowała je świadomie, by nie tylko siebie uświęcić, aie 
przyprowadzić świat do Jezusa, Była duszą całkowicie zjednoczoną z 
Chrystusem. Miała stygmaty wewnętrzne, które odczuwała szczególnie 
boleśnie w dniu Męki Pańskiej Ze względu na słabą wiarę otoczenia, 
prosiła Jezusa, by pozostały ukryte i me ujawniały się na zewnątrz w 
postaci krwawych blizn

SM. Dulcissima była bardzo radosna. Sprawiać radość 
Jezusowi i Maryi oraz drugiemu człowekowi uważała za swoje 
powołanie życiowe Najbliższe otoczenie zaskakiwała 
niespodziankami w postaci drobnych upominków Czyniła tak w 
rodzinnej Zgodzie jak i w życiu klasztornym. Utraciła ojca, gdy miała 9 lat 
Postanowiła być odtąd jasnym promykiem dla owdowiałej matki 
Dlatego wszędzie Jej towarzyszyła i próbowała włączyć się w 
każdą domową pracę Nic me było dla Niej za trudne

Pisanie listów do nieba i wybór zmarłych dzieci na ich 
listonoszy, było wdzięcznym gestem Jej pięknego życia ziemskiego 
Z zachowanych listów sM.Dulcissimy z lat 1929-1935, adresowanych 

do Jezusa i Maryi, wyłania się wspaniała osobowość o jasno 
wytyczonym celu, do którego - pomimo piętrzących się trudności - 
zdecydowanie zmierza Ziemię odczuwała jako dolinę łez, z której 
wznosiła błagalny głos do Boskiego Oblubieńca i Jego Najświętszej Matki. 
We wstępie prosiła o przebaczenie tym wszystkim, którzy me szukają 
Boga. Niech dobry Bóg zabierze nam wszystko, co nas od Niego oddala, a 
obdarzy wszystkim, co nas do Niego zbliża Już wtedy skarżyła się na 
pogaństwo - tendencje zmierzające do zeświecczenia życia 
społecznego Trwożyła się o Kościół Chrystusowy i prosiła o 
zachowanie go przed publicznym zgorszeniem. Modliła się o świętych 
kapłanów i wypraszała dla nich siły do walki ze złem Dla kapłanów 
według Serca Jezusowego błagała o błogosławieństwo i bogaty połów 
dusz ludzkich Bliskie były Jej osoby konsekrowane, dla których pragnęła 
uprosić ducha modlitwy i gorliwości apostolskiej Dla sióstr własnego 
Zgromadzenia prosiła o światło Ducha Świętego, by szły drogą woli 
Bożej i charyzmatu o Założyciela Modliła się o dar męstwa dla 
wychowawców młodego pokolenia w ich odpowiedzialnej pracy 
pedagogiczno ■ dydaktycznej Oddalającym się od Boga wypraszała 
niepokój sumienia, aby na nowo zaczęli Go skutecznie szukać. Polecała 
Jezusowi i Maryi osoby najlepiej ją rozumiejące; s.M.Lazarię - wierną 
opiekunkę oraz Katarzynę Urban - swą duchową siostrzyczkę. 
Sąsiadom z prawej i lewej strony brzeskiego klasztoru wypraszała 
łaski do chrześcijańskiego i szczęśliwego życia w małżeństwie i 
w rodzinie. Mieszkańcom Brzezia życzyła pogody ducha w ich 
ubóstwie i ciężkiej pracy Dziękowała Bogu za znanych i nieznanych 
dobroczyńców Zgromadzenia i prosiła o nowych ofiarodawców

Dla siebie prosiła o wielkie miłujące serce i całe 
podporządkowała ratowaniu dusz ludzkich Cierpiała bardzo na duszy 
i ciele Niejasno pojmowała żądania Jezusa Miała uczucie, ze więcej 
niszczy niż buduje, dlatego wołała raczej umrzeć, aniżeli dalej niszczyć. 
Chciała nieść radość Bogu i ludziom, a dręczyła Ją choroba i własna 
nieudolność Wydawało Jej się, ze jest krzyzem dla otoczenia, które nie 
rozumie Jej dobrowolnie przyjętej ofiary, a w dodatku fałszywie Ją 
interpretuje Męczyła Ją spowiedź święta Czuła grzech we wszystkich 
członkach, miała przeświadczenie, ze cała jest grzechem, a przy tym me 
wiedziała z czego ma się konkretnie spowiadać. Najszczęśliwsza i 
najbezpieczniejsza czuła się w czasie komunii św. Już w nocy 
odczuwała głód i pragnienie goszczenia Jezusa w swoim sercu. Liczyła 
godziny dzielące ją od Niego. Błagała o nasycenie jej duszy wodą żywą. 
Z radością odmawiała codziennie modlitwę różańcową, tajemnice 
radosne w intencji Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, bolesne za 
Ojca św. i duchowieństwo, chwalebne za wszystkich, którzy łask 
Bożych najbardziej potrzebują.

S M.Dulcissima w listach "Do Jezusa i Maryi" jawi się jako 
prawdziwa mistyczka. Dobrowolnie przyjętą ofiarą i modlitwą budowla 
pomost między niebem a ziemią. Wszystko wypływało z niej z głębokiego 
życia duchowego, wszystko naznaczone było wielką miłością Boga i 
wszystko ukierunkowane było na działalność apostolską. Mogła więc 
na koniec swej ziemskiej pielgrzymki z radością powtórzyć za 
Zbawicielem “ ..wypełniłam dzieło, które mi dałeś do wykonania" /J 17,4/

Siostra Maria Dulcissima Hoffmann 
/1910-1936/

Helena Joanna Hoffmann przybyła na świat 7.02.191 Or w 
Świętochłowicach - Zgodzie w rodzinie robotniczej Ochrzczona 
została 13 021910r w starym kościele św Józefa na osiedlu Otylia Z 
śląskiego domu między innymi w nabożeństwie do Najśw Maryi Panny i 
kulcie św.Józefa, wyniosła głęboką wiarę i płynące z mej 
nadprzyrodzone patrzenie na sprawy tego świata, oraz szczególną 
wrażliwość na trudy życia rodzin robotniczych i ludzi cierpiących. W 
szóstym roku życia rozpoczęła naukę w katolickiej szkole 
podstawowej w Zgodzie Mając 11 lat dnia 5 05.1921 r. przyjęła I 
Komunię św Wielki wpływ na Jej postawę religijną wywarły Siostry 
Maryi, które w Zgodzie miały dom zakonny, prowadziły przedszkole i 
ambulatorium, odwiedzały choiych w domach z posługą pielęgniarską

Mając 15 lat zapragnęła wstąpić do Sióstr Maryi, ale napotkała 
na sprzeciw rodziców Mówili "Jestes jeszcze taka młoda taka słaba 
mało doświadczona ” Trwała jednak niezłomnie w swoim zamiarze i 
uszczęśliwiona, w dniu 17.03 1928 roku rozpoczęła kandydaturę we 
Wrocławiu. Pierwsze oznaki poważnej choroby pojawiły się przed 
świętami Bożego Narodzenia w 1928 roku

Czas nowicjatu przeżyła w Nysie, gdzie 23 10.1929 roku 
otrzymała habit zakonny i nowe imię - S M.Dulcissima. Mimo częstych 

nawrotów choroby, pogłębiała swe życie wewnętrzne. Zawsze jest 
skromna i pokorna, pełna miłości do przełożonych i współsióstr, zawsze 
gotowa do modlitwy i pracy. Kończąc nowicjat składa pierwsze śluby 
zakonne.

W dniu 18.01 1933r. przybywa do domu zakonnego w Brzeziu 
nad Odrą, gdzie służy Bogu i ludziom przez ostatnie lata życia. Tutaj 
choroba i cierpienia wzmagają się, otrzymuje do pomocy S.M.Lazarię, z 
którą odwiedza domy chorych, budząc swym ofiarnym życiem i 
cierpieniem podziw i uznanie. Mimo postępującej choroby, przełożeni 
zakonni rozpoznając prawdziwe powołanie, dopuszczają Ją do 
ślubów wieczystych, które składa 18.04.1935 roku, powtarzając słowa 
ślubowań za S.M.Dolorozą, bo jest już prawie niewidoma. Mimo 
rozwijającej się choroby z pokorą i poświęceniam wypełnia różne 
zajęcia domowe.

Utrudzona i doświadczona cierpieniem kalectwa i choroby, 
pogodzona z wolą Bożą, umiera 18 05.1936 roku w Brzeziu nad Odrą, 
gdzie na starym cmentarzu zostaje pochowana.JuZ za życia cieszyła się 
wielkim uznaniem wiernych Z racji dostrzeganej świętości zaraz po 
śmierci otoczona została spontanicznym kultem Parafianie brzescy 
mówią o licznych łaskach uzyskanych od Boga za Jej 
wstawiennictwem. Grób S M.Dulcissimy jest otoczony troskliwą opieką. 
Ma Ona wielu czcicieli wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy modląc 
się u Jej grobu, polecają Bogu problemy swego życia.

Pamięć niezwykłego życia S.M.Dulcissimy trwa oraz 
przekonanie, ze Jej wstawiennictwo u Boga jest skuteczne.

/c/
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Kaplice Bożego Ciała
Jak co roku przemierzać będziemy w 

uroczystej procesji z Przenajświętszym 
Sakramentem ulice naszej miejscowości 
zatrzymując się przy kolejnych kaplicach- 
ołtarzach Bożego Ciała.

Procesja Bożego Ciała od 1962 roku 
przebiega ulicami: Biskupa Józefa Gawliny, 
Wiatrakową, Brzeską, Pogrzebieńską i znów 
Biskupa Józefa Gawliny w kierunku kościoła

Ołtarz I Fot.F.Burek

Ołtarz I. - znajduje się przy kaplicy z 
figurą św. Agnieszki- prze starym cmentarzu. 
Kaplica ta znajduje się na wydzielonej części 
starego cmentarza i stanowi własność Parafii 
Rzymsko - Katolickiej w Brzeziu. Kaplica, 
podobnie jak stary cmentarz, posiada stary 
rodowód. W roku 1926 została gruntownie

Ołtarz II F ot. F. Burek

przebudowana Po wojnie została włączona 
do posesji rodziny Marcol przez wspólne 
ogrodzenie. Jako opiekunów kapliczki 
wymienia się kolejno min. p.Bertę Szołtys, 
rodziny Marcol, Marciniec.

Ołtarz II. - kaplica z figurą Serca 
Jezusowego przy ul. Wiatrakowej na parceli 
prywatnej rodziny Blucha, która jest 
fundatorem kapliczki Tablica w kaplicy 
informuje, ze w 1930r Mateusz Blucha i Jego 
zona dokonali prac remontowych Jako 
opiekunów kaplicy wymienia się kolejno- 
rodzinę Blucha, p.Annę Pacharzyna, rodziny 
Bortnowski i Klimek

Ołtarz III. - kaplica z figurą

Ołtarz III Fot.F.Burek

Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. 
Brzeskiej. Kaplica stoi na prywatnej parceli i 
stanowi własność fundatorów Na kamiennej 
tablicy czytamy. "Módlmy się Zdrowaś Maria. 
Fund. K.K. i J K. (Konstantyn Kapuścik, Józefa 
Kapuścik) 1900r.“. Jako opiekunów kaplicy 
wymienia się p. Franciszkę Kulik, rodzinę 
Polnik, obecnie p.Zofię Kulik i rodzinę 
Konieczny.

Ołtarz IV. - kaplica z figurą św. Jana 
Nepomucena stojącą na skrzyżowaniu ulic 
Brzeskiej i Pogrzebieńskiej. Pierwotnie 
stanowiła wydzielony numer geodezyjny o 
powierzchni 14 m2 na obszarze drogi do 
Gorzyc Wielkich (na końcu Wsi), i była 
własnością Starostwa Racibórz. W roku 1949, 
za sprawą członków kółka teatralnego “Zorza" 
wybudowano nową kapliczkę, na nowym, 
trochę przesuniętym miejscu, przypisanym 
do nieruchomości Parafii Rzymsko - Katolickiej 
w Brzeziu Obecnie na frontowej ścianie 
kapliczki widzimy obraz Serca Jezusowego, 
członkowie "Zorzy" pragnęliby widzieć tam 
dawny wizerunek M. Boskiej Częstochowskiej. 
Kaplica ma swoją legendę, według której figura 
św. Jana Nepomucena przypłynęła w czasie 
jednego z wylewów Odry i stąd też w tym 
miejscu zbudowano kapliczkę. Opiekunami 

kapliczki były rodziny - Stawinoga, Janik, 
Błaszczok obecnie rodzina Oszmian.

Podana wyżej trasa procesji Bożego 
Ciała w Brzeziu utrwaliła się, jak wspomniano 
wyżej, od 1962 roku. Przedtem bowiem 
procesja "dołem" nie dochodziła do kaplicy 
św. Jana Nepomucena. Na trasie "dołem" 
ołtarze były w następujących miejscach: I. - 
kaplica obok starego cmentarza, II. - u 
p.Bluchy, III. - ołtarz stawiany na tę okazję w 
bramie między domostwami państwa Cyfki i 
Jędrzejczyk lub później w ogrodzie 
p.Jędrzejczyk - Burek obok mszy z figurą 
M Boskiej Lourdes Ostatni IV. - ołtarz w kaplicy 
u p.Kulików.. Procesja wracała do kościoła ulicą 
Por S Myśliwca

Przedstawiając kaplice - ołtarze 
Bożego Ciała, warto przypomnieć fakt, iż do 
lat sześdziesiątych w oktawie Bożego Ciała w 
Brzeziu odbywały się dwie procesje- jedna, 
jak ją nazywano “szła dołem", o czym piszemy 
dziś, zaś druga "szła górą" przy ołtarzach 
stawianych specjalnie na tę okazję przy 
posesjachpp.Fiołka, Burek, Malon, Mandera. - 
o czym pisaliśmy szczegółowo w numerze 3 
BP z 1994 roku

Prezentowane zdjęcia kaplic Bożego 
Ciała wykonane zostały w 1993 roku 
Czytelnicy podziwiać mogą również piękne 
artystycznie wykonane chodniki, dywany z 
żywych kwiatów które prowadzą do 
poszczególnych ołtarzy Kwiatowe dywany, 
drogi usłane sitowiem dawniej upiększały 
prawie całą trasę, dziś są nieco "skrócone" ze 
względu na wzmożony ruch na szosach

Piękną tradycję procesji Bożego Ciała 
uświetniają swoim wyglądem przybrane 
zielenią, gałązkami pobocza dróg, niegdyś 
również wspaniałe bramy z girlandami. Uroku 
dodają również udekorowane okna domostw 
wzdłuż całej trasy procesji.

Wszystkim, którzy przyczyniają się 
do ubogacenia tej pięknej uroczystości należą 
się serdeczne słowa podziękowania.

Iml

Ołtarz IV Fot.J.Bugdol
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Kalejdoskop Młodych
Jan Darowski

Perła i ocet

Gdyby nie wyśmiewano naszych łez dziecięcych
bo chłopcy nie płaczą
to umiałbym dziś płakać z innymi w kultury skorupie

o ziarenko piasku

i produktywniej nawet niż małże japońskie
perły bym rodził

A tak z kwaśnych gron dziecka 
niedojrzałość pedagogów wyciskam 
i produkuję ocet

Nie pociesza fakt że ocet perłę rozpuści
i piramidę i nawet góry wapienne

Nie rozpuści mi czarnego jak noc agatu afazji 
z nacieków tamtego połykanego języka

Londyn 1995 rok

Maturzyści *95
1995 rok - świadectwa maturalne odebrali Teresa Botorek, Maria Cymerman, Joanna 

Kauczor, Bożena Niestrój, Katarzyna Świerczek Krzysztof Jasita, Krzysztof Koszorz, Roland 
Staniek - gratulujemy-

Wszystkim "startującym" w dojrzałe życie, a szczególnie tegorocznym maturzystom 
składamy najlepsze życzenia oraz dedykujemy utwór Jana Darowskiego pt. "Perła i ocet".

Iml

O Matce...
"Na niebie rozprysły się gwiazdy w 

mewysłowionym ich mnóstwie i przepychu 
(...) Pani Borowiczowa miała wzrok 
skierowany na roziskrzone niebo Dawne 
wspomnienia ciągnęły ku mej z dalekich 
przestworów cudownej nocy, młode nadzieje 
wypływały z serca przeczuwającego już 
schyłek swych snów, kres marzeń i jakieś 
wielkie znużenie.

Teraz to serce roztwierało się na 
oścież dla przyjęcia wszystkiego, co człowiek 
uczciwy pielęgnuje i kocha.

Ziemskie troski, codzienne znoje, 
interesy i małostki ustąpiły na chwilę i matka 
Marcinka o wielu rzeczach i sprawach niemal 
zapomnianych myślała, myślała.

(...) Marcinek położył głowę na 
kolanach matki i przycisnąwszy usta do jej rąk 
spracowanych szeptnął:
-Mamusiu, jak to dobrze, że mama po mnie 
przyjechała., tak sobie jedziemy razem... To 
dopiero dobre .

Gładziła pieszczotliwie jego włosy i 
schylając się w sekrecie, nie wiedzieć przed 
kim, szepnęła mu do ucha
- Będziesz zawsze kochał swoją matkę, 
zawsze, a zawsze?..

Słodkie łzy padające wielkimi kroplami 
z oczu chłopca zastąpiły jej wyrazy 
odpowiedzi (...)

Przede wsią, w pustce na wzgórzu 
stała drewniana kapliczka(...) Dokoła tej 

staruszki rosły bujne bzy z ogromnymi kiściami 
pachnących kwiatów.

Marcinek szybko skoczył ku kapliczce, 
wspiął się na płot i ułamał pęk kwitnących 
gałęzi Wózek oddalił się już do wioski, chłopiec 
rzucił się pędem po równej już tam drodze, 
strząsając rosę z kwiatów i, zziajany, cały ten 
pęk rozkwitły rzucił matce na kolana.

Nie miała serca wymawiać mu, że 
obrabował biedną, starą kapliczkę.

Mokre kwiateczki odrywały się, 
spływały wraz z kroplami rosy i lgnęły do jej 
palców, a duszny zapach tak dziwnie ją 
upajał..."

Stefan Żeromski

Mamo, za Twój trud i te wszystkie 
chwile Twojej bliskości... w Dniu Święta Matki.

- dziękujemy -

Iml
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Dzieje Brzezia (XIII)11
Podobnie jak w innych kościołach herby 

dawnych właścicieli zachowane są na 
grobowcach, murach. ścianach, stopkach 
monstrancji itp., tak w Brzeziu również po 
prawej i lewej stronie ołtarza znajdują się dwie 
tablice z dobrze wytłoczonymi herbami rodzin 
Oppersdorff i Prażma. Pochodzą one z czasu, 
kiedy Leopoldowi Oppersdorffowi zmarła 
małżonka, która była córką Schebońa barona 
von Prażma (1670r.). Nadany w 1635r. ojcu 
Fryderykowi tytuł hrabiowski nie zawierał 
pełni tego godła, które zostało nadane w 
1626r Jerzemu na Głogowie Tarcza została 
mianowicie podzielona na cztery części, to 
znaczy podzielona dwukrotnie z - tarczą 
złoconą w kształcie serca, w której znajduje 
się czarny orze) z koroną, na pierwszym i 
czwartym polu znajduje się herb rodowy: na 
czarnym polu srebrna głowa gryfa z koroną 
wraz z szyją: w drugim i trzecim polu złote 
uzbrojone ramię wraz z mieczem 
wystającym z tarczy trzy ukoronowane 
hełmy, pierwszy wskazuje godło rodowe, 
głowę gryfa z czerwono-srebrnym 
zadaszeniem, trzecia tarcza na czarno-złotym 
uwypukleniu czerwienią wypełnione szczyty 
korony, na której spoczywa oparte na łokciu 
opancerzone ramię, trzymające w ręce 
czerwony sztandar ze złotym półksiężycem 
skierowanym na prawo, na pamiątkę, że 
przodek, Jan, w roku 1552 pod Szegedynem 
własnoręcznie zdobył nieprzyjacielski 
sztandar, za co dwa lata później uzyskał 
czeskie szlachectwo, Na szczycie korony 
środkowej przyłbicy orzeł tarczy w kształcie 
serca. Podłoże czarnozłote.

Drugi herb przedstawia nadanie przez 
króla Ferdynanda II. w Wiedniu, dnia 30 kwietnia 
1626r., duplomu barona.

Tarcza koloru niebieskiego, wewnątrz 
poroże jelenia, każdy drążek z czterema 
zakończeniami, nad tarczą hełm ćwiczebny, 
wokół którego u góry podkład koloru 
żółtego, u dołu niebieskiego; nad koroną 
poroże jelenia jak na tarczy. Herb księżęcy 
różni się od herbu barona, że każdy drążek 
posiada osiem końcówek

Opis kościoła z okazji wizytacji 
kanonicznej z roku 1679 brzmi. Zbudowany w 
1331 roku kościół celem uczczenia apostołów 
Mateusza i Macieja, wewnątrz i zewnątrz 
drewniany wykładany gliną posiada 23 łokcie 
długości i 13 łokci szerokości, sufit wykładany 
(kafelkowany), podłoga wyłożona cegłami, 
trzy nie konsekrowane ołtarze, co powoduje, 
że msze oprawiane są na ołtarzu 
przenośnym. Kościół odnowiony został w 
1644r. Zakrystia jest z drewna. Odłączona od 
kościoła drewniana wieża posiada trzy 
dzwony, plac kościelny otoczony jest lipami i 
drewnianym parkanem

W roku 1697 dom boży otrzymał 
nowe fundamenty i nową w drewnie 
wyżłobioną jeszcze nie pomalowaną 
chrzcielnicę. W inwentarzu kościół posiada 
dwa srebrne kielichy, miedzianą pozłacaną 
czarę, srebrny pozłacany krzyż .monstrancję, 
kadzidło, mosiężną lampę, pięć jednakowych 
ornatów. Wewnątrz kościoła znajduje się 17 
obrazów.

c.d.n.
1) A. Weltzel, Chronlk der Parochie Pogrzebin, 
Racibórz 1888
Tłumaczenie: Paweł Lokaj 
Opracowanie: Małgorzata Rother-Burek
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Kiedy założono Ochotniczę Straż Pożarnę w Brzeziu n/Odrq...

Na zdjęciu rozpoznano:
W środku z szablą Jan Szoftys - nowy naczelnik, obok z prawej fojt Freund Konstanty, z lewej okręgowy - poprzedni naczelnik. 
Siedzi pierwszy z lewej Dudek Jakub. Stoją: pierwszy z lewej - Bauer Jan, obok - Matyjaszek, dalej: Solich, Blucha Mateusz (po 
prawej stronie sztandaru w kapeluszu), Malon (po lewej stronie sztandaru), Schołtys Franciszek (po prawej stronie sztandaru). 
Ostatni po prawej stoi Zdrzałek Karol. Fot.Arch.Józef Trompeta

\N poprzednim mumerze Brzeskiego Parafianina wyraziliśmy 
wątpliwość co do zapowiedzianej rocznicy powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brzeziu Trudno dziś winić kogokolwiek za zaistniałą 
pomyłkę. Wszyscy pamiętamy ów uroczysty dzień 100-nej rocznicy 
Straży Pożarnej w Brzeziu, a tylko niewielu miało wątpliwości co do 
prawdziwości faktów historycznych przytaczanych na 
okolicznościowej akademii.

Rok 1978 "W niedzielę - 28 maja br /łącznie z pielgrzymką 
piekarską mężczyzn/ w naszej wsi obchodzono Setną Rocznicę 
istnienia Straży Pożarnej Na Mszy św rannej o godz 8,00 było 
podziękowanie Panu Bogu- w intencji żyjących członków OSP Od godz 
12,00 rozpoczęły się uroczystości zewnętrzne- m in władze miasta 
Raciborza przyznały i ufundowały sztandar, niektórzy strażacy 
otrzymali rr >dale“ Tyle informacji znajdujemy w kronice parafialnej.

Inną "kromkę", po głośnym wydarzeniu w Brzeziu, dla swoich 
potrzeb, napisał długoletni strażak, zięć jednego z pierwszych 
strażaków w Brzeziu, Karol Burek. Zapiski owe znajdują się obecnie w 
zbiorach raciborskiego Muzeum, jako wspomnienia o znaczeniu dziś 
juz historycznym. W opisie autor ukazuje przyczynę, z której być może 
wynikła pomyłka, gdzie m m czytamy

"W roku 1877 przybyła do Brzezia sikawka Jako, ze w Brzeziu 
me było remizy strażackiej, tak sikawkę przekazano do Pogrzebiema 
ponieważ pogrzebieński magnat zobowiązał się szybko wybudować 
remizę strażacką na swoim terenie. Od tego roku Pogrzebień był w 
posiadaniu sikawki co było również powodem zawiązania się 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogrzebieniu. Była to dobra sikawka o 
cylindrach średnicy 120 mm, była pompą ssąco- tłoczącą ale bez węży i 
do skrzyni trzeba było wlewać wodę, prądownica była ruchoma...

W roku 1888 Brzezie otrzymało następną sikawkę ale juz 
kompletną z węzami i dwiema ruchomymi prądownicami Sikawka sama 
zasysała wodę ze zbiermka- stawu jednak napęd pompy odbywał się 
ręcznie Od tego wydarzenia w Brzeziu zawiązuje się Ochotnicza Straż 
Pożarna /Freiwilige Feuerwehre Hohenbirken/. Pierwszym naczelnikiem 
straży zostaje pełniący funkcję Okręgowego /Amtsvorsteher/ z 
Lukasyny. /Na podstawie zachowanych pism urzędowych z tego 
okresu funkcję tę pełnili: w 1909r. niejaki Schwungberg a w 1911r niejaki 
Sobtzick, co me wyklucza też, ze w chwili założenia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Brzeziu w 1888r funkcję tę mógł pełnić Amtsvorsteher o 
innym nazwisku (od redakcji)/ Wybudowano remizę strażacką, która 
stanęła obok obecnie istniejącego potoku, /gdzie stoi pomnik 
Powstańców Śląskich/ Pierwszymi strażakami zostali, Snopek W 
Kuczera W. Dudek J. Bauer R. Schołtys F. i Schołtys J. i in. Za sprawą 
osoby naczelnika, ćwiczenia i zabawy odbywały się na Lukasynie u 
Mrożka, tam też odbywały się uroczystości i przy kamieniu robiono 
pamiątkowe zdjęcia. Na kamieniu podobno był napis "F.F Hohenbirken""

W trakcie zbierania materiałów o Lukasynie p R. Jambor i p 
Psota, strażacy Zakładowej Straży Pożarnej w brzeskiej Garbarni, 
przekazali nam. że widzieli również kamień na Lukasynie u Mrożka 
/około 1970 roku/ na którym był napis, “Gezang Ferein Lukasine” Mamy 
zatem informacje o dwóch kamieniach na Lukasynie, lub też chodzi o ten 
sam kamień? Przy pomocy dobrze poinformowanych parafian chętnie 
ustalimy stan faktyczny odnośnie wymienionych kamieni na Lukasynie.

Nie mamy wiadomości na temat rzekomego inicjatora założenia 
OSP w Brzeziu, niejakiego leśniczego Wiesny. Nigdzie też nie natrafiono 
na fakt zbiórki pieniędzy na zakup sprzętu pożarniczego w Brzeziu. 
To, ze az dwukrotnie do Brzezia dostarcza się sikawki, świadczy o tym,
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espolone z krajobrazem Brzezia

Stare koryto Odry...
W lokalnej prasie znalazła się wiadomość, o posmaku sensacji, 

w wyrobiskach Żwirowni Krzyżanowice wydobyto pnie starych 
bów, których wiek określa się na 3-5 tyś lat. Z dużym 
interesowaniem pytamy o podobne ciekawostki w Żwirowni
zezie. Kierownik zakładu p.Józef Kiszczak stwierdza, ze takie dęby 
'dobywa na bieżąco od samego początku eksploatacji złoża żwiru tj. 
75 roku Obecnie eksploatacja żwiru odbywa się w rejonie "Płonią” W 
onie tym znajdowało się prawdopodobnie stare koryto Odry Dla 
:howca z dziedziny eksploatacji złóż nie trudno przytoczyć dowody 

takie stwierdzenie. Duże zróżnicowanie warstw złoża m.in. 
jawiające się przerosty iłowe, są wynikiem istnienia w tym miejscu 
i. mulistego dna rzeki lub jakiegoś rozlewiska. Pojawiają się też częściej 
are zmurszałe dęby w przeciwieństwie do drzew napotkanych w 
kładach jenolitej warstwy żwiru, które są twarde i nie ulegają 
ruszeniu przez maszynę do urobku żwiru Zauważona niewielka 
irstwa torfu informuje nas, ze dawniej w tym miejscu istniała bujna 
ślinność Nie ma możliwości bieżącego badania pojawiających się 
jebarwmeń wydobywanego kruszywa z uwagi na zmechanizowane 
/dobycie za pomocą dużych nowoczesnych koparek Owe 
zebarwiema pojawiają się w miejscach, gdy przez dłuzszy czas 
arstwa ta w przeszłości miała kotakt z powietrzem lub z wodą, 
aserwacja wydobywanego urobku jest też utrudniona z uwagi na to, ze 
ikłady te stale znajdują się pod wodą.

Na temat czasu powstawania złoża (około kilkanaście tys. lat 
n.e.) i jego budowy umieściliśmy w BP Nr.3/93, 5/93, 2(9)/94 dość 
iszerne ciekawe wykłady autorstwa Dyrektora Jana Adamczaka 
ezentowane spostrzeżenia odnośnie urozmaicenia złoza opisane 
zez kierownika zakładu dotyczą stosunkowo młodszego wieku i 
/stępują w jednolitym złożu na ogół sporadycznie W rejonie 
/yirowni Brzezie natrafiono jednak na trzy takie miejsca, które 
skazują, że stare koryto Odry znajdowało się bliżej wsi w linii 
jecnego Plinzu. Rzecz jasna, że me jest to diagnoza naukowo 
stwierdzona a jedynie racjonalne przesłanki, w trzech miejscach 
dnak potwierdzone. Zauważmy, ze w Nieboczowach jest 
niejscowione stare koryto Odry, która być może przebiegała wtedy 
zdłuż Plinzu by połączyć się z obecnym starym korytem Odry 
zebiegającej niezmiennie przez miasto W wyobraźni zatem rysuje się 
am znaczne zakole rzeki w kierunku Brzezia.

Przytoczona przez A.Weltzla etymologia nazwy Brzezie 
■zytacza też możliwość pochodzenia nazwy od “brzegu"-(brzegu

-------------------- J---------
Saksońsko-Sląska 
Unia Betonowa 
Spółka z o.o.

Sachsische-Schlesische 
Beton Union 
G.m.b.H.

4O-S59 Katowice, ul. Kossutha 7
Żwirownia Racibórz-Brzezie tel.15 3S 62

OFERUJE: ‘ŻWIRY ‘PIASKI 
‘MIESZANKI * TRANSPORT KRUSZYW

Oferowane materiały kruszywa do ogólnego zastosowania jak 
i specjalne monogranulacjl są przedniego gatunku. 

Zakład posiada nowoczesne urządzenia do segregacji żwiru 
w postaci specjalnej sortownicy. o różnorodnych sitach. 

Materiał tak wyselekcjonowany pozwala na szerokie 
zastosowanie: od mieszanek na elewacje budynków do 

sporządzania specjalistycznych betonów o ócisłej recepturze.

Uwaga! -Zakład zatrudni operatorów z uprawnieniami 
do obsługi przęlu ciężkiego na dogodnych waruknach. 

Szczegółowych informacji udziela kierownik zakładu 
p.J.Kiszczak lub w sekretariacie zakładu.

Odry) Dzięki istnieniu Żwirowni Brzezie mamy możność znalezienia 
śladów naszej zamierzchłej przeszłości, o której dostępne źródła 
historyczne już tylko wzmiankują, że miały kiedyś miejsce- Augustyn 
Weltzel w opracowaniu Chromk der Parochie Pogrzebin, Racibórz 1888 
roku w odniesieniu do pafafii Brzezie pisze.

"... Kiedy Odra obok łąki Brzezienka, która leży niedaleko 
folwarku Niedane należącego do Brzezia, część ziemi oderwała i 
zamieniła w jezioro, książę Jan (Jan II w 1383 roku potwierdza sprzedaż 
sołectwa w Brzeziu i wystawia dokument...) podarował łąkę i jezioro 
Janowi von Czapla. Z powyższego wnioskujemy, że część wsi należała 
do właścicieli zamku w Raciborzu."

Jeziorko funkcjonuje w pamięci wielu starszych parafian. Pan 
Herman wspomina, że jego matka mówiła o łące, która była w ich 
posiadaniu i znajdowała się obok jeziorka Osobisty znajomy nauczyciel 
p.E.Grabę z Płoni wspominał że, na tym jeziorku jako młody chłopak grał 
zimą w „hokeja" w wykonaniu polsko- niemieckim bo jezioro 
znajdowało się w rejonie granicy, a młodym granica nie przeszkadzała w 
zabawach. W latach II wojny św. wybudowano odnogę Odry. Kanał Ulga, 
który przechodzi przez dawne jeziorko Kanał w sposób naturalny 
oddzielił też Brzezie od miasta Raciborza

Podane przez nas nowe informacje o naszej przeszłości być 
może pobudzą naszą wyobraźnię, gdy będziemy spoglądać ze wzgórz 
Brzezia na dolinę, w której znajduje się Żwirownia.

Dziękujemy kierownikowi zakładu za ciekawe informacje. W 
trakcie wydobywania żwiru być może znajdą się dalsze 
niespodzianki związane z naszą przeszłością, o których będziemy 
informować czytelników Dziękujemy również za sponsorowanie 
obecnego numeru naszego pisma Brzeski Parafianin.

/mf/

■ tworzenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie uprzemysłowionego Śląską 
4o sprawa Towarzystw Ubezpieczeniowych /Magdeburskie Zabezpieczenie od Ognia/ 
Zmechanizowany przemysł niska świadomość pracowników powodowały ze ginęli 
dzie stawali Sie kalekami a dobytek trawił ogień Właściciele ówczesnych zakładów 
zemysłowych woleli płacić składki ubezpieczeniowe mz ryzykować utratę majątków 
jsteśmy skłonni wiązać fakt zawiązywania się OSP w Brzeziu z faktem dostarczenia 
irzętu pożarniczego do Brzezia

Nie wnikając w dalsze opisy autora przytoczonych wyżej wspomnień na 
mat brzeskiej straży pożarnej wypadałoby jednak wspomnieć o pierwszej zdaniem 
jtora ofierze przy niesieniu pomocy w nieszczęściu pożarowym a mianowicie o 
razaku. który poniósł śmierć na miejscu w wyniku wypadku jaki miał miejsce gdy 
chano z górki Wóz strażacki byl pchany ręcznie toteż gdy będący przy dyszlu 
razak upadf rozpędzony wóz spowodował jego śmierć Strażakiem tym był niejaki p 
olonko Drugą ofiarą był niejaki p Chruszcz który zginał przy pozarze młyna w i919i

Od początku powołania Ochotniczej Straży Pozarnei w Brzeziu stale pisze sie 
lokalnej prasie o udanych akcjach brzeskich strażaków co uważni czytelnicy 

zisieiszych Nowin Raciborskich mogą potwierdzić śledząc rubiykę pt "Nowiny 
aciborskie" pisały przed stu laty Historyk A Weltzel w swojej relacji o brzeskim 
ratraku nie omieszkał podkreślić Ze dzięki sprawnej okcji strażaków drewniany 
ratrak nie spłonął od uderzenia piorunu Przezorny właściciel niejaki p Nestroj z Brzezia 
ledługo potem |ednak wiatrak rozebrał i sprzedał do innej miejscowości Na osobną 
wagę zasługuje ranga straży we wsi Strażacy uczestniczyli we wszystkich 
roczystościacn kościelnych jak Zmartwychwstanie l Komunia św Święta Bożego 
laroozenia itp dekoracyjny mundur galowy strażaka podkreślał podniosły nastrój 
roczystości

Wróćmy jednak do naszych wątpliwości na temat daty powstania 
rześkiej straży pożarnej Dwie rożne daty dotyczące tego samego wydarzenia to 
adna data Dzięki naszemu podejściu /Redakcji BPZ do historii Brzezia dzisiaj mamy 
rdnak możność zaprezentowania nieodpartego dowodu na to ze inicjatorzy 
bchodów wspomnianego jubileuszu się mylili Dowodu dostarczył nam p Józef 
rompeta w postaci starego zdiecia zrobionego przy wspomnianym kamieniu na 
ukasynie z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Straży Pożarnej w Brzeziu Zdiecie 
irezentujemy by pokazać datę powstania brzeskiej Straży Pożarnej Daty 188S i 1913 

znacza 25 lecie Straży w Brzeziu Zdjęcie dodatkowo informuje nas, że w tym 
jubileuszowym roku brzescy strażacy mieli |UZ swój sztandar Być może został 
ufundowany na tę uroczystość

Opis pamiętnego 25-lecia zapamiętano bo był przy różnych okazjach 
opowiadany orzez p Dudka Jakuba który jako wysłużony strażak opuścił szeregi 
czynnych strażaków i pozostał członkiem honorowym Ze względu na wiek oprócz niego 
wystąpili ze straży wówczas również p Snopek i p Kuczera być może i inni Z tej okazji 
wybrano również nowego naczelnika którym został p Schołtys Jan z "wiatraka" / 
Ojciec p Agnieszki Fiołka/ po nim funkcję naczelnika przejął p Malcharczyk W roku 
1924 następuie reorganizacja straży pożarnej w Brzeziu. wtedy naczelnikiem/Rejonu 
Lubomia/ zośtaje p Prosky Maksymilian jego adjutantem zostaje p Burek Ludwik 
Funkcję sekretarza pełnił p Solich Maksymilian, skarbnika p Wieczorek a gospodarza 
p Burek Karol

Przytoczony opis wydarzeń ma na celu wyjaśnienia okoliczności 
związanych z powstawaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu

/mf/

Z okazji poświęcenia nowego sztandaru OSP w 
Brzeziu, które odbyło się w dniu 5 maja, 
życzymy wszystkim brzeskim strażakom 

pomyślności oraz wytrwałości w ich ofiarnej 
służbie, zaś przytoczone fakty historyczne 

może przydatne będą w zweryfikowaniu 
kronikarskich pamiątek Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Brzeziu n/O.
7



ZYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII

Dwa stoły w życiu człowieka
W jednej parafii dzieci, które przystąpiły do I Komunii świętej, 

otrzymały pobłogosławione przez kapłana bochenki chleba Mają one 
przypominać uczestnikom uroczystości prawdę o jedności dwu stołów: 
eucharystycznego i domu rodzinnego.

Każdy z nas żyje w rodzinie Powstaje pytanie gdzie i kiedy się 
spotyka ze sobą rodzina? Najczęściej rodzina jest razem w niedziele i 
święta, a tym miejscem, gdzie się spotykają ze sobą, jest stół do którego 
wszyscy zasiadają na wspólny posiłek Ten stół w jakiś sposób 
wszystkich łączy Tam można ze sobą porozmawiać, można ze sobą 
pobyć nacieszyć się obecnością najbliższych, wtedy blizszy staje się 
nam Bóg, my natomiast jesteśmy bardziej spokojni i umocnieni siłą pokoju i 
jedności

Jest jeszcze jedna ogromna rodzina, złozona z wielu rodzin, z 
wielu osób. To rodzina Boża, albo parafialna Wszyscy jesteśmy jedną 
wielką rodziną dzieci Bożych. Kapłan me zwraca się do ludzi w kościele 
przez słowa: "Proszę Państwa", tak jak na koncercie, tylko przez słowa 
"Bracia i Siostry". Używamy tych rodzinnych określeń podczas liturgii 
mszalnej

Kiedy spojrzymy w kościele wokół siebie, to zauważymy jedną • 
rzecz, wziętą z życia rodzinnego, jakby przeniesioną z domu Wokół tej 
rzeczy, tego przedmiotu się gromadzimy, to jest naszym miejscem 
spotkań To stół, który nazywamy w kościele ołtarzem To przy mm 
stajemy podczas każdej Mszy św., to do mego zaprasza nas Pan 
Jezus, i na tym stole otrzymujemy specjalny pokarm, którym jest 
najświętsze Ciało i Krew Pana Jezusa

W dniu I Komunii św w szczególny sposob wspominamy 
wielkość tego pokarmu Pan Jezus obecny pod postacią chleba i wina 
jest zawsze wśród nas Dlatego przy tym stole, przy tym ołtarzu 
wszyscy się gromadzimy To jest dla nas najważniejsze miejsce w 
latach ziemskiego pielgrzymowania Tu przyjmujemy Chleb Pielgrzymów, 
który daje nam życie wieczne

/c/

Modlitewne spotkanie u grobu s.M. Duicissimy, 
upamiętniające 60. rocznicę jej śmierci, 

odbędzie się w niedzielę dnia 26 maja br.

Program uroczystości:

- yodz.17,00
- godz 17,50

- yodz 18,00

- godz 19,30
- godz 19,45

- Modlitewne czuwanie w kościele parafialnym
- Przejście ks Biskupa i kapłanów koncelebrujących

z klasztoru do kościoła
- Msza św koncelebrowana z okazji 120 rocznicy

śmierci ks.Jana Schneidera i 60 rocznicy 
śmierci sM. Duicissimy

- Poświęcenie groty fatimskiej
- Modlitwy u grobu s.M Duicissimy

Pielgrzymki dzieci 1 Komunijnych

31 maja /piątek/: Rudy Raciborskie, Jasna Góra, Leśniów,
Częstachowa

(Wyjazd o godz. 5,30)
9 czerwca /niedziela/: Piekary Śl.. Katedra Chrystusa Króla na 

spotkanie z ks.abp.Damianem Zimoniem,
Jankowice Rybnickie

(Wyjazd godz 6,00)

Pielgrzymka dzieci obchodzących rocznicę I Komunii sw
17 czerwca /poniedziałek/ Rudy Raciborskie, Góra św Anny. 

Kamień Śląski
(Wyjazd godz, 6,00)

Najświętszej Maryi Panny, 
Wspomożycielki Wiernych 

(24 maja)
Można powiedzieć, ze nabożeństwo do Matki Bożej 

Wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa Jak tylko zaczął 
rozwijać się kult wśród wiernych do Matki Zbawiciela, równocześnie 
ufność w Jej przemożną przyczynę u Boskiego Syna nakazywała do 
Niej się uciekać we wszystkich potrzebach życia Tytuł przeto 
Wspomożycielki Wiernych zawiera w sobie wszystkie wezwania, w 
których Kościół wyraża Najśw Maryi Pannie potrzeby i troski swoich 
dzieci

Pierwszym, który w historii Kościoła użył słowa 
"Wspomożycielka", to św Efrem /+373/. Pisze on wprost, że "Maryja 
jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i 
nieszczęśliwych" Natomiast św Grzegorz z Nazaretu /+ ok. 390/ pisze, 
ze jest Ona "nieustanną i potężną Wspomożycielką"

W całej Polsce-dobrze znana jest pieśń maryjna "Gdy trwoga nas 
ogarnia" Jest ona szczególnie ulubiona przez czcicieli Matki Bożej Cała 
treść tej pieśni da się ująć słowami "Matko, wspomóż nas"' Maryja 
wspomaga nas w rozlicznych trudach życia. Wiemy dobrze, ze życie 
jest niełatwe, niekiedy ciężkie ponad miarę Nieraz uginamy się pod jego 
brzemieniem Nieraz jest tak trudno ze umęczeni ludzie bliscy są 
rozpaczy, ze opadają im ręce, ze me wiedzą, co mają począć z sobą

W takich doświadczeniach życiowych trzeba nam pamiętać, ze 
me jesteśmy sami, Ze jest z nami Chrystus a także Jego i nasza Matka 
Kościół wierzy w Jej wstawiennictwo, stąd nasz lud szedł do Niej w 
trudnych momentach życia i nigdy się me zawiódł

Święto pod nazwą "Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki 
Wiernych" ustanowił Papież Pius VII jako wyraz wdzięczności za 
szczęśliwy powrót z niewoli napoleońskiej do Rzymu, która trwała od 
6 VII 1809 do 10II 1814 roku Na doroczny obchód tej pamiątki 
wyznaczono dzień 24 maja, gdyż w tym dniu po powrocie z niewoli 
wjechał papież uroczyście do bazyliki św Piotra Nazwa wiąze się z 
wezwaniem, jakie papież Pius V /1866-1872/ wprowdził do Litami 
Loretańskiej z wdzięczności za zwycięstwo na Turkami pod Lepanto / 
1571/

Święto było początkowo ograniczone do obszaru państwa 
kościelnego Ponieważ, odnosiło się ono do wyrażenia 
wdzięczności do Najśw Maryi Panny za opiekę nad Kościołem i Jego 
Głową, wnet przyjęło się w całej Italii, a następnie w wielu diecezjach 
poza państwem kościelnym zarówno w Europie, jak również w innych 
częściach świata.

Szczególnym nabożeństwem do Najśw Maryi Panny, 
Wspomożycielki Wiernych odznaczał się św. Jan Bosko i założona przez 
mego rodzina zakonna Salezjanów W miarę rozszerzania się 
zgromadzenia po świecie również i to święto zdobywało coraz 
szerszy oddźwięk Wiele episkopatów świata prosiło Stolicę 
Apostolską o pozwolenie włączenia go do swego kalendarza 
lokalnego, a także o upowszechnienie go w całym Kościele. Prośbę tę 
poparł również Międzynarodowy Kongres Maryjny w Rzymie w 1950 
roku, którego organizatorem był ks.abp Józef Gawlina. Episkopat Polski w 
roku 1958 wystosował prośbę do Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na 
obchod tego święta we wszystkich polskich diecezjach, do czego 
chętnie przychylił się papież Jan XXIII w dekrecie z dnia 4.12.1958 roku 
I odtąd Polska obchodzi je w całym kraju

Tak więc tytuł ten wyraża z jednej strony hołd wdzięczności dla 
Maryi jako szczególnej patronki i opiekunki, a z drugiej strony zachęca do 
tym większej ku Niej miłości i ufności.

/c/


