
BRZESKI
PARAFIANIN

Rok IV Nr 6(27) 
4 listopada 1996

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

DRUK NR 6(27) SPONSORUJE: BENEDYKT i JAN OPOLONY - WARSZTATY SAMOCHODOWE

Ciebie, Boże, wielbimy...

90 lat minęło...
i nastał czas dziękczynienia:
Bogu dziękujemy za to, że błogosławił dzieło rozpoczęte przez naszych
Ojców i dopomógł doprowadzić je do końca,

Bogu dziękujemy za to, że zechciał zamieszkać, przebywać w tym miejscu 
przez ludzi przygotowanym.

Dziękujemy więc Bogu, że jest tu obecny. I wysłuchuje nasze modlitwy 
zanoszone z tego miejsca.

Dziękujemy Bogu za tyle cudów, które dokonały się w tej świątyni: 
cudów przemiany chleba i wina Cudów nawrócenia i pojednania z Bogiem 

Dziękujemy Bogu za to, że w tej świątyni dzieci otrzymały sakrament 
chrztu św Za to, że przeżywały w tej świątyni swoje pierwsze spotkanie z 
Bogiem w Eucharystii.

Dziękujemy Bogu za to, że przyjmował zaproszenie młodych ludzi 
stojących u początku wspólnej drogi i był z nimi, tak jak niegdyś w 
Kanie Galilejskiej.

Dziękujemy Bogu za to, że z naszej świątyni, ludzie których kochaliśmy 
szli na swoje spotkanie z Bogiem za progiem śmierci.

Bogu dziękujmy... - i można tak długo jeszcze wymieniać, za co każdy z 
nas może dziękować

W poniedziałek, dnia I8.I l.br. gościć będziemy w naszej parafii J.E.ks.abpa DAMIANA ZIMONIA, 
który celebrować będzie dziękczynną Eucharystię z okazji 90 rocznicy poświęcenia kościoła parafialnego o godz. 17.00.



“Jakże są wdzięczne Twe przybytki, Panie! 
Do Ciebie moje jedyne żądanie,
Serce i ciało całe mi się wzrusza,
Kiedy w kościele czci Cię moja dusza”.

Zacytowane w tytule słowa pochodząz pieśni kościelnej, 
która była powszechnie śpiewana na przełomie XIX i XX wieku w 
dniu poświęcenia kościoła parafialnego. Pierwszy raz 
rozbrzmiewała ona w naszej świątyni parafialnej 90 lat temu w dniu 
4 11.1906 roku podczas jej poświęcenia, którego dokonał ks. Karol 
Riedel, proboszcz pogrzebieński i budowniczy kościoła

Wchodzisz do kościoła parafialnego w Brzeziu nad Odrą, 
ogarnia cię cisza, nieraz półmrok, a wzrok twój szuka przede 
wszystkim tabernakulum. Odnajdujesz go w neobarokowym 
ołtarzu przyściennym ozdobionym w motywy eucharystyczne. Pomyśl: 
Bóg czeka tu na Ciebie od 90 lat. Chrystus żyje tu pośród 
przychodzących i odchodzących pokoleń. Trzeba spojrzeć także na 
rzucający się w oczy obraz Niepokalanego Poczęcia NMP oraz na 
figury Patronów Kościoła św. Apostołów Mateusza i Macieja.

Ze względu na historyczne okoliczności, najstarsze 
świątynie katolickie na naszym terenie powstawały w ukryciu. 
Podobnie było ze starym brzeskim kościołem, był zbudowany na 
zboczu pagórka, nad potokiem, ukryty wśród drzew Dzisiaj także nie 
brakuje kościołów kryjących się skromnie w cieniu wieżowców lub 
wtopionych całkowicie w architekturę osiedli Najczęściej jednak 
kościoły znajdują się pośrodku wiosek i miasteczek lub też górują 
na pagórkach i wzniesieniach. Ma tu uzasadnienie nie tylko 
estetyczne, by radować oko człowieka lecztakżeteologiczne: według 
ujęcia chrześcijańskiego wiara nie jest tylko sprawą prywatną lecz 
także wydarzeniem publicznym

Prawdziwie wierzący chrześcijanin pojmuje swoje życie 
jako pielgrzymkę ku Bogu. Sam Chrystus przedstawił życie wieczne 
jako osiągnięcie niebieskiej ojczyzny. W tym kontekście kościoły 
parafialne są przystankami na drodze do Boga, gdzie człowiek 
może się zatrzymać, aby posilić się poprzez słowo i sakrament. 
Dlatego w latach 80 -tych XIX wieku mieszkańcy Brzezia nad Odrą 
i Nieboczów zaczęlr poważnie myśleć o budowie nowego kościoła, 
by w godziwych warunkach spełniać Służbę Bożą.

Istniały ku temu określone przyczyny. Po pierwsze - kościół 
parafialny w Pogrzebieniu, był już za ciasny, gdyż parafia 
pogrzebieńska, którą stanowiły obok Pogrzebienia iBrzeziantakże 
mieszkańcy Kornowaca i Nieboczów, liczyła wtedy już ponad 4,5 tys. 
wiernych. Po drugie - w Brzeziu był kościół drewniany na starym 
cmentarzu, który swym początkiem sięgał 1331 roku, przy którym 
do 1610 roku istniała samodzielna parafia. Gdyw 1899 roku przybył 
do Pogrzebienia nowy proboszcz, ks. Karol Riedel, postanowił 
zorganizować pełne duszpasterstwo przy kościele w Brzeziu, w 
którym obowiązek niedzielnego uczestnictwa w Mszy św spełniali 
mieszkańcy Brzezia i Nieboczów; liczba ich wynosiła około 3,5 tys. 
Większość uczestników spełniało niedzielny obowiązek stojąc na 
cmentarzu między grobami.

Po trzecie - mała liczba kapłanów których wykształcenie 
było utrudnione w latach kulturkampfu /1872-1886/, nie pozwoliła 
biskupowi wrocławskiemu mianować drugiego wikarego do 
pogrzebieńskiej parafii. Trzeba pamiętać, że w owym czasie 
kapłan mógł w niedzielę sprawować tylko jedną Mszę św

Te wszystkie względy powodowały, że już poprzedni 
proboszcz pogrzebieński zabiegał od roku 1888 o budowę nowego, 
obszernego i murowanego kościoła w Brzeziu Jego starania 
kontynułował ks Riedel

Dostępne opracowania na temat nowego kościoła w 
Brzeziu podają istotne daty i opisy związane z położeniem 
kamienia węgielnego i uroczystości poświęcenia. Gotowy kościół, 
dzięki okazałej wieży kościelnej jest z daleka widoczny.

Nowy kościół, któremu nadano tytuł św. Apostołów Mateusza 
i Macieja - ten sam tytuł nosił także stary kościół - "w dniu 
poświęcenia był tylko wybiałkowany, miał stały kamienny stół 
ołtarzowy z tabernakulum, posadzkę z czerwonej cegły, 
polichromię sufitową oraz przesuwną ambonę. Przez następne lata 
wystrajano jego wnętrze, zadbano o zegary i ogrodzenie".

Pierwszym duszpasterzem przy wybudowanym kościele 
był do 1913 roku ks. Karol Riedel/1866-1941/, budowniczy kościoła 
i proboszcz pogrzebieński /por. BP nr.6 z dnia 19.10 95r /

Posługiwanie poszczególnych duszpasterzy omówiono w 
osobnym artykule.

Kościół szczęśliwie uniknął poważniejszych zniszczeń w 
czasie trwania obu wojen światowych. Szkody wojenne usuwali: ks 
Borzucki, ks. Klimza. Natomiast w latach 80 - tych ks. Ostrowski 
przeprowadził generalny remont całego kościoła i wyłożył 
prezbiterium sławniowickim marmurem i wykonał nowy marmurowy 
ołtarz soborowy i pulpit /por. BP nr 5 z dnia 26 09 93 r./ I tak dziś 
w centralnym miejscu parafialnej świątyni znajduje się ołtarz 
soborowy i pulpit: idzie się do nich z nawy po trzech stopniach. Są 
one widoczne z każdego miejsca w kościele. Obok znajduje się 
ambona i chrzcielnica Ujmujące w swej prostocie i kolorystyce są 
stacje drogi krzyżowej i konfesjonały. Dobrze z całością współgra 
ozdobna kasetonami balustrada chóru oraz zdobne w motywy 
roślinne organy z figurą Matki Boskiej Królowej w szczycie. Strop 
nawy głównej zdobi cenna polichromia.

W maju w roku 1936 odbył się w brzeskiej świątyni pogrzeb 
świątobliwej zakonnicy S M. Dulcissimy, która ostatnie lata życia 
spędziła w miejscowym klasztorze, w tym czasie w kościele 
parafialnym uczestniczyła w liturgii i wiele się modliła Jej oczy były 
utkwione w krzyż znajdujący się w szczycie prezbiterium, a jej 
usta szeptały słowa modlitwy Wypraszała odczuwalne przez 
współsiostry i parafian łaski oraz trafnie przepowiedziała wojenne 
ocalenie Brzezia od zniszczeń. Mimo upływu czasu pamięć jej 
ofiarnego życia jest wciąż żywa. Jej grób znajdujący się na starym 
cmentarzu przez cały rok tonie w kwiatach i zapalonych świecach. 
U grobu tego trwa ciągła modlitwa brzeskich parafian oraz 
mieszkańców okolicznych parafii. Dawni mieszkańcy Brzezia i 
okolicy, gdy przybywają w rodzinne strony pierwsze kroki kierują na 
jej grób, by się tu modlić, składać kwiaty i palić znicze. Wracają 
od jej grobu pełni mocy.

Ileż razy my weszliśmy do domu Bożego smutni, obarczeni 
grzechami, a wyszliśmy z niego inni, przemienieni. Bądźmy 
wdzięczni Bogu za szczęście, pokój serca, łaski otrzymane w 
naszym kościele i grobu SM. Dulcissimy.

Świątynia św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu nad 
Odrą i jej wystój jest świadectwem głębokiej wiary parafian i 
przywiązania do kościoła parafialnego całych pokoleń, którym 
zegary umieszczone na wieży kościelnej odmierzają czas do 
wieczności. /c/
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Głosili Ewangelię Chrystusa
-kalendarium-

Po poświęceniu Kościoła św Apostołów Mateusza i Macieja w 
Brzeziu, obowiązki duszpasterskie pełnił do roku 1913 proboszcz 
pogrzebieński, ks Karol Riedel - budowniczy kościoła O ks prób Riedlu 
pisaliśmy w numerze 6/20/95 Brzeskiego Parafianina

Pierwszym proboszczem w nowym kościele, po utworzeniu 
samoszielnej parafii w Brzeziu byłks Feliks Borzucki, urodzony 12,05 1879 
r w Bosaczu - dzielnica Raciborza z rodziców Wilhelma i Emy z Kapickich 
Po ukończeniu gimnazjum w Raciborzu i Paczkowie, odbył studia 
teologiczne we Wrocławiu, gdzie 23 06 1905 r zostaje wyświęcony na 
kapłana Pracował jako wikary w Rybniku, Berlinie, Zgodzie i 
Krapkowicach Na proboszcza brzeskiego mianowany 30 10 1913 roku, 
gdzie umiera 21 08 1938 roku i zostaje pochowany obok kościoła

18 11.1913 - ks prób Feliks Borzucki przybywa do Brzezia 
01 08 1914 - wybuch I wojny światowej
20 06.1915 - Wizytacja kanoniczna ks bpa Augustina, sufr wrocł -

bierzmowano 812 osób
06 07 1915 - uroczyste poświęcenie nowego cmentarza 
02.10 1916 - ks Borzucki zamieszkuje w nowym probostwie 
07 07 1917 - Siostry Maryi przybywają do Brzezia 
18.11.1918 - zakończenie I wojny światowej 
03 07 1922 - Władze polskie obejmują Górny Śląsk 
22-29.12 1923 - Misje św które prowadzą OO Jezuici z Czechowic

Dziedzic: o Jan Beigert i o. Jan Nikiel-rozdano 3645 Komunii św
21 05 1927 - Wizytacja kanoniczna ks bpa Arkadiusza Lisieckiego.

ordyn katowickiego - bierzmowano 851 osób
28 05 1928 - ks Borzucki poświęca kamień węgielny pod budowę kościoła 

w Nieboczowach
28 10 1928 - ks dziekan Michał Knosała z Pszowa poświęca dwa dzwony 

dla brzeskiego kościoła, kóre noszą imiona św. Mateusz i św 
Teresa od Dzieciątka Jezus

27 01 1929 - Msza św prymicyjna Karola Pacherskiego (pierwszą Mszę 
prymicyjną w nowowybudowanym kościele odprawił w 1910 
roku ks Karol Biskup)

27 06 1930 - jubileusz 25 lecia kapłaństwa ks Borzuckiego 
,30 11 1930 - ks Borzucki u boku ks Knosały uczestniczy w poświęceniu 

kościoła w Nieboczowach
01 10 1931 - odłączenie Nieboczów od Brzezia
04 11.1931 - jubileusz 25 lecia poświęcenia kościoła w Brzeziu
18 01 1933-przybywado Brzezia S M Dulcissima
6-13  05 1934 - Misje św .które prowadzą OO Redemptoryści z Krakowa 

o.Marcinekio.Buchalik
14 07 1935 - Msza prymicyjna ks Pawła Kuczery
18 05 1936 - Wizytacja kanoniczna ks bpa Teofila Brombosza, sufr 

katowicki - bierzmowano ok 840 osób
22 05 1936-ks Borzucki prowadzi pogrzeb SM Dulcissimy
- 01-02 1937 - początek choroby ks Borzuckiego 
21 08 1938- umiera na probostwie ks. Borzucki
25 08 1938 - ks Knosała prowadzi jego pogrzeb
- 08-12 1938 - w parafii pracuje duszpastersko ks Józef Bołda

Wiatach 1913-1938 było
2487 - chrztów
661 - ślubów
1395 - pogrzebów
1682 -1 Komunii św.
2503 - bierzmowanych
581240 - rozdano Komunii św

Drugim brzeskim proboszczem byłks dr Alfons Fross,urodzony
26 01.1902 r w Zaborzu Pochodził z rodziny robotniczej Jana i Marii 
zd Przegendza Do gimnazium uczęszczał w Zabrzu i Bytomiu gdzie w 
maju 1920 roku zdał maturę przed Szkolną Komisją Plebiscytową Studia 
teologiczne odbył w Poznaniu, Insbruku i Rzymie gdzie w roku 1926 
otrzymuje doktorat z filozofii Święcenia kapłańskie przyjmuje 20 03 1926 
r z rąk bpa Lisieckiego Jako wikariusz pracuje w Chorzowie i 
Siemianowicach, jest także katechetą w szkołach średnich, Siemianowic 
i Katowic Proboszczem w Brzeziu jest w czasie II wojny św. Następnie 
jest proboszczem w Czuchowie skąd w 1960 r przechodzi na emeryturę. 
Umiera 6 11 1983 r w Mysłowicach i tam też na parafialnym cmentarzu 
został pochowany

26 11.1938 - ks dr Alfons Fross przybywa do Brzezia
-04 1940 - przybywa do Brzezia ks Riedel i zamieszkuje w klasztorze
- 04.1941 - nowicjat Sióstr Maryi zostaje przeniesiony do Nysy
- 05 1941 - przybywa do Brzezia ks. Jan Szwajcer i zamieszkuje w

klasztorze
18.07.1941 - umiera ks. Riedel
10 10.1943 - wizytacja kanoniczna ks Franciszka Woźnicy, wik gen - 

bierzmowano 265 osób
08 04 1945 - ks. Fross opuszcza Brzezie i zostaje mianowany 

proboszczem w Czuchowie
04-05 1945 - w parafii pracowali ks Szulc z Rciborza i ks Piwoń

Wiatach 1939-1945 było
388 - chrztów
245 - pogrzebów
334 -1 Komunii św
265 - bierzmowanych

Pierwszym proboszczem po zakończeniu II wojny światowej 
jestks Franciszek Klimza, urodzony 1 10 1892 r w Małej Dąbrówce koło 
Katowic z rodziców Józefa i Marii zd . Wieczorek. Uczęszczałdo gimnazjum 
klasycznego w Daszewie koło Stryja, maturę zdał przed Szkolną Komisją 
Plebiscytową w Bytomiu w 1920 roku Teologię studiuje w Krakowie gdzie
6 10 1924 r. przyjmuje swięcecenia kapłańskie Pracuje kolejno jako 
wikariusz w Chropaczowie, Siemianowicach. Rudzie Śląskiej, i Cieszynie 
W latach 1934-1939 jest proboszczem w Warszowicach, zaś w latach II 
wojny światowej jest administratorem parafii MB Bolesnej w Rybniku. 
Do Brzezia przybywa 15.05 1945 roku i jest proboszczem do 12 09 1955r 
Następnie jest administratorem parafii Sw Antoniego w Rybniku, od 
15 12 1956 r otrzymuje urlop zdrowotny. W 1960 r wyjeżdża do Niemiec, 
gdzie pracuje w miejscowości Welz na terenie diecezji acheńskiej, tam 
zbudował nowy kościół Zmarł 23 12 1975 roku, spoczywa na rybnickim 
cmentarzu
15.05 1945 - ks. prób Franciszek Klimża przybywa do Brzezia 
-04.1945 - Msza św ' prymicyjna’’ ks. Alojzego Niedzieli-święcenia

18.07.1943 roku
08 04 1947 - umiera ks. Jan Szwajcer
- 08 1947 - poświęcenie dzwonu, który nosi imię św. Anny
- 09.1947 Msza św prymicyjna ks Izydora Myśliwca
1-11 05 1948 - Misje św. które prowadzą ks Oblaci z Kędzierzyna 
10 05.1948 - poświęcenie krzyża misyjnego
26 05 1948 - Wizytacja kanoniczna ks bpa Juliusza Bieńka. sufr katowickiego, 

bierzmowano 228 osób
19.03.1953 - Wizytacja kanoniczna ks bpa Filipa Bednorza. wik. kap 

katowickiego, bierzmowano ponad 200 osób
-09 1955 - otrzymuje bezterminowy urlop zdrowotny W parafii pracują 

duszpastersko ks Stanisław Bista i ks. Achiles Nieszporek 
W latach 1945-1955 było
461 - chrztów
240 - pogrzebów
206 - ślubów
459 -1 Komunii św
ok.750 - bierzmowanych

W tych latach w ciągu roku rozdano około 20 tys Komunii św 
Dokładnie kronika notuje, że. 1 01.1952 r. było456 Komunii św., 1 11 tego roku 
700, zaś w I soboty 300.

Kolejnym duszpasterzem był ks. dr Rudolf Adamczyk, urodzony
7 04.1905r w Uchylsku koło Gorzyc, jako syn Antoniego i Klary, absolwent 
gimnazium w Rybniku i późniejszy student teologii w Krakowie i Rzymie, 
gdzie w 1930r uzyskał doktorat z teologii i prawa kanonicznego. 
Wyświęcony 28 07 1929r w Katowicach Od 1933 r pełni obowiązki 
notariusza Kurii Diecezjalnej i Sądu Biskupiego, w 1938 rokuzostaje posłany 
na teren Zaolzia, skąd powraca do Katowic w wrześniu 1939 roku i zostaje 
zamianowany proboszczem parafii katedralnej i jest nim do 16 05 1973 r 
W okresie tym dwukrotnie uniemożliwiono mu pracę duszpasterską: 
pierwszy raz w latach 1941-1945 - przebywa w Krakowie: drugi raz w 
latach 1952-1955 - jest przetrzymywany w więzieniu wojskowym na 
Mokotowie Umiera 24 08 1980 roku i zostaje pochowany na cmentarzu w 
Gorzycach Sl

15 02 1956 - przybycie ks dr Rudolfa Adamczyka do Brzezia 
29-31 03 1956 - Liturgia Wielkiego Tygodnia sprawowana była wg

odnowionego rytu, częściowo w języku polskim-o godz 19.00 
04 09.1956 - pierwszy raz w historii parafii I Komunia św w wieku 

przedszkolnym
28,10.-03 11 -Tydzień Religijny - przygotowanie do jubileuszu 
04 11 1956 - Dzień Jubileuszu 50 lecia poświęcenia kościoła

- godz 5.30 - hejnał z wieży
- godz 6.00 - Msza św. za ++ kapłanów
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- godz 7,30 - Msza św za członków Różańca św
- godz 10,00 - Suma jubileuszowa i kazanie ks Adamczyk
- godz 14,30 - koncert muzyki i pieśni religijnych
- godz 16,00 - Nieszpory Brzeskie odprawił ks Klimza

11 11.1956 - godz 16,00 Nieszpory z udziałem ks bpa Bednorza
25.11.1956 - podano w czasie ogłoszeń, że odnaleziono brzeskie dzwony 

zabrane w czasie II wojny"
09 12 1956 - ogłoszono, że odbyły się w ubiegłym tygodniu pierwsze 

lekcje religii w szkole”
20.12 1956 - powrót ks Adamczyka do Katowic
12 03.1957 - Rada Parafialna wysyła do ks. Adamczyka list dziękczynny

za pracę w Brzeziu i przygotowanie parafii do jubileuszu 
poświęcenia kościoła
W1956 roku:
51 osób zostało ochrzczonych
25 par złączo się węzłem małżeńskim
27 parafian odeszło do wieczności
76 dzieci przyjęło I Komunię św
W miesiącach od lutego do grudnia rozdano ponad 50 000 
Komunii św

Ks Alfred Wołowczyk, urodzony w Szarleju 16.05 1915 roku z 
ojca Karola i jego żony Anny zd Kokoszka i ochrzczony 25 05 tegoż roku 
w Piekarach Sl. przeniósł się z rodziną po przyłączeniu Górnego Śląska 
do Polski, do pobliskich Łagiewnik. Średnie wykształcenie zdobył u 
ks Misjonarzy w Górnej Grupie na Pomorzu i w Państwowym Gimnazjum 
im Odrowążów w Chorzowie, gdzie w 1937 roku zdobył maturę. Studia 
teologiczne odbył w Krakowie i w Widniawie, gdzie w 1942 roku przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk ks. kard Adolfa Bertrama Jako wikariusz 
pracował w Goduli, Świętochłowicach, Kobiórze i Lipinach, był także 
katechetą w Gimnazjum w Katowicach, w grudniu 1956 roku objął 
stanowisko proboszcza w Brzeziu nad Odrą, które zajmował do lipca 1978 
roku - wtedy wyjechał do Niemiec, gdzie pracował w duszpasterstwie 
dla przesiedleńców. Zmarł 15 10.1993 roku i został pochowany na cmentarzu 
w Stuttgart-Stenhaldenfeld

22.12.1956 - ks prób Alfred Wołowczyk przybywa do Brzezia
05 05.1957 - zakończenie Roku Maryjnego - procesja z obrazem Matki

Boskiej po ulicach parafii.
1-8.12 1957 - Misje św które prowadzą OO. Franciszkanie: o.Cherubin 

z Raciborza i o. Jacek z Nysy
4-6.05 1968 - Wizytacja kanoniczna ks bpa Herberta Bednorza, koad 

katowicki - bierzmowano 341 osób
06.06.1958 - poświęcenie nowego krzyża misyjnego
24 01.1960 - dekanalna adoracja przy żłobku ojców i matek 
31.01.1960 - dekanalna adoracja przy żłobku młodzieży męskiej i żeńskiej 
28 06.1961 - Msza św. prymicyjna ks Pawła Gelnego
31.08.1963 - Msza św. z okazji 25 rocznicy śmierci ks Borzuckiego 
22-23 09 1963 - Wizytacja kanoniczna ks bpa Józefa Kurpasa. suf 

katowicki - bierzmowano 227 osób
31 01.1965 - post eucharystyczny obowiązuje tylko jedną godzinę przed 

Komunią św.
28.02 1965 - wprowadzenie odnowionych obrzędów Mszy św 
16 05.1965 - Msza św. z okazji 50 urodzin ks. Wołowczyka 
08.12 1965 - początek peregrynacji małego obrazu MB Częstochowskiej 

po rodzinach
04.09 1966-Millenium Parafialne
03 05 1966 - parafialne dziękczynienie za Tysiąclecie Chrztu Polski
28 07.1966- Msza św zokazji25 rocznicy + ks Riedla
29 03.1967 - Msza św. z okazji 25 lecia kapłaństwa ks Wołowczyka
7-14.05  1967 - Misje św., które prowadzą OO Oblaci z Kędzierzyna:

o. Fr. Mucha i o A Grzesik
16-17 05 1967 - Nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej
30 07.1967 - Msza św. z okazji 50 rocznicy działalności Sióstr Maryi w

Brzeziu - przewodniczy ks bp Bednorz
03 09.1967 - wprowadzenie wieczornej Mszy św w niedzielę 
01 12.1968 - Liturgia Mszy św w języku narodowym 
16.03.1969 - zaczyna obowiązywać nowy Mszał Rzymski 
27-28 04.1969 - Wizytacja kanoniczna ks. bpa Józefa Kurpasa

- bierzmowano 206 osób

20 07 1969 - powrót dzwonów zabranych w czasie II wojny światowej
14 12 1969 -ks bp Bednorz poświęca odzyskane dzwony i nowy o imieniu

św Mateusz
26 09 1971 - Z okazji odpustu wprowadzono śpiew Hymnu ku czci

Patronów Kościoła "Każda chrześcijańska dusza " autor tekstu 
ks prób A Morys melodię skomponował p J.Latocha-organista 
z Pszowa

16 05 1972 -ks Wołowczyk obchodzi 30. lat kapłaństwa i 15 lat 
duszpasterzowama w Brzeziu

15.07 1973 - rozpoczęto udzielanie chrztu św w czasie Mszy św 
27-29.09 1974 - Wizytacja kanoniczna ks bpa Józefa Kurpasa

- bierzmowano 201 osób
11.01.1976 - zamknięto stary cmentarz dla celów grzebalnych
20-27 03 1977 - Misje św., które prowadzili OO. Kapucyni z Zakroczymia 

o Edward i o Roman
28 05.1978 - Msza św z okazji jubileuszu OSP w Brzeziu
- 07 1978 - wyjazd ks. Wołowczyka do Niemiec

W latach 1957-1978 było:
1041 - chrztów
349 - ślubów
561 - pogrzebów
1055 -1 Komunii św
975 - bierzmowanych

Po wyjeżdzie ks Wołowczyka do Niemiec, wdniu 12 08 1978 roku 
został posłany do Brzezia nowy proboszcz, ks Alojzy Ostrowski, syn 
Pawła i Marii zd Hatko, urodzony 25 12 1933r w Brzozowicach - Kamieniu 
Po maturze uzyskanej w Gimnazjum św Jacka w Katowicach w roku 1953. 
odbył studia teologiczne w Krakowie Święcenia kapłańskie przyjął z rąk 
ks bpa Herberta Bednorza 15 03 1959 roku w rodzinnej parafii św Ap 
Piotra i Pawła w Kamieniu. W charakterze wikariusza pracował w 
Wapiennicy, Pszczynie, Strzebiniu, Gostyniu Śląskim, Suchej Górze i 
Brzezince, skąd przybył do Brzezia i pełnił obowiązki proboszczowskie do 
końca marca 1966 roku.

15.08 1978 - ks proboszcz Alojzy Ostrowski sprawuje pierwszą Mszę 
św w brzeskim kościele i ofiaruje ją za + Pawła VI, który zmarł 
05.08 1978r.

22 08.1979 - ks. Dziekan Alfred Blaucik przekazuje parafię ks Ostrowskiemu 
26.08 1978 - wybór Jana Pawła I
27 08 1978 - spotkanie Rady Parafialnej, ustalono, że funkcje katechetki,

organistki i zakrystianki będą pełnić Siostry Maryi oraz omówiono 
remonty kościoła i cmentarzy

28 09 1978- umiera Jan Paweł I - Msza św. 02.10
16.10 1978 - wybór Jana Pawła II - Msza św 22.10 
02 02 1979 - Dzień modlitw w intencji Jana Pawła II 
08 03 i 11 03 1979 - Parafialne Dni Stanowe 
2-10 06 1979 - I pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, parafianie 

spotykają się z Papieżem na Jasnej Górze i Oświęcimiu
15 06 1979 - pierwsze rekolekcje Dzieci Maryi w klasztorze
27-28 10.1979 - Wizytacja kanoniczna ks bpa Czesława Domina, suf 

katowicki - bierzmowano 79 osób
04 11 1979 - odczytano list pasterski o przeniesieniu Seminarium 

Duchownego z Krakowa do Katowic
12 02 1980 - pierwszy wyjazd parafian do pracy przy seminarium w 

Katowicach - będzie ich 14
12 05 1980 - władze państwowe me udzielają zezwolenia na procesje 

Dni Krzyżowych
25.05 1980 - procesja ku czci św Urbana wyrusza bez pytania o 

pozwolenie władz i tak będzie przez całe lata
08.1980 - rozpoczynają się budzić niepokoje społeczne
21 08 1980 - umiera ks. Rudolf Adamczyk
29 08 1980 - początek strajku na kopalniach
31 08 1980 - podpisano porozumienia społeczne - powstaje Solidarność 
28 09 1980 - odczytano komunikato nominacji biskupiej Janusza Zimniaka 

-konsekracja 04 11
12 1980 - w zakładach brzeskich powstaje Solidarność
01.05.1981 - Msza św w intencji Solidarności i poświęcenie krzyży do 

lokali związkowych
13 05 1981 - zamach na Jana Pawła II
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16.06 1981 - Niedziela rekolekcji zamkniętych
10-11.1981 - trudna jesień - strajki
12- 13.12 1981 - wprowadzenie stanu wojennego- internowani w parafii,

przesłuchania; "wielka" modlitwa w parafii
13 10 1982 - parafialne czuwanie w katedrze przed obrazem MB 

Częstochowskiej
25 03 1983 - przez 5 min biją dzwony i oznajmiają rozpoczęcie Roku 

Odkupienia
16-23.06 1983 - II pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, parafianie 

spotykają się z Papieżem na lotnisku w Katowicach 120 06/
18 08.1983 - spotkanie parafian z obrazem MB Częstochowskiej w

Wodzisławiu
25.12.1983 - Msza św z okazji 50. urodzin ks. Ostrowskiego
19 03.1984 - Msza św z okazji 25. lat kapłaństwa ks. Prób. Alojzego

Ostrowskiego. Jubilata odwiedził w tym dniu ks bpB Bednorz 
20.03.1984 - w Brzozowicach-Kamieniu pogrzeb matki ks. prob.-śp Marii 
31.03-1.04.1984 - Wizytacja kanoniczna ks bpa Janusza Zimniaka, suf.

katowicki - bierzmowano 85 osób
06 05.1984 - Niedziela powołaniowa
12.12.1984 - ks bp Zimniak spełniając prośbę parafian przesyła do “Centry " 

list w sprawach ekologicznych
03 1985 - powstaje grupa lektorów i schola
18 06 1985 - Jan Paweł II zwalnia zobowiązku bpa Ordynariusza Bednorza

- mianuje nowym bpem Ordynariusza ks Damiana Zimonia - 
konsekracja 29.06

31.05.1986 - w Lubomi ks. bp Czesław Domin bierzmował 66 osób
06 1986 - rozpoczęcie procesu beatyfikacji s. Laury Meozzi
8-14  06.1986 - III pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, parafianie udają 

się na Jasną Górę
07.06.1987-15.08.1988 - Trwa Rok Maryjny - wprowadzono zwyczaj 

odmawiania różańca przed każdą Mszą św., odnowiono kaplice 
i figury maryjne

20 06 1987 - Msza św z okazji 50 lecia kapłaństwa ks. Bertolda Hojki
25 02 1988 - nominacja biskupia ks Gerarda Bernackiego

-konsekracja 16 04.
28 04.1988 - w Lubomi ks bp Janusz Zimniak bierzmuje 65 osób
31.03.-1.04 1989 - Wizytacja kanoniczna ks bpa Czesława Domina - 

bierzmowano 35 osób
12 04.1989-umierabpBednorz
03.05.1989 - poświęcenie kościoła w Adamowicach-budowniczy 12 razy 

kolektował w nasze parafii
07.05 1989 - Parafialna Niedziela Powołań
26 04 1989 - w Pogrzebieniu ekshumacje zwłok Sługi Bożej S Laury Meozzi
17 07 1989 - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą

Apostolską a rządem PRL
15.08 1989 - po wielu latach znowu dzień wolny od pracy
29 08 1990 - ks. Józef Cop zostaje kapelanem Sióstr Maryi
01 01.1991 - zmiana nazwy ulic: z Zbowidowców na abpa Józefa Gawliny

i Janka Krasickiego na por Serafina Myśliwca
22.01 1991 - czuwanie nocne o prawną ochronę dziecka poczętego 
25.02.1991 - Msza św. z okazji 80. urodzin ks Hojki
10 04.1991 - w Lubomi ks. bp Gerard Bernacki bierzmuje 80 osób
1-9.06.1991 - IV pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny

- parafianie udają się do Kielc
13- 16 08 1991 - 2 część IV pielgrzymki na Światowy Dzień Młodzieży

w Częstochowie - 20 młodych parafian pielgrzymuje pieszo do 
Częstochowy

28.08 1991 - umiera ks. Hojka
1-2.02.1992 - nocne czuwanie parafian w Pszowie
17/18 03 1992 - w nocy pożar szkoły
03 06.1992 - Msza św. z okazji 25 lat kapłaństwa ks J. Copa
12.07.1992 - Msza św. z okazji 75 lat działalności Sióstr Maryi
19 05.1992 - umiera ks. bp. Józef Kurpas
18 11.1992 - Msza św. z okazji 100 rocznicy urodzin abpa Józefa Gawliny 
20-21.03 1993 - Wizytacja kanoniczna ks bpa Gerarda Bernackiego-

bierzmowano 52 osoby
11 04 1993 - ukazał się pierwszy numer Brzeskiego Parafianina redagowany

przez: Ks Józef Cop, Małgorzata-Rother Burek i Florian Burek
08 08 1993 - Msza św. z okazji 50. lecia pracy duszpasterskiej

ks Alojzego Niedzieli

15 08.1993 - Msza św. z okazji 15. lecia pracy duszpasterskiej
ks. Alojzego Ostrowskiego

13.10.1993 - odbudowaną szkołę poświęcił ks. prałat Wiktor Skworc 
15.10.1993- umiera ks. Wołowczyk: Msza św. pogrzebowa 21.10.
12.1993 - ukazuje się kalendarz pod redakcją BP "Brzeskie Krzyże'94" 
20 03.1994 - Msza św z okazji 35 lecia kapłaństwa ks Ostrowskiego (
12.1994 - ukazuje się kalendarz pod redakcją BP "Brzeskie Kaplice‘95" , 
15 03.1995-w Lubomi ks bp Gerard Bernacki bierzmuje 57 osób 
22.05.1995 - pielgrzymka Jana Pawłalldo Skoczowa,parafialna pielgrzymka * 1 * * 4 5 6

udała się na to spotkanie
28.07.1995 - Msza św. z okazji 75. lecia klubu sportowego w Brzeziu
12 1995 - ukazuje się kalendarz pod redakcjąBP “Jubileusz 90-lecia kościoła 

w Brzeziu N/Odrą 1906-1996"
30 03 1996 - ks prób Alojzy Ostrowski przechodzi na rentę
04-05 1996 - administruje parafią ks Stanisław Nocoń 
05.05.1996 - poświęcenie sztandaru OSP w Brzeziu
26.05.1996 - Msza św. z okazji 120. rocznicy śmierci ks Jana Schneidera

i60. rocznicy śmierci S M. Dulcissimy
- pożegnanie ks prób. Ostrowskiego
- poświęcenie groty fatimskiej
- ukazuje się pod redakcją BP kalendarz upamiętniający 
w/w rocznice na rok 1997

01 06.1996 - obejmuje urząd proboszcza ks. Antoni Pieczka
W latach 1978-1995 było:
645 - chrztów
291 - ślubów
491 - pogrzebów
535 -1 Komunii św.
519 - bierzmowanych
1 635 811 - rozdano Komunii św.

Obecny proboszcz ks. Antoni Pieczka urodził się 25 08 1938 roku 
w Lędzinach jest synem Karola i Weroniki zd. Błotko Maturę uzyskał w 
Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu Starym, ukończył Śląskie Seminarium 
Duchowne w Krakowie po czym przyjął święcenia kapłańskie 14 06.1964 
roku w katedrze katowickiej z rąk ówczesnego bpa koadiutora Herberta 
Bednorza Jako wikariusz pracował w: Lędzinach, Orzeszu, Podlesiu Śl., 
Piśnikach, Radoszowach, Radzionkowie i w Zabrzu - Kończycach. Jako 
proboszcz był w Zwonowicach gdzie wybudował kościół i w Łaziskach- 
Bradzie skąd przybył do parafii w Brzeziu.

26 05.1996 - uczestniczy w uroczystości z okazji 120. rocznicy śmierci ks.
Jana Schneidera i 60 rocznicy śmierci S M Dulcissimy gdzie w 
czasie uroczystej Mszy św ks. bpG. Bernacki przedstawiłgo jako 
proboszcza w brzeskiej parafii

01 06.1996 - obejmuje urząd proboszcza
22 09.1996 - Msza św. z okazji 35. lecia kapłaństwa ks. Pawła Gelnego 
10 11.1966 - Wydano specjalny numer Brzeskiego Parafianina w całości 

poświęcony 90 tej rocznicy poświęcenia kościoła.
18.11 1996 - Udział ks. abpa Zimonia w uroczystościach związanych z 

obchodami 90-tej rocznicy poświęcenia nowego kościoła w 
Brzeziu. Przygotowanie parafii i kościoła do uroczystych 
obchodów rocznicowych.

Id

W opracowaniu wykorzystano materiały:

1 Archiwum Kurii Metropolitajnej w Katowicach
2. Archiwum Prowincjonalne Sióstr Maryi w Katowicach
3. Archiwum parafii św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu
4 Archiwum klasztoru Sióstr Maryi w Brzeziu nad Odrą
5 Ks, Jończyk M, Bogu dziękujcie ...Zaborze 1994
6 Kapellari E, Święte znaki, W-wa 1894
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Nowy murowany kościół w Brzeziu
Pierwsze starania o nowy 

kościół w Brzeziu

, O brzeskim kościele niewiale napisano
W oparciu o archiwum brzeskiej parafii udało się 
zebrać niektóre fakty, które są do historycznego 
opisu naszego kościoła dość istotne 
Skorzystaliśmy też z innych, nowych poznanych 
źródeł Na wstępie, już natrafiono na nieznane 
fakty związane z początkiem starań o nowy 
kościół w Brzeziu Z powodu szczupłości miejsca, 
na łamach tego numeru BP podamy tylko ogólny 
zarys uzyskanych informacj, z którymi chcemy 
się z czytelnikami podzielić Na wstępie cytaty o 
brzeskim kościele z dostępnych pozycji 
książkowych na temat kościoła w Brzeziu

"W roku 1888 zaczęto rokowania z 
patronem (fiskusem pruskim) co do budowy 
nowego większego kościoła Pierwszy bardzo 
piękny plan i rysunek nowego kościoła został 
odrzucony przez rejencję w Opolu, która sama 
sporządziła drugi rysunek, który został znowu 
odrzucony przez ministra Minister kazał 
sporządzić trzeci rysunek w Berlinie Według 
tego ostatniego rysunku rozpoczęto budowę 
kościoła w roku 1904 "

Dodatkowe informacje na temat 
pierwszych starań o nowy kościół odsłaniają 
dokumenty archiwalne

Starania o budowę kościoła dla 
miejscowości Brzezia i Nieboczów, które od 
niepamiętnych lat stale są ze sobą związane 
tradycją kościelną poparł proboszcz z 
Pogrzebienia ks Muras następnie ks. Józef 
Nowak, on to redaguje pisma i do niego 
kierowana jest korespondencja Równolegle do 
pisemnych starań w rejencji w Opolu i władzach 
pruskich, było przygotowanie placu pod budowę 
Wyciąg z map geodezyjnych upatrzonych działek 
gruntu nosi datę 25 października 1892 roku i 
obejmuje grunty : Solich Johanna zamężna Fiołka 
II (od strony obecnej szkoły) o powierzchni 19ar 
62m2, Solich Franciszek i Johanna (od strony 
drogi na probostwo) o powierzchni 21ar 53m2 
oraz działka będąca w dzierżawie przez Wynglorz 
Józefa zamężna Bisaletz (róg od ul. S. Myśliwca 
i drogi na prób ) o powierzchni 5ar 31 m2 którą 
w imieniu Gminy reprezentował fojt Karol 
Gawliczek Po uzykaniu zgody (dziś użylibyśmy 
określenia lokalizacji), w roku 1898 ks prób 
Nowak był zmuszony zaniechać sprawę 
budowy kościoła w Brzeziu bo został powołany 
na proboszcza do Lubomi W roku 1899 
proboszczem parafii pogrzebieńskiej. do której 
wówczsas również Brzezie i Nieboczowy 
należały zostajeks prób Karol Riedel, on staje się 
budowniczym kościoła, a do Brzezia od samego 
początku miał upodobanie

"W dniu 25 września 1904 roku na 
odpust Sw Mateusza i Macieja położono 
uroczyście kamień węgielny pod nowobudowany 
kościół w obecności wielu księży z okolicy i 
bardzo licznie zgromadzonego ludu Ks dziekan 
Kałuża z Rogowa wygłosił polską przedmowę, 
poczem ks prób Riedel z Pogrzebieniaodczytał 
dokument, który wmurowano w kamień węgielny. 
Po ceremonii położenia i zamurowania kamienia 
węgielnego, dokonanej przez ks dziekana Kałużę, 
powrócono w procesji do starego kościółka 
gdzie udzielono wiernym błogosławieństwa 
Budowa nowego kościoła postępowała z wielką 

szybkością Dnia 3 października 1906 roku 
wciągnięto trzy dzwony na wieżę nowego 
kościoła, a już w niedzielę 4 listopada tegoż roku 
odbyło się jego poświęcenie, którego dokonał ks 
prób Riedel z Pogrzebienia Kazanie polskie 
wygłosiłzasłużony ks Wajda z Kielczy (urodzony 
w Nieboczowach, ochrzczony w Pogrzebiemu 
w Brzeziu odbyłysięjegoprymicje przyp autora) 
Po nabożeństwie przeniesiono Przenajświętszy 
Sakrament ze starego kościółka do nowej 
świątyni.

W roku 1907 rozebrano stary kościółek 
Niedługo potem, powstaje w Brzeziu w dniu 17 
listopada 1911 roku samodzielna parafia, do 
której nadal przynależą Brzezie i Nieboczowy

Budowa nowego kościoła staje się 
faktem ale też na pewno nie będzie to pierwszy 
kościół na terenie Brzezia

Ciągłość tradycjii 
chrześcijańskiej u Brzeziu

Jakie zatem przesłanki pozwalają 
twierdzić, że budowa kościołów w Brzeziu to 
stara tradycja Na takie twierdzenie wskazuje 
historia naszego śląskiego regionu, ziemi 
raciborskiej Chrześcijaństwo zaczęło docierać 
na Śląsk z chwilą powstania państwa 
wielkomorawskiego "Książę morawski Wojmir I 
ugruntował potęgę swego państwa około 830 
roku przyjęło ono chrześcijaństwo w roku 845 
Jego następca Rościśław sprowadził w 863 roku 
jako misjonarzy braci Cyryla i Metodego, którzy 
zaczęli umacniać ewangelię w jego państwie, 
ich uczniowie byli wysyłani na Śląsk i do 
Wielkopolski Jak długo istniało państwo morawskie 
wpływ chrześcijaństwa na południowe ziemie 
polskie, wtymina Śląsk, był zapewniony. Kolejny 
władca. Świętopełek dzieli państwo 
wiełkomorawskie między trzech synów, co jest 
powodem rozpadu państwa Nię wiadomo kiedy 
ziemia śląska znalazła się pod władzą czeskich 
Przemyślidów. Prawdopodobnie około 921 roku 
za Wratysława I, i w ten sposób Śląsk pod 
względem zależności kościołów był przez 
pewien czas częścią diecezji praskiej Ziemia 
śląska znalazła się przed rokiem 990 pod 
panowaniem Księcia Polan, którym był Mieszko 
I - od 966 roku już chrześcijański władca. Z 
wchwilą odzyskania przez Mieszka I ziemi 
górnośląskiej około 990 roku chrześcijaństwo 
już miało swoich wyznawców przynajmniej w 
górnej warstwie śląskich panów " Jak wyglądały 
miejsca praktyk kultu chrześcijańskiego trudno 
dziś jednoznacznie powiedzieć Na pewno 
obiekty sakralne najpierw budowano na zamkach, 
grodach czy w zabudowie bogatych panów W 
roku 1000 została w Polsce erygowana 
metropolia gnieźnieńska z podległymi 
biskupstwami między innymi w Krakowie i 
Wrocławiu, a zatem istnieć musiały tez parafie 
z kościołami Właściciel wsi który przyjął 
chrześcijaństwo starał się szerzyć wiarę wśród 
swoich poddanych stąd budował kościół 
Konstanty Kowol w swojej książce Historia 
przeszłości kościołów nad Odrą przytacza 
logiczne rozumowanie o tym, że już w 1060 roku 

istniał kościół w Jedłowniku Dotychczas nie 
wyjaśniono dlaczego kościół i parafia w Brzeziu 
obok kościołów w Jedłowniku i Rogowach 
znalazły swoje zwierzchnictwo w 
archiprezbitariacie żorskim W roku 1230postaje 
archidiakonat opolski w którym wymienia się 16 
archiprezbiteriatów /obecnie zwane dekanatami/ 
w tym Żory, Racibórz. Wodzisław i in Ta 
przynależność do Zor trwa dość długo, bo 
jeszcze w spisie świętopietrza z 1447 roku 
archiprezbiteriatu raciborskiego /19 parafii/ me 
znajdujemy Brzezia, dopiero w protokole 
wizytacyjnym biskupa z 1679 roku Pogrzebień z 
Brzeziem znalazło się wobrębie archiprezbiteriatu 
raciborskiego. Powszechnie uznaje się że 
organizacja archiprezbiteriatów jest o wiele 
starsza od archidiakonatów Taki stan rzeczy 
znajduje wytłumaczenie w tym, że nasza 
miejscowość była w strukturze kościoła o wiele 
wcześniej, zanim powstałarchidiakonatopolski 
W początkowych czasach na naszym terenie 
było mało kościołów i archiprezbiteriat żorski 
podlegał bezpośrednio diecezji we Wrocławiu Z 
opisu starych kościółków wynika ze były one 
bardzo małych rozmiarów i prostej konstrukcji 
podobne do wiejskich chatek, z niewielką 
wieżyczką z krzyżem na szczycie, w której 
później umieszczano też dzwon

Z historii naszej parafii, tej 
udokumentowanej, wynika, że miejscowość 
zwana Bresa. Breza czy Brzezie istnieje od 
1223 roku, zaś pierwszy kościół pw Mateusza 
i Macieja istniałjuż w 1331 roku O następnej 
budowie wzmiankuje się w roku 1614, a zatem 
pierwszy kościół przetrwał około 280 lat Kolejny 
kościół buduje się od roku 1679 (nowe większe 
fundamenty wokół istniejącego kościółka z 1614 
roku) do 1746 roku (służy 132 lata) Kolejny, 
murowany kościół zostaje oddany do użytku 
parafian w 1906 roku, zatem ostatni drewniany 
kościółek służył przeszło 150 lat

Z braku miejsca, w tym opisie me 
będziemy podawali przykładów ciągłości jaką 
wykazali nasi przodkowie do pieczołowitego 
pielęgnowania elementów z poprzednich 
kościółków Jednak przy budowie nowego 
kościoła, który służy parafianom do dnia 
dzisiejszego, i który w tym roku obchodzi swoje 
90-lecie istnienia, nie sposób o tym me wspomnieć 
Tak było i tym razem, gdy planowano wystrój w 
nowym kościele Nie zmienia się tez miejsce 
kościoła we wsi mimo, że takie zamiary były 
Ostatni wymurowany kościół jest oddalony od 
poprzedniego zaledwie o 70m

Aby tradycji stało się zadość 
przygotowanie do budowy nowego kościoła 
musiało odbywać się z uwzględnienie istniejącego 
stanu posiadania starego pięknego drewnianego 
kościółka Zauważmy tez ze w Brzeziu nigdy nie 
wspomina się o zniszczeniu jakiegokolwiek 
kościoła, o czym wspomnianojuż w poprzednim 
artykule ks.Copa

Przytoczone wywody miały na celu 
uzmysłowienie nam z jakimi starymi elementami 
możemy się spotkać w naszym kościele, o czym 
niejednokrotnie sami nie wiemy ale intuicyjnie 
wyczuwamy
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rygotowanie budowy nowego 
kościoła

Budowa nowego kościoła w Brzeziu 
rzedzona była wieloma wizytacjami. Znana 

opinia o starym kościółku, że jest bogaty i 
jdzonyze smakiem Nie można jednak ukryć 
u. ze zauważono przeładowanie w jego 
troju. Przytoczone opinie nie były obce 
Jzom kościelnym i państwowym stąd troska 
laksymalne wykorzystanie tego dorobku w 
;ym kościele a tym samym uzyskania 
townych oszczędności w kosztach budowy 

tylko sprawy kosztów, decydowały przy 
rządzamu kosztorysu nowego kościoła, ale i 
e elementy, jak troska, aby wrażenie 
styczne ze starego kościółka było zachowane 
iowym kościele, stąd szczegółowe instrukcje 
lektantów jak ma być pomalowany sufit 
prezbiterium w nowym kościele aby był 
lobny do kolorystyki w starym kościele Ów 
kit ze złotymi gwiazdkami na suficie w naszym 
vym kościele podziwiali nasi przodkowie 
nm go zamalowano na wzorek z motywami 
linnymi.

W wykazie kosztorysu pod pozycją 
oty stolarskie wymienia się osadzenie dwoje 
wi ze starego kościółka w nowym jako 
jytkowe i cenne, przeniesienie i osadzenie 
arza głównego wraz z dwoma ołtarzami 
ćznymi oraz inne przeróbki drewnianych 
mentów chociażby na przykład przeniesienie 
nowego kościoła belki z krzyzem Chrystusa 
ostaciami sw Jana i Marii matki Jezusa pod luk 
epiema prezbiterium. W pracach malarskich 
:ewidziano malowanie starego konfesjonału 
ś nowe ławki musiały mieć kolor ciemno- 
ibieski, tak jak było w starym kościele Trzy 
ire dzwony (z 1768- Józef, z 1616 fund 
.■zwicz oraz najstarszy Ave Marija gratia 
>na” z okresu średniowiecza) trzeba zdjąć 
starej, mocno zmurszałej wieży, iprzygotować 
licowania w nowej wieży tak aby było miejsce 
czwarty największy dzwon który projektanci 

zewidywali(PIUSX) Podobne wskazówki na 
ace adaptacyjne wyposażenia w nowym 
ściele przy różnych pozycjach tez występują

Kosztorys to wykaz głównych robót 
> wykonania z podaniem przewidywanych 
isztów przed przystąpieniem do budowy i 
>ok planów rysunkowych stanowi dokumentację 
ojektowanego kościoła

Wykaz pozycji w kosztorysie 
Roboty ziemne 
Roboty murarskie 
Materiały do budowy

Roboty asfaltowe (izolacyjne)
211,72 "

467.82 marek
15903,74
30172,09 "

Roboty kamieniarskie 2500+1396,48
I Roboty wewnętrzne z materiałami

600+14851 17
II Roboty(Stakerarbeiten) 399.27 "
III Prace kowalskie i zbrojeniowe 1543,20 

< Prace dekarskie, dachówka ceramiczna
4911.84

Prace dekarskie, krycie miedzią 
1250+9548,22

J. Prace blacharskie 356,25
J. Roboty stolarskie i materiały

203+11777,99
III Roboty ślusarskie 
CIII Roboty szklarskie 
CIV. Roboty malarskie 
(V Roboty sztukatorskie 
CIV Roboty zduńskie 
(V Roboty różne

675.00 ■
1726,90 " 
823+5699,23 "
430,00 "
60,00 " 
8124+12869,00 “

Suma 113000,00 marek 
^oprawki - korekta na sumę 13500+ marek 
Tazem koszt inwestycji ma wynosić: 

126000,00 marek

Kosztorys podpisano do realizacji w 
Berlinie w dniu 24 grudnia 1903 roku a zatem 
można było rozpocząć budowę od nowego roku 
1904 Projektantem naszego kościoła jestJ.F 
Kuballa(tak wynika z treści jednego z 
dokumentów) Prawdopodobnie on też jest 
autorem trzech projektów które najpierw musiał 
zmieniać wg skazówek rejencji w Opolu, 
następnie po raz trzeci musiał się stosować do 
zaleceń Królewskiego Rządu w Berlinie ten z 
kolei ostatecznie został po kolejnych 
uzupełnieniach, zatwierdzony do realizacji

Główną sprawą przy realizacji budowy 
kościoła są fundusze Na podstawie odpisu 
podziału kosztów wykonanego 18 stycznia 1904 
roku stwierdzamy że:

1 Koszty budowy kościoła mają wynosić
126000.00 marek

2 Gmina polityczna ma pokryć 1/6z 126000,00 =
21100,00"

3 7 pozycji w/g kosztorysu (nie związanych z
budowlą np ogrodzenie itp ) wyłączono z 
kosztorysu na sumę: 7250,00
do pokrycia przez parafian pozostała suma:

98150,00 marek

4 Na podstawie odpowiednich przepisówz 1902 
roku Kościelna Kasa Pożyczkowa ma udzielić 
pożyczkę bez % na budowę w wysokości:

25000,00 marek

5 Skarb państwa pokrywa zatem 2/3 z sumy 
73150.00= 126000-21100-7250-25000=

48777.00 marek

6 Gmina Kościelna pokrywa 1 /3 z sumy 73150
24380,00 marek

7 Z wyłączonych kwot (21100+7250+2438), 
które mają być pokryte przez parafian w postaci 
pożyczek oprocentowanych na 6% dochodzi 
oprocentowanie na sumę: 3163,00marek

8 Parafianie na budowę kościoła muszą pokryć 
w formie opodatkowania się na łączną sumę:

55893,00 marek

9 Na pokrycie wielu innych kosztów związanych 
z jego wystrojem parafiane i inne osoby 
dodatkowo ofiarowali znaczne lub mniejsze sumy 
wtym: J.E.Ks. Kardynał Knop z Wrocławia:

5000,00 marek 
Przemysłowiec Doms z Raciborza.

3000,00marek

Nastał czas intensywnej budowy dla 
całej parafii, a szczególnie dla odpowiedzialnych 
za poszczególne zadania do wykonania Główny 
budowniczyp Reinhold Beyer,( Przedsiębiorstwo 
budowlane z Raciborza), oraz ks prób. Karol 
Riedel modlą się o zdrowie i bezpieczną pracę 
dla swoich podopiecznych i śpieszą się bo 
wiedzą że kościół musi być gotowy za dwa lata. 
W roku nieparzystym nie dokonuje się 
poświęcenia kościołów a cztery lata budowy dla 
spragnionych własnej świątyni parafian z Brzezia 
i Nieboczów to za długo Wielu parafian potrafi 
podać wiele szczegółów z okresu budowy, 
szczególnie tych, w których uczestniczyli ich 
przodkowie, bo o nich w rodzinach się często 
opowiada przy różnych okazjach.

Budowa, poświęcenie, pierwsze 
lata w nowym kościele

Ks prób Karol Riedel 22 stycznia 
otrzymał z Berlina pisemną zgodę na budowę 
kościoła a już 18 lutego 1904 roku ks prób 
zawiadamia Generalny Wikariat w Opolu o 
faktycznym rozpoczęciu budowy nowego 
kościoła w Brzeziu

Z przytoczonych faktów wynika że 
prace budowlane trwały już od początku roku, 
gdy tymczasem uroczystość osadzenia kamienia 
węgielnego (opisana na wstępie) przypada na 
odpust św Apostołów Mateusza i Macieja 25 
września 1904 roku Nie wnikając w ówczesną 
retorykę, treść zawarta w dokumencie 
znajdującym się w kamieniu węgielnym została 
odczytana przez ks Riedla i zawiera następujące 
stwierdzenia

W imię Trójcy Przenajświętszej w imię 
Ojca, Syna i Ducha św Amen w 1331 roku w 
Brzeziu istniał kościół św Mateusza i Macieja. 
1614 wybudowano drugi kościół. 1679 
rozpoczęto a zakończono w 1746 roku budowę 
trzeciego kościoła, który me mieści 3000 wiernych 
z Brzezia i Nieboczów Z ramienia władz 
kościelnych w Opolu nadzór nad budową 
sprawuje budowniczy Ludwig Schneider z uwagi 
na to że zachodzi potrzeba wykorzystania 
trzech ołtarzy i trzy dzwony ze starego kościoła W 
tym czasie pontyfikat sprawował Pius X (17 rok), 
panował cesarz Wilchelm II (18 rok), diecezję 
wrocłwską kierował ks J E kardynał Kopp, 
Ludwig Tischmeier był prezydentem Opola, 70 
letni hrabia Franciszek Ballestrem z Planiowitz 
drugi raz był prezydentem w Reichstagu, z 
Raciborza baurat Hensel (inspektor nadzoru), 
główny budowniczy Reinchold Beier z Raciborza, 
ks prób, z Pogrzebienia Karol Riedel. Na koniec 
: Niech żyje Jezus i Maria Amen W 1909 roku 
ponownie (prawdopodobnie przy wmurowaniu 
marmurowej płyty z datą wmurowania kamienia 
węgielnego) dopisano w dokumencie zdanie: 
-Kościół będzie ładniejszy jak oczekiwano, ale te 
dwa pierwsze rysunki były jeszcze dużo 
ładniejsze-

W tym opracowaniu nie będziemy 
prezentowali rysunków konstrukcyjnych 
budowanego kościoła ani nie podamy 
szczegółowych rozmiarów jego konstrukcji Nie 
będziemy też poruszali zakresu robót, które 
musiały być wykonane i kto je wykonywał 
(dotychczas nie natrafiono na odpisy 
dokumentów zawartych na wieży kościoła) Do 
wykonania było wiele prac jednak starano się 
jak najszybciej doprowadzić budowę do stanu, 
aby można było dokonać poświęcenia kościoła w 
przewidzianym terminie. Jak już podano na 
wstępie, poświęcenia nowego kościoła dokonał 
ks Riedel w dniu 4 listopada 1906 roku

Gotowe są okna i witraże, wprawiono 
drzwi, pomalowano 52 mb belek na suficie, 
wykonano polichromię na suficie o powierzchni 
przeszło 525 m2, wykonano 49 ławek dla 
dorosłych parafian oraz ławki na chórze i ławk 
dla dzieci. Wykonano balaski. odmalowane 
konfesjonał i ambonę Podłogę wykonano we 
wrześniu z płytek ceramicznych. W kościele 
musiały być zawieszone oba żyrandole, mniejszy 
firmy Louis Runge z Berlina a większy (rorotnik) 
firmy F Schlossarek z Wrocławia. ponieważ były 
zafundowane specjalnie na uroczystość 
poświęcenia kościoła w 1906 roku Królewski 
urząd nie wyraził zgody na urządzenie drugiej 
zakrystii /po prawej stronie głównej nawy 
kościoła/ Kościół był pokryty dachówką i 
częściowo blachą miedzianą - krycie blachą 
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rozpoczęto we wrześniu i trwało do wiosny 
1907 roku Na kościele nie było-Zegarów, ale 
jeszcze 1906 roku ks prób Riedel znalazł firmę 
C Weiss z Głogowa która ostatecznie 24 sierpnia 
1909 roku nastawia godziny na wieży brzeskiego 
kościoła Dzwony w nowym kościele znalazły 
swój opis w kosztorysie budowy zatem już 21 
lipca 1904 roku pojawia się firma F Otto (odlewnia 
dzwonówjz Hemehngen Z uwagi na stały nadzór 
ze strony władz kościelnych sprawa dzwonów 
wymagała specjalnej uwagi ze względu na to. 
ze istniejące trzy stare dzwony ze starego 
kościółka musiały być zawieszone bez 
jakichkolwiek zmian zaś czwarty dzwon o 
wadze 9 cent (450 kg) miał być odlany w ten 
sposób aby uzyskane dźwięki wszystkich 
dzwonów razem dawały z góry określony 
akord w brzmieniu (pierwotnie A H.Cis.D 
ostatecznie zostało Fis.A,Cis.D). Z uwagi na tak 
duże rozmiary dzwonu, do przetargu stanęła 
druga firma odlewnicza Franz Schiling odlewnia 
Apolda w Churmgen 19października 1906roku 
nowy dzwon zawisnął na wieży kościelnej 
Obejście kościoła nie miało ogrodzenia ani bram 
ale już 6 lipca 1907 roku Królewski urząd w 
stanowczym tonie ingeruje, że postawiono 
bramę wejściową do kościoła (od strony szkoły 
i starego cmentarza) na wiejskiej drodze, a zatem 
trwały już prace przy budowie ogrodzenia (155,5 
mb murowanego ogrodzenia z cegieł oraz 120 
mb metalowego ogrodzenia) W roku 1919 
natrafiono na wykonawcę metalowej bramy do 
kościoła (Johann Koch. Racibórz), 
prawdopodobnie tej, od strony szkoły i klasztoru 
Do kościoła wchodziło się po trzech kamiennych 
stopniach Nie było jeszcze malowania ścian 
malowidłami kolorowymi Ołtarze ze starego 
kościółka przeniesiono dopiero w roku 1907 
Zgodnie z założeniami projektowymi przewidziano 
nowe organy 12 głosowe, co od razu było 
obwarowane klauzulą że są to organy o wiele 
za małe na tak duży kościół, zatem jeszcze 1 
marca 1913 napotykamy na szczegółowe 
określenia związane z rozbudową możliwości 
głosowych tych organów tak, że w opisie 
nowych możliwości organów wymienia się az 
24 głosy W dniu poświęcenia były zabudowane 
nowe 12 głosowe organy wykonane przez firmę 
Schlag & Sochne ze Świdnicy Ta sama firma 
proponuje zakup, po cenie złomu, starych 
organów ze starego kościółka ale czy parafia z 
propozycji skorzystała tego nie stwierdzono 
Z darów na poświęcenie kościoła należy 
wymienić wieczną lampę, która oznajmuje. ze w 
tabernakulum znajduje się Chrystus pod postacią 
Chleba Wiele można by było wymieniać, tym 
bardziej, że w roku następnym po poświęceniu 
nowego kościoła został rozebrany stary kościoł 
z kórego wszystkie nadające się do użytku 
elementy znalazły się w nowym kościele Na 
uwagę zasługują dwa konfesjonały, chrzcielnica 
ambona, która została niedługo potem 
unowocześniona i wzbogacona nowymi 
rzeźbami i figurami ewangelistów, 14 obrazów 
drogi krzyżowej 17 innych obrazów treści 
religijnej, 1Ź różnej wielkości krzyży 15 figur 
różnej wielkości, Boży grób, baldachim z 1901 
roku

Porównując kolejne pozycje 
inwentarzowe ze starego kościółka i w nowym 
kościele z roku 1914 zauważymy, ze na 226 
pozycji inwentarzowych ze starego kościoła 
aż 185 pozycji znalazło się w nowym spisie 
Oczywiście pojawiają się nowe pozycje, nowe 
zakupy czy fundacje osób prywatnych 
Wycofano starsze zużyte czy wręcz 
niepotrzebne. Na dzień dzisiejszy niewiele 
pozostało z tamtego wystroju, ale też i kościół 
dziś ma zupełnie inny styl.

Kolejne zmiany w kościele w 
okresie 90. lat

Nowy kościół po uroczystości 
poświęcenia zaczyna spełniać swoje zadanie 
Kolejni proboszczowie najpierw ten kościół 
wypełniają potrzebnymi do liturgii elementami, 
potem go upiększają Następnie zaczyna się 
okres wymiany elementów, które me pasują do 
nowego, tak stało się z amboną która po przeróbce 
staje się ładniejsza Nowe czasy wymuszają 
dalszą przeróbkę np z powodu pojawienia się 
w lutym 1927 roku prądu elektrycznego Jest to 
okazja do kolejnej modernicacji starych elementów 
i dokonania kolejnych renowacji Każdy nowy 
proboszcz ma swoją wizję kościoła ale też czas 
niesie potrzeby w zakresie utrzymania 
wewnętrznego i zewnętrznego ładu w kościele 
wzwiązku z pojawiającymi się zmianami w liturgii 
kościoła jak i zmianami sytuacji społecznej w 
której wypadło mu pracować Z czasem zaczyna 
się pojawiać potrzeba napraw i konserwacji 
kościoła Moda nie omija tez kościoła stąd chęć 
unowocześniania naszej świątyni według 
nowych trendów Znikają stare elementy 
pojawiają się nowe jak stało się z bocznymi 
ołtarzami Kolejne malowania są tego wyraźnym 
przykładem Dziś musimy przyznać że zmiany 
poczynione w naszym kościele na przestrzeni 
90. lat jego istnienia poszły we właściwym 
kierunku bo nasz brzeski kościół w opinii każdego 
przybysza z innych parafii jest bardzo ładny i robi 
wrażenie bardzo nowoczesnego W niczym me 
zaniechano poszanowania dla tradycji, dla 
szacunku wobec naszych przodków, czego 
dowodem jest główny ołtarz, organy, ambona, 
konfesjonał i wiele zabytkowych elementów 
używanych czy stanowiących stały wystrój 
kościoła Spróbujmy prześledzić niektóre zmiany 
w naszym kościele patrząc na obecny kościół

Ołtarz główny

Jak już wspomniano ołtarz główny 
należy do starszych elementów w naszym 
kościele Pochodzi z roku 1701 wykonany w stylu 
barokowym zaś me jest wykluczone że niektóre 
jego elementy zostały tu wykorzystane z 
poprzednio używanych ołtarzy W całości został 
przeniesiony ze starego kościoła bez 
jakichkolwiek przeróbek, uzupełniono jedynie 
wypełnienie całej szerokości prezbiterium W 
okresie minionych 90 lat próbowano różnych 
możliwości w jego ustawieniu By) czas, że 
nadbudowa ołtarza była na ścianie tak. ze była 
możliwa ofiara parafian między stołem ołtarza a 
jego górną częścią

W roku 1927 ks Borzucki zapisał w 
kromceże na okazję wizytacji ks bpa Lisieckiego 
w naszej parafi dokonano gruntownej renowacji 
wystroju kościoła, wtym odnowiono figury ołtarza 
głównego W związku z pojawieniem się prądu 
w naszym kościele obraz MB Niepokalanej 
uzyska) ramę z oświetleniem elektrycznym 
obrazu

Na zdjęciu z roku 1930 na szczycie 
ołtarza znajdowała się rzeźba św Jerzego ze 
smokiem, pochodzące jeszcze ze starego 
kościoła Po II wojnie światowej św Jerzy jeszcze 
jest na ołtarzu, zdjęto go prawdopodobnie w tym 
samym czasie gdyks Klimża usunął słoneczko 
które wieńczyło zdobienia ambony

W roku 1946 następuje przemalowanie 
ołtarzy na kolor jasno kremowy

W roku jubileuszu 50 lecia dokonano 
kolejnej gruntownej renowacji ołtarza Powraca 
ciemno - granatowy kolor Pojawia się nowe 
Tabernakulum Wykonano na nowo złocenia 
ołtarza. Nad Tabernakulum pojawił się wykonany 
ze srebra baranek

Niezmiennie na 
Tabernakulum stoi bardzo 
stary drewniany krzyz, 
którego pochodzenie sięga 
okresu późnego gotyku

Obraz MB 
Niepokalanej ulega) 
zmianom, co wykazało 
niedawno 
przeprowadzone 
prześwietlenie promieniami 
rentgena Ostatnie prace 
związane z tym obrazem 
to uzyskanie pierwotnej 
postaci, taką jaką oglądamy 
na zdjęciu Poprzednio MB 
Niepokalana miała ręce 
opuszczone, tak jakby 
unosiłasiędogory Podobną 
zmianę wykazało
prześwietlenie obrazu 
Archanioła Michała, gdzie 
zauważono zmianę w 
ułożeniu głowy

Kolejne prace 
związane z remontem 
ołtarza głównego są 
przeprowadzone w 1967, 
kiedy to kolejarz Izydor 
Gawliczek znany mistrz 
ślusarski wykonał 
pancerne Tabernakulum i 
ofiarował do kościoła 
parafialnego

T abernakulum 
było też przedmiotem 
renowacji w okresie 
gruntownego remontu 
całego kościoła za ks. 
Ostrowskiego W tym 
czasie odnowiono cały 
ołtarz i wykonano złocenie 
ozdób ołtarza
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Ołtarze boczne i ołtarzyki

Od samego początku w nowym 
kościele znalazły się dwa boczne ołtarze św. 
Anny po lewej stronie i św Józefa po prawej 
stronie, które w całości zostały przeniesione 
ze starego kościółka Ołtarze te, do niedawna 
były najstarszymi elementami w naszym kościele 
bo sięgały okresu z przed 1614

W roku 1927 wspomina się o obrazie 
MB Różańcowej W roku 1952 powstają dwa 
dodatkowe boczne ołtarze; Serca Pana Jezusa i 
Męki Pańskiej W roku 1959 pojawia się ołtarzyk 
św. Antoniego W tym samym czasie wspomina 
się o odnowieniu ołtarza Matki Boskiej Bolesnej

W roku 1960 w odpust św Anny 
poświęcono nowy ołtarz tej patronki Brzezia

Jeden z bocznych ołtarzy. Fot Archiwum

W odpust św Mateusza i Macieja 
poświęcono nowy ołtarz św. Józefa

W obu przypadkach nastąpiło usunięcie 
z kościoła nadbudowy dwóch najstarszych 
zabytkowych ołtarzy bocznych.

Parafianie pamiętają też ołtarz MB 
Częstochowskiej Sam obraz znajduje się jeszcze 
w naszym kościele

Na niektórych filarach znajdowały się 
małe ołtarzyki, które miały swojego opiekuna i 
zawsze były świeże kwiaty.

Obecny wystrój jest pozostałością po 
głównych ołtarzach bocznych. Po prawej stronie 
widzimy kompozycję składającą się z figur 
pochodzących z obu unowocześnionych ołtarzy 
bocznych, w środku figura św Anny Po lewej 
stronie, nad wejściem do zakrystii pozostała 
jedynie figura św Józefa W obu przypadkach 
trudno użyć słowa ołtarz, bo są to raczej dekoracje

Malowania kościoła

Jak już wspomniano pierwsze Msze 
św po poświęceniu, były odprawiane w skromnej 
scenerii, jednak zmiany na lepsze odbywały się 
w bardzo szybkim tempie Malowanie ścian 
zostało ukończone na początku 1907 roku 

Pierwsze potrzeby odnowienia malowań 
pojawiają się po roku 1927, kiedy to w kościele 
pojawia się światło elektryczne zamiast 
kopcących świec Lata 30-te były okresem zastoju 
w pracach przy kościele w 1938 roku umiera 
proboszcz ks Borzucki Ożywienie w pracy 
duszpasterskiej wprowadza ks Bołda Ks Fross 
zostaje następnym prób w brzeskiej parafii

Pierwsze malowanie całego kościoła 
rozpoczęto jeszcze za polski, przed II wojną

Fot.Archiwum
światową, a ukończono w czasie wojny Istotną 
zmianą jest pojawianie się wyraźnych konturów 
aniołów czołowej ściany prezbiterium Pozostałe 
rysunki pozostają nie zmienione a jedynie 
odświeżone Nad prezbiterium w otoczeniu św 
Ducha pojawiają się promienie koloru tęczy 
Wtedy tez na filarach pojawia się delikatny wzór 
imitujący marmur

50 rocznica poświęcenia kościoła 
była okazją do drugiego malowania Jak zwykle, 
dokonuje się renowacji starych zabytkowych 
elementów '■•aprawy uszkodzonych urządzeń 

Fot Złoczowscy

oraz odnowienie złoceń, których w naszym 
kościele jest bardzo dużo. Istotnym w tym 
malowaniu jest to, że sztuki tej dokonali nasi 
brzescy artyści malarze Nad prezbiterium w 
otoczeniu św Ducha pojawiają się kolorowe 
obłoki z ledwo zaznaczonymi promieniami W 
przedsionku dokonano istotne naprawy i 
uzupełnienia w malaturze Sufit prezbiterium 
uzyskał delikatny wzorek zdobnych "esów" Łuk 
prezbiterium zdobią prostokątne kolorowe 
kasetony Odnowiono kolorową imitację marmuru 
na filarach z łukami i na głowicach 
podtrzymujących belki stropowe

W 1959 roku odmalowano ławki 
Wykonano nowe ławeczki dla dzieci

W roku 1971 nastąpiło kolejne 
malowanie, które śmiało można nazwać 
zamalowaniem bo kościół otrzymał gładkie w 
kolorystyce białe ściany. Zniknęły wszystkie 
malowidła, jednocześnie usunięto' wszystkie 
figury, które znajdowały się dotychczas na 
filarach nawy głównej i w prezbiterium

Od tego momentu kóciół w Brzeziu 
zmienił całkowicie styl wnętrza z typowo 
barokowego na styl secesyjno- barokowy Białe 
surowe ściany z dekoracyjnymi kształtami 
filarów, głowic wspornikowych belek 
sufitowych, oraz surowe owalne okna 
podreslają styl secesyjny, zaś ołtarz główny, 
ambona, konfesjonały i organy pozostały w stylu 
barokowym

Niedawny remont całego kościoła 
przez ks Ostrowskiego również obejmował 
malowanie kościoła ze szczególnym 
podkreśleniem renowacji polichromii sufitowej, 
która od początku istnienia kościoła nie była 
odnawiana

Zakrystia, prezbiterium

Zakrystia i prezbiterium stanowią 
centralne miejsce w kościele, w którym zapewnia 
się prawidłowy przebieg obrzędów liturgicznych 
i sprawowanie Eucharystii Z tym miejscem 
związane są istotne zmiany jakie miały miejsce 
w kościele w okresie ostatnich 90 lat

W 1927 pojawia się wiele nowości 
związanych z zamianą oświetlenia W tym czasie 
na belce pod tukiem prezbiterium, nad krzyżem z 
postaciami Matki Boskiej iśw Jana, pojawiła się 
ozdobna ramka z żaróweczkami
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Po obu stronach ołtarza znajdowały się dosyć długo ławki do 
siedzenia, tak samo jak w starym kościele. Do ławek przymocowane były 
ozdobne lampy naftowe, które zamieniono na piękne biełe klosze z żarówką 
w środku

Balaski do komunikowania zamykały prezbiterium słabym tukiem 
z możliwością przejścia na nawę główną W roku 1946 przemalowane 
zostały, takjakołtarz, na kolor jasno-kremowy i jednocześnie obniżono ich 
wysokość o 20 cm Na balaskach znajdowały się rzeźby aniołów 
trzymające lichtarz 3 ramienny na świece. Za sprawą brzeskich 
fundatorów anioły otrzymały lichtarze 7 żarówkowe.

Od 1956 roku w naszym kościele pojawia się ogrzewanie, pod 
prezbiterium wykopano piwnicę i skład na opał W dalszych latach zostało 
unowocześniane i w 1971 wprowadzono ogrzewanie na ropę.

W roku 1957 z okazji wizytacji biskupiej w prezbiterium 
umieszczono specjalnie wykonany na taką okazję tron.

Od roku 1962 - 1977 wprowadzono do kościoła instalację 
nagłaśniającą wprowadzając kolejne usprawnienia W latach 1971-77 
wprowadzono do kościoła rzutnik i kolejno zmodernizowano ekrany dla 
wyświetlania tekstów pieśni kościelnych Były próby zamiany 
dotychczasowej formy ofiary na krótszą, tylko do miejsca ołtarza 
soborowego. W roku 1960 zaniechano ofiary z użyciem świec.

Na skutek zmian posoborowych pojawia się ołtarz soborowy, 
twarzą do ludu. Pierwszy wykonano w 1967 z drewna w postaci misternej 
klepki, równolegle wprowadzono pulpit do liturgii słowa W roku 1977 
wydłużono prezbiterium bliżej nawy głównej i umieszczono balaski do 
komunikowania po bokach prezbiterium. W roku 1969 w otoczeniu ołtarza 
soborowego pojawiają się metalowe ciężkie świeczniki.

Wprowadzenie ołtarza soborowego spowodowało usunięcie 
ławek z otoczenia ołtarza i pojawiająsię stylowe krzesła, które z czasem 
zamieniono na siedzenia bez oparcia.

W roku 1967 zastosowano gong w Mszy św “na podnoszenie”.
W latach 1989-92 przeprowadzono kolejną modernizację 

polegającą na wprowadzeniu sławniowickiego marmuru, z którego 
wykonano nowy ołtarz soborowy i pulpit, wyłożono posadzki całego 
prezbiterium

W 1968 dokonano gruntownego remontu i przebudowy zakrystii, 
wymieniono wiele mebli i zmodernizowano instalację elektryczną.

W latach 80-tych zaniechano wejście do Mszy św 
bezpośrednio z zakrystii do prezbiterium, a wejście do ołtarza odbywa się 
od nawy głównej

Stacje drogi krzyżowej

W naszym kościele przez wiele lat używano obrazy Drogi 
Krzyżowej, które przeniesiono ze starego kościółka Dokładnej daty 
zamiany obrazów na stacje drogi krzyżowej nie można ustalić Mogło to

Fot Zloczowscy 
nastąpić w okresie międzywojennym wiatach 1925-29. Stacje wykonane 
są z gipsu i pochodzą z Bytomia (Beuthen O/S) firmy Emil Mrowetz. Nie 
ustalono, kto wykonał pierwsze obudowy do tych stacji, czy stanowiły już 
gotową całość, napisy firmowe znajdują się na podstawie gipsowej a me 
na obudowach. W roku 1959 znajdujemy informację, że wymieniono 
zmurszałe obudowy z drewna na nowe. Niedługo po tym stacje 
pozbawiono drewnianych obudów i umieszczono je po prawej stronie 
głównej nawy kościoła w jednym szeregu i tak przetrwały do lat 1985- 
86 kiedy to wykonano ponownie drewniane obudowy, które służą do dziś.

Organy i organizacja chóru

(patrz zdjęcie na str 11)

Organy w naszym kościele zostały wybudowane jako 
wyposażenie kościoła i zgodnie z założeniami projektowymi mają mieć 
neobarokową oprawę Zamontowano w naszym kościele organy 12 
głosowe, które sukcesywnie rozbudowywano tak, że już w 1919 roku 
wyliczono aż 24 możliwości głosowych W roku 1930 napotykamy na 
informację o zakupie silnika do napędu dmuchawy do organów. W 
następnych latach dokonuje się okresowego czyszczenia zakurzonych 
kanałów głosowych i odświeżenia malatury barokowych zdobień i złoceń.

W latach 1970-90 w jednym z takich remontów i konserwacji 
wzbogacono brzeskie organy o trzy dalsze głosy.

W roku 1967 następuje gruntowna zmiana organizacji chóru 
polegająca na panoramicznym ustawienieławek tak, aby z każdego miejsca 
był widoczny ołtarz. Zmieniono też oświetlenie na chórze i wprowadzono 
instalację głośnikową z mikrofonem przy organach.

Ostatni remont wokół chóru miał miejsce w 1986 roku, kiedy 
dokonano gruntownego odnowienia barokowej figury Matki Boskiej 
Królowej.

Za ks Wołowczyka dokonanozmianywejścia na chór, które dziś 
istnieje Pierwotnie na chór wchodziło się wejściem, które znajdowało się 
tam, gdzie obecnie stoi konfesjonał.

Ambona

Jak już wspomniano, obecna ambona pochodzi ze starego 
kościoła, którą wdniu poświęcenia ustawiono na prowizorycznej konstrukcji. 
W początkowym okresie wykonano otwór od strony zakrystii i dokonano 
przebudowy istniejącej ambony na nowo w ten sposób, że otrzymała ona 
w ogólnym zarysie obecną konstrukcję. Przedmiotem modernizacji w 
następnych latach sązdobienia w górnej części, które sprowadzają się 
do obniżenia konstrukcji podtrzymującej szpicę zakończoną promienistym 
słoneczkiem 

Fot. Zloczowscy 
\N latach dwudziestych zdjęto obrazy przedstawiające

postacie ewangielistów a w ich miejsce Franciszek Dziedzic wykonał 
ich odpowiedniki w postaci drewnianych figur, które widzimy na ambonie 
dzisiaj.
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Fot.Złoczowscy

W latach 50 tych po wojnie usunięto znajdujące się na szpicy 
słoneczko

W 1952 roku dokonano próby przeniesienia ambony bliżej 
słuchaczy Był zatem czas, ze w kościele były dwie ambony bo oprócz 
dotychczasowej wybudowano nową konstrukcję, która była osadzona 
na filarze

Na 50Jecie usunięto nową ambonę i korzystano z istniejącej od 
lat w kościele

W kolejnych remontach kościoła ambona również jest 
odnawiana mimo ze pełni ona już tylko dekoracyjnąfunkcję Wprowadzona 
nowa liturgia według nowego obrządku nie uwzględnia korzystanie z 
ambony

Chrzcielnica

Chrzcielnica została przeniesiona ze starego kościółka i długo 
służyła w parafialnym kościele Wykonana była z białego marmuru Dolna 
część, w formie symetrycznej, miała solidną podstawę, która z rzeźbami 
w kształcie kwiatu - kielicha stanowiły jedną całość. Górna część, jako 
przykrycie wykonane równieżzmarmuru. miała kształt odwróconej czary, 
na której szczycie znajdowała się rzeźba przedstawiająca Jana 
Chrzciciela i klęczącego Jezusa

W latach II wojny światowej na pierwotnej 
podstawie, pojawia się przykrycie chrzcielnicy 
na kształt dożynkowego wieńca zakończonego 
znacznych rozmiarów krzyżem Całość nadal 
wykonana z marmuru Jeszcze za ks. 
Wołowczyka pojawia się na tej samej marmurowej 
podstawie inne przykrycie Nie wiadomo co 
oyło przyczyną, że marmurowa stara chrzcielnica 
przestała istnieć, skoro ks.Ostrowski postanawia 
wykonać nową, drewnianą chrzcielnicę, którą 
dziś mamy w naszym kościele

Dzwony i zegar

Nowy kościół w dniu poświęcenta miał na 
wieży 4 dzwony I wojna światowa w 1917 roku 
powoduje, że wszystkie dzwony z głównej 
wieży zostały zdjęte Dziś brak nam wyjaśnienia, 
dlaczego dwa najstarsze dzwony ocalały i 
pozostały w Brzeziu. Dwa pozostałe dzwony 
zostały zniszczone i wywiezione jako złom do 
produkcji armat (patrz BP 7(14)/94). Z końcem 
1 wojny światowej w Brzeziu znajdują się dwa 
dzwony

W dniu 21 października 1928 roku następuje poświęcenie 
dwóch dużych dzwonów, św Mateusza i św Teresy od Dzieciątka Jezus 
Koszt obu dzwonów wynosił 18 500 zł z czego aż 11 500zł. pokryły polskie 
władze i polskie instytucje , resztę pokryli parafianie, a na szczególną ofiarę 
zdobył się ówczesny fojt p. Blucha

II wojna światowa 1939 -45 pozbawia kościół wszystkich, bez 
wyjątku dzwonów z głównej wieży. Pozostał tylko "Jonek" nad 
prezbiterium.

Po wyzwoleniu p. Sanetra Ludwik uruchomił uszkodzony w 
czasie wojny zegar kościelny co miało miejsce w 1945 roku

W roku 1946 do parafii trafił dzwon, który był uszkodzony, jednak 
już w roku 1947 został przetopiony i powstał nowy dzwon św Anna, który 
służy parafii do dziś.

W roku 1969 szczęśliwie wróciły do Brzezia dwa najstarsze 
dzwony i w tym samym czasie parafia funduje największy dzwon 
św Mateusza i Macieja.

Na dzień dzisiejszy na wieży brzeskiego kościoła znajdują się 
cztery dzwony, które posiadają elektryczny napęd dzwonienia założony w 
latach 1973-1974. W roku 1975 umożliwiono dzwonienie z budynku 
probostwa

Oświetlenie kościoła

Oświetlenie nowo wybudowanego kościoła odbywało się za 
pomocą naftowych lamp i woskowych świec Dwa duże żyrandole w dniu 
poświęcenia były konieczne aby uzyskać właściwy nastrój i odpowiednią 
jasność Oba żyrandole funkcjonowały w oparciu o woskowe świece 
Nieodłącznymi elementami każdego ołtarza były świeczniki na świece

W roku 1927 w kościele pojawia się elektryczna instalacja w 
widocznych rurkach na tynku Prąd elektryczny powoduje że następują 
niejako wymuszone modernizacje różnych elementów w kościele 
Różnych rozmiarów lampy oświetleniowe do tego stopnia zmieniły 
mentalność parafian, ze zamawiane intencje mszalne z okazji różnych 
rocznic uwzględniały jakie lampy mają świecić W pierwszej kolejności 
zostały przystosowane żyrandole i dużych rozmiarów naftowe lampy 
ozdobne na żarówki elektryczne W dalszej kolejności stosowano 
oświetlenie elektryczne w celu uzyskania dodatkowych efektów świetlnych

W 1962 zastosowano nowe lampy w kościele, pojawia się 
problem oszczędnych źródeł światła Rachunki za energię elektryczną 
stanowią poważną pozycję w utrzymaniu kościoła.

Rok 1967 przynosi nam nowe podwójne okna z powodu dużych 
strat ciepła W kościele funkcjonuje już ogrzewanie

Ze względów bezpieczeństwa trzeba modernizować instalację 
elektryczną przez nowe zabezpieczenia w rejonie chóru i organów, zaś 
całą instalację wprowadza się pod tynk

Lampy kryształowe pojawiają się w roku 1971, dalsze nowości 
w tym zakresie wprowadza ks. prób. Ostrowski.

Fot Ztoczowscy
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Inne zmiany w kościele i jego otoczeniu

Posadzka w kościele mimo, że 
wykonana z ceramiki wymaga wymiany Na 
zużytą posadzkę położono w roku 1958 nową 
posadzkę z tarakoty

Na przestrzeni 90 lat zmieniał się tez 
przedsionek kościoła Na początku usunięto 
metalowe ogrodzenie wokół Ogrójca 
Przeszklone drzwi wahadłowe pojawiają się 
1965 roku Pierwotnie, masywne drzwi 
uniemożliwiały wzrokowy kontakt z przedsionka 
do nawy głównej, małe okienko w drzwiach 
środkowych me rozwiązywały problemu Po obu 
stronach drzwi wejściowych do kościoła z 
przedsionka, znajdowały się naturalnej wielkości 
krzyże wykonane przez Dziedzica W roku 1969 
wmurowano w ścianę przedsionka belkę z 
Chrystusem na krzyzui postaciami Matki Jezusa 
i jego ucznia św. Jana jako pamiątkę po starym 
kościółku Pierwotnie krzyż ten znajdował się 
na tej belce pod lukiem prezbiterium kościoła 
Znawcy zabytków twierdzili, że były to bardzo 
stare elementy, pochodzące z okresu 
średniowiecza Kolejne remonty powodują 
usunięcie belki z przedsionka kościoła Usunięto 
też duże krzyże Obecny krzyz w przedsionku, 
nad gablotką, wykonano z drewna belki która 
była zamurowana w ścianie uprzednio, zaś 
Chrystus pozostał ten sam W latach 
siedemdziesiątych w przedsionku pojawia się 
oświetlenie jarzeniowe. Po prawej stronie w 
przedsionku kościoła znajduje się druga 
kompozycja rzeźb naszego brzeskiego 
rzeźbiarza Dziedzica, która przedstawia 
Chrystusa ukrzyżowanego z klęczącą Matką 
Jezusa i stojącymi postaciami, Marii Magdaleny i 
św Jana W czasie jednego z malowań kościoła 
p. Myśliwiec Józef domalował tło do tej sceny 
W czasie wprowadzania nowej liturgii po 
soborowej przedsionek kościoła zaczął pełnić 
rolę ciemnicy w okresie Wielkiego Tygodnia i 
na ten czas ustawia się tabernakulum do 
Ogrójca a w przedsionku pojawiają się ławeczki 
dla modlących się w ciemnicy.

Obejście kościoła jest stale 
przedmiotem różnorodnych prac związanych z 
niwelacyją terenu i odprowadzeniu wody 
deszczowej z rynien Pierwotnie do kościoła 
prowadziły nieutwardzone chodniki z naroża 
parkanu od strony ul S Myśliwca, od strony p 
Weingarta i chodnik od ul. Pogrzebieńskiej, 
Główną bramą wiodącą do kościoła była brama 
od strony obecnej grotyfatimskiej, druga brama, 
obecnie główna, przejmuje funkcję głównego 
wejścia w latach 60-tych Starsi parafianie 
pamiętają czynne wejście do kościoła drzwiami 
od strony chodnika z Pogwizdowa Zmianom 
ulegało tez połączenie placu kościelnego z 
probostwem W latach 60 tych w otoczeniu 
kościoła posadzono zieleńce i drzewa 
ozdobne Pierwotnie jedynymi krzewami w 
otoczeniu kościoła były bzy przy parkanie od 
strony ul S Myśliwca w 1956 roku poszerzono 
schody wejściowe do kościoła. W roku 1961 
wprowadzono oświetlenie placu kościelnego, 
wcześniej bo w 1960 roku wykonano kilka 
schodków na chodniku w stronę Pogwizdowa. 
Niedawne prace na placu kościelnym związane 
były z utwardzeniem całego placu od strony 
wejścia od ul abpa J Gawliny a ostatnio 
utwardzono chodnik w kierunku Pogwizdowa

Ważnym elementem kościoła jest dach 
Jak pamiętamy, krycie blachą miedzianą nowego 
kościoła trochę się przeciągnęło a juz w roku 
1917 zdjęto miedzianą blachę na cele wojenne 
Wieża zostaje pokryta papą W roku 1925 do 
lutego 1926r mistrz blacharski Pieczonka z 
Krakowa ponownie pokrywa wieżę i sygnaturkę 

miedzianą blachą Po II wojnie światowej za 
ks. Klimzy wymienia się około 2000 dachówek na 
kościele, naprawiono też wiele innych elementów 
dachu Pan Pak z Brzezia uzupełnia ubytki pokrycia 
blachą miedzianą na wieży a p.W Siedlaczek 
naprawia drewnianą konstrukcję wieży W roku 
1956 następuje przełożenie wszystkich 
dachówek na kościelnym dachu a w roku 1968 
dalsza naprawa dachu i nowe rynny W roku 
1974 gruntowna naprawa instalacji 
piorunochronowej kościoła i wieży

Wróćmy do wnętrza kościoła W 
czasie gdy zamalowano cały kościół na biało 
usunięto wszystkie figury, które pierwotnie były 
w kościele Figury w kościele były prawie 
naturalnej wielkości i niektóre uczestniczyły w 
procesjach do Pszowa oraz były używane w 
ołtarzach polowych w oktawie Bożego Ciała Dla 
wielu parafian zniknięcie 10 figur z kościoła było 
prawie szokujące Po obu stronach ławek 
znajdowały się sztandary i chorągwie, które 
brały udział w każdej procesji.

Lista różnorodnych zmian 
zachodzących w naszym kościele może być 
bardzo długa Dla starszych parafian będzie to 
kronika ich długiego życia religijnego, w którym 
sami uczestniczyli i byli świadkami Dla młodszych 
parafian będzie to lekcja o przeszłości kościoła 
w którym zaczynali swoje chrześcijańskie 
życie Każdy przytoczony fakt związany z 
przeszłością naszego kościoła to ofiara trud i 
gorliwa troska naszych przodków o parafialny 
kościół.

/mf/
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Dziękujemy ks. prób Antoniemu Pieczce za bardzo daleko idącą pomoc w 
udostępnieniu parafialnego archiwum
Dziękujemy p Augustowi Fiołka za pomoc w tłumaczeniu potrzebnych rękopisów 
archiwalnych.
W bibliografii na temat naszego brzeskiego kościoła znalazły się również infonnacje 
uzyskane z rozmów z parafianami Niejednokrotnie zapamiętane szczegóły mogą 
mieć podłoże emocjonalne, stąd w konfrontacji z pisemnymi dowodami mogą zaistnieć 
rozbieżności. Taką sytuację zauważamy przy dacie fundacji dzwonów. BP 7(14)/94. 
gdy tymczasem ks Borzucki zapisał w kronice rok 1928
Wiele zmian w kościele dokonuje się w sposób ciągły, prawie niezauważalny przez 
parafian, czasami zmiany są krótkotrwałe, stąd trudno ustalić ich datę Taką sytuację 
zauważamy odnoście ambony Nie natrafiono na zapis o zakupie nowej ambony, a 
obecna nie jest podobna do tej, którą przeniesiono ze starego kościółka.
Podzielamy pogląd, że zarówno autorzy jak i czytelnicy będą mieli zawsze niedosyt 
wiadomości na temat naszego brzeskiego kościoła, co jednak należy uznać za 
zjawisko naturalne i zrozumiałe

90 lat kościoła
św.Apostołów Mateusza i Macieja

w Brzeziu n/O
-Spis treści-

Część I
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opracował Florian Burek
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Przygotowanie budowy nowego kościoła 
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Organy i organizacja chóru 
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Rady kościelne
Rady duszpasterskie
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Śpiew kościelny
Stojąc u progu 2000 roku
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Z życia parafii
Przedstawiając historię kościoła w Brzeziu n/O nie sposób me 

wspomnieć licznej grupy parafian, która na przestrzeni 
dziewięćdziesięciolecia, a właściwie stulecia, ściśle współpracowała 
z proboszczami parafii, podejmując różnorodne inicjatywy lub wspierając 
podjęte zadania Ogromną rolę spełniały z pewnością Rady Kościelne, 
zwane tez Radami Parafialnymi, które po wojnie przekształcone zostały 
w Rady Duszpasterskie Ogarnąć pamięcią warto również grupy tak 
zwanych funkcyjnych w naszym kościele

Rady Kościelne

Członkowie Rady Kościelnej z lat 1888-1898 (okres podejmowanych starań 
o budowę nowego kościoła - czasy ks Murasa i Nowaka, proboszczów 
Pogrzebienia) W radzie znajdujemy nazwiska parafian z Brzezia i 
Nieboczów: Franciszek Blucha, Blasius (Błażej) Jendrzejczyk, Jan Kołek, 
Franciszek Solich, Tomasz Jambor, Wincenty Kołek, Franciszek Blucha, 
Johan Błaszczok. Wincenty Kołek, Johan Cizner, Stanisław Matuszek, Karol 
Gawliczek, Antoni Jambor, Jakub Polak, Johan Mandrysz, Karol Fiołka, 
Franciszek Jendrzejczyk, Józef Pacharzyna. Józef Fiołka, Florian Łyko, 
Franciszek Mandrysz, Albert Siedlaczek. Tomasz Błaszczok, Wincenty 
Solich, F ranciszek Solich

Lata 1899-1908 (okres proboszczowania ks.Riedla, budowniczego 
kościoła) Do rady kościelnej, obok większości wymienionych wyżej 
parafian, dochodzą nazwiska: Johan Malon, Antoni Wicher, Józef Kołek, 
Józef Jambor, Konstanty Freund, Franciszek Malon

Rok 1911 - ważna data w dziejach naszego kościoła, kiedy to, po prawie 
300 latach. Brzezie staje się znowu samodzielną parafią W radzie 
parafialnej byli Józef Jambor, Konstanty Freund, Stanisław Matuszek 
(Nieboczowy), Franciszek Blucha. Jan Malon, Jakub Polak, Antom Wicher, 
Franciszek Mandrysz, Franciszek Fiołka II, Wincenty Kuczera, Karol Polak, 
Franciszek Błaszczok (Nieboczowy). Józef Pacharzyna

Dokument mówiący o oddzieleniu parafii Brzezie od Pogrzebienia, noszący 
datę 11 listopada 1911r podpisany został w Pogrzebiemu 17 listopada 
1911r przez następujących przedstawicieli Brzezia i Nieboczów Franciszek 
Fiołka. Franciszek Jendrzejczyk, Florian Łyko (Nieboczowy), Jan 
Jendrzejczyk, Wincenty Kuczera, Karol Polak, Franciszek Błaszczok 
(Nieboczowy), Józef Pacharzyna.

W nowopowstałej parafii, za czasów proboszczowania 
ks Borzuckiego. w skład nowoutworzonej rady kościelnej wchodzili 
zarząd - Karol Gawliczek. Johan Mandrysz, Józef Kołek (Nieboczowy). 
Józef Jambor Konstanty Freund. Stanisław Matuszek (Nieboczowy). 
Członkowie z Brzezia - Johan Malon. MateuszBlucha. Józef Pacharzyna. 
Johan Jambor Franciszek Malon Franciszek Kruczek członkowie z 
Nieboczów Antoni Matuszek, Franciszek Cuber II. Franciszek Błaszczok. 
W iJ. Kołek, Józef Błaszczok
Rok 1931 - październik Powstaje samodzielna parafia Nieboczowy Z rady 
parafialnej odchodzą przedstawiciele z Nieboczów, na ich miejsce dochodzą 
nowi członkowie (1931r.) Józef Jendrzejczyk. (1935r) Franciszek Solich 
Okres II wojny światowej, podczas proboszczowania ks dra Frossa. w 
radzie kościelnej byli m in. Karol Jambor. Wincenty Siedlaczek, Konstanty 
Wycisk Karol Mandrysz

Rady Duszpasterskie

Po wojnie Rady Kościelne przekształcone zostały w Rady 
Duszpasterskie, z którymi kolejni proboszczowie konsultowali niektóre 
poczynania życia parafialnego. Na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat 
najaktywniejszymi członkami rad duszpasterskich, których nazwiska 
powtarzane są najczęściej wśród parafian - należą Konstanty Wycisk, 
Józef Jendrzejczyk, Alojzy Jendrzejczyk. Mikołaj Goworko Józef Starok, 
IzydorGawliczek. Joachim Praszelik, Paweł Malon. Serafin Myśliwiec, Rafał 
Polak, Serafin Bugdol. Karol Klinik. Ernest Marcol. Kazimierz Darowski, 
NorbertBugdol, WernerFreund, WiktorMalon, Henryk Dudkowski, Eugenia 
Błaszczok. Waldemar Świerczek

Na przestrzeni 90 - lat funkcje kościelne pełnili:

Kościeli - zakrystianie:
Józef Jambor
Franciszek Polak
JanMiczajka
Konstanty Wycisk
Anastazja Mandera
Kunegunda Bugdol
Marta Niestrój
SM.Dionizja Patalas
SM.Agnieszka Szyma
SM Amabilis Kiziak
SM Izabela Abrahamczyk
SM Agata Sobczyk
SM.InnocencjaLuks

Porządkowi, pomocnicy kościelnego
Franciszek Szołtys
Antoni Jęczmionka
Konstanty Herman
Jan Fojcik I
Paweł Fest
Jan Fojcik II

Dzwonnicy
Konig
Franciszek Polak
Szefrowie (m in. woźny szkoły)
Anastazja Jendrzejczyk
Marta Myśliwiec
(na Msze św podczas nabożeństw dzwonili ministranci)

Organiści
Ciznerowie ( 1906 -12)
Piegza (1913-17) nauczyciele
Wenzel (1918 - 22)
Korus
Alojzy Fiołka (lata trzydzieste - 1941)
Łukasz Polak
SM Agnieszka Rychlik (również w okresach powojennych)
Alojzy Burek (jako 15-letni ministrant rozpoczął grę na organach w 1943.

50-lecie gry obchodzi dziś w Lubomii, gdzie gra od końca wojny) 
WłktorSzefer có>?f 4. i/''
Urszula Wołowczyk "
Gertruda Buła
SM Bernadeta Siuchnińska
SM Alfonsa Szade
SM AnnaGrygier

Grabarze
Juliusz Kubala
Franciszek Polak (i Jego synowie)
Konstanty Wycisk
Wiktor Kłobuch (1946 -1960)
Zygfryd Kłobuch (1960 - 1980)
Alojzy Placek (1980 - 94)
Henryk Błaszczok (pomocnik Jan Kuciński)

L
Wieloletni konserwatorzy urządzeń i sprzętu kościelnego
Ludwik Sanetra - dzwony, zegary
Franciszek Jendrzejczyk
Jerzy Twardowski - napęd elektryczny dzwonów 
Karol Stawinoga - urządzenia elektryczne
Gerard Polak - zegary
Leon Buła - prace stolarskie i konserwatorskie

UJ

Śpiew kościelny

Ciągła odnowa i pogłębianie życia wiary jest sprawdzianem 
żywotności życia parafialnego' Obejmuje ona również śpiew religijny. 
Kościół uświadamia nam, że liturgia nie jest czynnością prywatną, nie 
jestdziełemjednejosoby.aledziełem wielu uczestników Funkcji liturgicznych 
jest wiele spełniają je między innymi również ministranci, komentatorzy, 
członkowie scholi, chórzyści (cd na str 14)
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Na przestrzeni lat zauważyć można, iż śpiew jest ważnym 
elementem naszego życia parafialnego
- podtrzymywanie wiekowej tradycji śpiewania pasji wg ewangelii św 
Mateusza, które przez lata prowadzone były przez poszczególnych 
organistów, z krótką przerwą Od prawie dwudziestu lat prowadzi 
Nikodem Burek
- liczny udział parafian w nieszporach brzeskich
- gorzkie żale
- w latach dwudziestych do połowy lat trzydziestych - działalność 
Towarzystwa Śpiewu Jutrzenka - chór mieszany i chór męski często 
uświetniały uroczystości kościelne (chór prowadzony przez nauczycieli; 
A.Hurski.Stawowiak, Rzodeczko .)
- bogactwo pieśni religijnych wykonywanych przez członków Sodalicji 
Mariańskiej Żeńskiej i Męskiej, przed wojną również przez członków 
KSMM(prezes Andrzej Jendrzejczyk)
- ubogacanie śpiewu kościelnego przez ekranizację tekstów pieśni na 
specjalnej tablicy - obsługa techniczna Józef Trompeta
-1979 rok, powstanie scholi liturgicznej, która w czasie Mszy św wykonuje 
psalm responsoryjny, prowadzi modlitwę wiernych, przewodniczy 
dziękczynieniu po Komunii św Schola śpiewa również min. podczas 
uroczystości majowych, październikowych, ubogaca uroczystości 
związane z Bożym Narodzeniem, śpiewa podczas procesji, w czasie 
rekolekcji, nabożeństw na cmentarzu Schola prowadzona jest przez 
Siostry Marii - nasze organistki
- "Rozśpiewana “ działalność Dzieci Marii, która w pewnym stopniu jest 
kontynuacją dawnej Sodalicji Mariańskiej; założona została i prowadzona 
jest przez SM Paulinę Szczepańczyk, katechetkę, przełożoną naszego 
klasztoru w Brzeziu.
- 1993 - założenie chóru parafialnego, którym dyreguje Nikodem Burek. 
Obecnie 40 osobowy chór parafialny posiada w swoim bogatym 
repertuarze około 60 pieśni opracowanych na 4 głosy. Ubogaca swoim 
śpiewem wiele uroczystości kościelnych, szczególnie z okazji świąt, 
jubileuszy oraz ważniejszych uroczystości Chór parafialny bierze udział 
w przeglądach artystycznych mających na celu popularyzację 
wspólnego i pięknego śpiewu oraz podtrzymanie tradycji śpiewaczych na 
ziemi raciborskiej.

Krótki ten przegląd pozwala stwierdzić jedno, iż każde pokolenie 
parafian, które przewinęło się przez progi naszego kościoła w ciągu tych 
dziewięćdziesięciu lat. w swoisty, sobie tylko właściwy, sposób, chwaliło 
Boga pieśnią, wg niektórych najpiękniejszą modlitwą świata

Stojąc u progu 2000. roku

Stojąc u progu 2000. roku, pragniemy ogarnąć modlitewnym 
wspomnieniem wszystkich, którzy na przestrzeni stuleci przyczyniali 
się do zachowania naszej chrześcijańskiej wiary, megasnącej nadziei, 
wzajemnej miłości, której zewnętrzny wyraz uwidacznia się chociażby 
dziś, w związku z 90 - leciem istnienia naszej pięknej brzeskiej świątyni

W takim dniu przywodzimy na pamięć budowniczych świątyni, 
ofiarodawców, bezimiennych dobroczyńców, kapłanów naszych 
rodziców, przodków, wszystkich, którzy modlitwą wspierali podejmowane 
trudy, członkom różańca św skupionym przez stulecie w parafialnych 
różach, członkom III zakonu oraz wszystkim grupom modlitewnym naszej 
parafii

Oby dzieło podjęte ku chwale Boga godnie przekazywać 
przyszłym pokoleniom w myśl znanych słów poety, chyba wciąż 
aktualnych - “Trzeba z żywymi naprzód iść /po życie sięgać nowe / a nie 
w uwiędłych laurów liść z uporem stroić głowę/ (...)/ Ale me depczcie 
przeszłości ołtarzy / Choć sami macie doskonalsze wznieść / Na nich się 
jeszcze święty ogień żarzy/1 miłość ludzka stoi tam na straży/1 wy winmście 
im cześć/".

W ufnej modlitwie dziękujemy za nasz Kościół-miejsce spotkań 
całej wspólnoty parafialnej miejsce najbardziej osobistej rozmowy z 
Bogiem, miejsce wewnętrznego wyciszenia się w naszej codziennej 
zabieganej rzeczywistości - pogodnej przystani w drodze naszego 
ziemskiego pielgrzymowania

/m/

W opracowaniu wykorzystano archiwum parafialne oraz rozmowy z 
parafianami.

Zespolone z krajobrazem Brzezia

(BLACHARSTWO I LAKIER1CTWO

POJAZDOWE
___________________________________ >

JAN I BENEDYKT 
OPOLONY

47-400RACIBÓRZ UL.RYBNICKA 106 
TEL. 0-36/15-35-73

15-39-95
FAX. 15-65-69

polecamy: 
naprawy powypadkowe 

rozliczenia bezgotówkowe 
z PZU i Wartą 

ponadto:
holowanie 

szyby samochodowe (z montażem) 
lakiery samochodowe firmy 

"GLASURIT" 
pełna obsługa części zamiennych

wysoka jakość - 
krótkie terminy usług
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