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Nad Betlejem uśmiech Boży 
Uśmiech Boży nad sercami 
Nad Betlejem uśmiech Boży 
A Betlejem - to my sami 
Pokój ludziom dobrej woli...

Pokoju i miłości,
F

na Święta Bożego Narodzenia 
i cały nadchodzący 1997 rok 

życzą czytelnikom i sponsorom

Ks. Proboszcz i Redakcja

Wspominać będziemy ten dzień
Zmieniały się brzeskie świątynie parafialne, jednak zawsze 

były pod wezwaniem św. Ap Mateusza i Macieja. Obecna, która 
została wybudowana w latach 1904 -1906, w obszernym wnętrzu 
zgrabnej, odświętnie wyglądającej bryle, w listopadowy wieczór - 
18.11.1996 r. o godz 17,00, zgromadziła licznie parafian, brzezian 
oraz, jak to zwykle wtakich dniach bywa, mieszkańców okolicznych 
.parafii, którzy z Brzezia się wywodzą oraz zaproszonych gości, 
którzywspólniezWikariuszemGeneralnym ks. prałatem dr Wiktorem 
Skworcem dziękowali za 90 lat jej istnienia Gospodarz parafii 
ks. Antoni Pieczka, wsparty przez siostry zakonne i zawsze aktywnych 
parafian przygotował i prowadził uroczystość, którą nagrywało 
Radio Archidiecezji Katowickiej, Raciborska Telewizja Kablowa 
oraz Radio Vanessa.

Witając wszystkich obecnych wświątyni, na początku Mszy 
św. sprawowanej z okazji 90 rocznicyjej poświęcenia-które miało 
miejsce 4.11.1906 roku, ks. proboszcz szczególnie serdecznymi 
słowami powitał Wikariusza Generalnego, który zastępował abpa 
Damiana Zimonia zaproszonego na tę uroczystość, przedstawicieli 
władz miejskich oraz przybyłych kapłanów. Słowa powitania 
wypowiedzieli także, jako delegacja dzieci: Agnieszka Koszosz i 
Mateusz Fiołka, w imieniu młodzieży: Barbara Stawinoga i Paweł 
Staniek oraz Marian Gawliczek, który poprosił Wikariusza 
Generalnego o przewodniczenie Eucharystii i poświęcenie tablic 
pamiątkowych.

W uroczystej liturgii, którą wspólnie z Wikariuszem 
Generalnym sprawowało 11 kapłanów, uczestniczyli: prezydent 
Raciborza - Andrzej Markowiak, komendant Straży Miejskiej - 
Krystian Strządała oraz radni Roman Majnusz i Nikodem Burek, 
który równocześnie prowadził chór parafialny.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św Wikariusz 
Generalny mówił o miłości i szacunku wobec kościoła 
parafialnego oraz kościoła domowego - rodziny Stwierdził, że 
w tej Mszy św. chcemy podziękować za wszystkie łaski, które w 
ciągu minionych 90 lat tutaj się dokonały przez posługę 
kapłanów, którzy pracując duszpastersko w tej świątyni 
budowali przez słowo Boże i sakramenty szczęśliwe oblicze 
tutejszych rodzin. To, co najważniejsze, czego szukamy w 
kościele parafialnym, to przecież możliwość spotkania się z 
Bogiem żywym i łaskawym, który tu dzieli się z ludźmi darami 
swojej świętości Wikariusz Generalny zwrócił uwagę, że 

rodzina jest powołana do odnoszenia zwycięstwa, które oznacza 
życie w prawdzie, prawości sumienia, miłości bliźniego oraz 
zdolności przebaczania. Podziękował ks. proboszczowi i wszystkim 
parafianom za troskę o świątynię i jej piękny wygląd, przekazał także 
pozdrowienia i życzenia ks. abpa Damiana Zimonia, który w czasie 
trwania uroczystości łączył sięz jej uczestnikami wsposób duchowy 
przez modlitwę.

Po odśpiewaniu Te Deum Wikariusz Generalny w 
otoczeniu kapłanów przeszedł do przedsionka, gdzie zostały 
poświęcone tablice pamiątkowe. Pierwsza, jako podziękowanie 
ks Riedlowi za wybudowanie kościoła: druga, upamiętniająca 
proboszczów, którzy przez 90 lat duszpasterzowali w brzeskiej 
świątyni.

Na zakończenie uroczystości ks. prób. Antoni Pieczka 
podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania 
tej uroczystości, podkreślił życzliwość władz samorządowych 
miasta Raciborza wobec mieszkańców Brzezia, szczególnie 
wspomniał ks prób. Alojzego Ostrowskiego, który przez 18 lat 
troszczył się o piękno parafialnej świątyni i jej otoczenie, tu 
zostawił wiele zdrowia i sił, dlatego otaczajmy Go wdzięczną 
modlitwą, i trwającą pamięcią. Natomiast Józef Burek 
podziękował Wikariuszowi Generalnemu za przybycie, 
przewodniczenie wspólnej modlitwie, za Ofiarę Eucharystyczną 
i błogosławięństwo oraz słowa nadziei, które pozwolą ufnie 
patrzeć w przyszłość i wytrwale podejmować wysiłki, by S.M 
Dulcissima została obdarowana tytułem Sługi Bożej.

Czas powoli będzie zacierał wiele szczegółów, a 
przeżycia staną się mniej wyraźnie, jednak wspomnienie tej 
uroczystości, która odbyła się na przełomie lat przejścia z 
drugiego do trzeciego millenium obecności Chrystusa wśród 
nas, pozostanie głęboko w sercu Uczestnicy uroczystości 
przypomnieli sobie: czym jest świętość kościoła parafialnego. 
Zrozumieli, że kościół parafialny jest miejscem spotkania ze 
Świętym Bogiem, który przez swoją łaskę sprawia, że człowiek 
staje się Jego szczególną własnością i w sposób szczególny 
Jego obrazem. Obchodzona rocznica, jak mówią parafianie, 
jest okazją do podziękowania wielu pokoleniom parafian, którzy 
wspólnie z duszpasterzami ofiarną współpracą budowali 
wspólnotę parafialną wokół świątyni, która stanowi chlubę 
miejscowości, która dzięki iluminacji jest widoczna z daleka.

Sympozjum nt. "Życie dla innych"
*

W dniu 7 grudnia br. odbyło się w Domu Macierzystym 
Sióstr Maryi we Wrocławiu sympozjum z okazji 120 rocznicy śmierci 
ks.Jana Schneidera, założyciela Zgromadzenia Sióstr Maryi 
Niepokalanej. Zgromadziło ono znawców historii Śląska i życia 
zakonnego na Ziemi Śląskiej wXIX wieku i obecnie oraz licznągrupę 
sióstr zakonnych z kraju i zagranicy.

Na tle pracy duszpasterskiej Kościoła na Śląsku w XIX 
wieku, omówiono działalność charytatywno - społeczną sióstr 

zakonnych, z szczególnym uwzględnieniem Sióstr Maryi. 
Zastanawiano się nad duchowością ks.Jana Schneidera i 
założonego przez Niego Zgromadzenia oraz drogą do świętości 
S.M Dulcissimy.

Sympozjum rozpoczęto Msząśw. koncelebrowanąu grobu 
ks Założyciela w kościele NMP na Piasku, której przewodniczył 
ks Kardynał Henryk Gulbinowicz. W sympozjum uczestniczyła, 
przybyła z Rzymu, M. Przełożona Generalna Zgromadzenia M.Angela 
Kubon. Spotkanie zakończono odśpiewaniem pierwszych 
Nieszporów z II niedzieli Adwentu.
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ŚWIĘTA TERESA OD 
DZIECIĄTKA JEZUS 
NAUCZYCIELKĄ NOWEJ 
DROGI ŚWIĘTOŚCI
s.M.Aldona Płaczek SMI

"Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te 
trzy: z nich zaś największa jest - miłość" 
/1Kor 13.13/

Do bardziej intrygujących spraw w 
życiu s.M Dulcissimy należy jej żywa 
łączność z Małą Świętą Teresą, która 
towarzyszyła jej całe życie, była jej 
przewodniczką i przyjaciółką Było to 
niewątpliwie dzieło Opatrzności Bożej 
S M Dulcissima od wczesnego dzieciństwa 
miała sny nadnaturalnego pochodzenia 
Osoba ze snu. początkowo nie 
zidentyfikowana, pobudzała Helenkę do 
modlitwy i budowania duchowej kapliczki 
Spotkania z mą odbywały się w atmosferze 
głębokiej radości Czasem osoby z 
najbliższego otoczenia były świadkami tych 
spotkań i słyszały treść prowadzonej 
rozmowy Helenka me zdradzała się ze swych 
nadprzyrodzonych kontaktów Nie wiedziała 
zresztą, kimjest ta kochana zakonnica, która 
do mej przychodzi Dopiero po pierwszej 
komunii świętej, po znalezieniu w polu 
medalika oraz po zobaczeniu podobizny 
Świętej w jednym z czasopism religijnych 
dowiedziała się niecoś o czyniącej cuda 
francuskiej karmelitance

Kim była św Teresa od Dzieciątka 
Jezus9 Urodziła się w Alekon we Francji w 
1873 r w rodzinie świętej Oboje rodzice są 
kandydatami na ołtarze Z pięciu córek 
wszystkie poświęciły się Bogu w zakonie 
Teresa byłaznich najmłodsza W piętnastym 
roku życia, za zgodą Ojca św , została 
przyjęta do Karmelu - klauzurowego 
klasztoru w Lisieux Przeżyła w mm dziewięć 
lat Zmarła w 1897 roku w dwudziestym 
czwartym roku życia Pozostawiła po sobie 
autobiografię - Dzieje duszy' - napisaną z 
polecenia przełożonych Popularność jej 
jako świętej z dnia na dzień rosła. Ojciec św. 
Pius XI beatyfikował Teresę stosunkowo 
szybko, dwadzieścia sześć lat po jej śmierci 
(29 04 1923 r ) a dwa lata później - 
kanonizował (17.05 1925 r); uczyni) jej 
świętość dostępną dla wszystkich

W Składzie Apostolskim 
wyznajemy wiarę w świętych obcowanie ’ 
czyli w żywą łączność wyznawców Chrystusa 
zarówno pielgrzymujących na ziemi. 

poddanych oczyszczeniu jak i zażywających 
chwały w niebie Stały kontakt Helenki 
- s.M Dulcissimy w czasie wędrówki 
ziemskiej z św. Teresą oglądającą już 
wtedy Boga "twarzą w twarz'" jest 
spektakularnym wyrazem prawdy wiary o 
komunii Kościoła w niebie i na ziemi. 
S M Dulcissima urodziła się trzynaście lat 
po śmierci Teresy, która jako twórczyni 
"drogi dziecięctwa duchowego” 
postanowiła dzieło rozpoczęte na ziemi 
prowadzić dalej po śmierci razem z 
zastępem " małych dusz”, które zleci jej 
Jezus Z biografii s.M.Dulcissimy wynika, że 
została wybrana przez Boga jako jedna z 
pierwszych jej uczenie i stała się wierną 
naśladowczymą swej Mistrzyni

Wszyscy jesteśmy wezwani do 
świętości Bądźcie świętymi, bo ja jestem 
święty, Pan, Bóg wasz!” (Wj 19,2) Każdy 
chrześcijanin jako wybraniec Boży ma 
obowiązek zerwać z grzechem i z obyczajem 
pogańskim Ma postępować według 
świętości, którą z Boga jest, a nie według 
mądrości ciała” (2Kor.1,12) Świętość jest 
jedna, ale dróg do niej prowadzących jest 
wiele Mała karmelitanka inspirowana przez 
Ducha Świętego jest autorkąjednej z nich 
Bóg jest MIŁOŚCIĄ Na miłość Boga 
stworzenie powinno odpowiedzieć miłością. 
Świętość bowiem polega na wewnętrznym 
usposobieniu, które czyni nas ludzi 
pokornymi i małymi w ramionach Boga, 
świadomymi naszej słabości i ufającymi aż 
do zuchwalstwa w Jego ojcowską dobroć. 
Ufność względem Boga tak potężnego i tak 
miłosiernego nie jest nigdy zbyt wielka 
Człowiek otrzymuje od Boga tyle, ile się 
spodziewa By być świętym, wystarczy kochać 
Boga sercem dziecka Naturalne przymioty 
dziecka, jego miłość do ojca, Teresa 
przeniosła na płaszczyznę nadprzyrodzoną. 
Jej stosunek do Boga był stosunkiem 
kochającego dziecka do najlepszego 
tatusia ze wszystkimi konsekwencjami. 
Jezusa należy " wziążć za Serce” Nie 
należy zniechęcać się błędami, gdyż dzieci 
często upadają Nie pomijać żadnej okazji, 
by dać Bogu dowód swej miłości. Popierać 
się na łasce a nie na swoich zasługach Nie 
troszczyć się o nagrodę Jedyną odpowiedzią 
na miłość Boga do ludzi jest pragnienie 
miłowania Go ponad wszystko, a pełnienie 
Jegowolijesttej miłości czytelnym znakiem, 
Ludzi i inne stworzenia należy miłować w 
Nim i dla Niego Tylko miłość może nas 
uczynić miłymi Bogu Dla Teresy słowo 
kochać znaczy oddać wszystko i oddać 

siebie, tylko całkowite poświęcenie siebie 
nazywa się miłością Głównym motorem 
działania na drodze dziecięctwa duchowego 
jestzatem miłość; miłość jestjejpoczątkiem 

i źródłem żywotnym i stałym aktem i jej 
kresem Najmniejszy akt czystej miłości jest 
użyteczniejszy niż wszystkie inne dzieła 
razem wzięte Idąc tą drogą Teresa z Lisieux 
odkrywa własne powołanie i własne miejsce 
w Kościele Chrystusowym. "W sercu 
Kościoła mej Matki będę miłością" Miłować 
i szerzyć miłość dla Miłości pragnęła w tym 
i przyszłym życiu.

Święta Teresaod Dzieciątka Jezus 
jest darem Bożym dla współczesnego 
świata. Została nam dana, by ukazać nową 
drogę prowadzącą do świętości, do pełnego 
rozwoju naszej ludzkiej natury, dostępnej 
dla wszystkich. Centralną postacią tej 
duchowości jest Jezus Chrystus, prawdziwy 
Bóg i prawdziwy Człowiek. Na ziemi " nie 
potrzebowałam innego kierownika prócz 
Jezusa” - stwierdziła Teresa Mistrzyni 
“małej drogi” była przekonana, że nie ma 
skuteczniejszego sposobu na 
przebóstwienie człowieka, na
przemienienie nas w Jezusa, jak 
przyjmowanie Jego Najświętszego Ciała i 
Najdroższej Krwi przez serca ludzkie Jestto 
rzeczywista obecność Boga w nas. która 
jedyna jest w stanie kształtować zdrowe i 
szczęśliwe relacje międzyludzkie Po Synu 
Bożym najważniejszą rolę na drodze 
dziecięctwa duchowego pełni Najświętsza 
Dziewica Maryja, Bogurodzica i Matka 
całej ludzkości Jest to droga na wskroś 
ewangeliczna Akceptuje trzy podstawowe 
zasady. Aby niąkroczyć należy: 1)uświadomić 
sobie własne, duchowe ubóstwo i przyjąć je:
2) ufać Bogu nade wszystko i uciekać się do 
Niego, by czynił w nas to, czego my nie 
możemy dokonać własnymi siłami,
3) wierzyć w Miłość i ćwiczyć się w miłości.

Należy wierzyć w Boga, który nas 
stworzył i pragnie z nami dzielić wieczne 
szczęście. Z miłości Ojcowskiej poświęcił 
swego jedynego Syna, aby nas wyzwolił z 
największego zła - naszych grzechów

Wierzyć w Boga Syna, który w 
pokorze przyjął naszą ludzką naturę, oddał 
życie za nas na krzyżu i oddaje się nam 
w Eucharystii, aby nas umacniać swoim 
życiem, jednoczyć i przemieniać w siebie

Wierzyć w Ducha Świętego, który 
kieruje nami i kształtuje w nas Jezusa

Osoba, która prawdziwie wierzy w 
miłość Trójcy Świętej do stworzeń, nie może 
nie kochać i nie pociągać dusz do Boga

Istotne cechy świętości św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus odnajdujemy w 
zachowanej biografii s.M Dulcissimy 
Oblubienicy Krzyża, która została wierną 
naśladowczynią, swej wielkiej nauczycielki 
Zastanowimy się nad tym w następnym 
numerze Brzeskiego Parafianina”

Pamięć świątobliwego życia s.M. Dulcissimy trwa, czego dowodem są pisemne świadectwa przekazywane na ręce 
Sióstr, które mów ią o otrzy manych laskach za Jej wstaw iennictwem.

Siostry Mars i zwracają się z prośbą o dalsze przekazy wanie pisemny ch świadectw o nadwyczajnych laskach 
i prośbach wysłuchanych przez Boga za pośrednictwem s.M. Dulcissimy.

Świadectwa można przekazywać w klasztorzelubskladać w skrzynkach z. napisem: "Za wstaw iennictwem s.M. 
Dulcissimy - podziękowania i prośby", które są umieszczone w przedsionku kościoła parafialnego i w kaplicy Sióstr.
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35-lecie posługi kapłańskiej księdza Pawła Celnego

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

Ksiądz Paweł Gelny urodził się 27 maja 1935 
rokuwBrzeziun/O. Syn Adolfa i Doroty z domu Lenort 
ma dwóch braci i siostrę.

Szkołę Podstawową ukończył w Brzeziu w 
czerwcu 1945r. Od 1949 do 1953 uczęszczał do 
Męskiej Szkoły Ogólnokształcącej im. Jana Kasprowicza 
w Raciborzu, gdzie uzyskał dyplom nauczyciela szkół 
podstawowych. W latach 1953 - 1955 pracował jako 
nauczyciel w szkole podstawowej w Budziskach koło 
Kuźni Raciborskiej.

Znane jest powiedzenie, że człowiek rodzi się 
dwukrotnie. Drugie narodzenie następuje wtedy, gdy 
człowiek uświadamia sobie jakie ma podjąć i spełnić 
w swoim życiu powołanie. Paweł Gelny wstępuje do 

Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, które 
ukończył w czerwcu 1961 roku Święcenia kapłańskie 
otrzymał dnia 25 czerwca 1961 r. z rąk ks. bpa Herberta 
Bednorza w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Mszę św. prymicyjnąodprawił w naszym kościele 
parafialnym 27 czerwca 1961 roku. Przez miesiąc 
zastępował księdza proboszcza Alfreda Wołowczyka 
w Brzeziu. Drugi miesiąc pełnił obowiązki w parafii św 
Józefa w Świętochłowicach.

I dekret wikarego otrzymał do parafii 
Przyszowice. Następnie pełnił obowiązki kapłańskie w 
następujących parafiach: 1964 - 1966 Czechowice 
Dziedzice, 1966 - 1972 Bielszowice; 1972 - 1975 
Pstrążna; 1975 - 1976 Piekary- Szarlej; 1976 - 1978
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Fot Arch Zofia Wesper
Z lewej ks prymicjant P Gelny z prawej ówczesny proboszcz 
śp ks Alfred Wołowczyk Z lewej strony księdza Gelnego 
matka Dorota, za mą bratowa Łucja, dalej siostra Emgarda 
oraz obydwie babcie księdza pp Katarzyna Lenort i Julia 
Gelny Za ks prymicjantem ojciec Adolf, wyżej brat Hubert 
oraz członkowie rodziny i parafianie Wokół ks prymicjanta 
niektóre z bardzo licznych na tej uroczystości druhen w 
śląskich strojach, niosących mirtowy wieniec stanowiący 
tradycyjny szpaler

Fot F Burek
60-lecie urodzin 10 czerwca 1995 r. - Msza św. w naszym 
kościele parafialnym w intencji "rocznika 1935r

Mysłowice, 1978 - 1981 Goczałkowice 1981 - 1983 
Tychy, 1983 - 1985 Chwałowice Od 1988 roku do 
dziś pełni obowiązki duszpasterskie w parafii św 
Krzyza w Siemianowicach, gdzie w bieżącym roku 
spotkał się z ks. Stanisławem Noconiem, który objął 
obowiązki proboszczowskie w tym kościele. Ks. St. 
Nocoma mieliśmy możność poznać w naszej parafii 
jako administratora, o czym piszemy w dzisiejszym 
numerze Brzeskiego Parafianina.

Ks. Paweł Gelny zapytany, która z parafii jest 
szczególnie bliska Jego sercu odparł bez zastanowienia, 
iż jest nią Brzezie, kościół, gdzie został ochrzczony, 
przyjął I Komunię św. Stąd też w ubiegłym roku, 10 
czerwca odprawił w naszym kościele parafialnym Mszę 
św. z okazji swoich 60. urodzin oraz w intencji swoich 
brzeskich rówieśników. W spotkaniu brał udział również 
jedyny z żyjących nauczycieli p. Paweł Lokaj. Po Mszy 
św zwiedzano brzeskąszkołę, nie brakowało wzruszeń.

W dniach od 23 czerwca do 4 lipca br. odbyła 
się pielgrzymka księży obchodzących koralowy jubileusz 
35-lecia kapłaństwa do Wiecznego Miasta - Rzymu. 
W uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła odbyło się 
spotkanie z ojcem św. Było to spotkanie bardzo osobliwe, 
gdyż księża obecni na pielgrzymce byli ostatnim 
rocznikiem Śląskiego Seminarium Duchownego w 
Krakowie, który w latach 1957 -1958 słuchał wykładówz 
teologii moralnej, wówczas jeszcze ks prof. Karola 
Wojtyły. W1959 roku ks K. Wojtyła został biskupem. 
W pielgrzymce tej brał udział również dziekan naszego 
dekanatu pogrzebieńskiegoks. Konrad Seligman, 
proboszcz z Adamowie, który również obchodził 
jubileusz 35-lecia święceń kapłańskich.

22 września w naszym kościele parafialnym w 
dniu odpustu ku czci św Apostołów Mateusza i 
Macieja ks. Gelny odprawił dziękczynną Mszę św. za 
lata swojej posługi kapłańskiej W uroczystości wziął 
udział również nasz parafianin ks. misjonarz Alojzy 
Niedziela.

W imieniu całej wspólnoty parafialnej składamy 
księdzu Gelnemu najlepsze życzenia

-Szczęść Boże
/m/

Fot.Felici Roma
Ks Paweł Gelny podczas spotkania z Ojcem św. po lewej 
za Papieżem ks. Dziekan Seligman
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Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży Męskiej

Zbierając wiadomości na temat 
zbliżającej się 90. rocznicy istnienia naszego 
kościoła parafialnego natrafiono na liczne 
pamiątki działalności licznych kół, 
stowarzyszeń działających przy naszym 
kościele.

Przed wojną obok Sodalicji 
Mariańskiej Panien, zwanej też często 
Kongregacją Mariańską, którą przez wiele 
lat (także podczas wojny) prowadziła p 
Maria Szołtys, działało Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej Obok 
typowych spotkań religijnych śpiewów 
kościelnych funkcjonował zespół teatralny 
wystawiający sztuki o tematyce religijnej. W 
przedstawieniach brała udział zarówno 
młodzież z Sodalicji Mariańskiej jak i z KSMM 
jak wspomina p Marta Lorenz Prowadzona 
była również działalność sportowa 
(informowaliśmy o istnieniu piłkarskiej 
drużyny), turystyczna pątnicza. spotykamy 
zdjęcia członków KSMM z figurą św 
Antoniego.

Szczególne ożywienie działalności 
KSMM przypada na drugą połowę 1938 
roku podczas pobytu w naszej parafii ks 
Józefa Bołdy

Fot Archiwum Serafin Bugdol
Zamieszczone zdjęcie z 1938 roku pokazuje grupę naszych młodzieńców - członków 
KSMM z ks J. Bołda Na zdjęciu w pierwszym rzędzie od lewej widzimy pp Konrad 
Trompeta. Serafin Bugdol. Jan Niedziela. Paweł Grabowski. Domin Zdrzałek ks Józef 
Bołda Paweł Herman. Joachim Herman Józef Szołtys (sekretarz KSMM) Drugi rząd od 
lewej pp Franciszek Jędrzejczyk Józef Koczy. Jerzy Sekuła Dalej ponownie od lewej 
pp Alojzy Wolny Gotfryd Niestroj Karol Fiołka. Jan Mika Alojzy Sekuła. Joachim Kubala. 
Maciej Lenort Józef Starok U góry od lewej pp Antoni Wycisk. Leon Stawinoga Bonifacy 
Cieślik Karol Fiołka. Nikodem Fiołka Alfons Niedziela. Izydor Niestroj Gerard Jędrzejczyk 
(prezes KSMM) Jerzy Wolny. Wiktor Fiołka Karol Trompeta Augustyn Fiołka.
Franciszek Zając. Józef Adamczyk

Ks Bołda przebywał w Brzeziu w 
okresie choroby ks Borzuckiego i później 
jeszcze po jego śmierci W kronice 
parafialnej czytamy: "Pogrzeb ks prób. 
Borzuckiego odbył się 25 sierpnia. 
Odprowadził go ks Dziekan Knosala Od 
tego czasu aż do 12 XII 1938 roku parafią 
zawiadywał ks Dziekan sam przy pomocy 
ks wikarego Bołdy Dwunastego grudnia 
tego roku objął parafię ks Dr Fross(...)"

Ci wspaniali, uśmiechnięci 
młodzieńcy w tym czasie z pewnością nie 
pomyśleli, że za kilka miesięcy rozrzuci ich 
w dalekie strony zawierucha wojenna lat 
1939 - 1945 Prawie wszyscy przeszli zaiste, 
straszne drogi wojenne, niektórzy obozy 
Historia przeżyć każdego z nich to z 
pewnością treść grubej księgi Wielu z nich 
nigdy nie opowiedziało bliskim swego losu 

zginęli podczas wojny: J Herman K Fiołka. 
J Mika A Sekuła J Kubala. M Lenort, 
A Niedziela K Trompeta, F Zając, 
J.Adamczyk

Wśród żyjących "Chłopców z 
tamtych lat" nadal żywa jest pamięć księdza 

J. Bołdy, który był animatorem wielu 
pięknych przeżyć ich młodości Oto kilka 
faktów z życia ks J Bołdy: Urodził się w 15 
lutego 1912 roku w Mokrem, powiat tyski 
Wyświęcony został 26 czerwca 1938 roku w 
Katowicach. Po wojnie w 1948 roku 
ustanowiony kuratorem w Kokoszycach 
gdzie przy padło mu w udziale zaszczytne ale 
równocześnie trudne zadanie zbudowania 
kościoła i budynków parafialnych, w trudnej 
powojennej rzeczywistości W latach 1966 
- 1983 był proboszczem w parafii św 
Michała Archanioła w Ornontowicach 
Wczasie jego proboszczowania został w dniu 
29 09 1963 roku przez ks bpa J Bieńka 
konsekrowany kościół parafialny Po 
przejściu na emeryturę w 1983rokupozostał 
w Ornontowicach, gdzie mieszka po dzień 
dzisiejszy (44-176 Ornontowice ul Zamkowa 
4 tel. (0-3)/ 12 15 821 )

Szanownemu księdzu, którego 
pamięć w Brzeziu, mimo krótkiego tu 
pobytu, trwa, przesyłamy serdeczne 
pozdrowienia oraz życzenia wielu lat w 
zdrowiu

Pamiętający parafianie z Brzezia 
n/Odrą

Im/

Kalejdoskop 
Młodych

Jan Dar o ws ki

Lektura

Po powiekach poznaję 
ze śmą ci się ptaki

Z rozchylonych pod włosami ust 
wiem ze połów pereł

Jak daleko jesteśmy od siebie
i jak blisko!

Po drabinach naszych oddechów 
zeszli aniołowie

i płatkami posypał się kwiat 
co ma w gwiazdach głowę

Śpij jeszcze
me odwracaj dłoni 
pełnej run wróżebnych

Czytam z mej 
jednym okiem 
zachodzącym za wzgórza

Niespodziewane Żywoty
Oficyna Poetów i Malarzy Londyn 1990r
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Stańmy przy brzeskiej szopce
Skończył się czas oczekiwania, minął Adwent, Mamy Boże 

Narodzenie Jezus jest z nami. Boże Narodzenie jest ważnym wydarzeniem 
dla każdego z nas i dla wszystkich razem. Nasze wielkie pragnienia, 
tęsknoty zostały zaspokojone, nasza modlitwa: Niebiosa dajcie nam 
Zbawiciela - wysłuchana. Jezus jest z nami - jest to okazja do radości i 
wdzięczności.

Boże Narodzenie -żłóbekwnim Jezus, obok niego Maryja i Józef. 
Niektórzy z pasterzy już składają Mu swoje dary, inni są jeszcze w drodze, 
daleko od szopki

Szczęście1 Niebo zjednoczyło się z ziemią. W tak przepięknej 
chwili zwracamy naszą uwagę na brzeską stajenkę, która w naszej 
świątyni jest "stawiana" od czasów proboszczowania ks dr Alfonsa 
Frossa, który sprowadził figurki bożonarodzeniowe w 1940 roku 
Kościelny - Konstanty Wycisk wspólnie z ministrantami w 4 niedzielę 
Adwentu po Nieszporach zbudowali pierwszą stajenkę w naszym kościele. 
Trzeba zaznaczyć, że w latach duszpasterzowania ks. prób. Feliksa 
Borzuckiego jedynym elementem bożonarodzeniowym była figurka 
Dzieciątka Jezus ustawiana na Tabernakulum.

Szopka została zbudowana na ołtarzu św Anny, który 
znajdował się w nawie bocznej, gdzie obecnie są drzwi drogi procesyjnej 
z zakrystii do ołtarza Obok ustawiono dwie choinki, które były przyozdobione 
żarówkami elektrycznymi Podobnie dwie choinki znajdowały się w 
prezbiterium.

Całość szopki tworzyły: figurka Dzieciątka i żłobek, postacie 
Maryi Panny i św. Józefa, Trzej Królowie w pokłonie, trzech pasterzy oraz 
wół i osioł, i owieczki Nad całością unosił się Anioł, który był uczepiony w 
dach stajenki.

I tak trwało przez kilka lat . W1957 roku ks. prób. Alfred Wołowczyk 
sprowadził z Piekar Śl. nowe figury do żłobka, które są używane do dziś, 
i rozpoczął budowanie stajenki w pobliżu chrzcielnicy.

Chrzcielnica i Żłobek - to miejsca rodzenia się. W betlejemskim 
żłobku - narodził się Chrystus nasz Zbawiciel, który pozostaje w 
założonym przez siebie Kościele i ogarnia nas w sakramentach św Przez 
ich przyjmowanie wchodzimy w życie naszego Zbawiciela W chrzcie św 
rodzimy się do nowego życia w Chrystusie, stajemy się członkami Kościoła, 
wchodzimy w wielką wspólnotę aniołów i świętych.

Po chrzcie człowiek zostaje wpisany w księgę metrykalną 
Kościół od wieków prowadzi takie księgi. W tym wyprzedził wszystkie 
inne instytucje państwowe Jest to duży wkład Kościoła w rozwój kultury 
Dziś księgi metrykalnestanowiąważneżródło historyczne. Księga metrykalna 
jest tylko tam, gdzie jest chrzcielnica

Po wpisaniu w księgę metrykalną człowiek staje się członkiem 
rodziny parafialnej i zyskuje wszystkie prawa, a równocześnie podejmuje

Wydarzenia historyczne z udziałem 
naszego parafianina 

księdza misjonarza Alojzego niedzieli
Uroczystości jubileuszowe związane z 300 - leciem 
konsekracji Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie

Kościół św. Krzyża bliski jest wszystkim Polakom szczególnie 
ze względu na transmisję Mszy św. radiowej. Prymas Tysiąclecia ks. 
Kardynał Wyszyński dekretem z 19 września 1980 roku ustanowił transmisję 
uzasadniając wybór Kościoła św. Krzyża w słowach: "Racją 
przemawiającą za tym kościołem były transmisje nadawane po wojnie 
(1946), ranga historyczna i usytuowania tego kościoła na Szlaku Królewskim 
oraz jego świetna akustyka"

W tym kościele w latach 1943-1960 służył ks. misjonarz Alojzy 
Niedziela. O działalności ks. Niedzieli pisaliśmy w specjalnym numerze 
"Brzeskiego Parafianina” nr 4/93 r

25 października tego roku podczas uroczystości 
jubileuszowych ks. Alojzy Niedziela odprawił Mszę św. dla świata nauki 
i kultury. Na dzjęciu moment wręczania ks. Niedzieli pamiątkowego 
dyplomu i medalu przez Proboszcza parafii św. Krzyża, ks Mieczysława 
Kozłowskiego, z prwawej - ks Marek Lamer wywodzący się z parafii św. 
Krzyża w Warszawie.

“Serce Chopina’’ - film dokumentalny produkcji austriacko 
- japońsko - polskiej w reżyserii Piotra Szalszy

\N świąteczne popołudnie. 11 listopada w programie drugim TV 
mieliśmy okazję obejrzeć film dokumentalny “Serce Chopina" 14 listopada 
minęło 70 lat od pamiętnego momentu złożenia serca Fryderyka Chopina 
w Kościele św. Krzyża w Warszawie. Miejsce złożenia urny z sercem 
do dziś upamiętnia epitafium z medalionemm Chopina. 

obowiązki, jakie są określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego.
Co z przynależności do parafii zyskujemy dziś?
Po pierwsze, zapewnienie o stałej modlitwie. Proboszcz parafii 

ma obowiązek w każdą niedzielę ofiarować Mszę św. za wszystkich 
swoich parafian. Dlatego, czy wy o tym wiecie, czynie, w każdą niedzielę, 
w każde święto nakazane, ksiądz proboszcz - lub wyznaczony przez 
niego kapłan - modli się, składa ofiarę i prosi dla parafian o błogosławieństwo.

Po drugie. Mamy zapewnioną opiekę duchową, a więc 
ochrzczony zawsze może wezwać kapłana do posługi wobec chorych, 
może prosić o rozgrzeszenie i Komunię św. i inną posługę duchową;

Po trzecie. Mamy prawo do wsparcia materialnego, kiedy nasza 
sytuacja jest krytyczna. Każda parafia prowadzi akcję charytatywną i 
zajmuje się opuszczonymi.

Jakie są obowiązki wynikające z przynależności do Kościoła? 
Jednym jest obowiązek troski o parafialną świątynię, ojej piękno, obudowę, 
rozbudowę i remont. Świątynia to nasz wspólny dom. Drugim obowiązkiem 
jest odpowiedzialność za utrzymanie kapłana. Trzecim, odpowiedzialność 
za współbraci, za organizowanie i niesienie im pomocy. Czwartym jest 
obowiązek godnego reprezentowania parafialnej wspólnoty

Stańmy przy naszej brzeskiej stajence i przeżyjmy jeszcze raz 
te wspaniałe, cudowne chwile: niebo pojednało się z ziemią, Bóg jest 
między nami. Cudowne chwile, bo mogliśmy wszyscy zasiąść do 
wigilijnego stołu, bo mamy wreszcie czas dla siebie, bo jesteśmy razem. 
Niech ten cud zjednoczenia Boga z ludźmi, kochających się ludzi ze sobą, 
trwa zawsze lei

Brzeska stajenka, rok 1994. fot.F Burek

Nie dane było jednak Chopinowi, aby jego serce zamknięte w urnie 
spoczywało spokojnie w świątyni. Film Piotra Szalszy ukazuje koleje losu 
Serca “wieszcza tonów, pieśni i melodii". W filmie tym występuje między 
innymi ks. misjonarz Alojzy Niedziala jako jedyny już dziś świadek 
relacjonujący niewyjaśniony dotąd fakt, w jaki sposób urna z sercem 
Fryderyka Chopina uratowana została w ukresie powstania 
warszawskiego. Wskazuje godną postawę niemieckiego kapelana 
wojskowego, ks Szulca, który z szacunku dla wielkiego twórcy przekazał 
urnę polskim władzą kościelnym.

Po wojnie Serce Chopina wraca na dawne miejsce do Kościoła 
Sw. Krzyża - urnę wnoszą studenci uczelni muzycznych.

Film ze wszech miar godny obejrzenia /m/

fot. A Kojdan W-wa



S.M. DULCISSIMA KROCZYŁA DO BOGA DROGĄ 
“DZIECIĘCTWA DUCHOWEGO”

"Me życie Jest cieniem, me życie Jest chwilką, 
Co ciągle ucieka i ginie,

By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko, 
Przez dzień ten dzisiejszy jedynie".

5 w. Teresa od Dzieciątka Jezus
S.M. Aldona Płaczek SMI

“Szczęśliwym na ziemi, kto umiał zawrzeć przyjaźń ze 
świętymi" - powiedział nasz poeta narodowy. Niewątpliwie 
przyjaźnią Bożą darzyła św. Teresa od Dzieciątka Jezus s M. 
Dulcissimę. Prowadziła ją tą drogą do świętości, którą sama 
przeszła. Była to droga bezpośrednio inspirowana i kierowana 
przez Ducha Świętego. Wielu ludzi nie stać na czyny wielkie, zdolne 
oczarować świat. Alekażdy otwarty na Boga i ludzi może ćwiczyć się 
wwykonywaniu drobnych rzeczy z myśląo Bogu, może je przepoić 
miłością a przy tym pozostać nieznanym, zapomnianym czy nawet 
wzgardzonym na ziemi. Codzienne znoszenie krzyży i krzyżyków, 
których nieskąpinamżycie.zradościąiuśmiechemna ustach, jest 
wyrazem prawdziwego męczeństwa i heroizmu. Tak pojmowały 
dążenie do doskonałości dwie młode dziewczyny, francuska i 
śląska.

Centrum ich formacji stanowiło dynamiczne budowanie 
dojrzałych więzi z Bogiem, Panem Nieba i Ziemi Wyrażały one 
bezgraniczne zaufanie do Boga jako najlepszrgo Ojca oraz 
odpowiedzialneodniesieniedoKościoła, do społeczeństwa, samych 
siebie i bliźnich. Znane jest doświadczenie ludzkie: “Gdy Bóg jest 
na pierszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym miejscu”. 
Jasność wizji świata, wizji człowieka i własnej roli wżyciu rozwijała 
się u Helenki w miarę pogłębiania sięjej łączności z Chrystusem. 
Pośredniczyła w niej bardzo aktywnie i bardzo konkretnie św. Teresa 
od Dzieciątka Jezus.

Święta karmelitanka towarzyszyła Helence w obrazach 
sennych przez całe życie Spotkania odbywały się zazwyczaj w 
naturalnej scenerii: w polu, w ogrodzie, na łące. Kwiaty, ryby, ptaki 
były symbolami prawd i rzeczy nadprzyrodzonych Radosna 
atmosfera była udziałem tych spotkań. Rozpoczynały się zwykle 
od słów pozdrowienia, - Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 
- wypowiadanych przez Helenkę. Potem następowała chwila 
zwierzeń i wspólnej zabawy. Następnie inicjatywę przejmowała św 
Teresa. Wskazywała na kawałek ziemi, którą należy skopać, 
ograbić, obsiać i podlewać Większą część prac wykonywała 
Helenka Przy okazji Teresa uczyła jątakżeformułmodlitewnych, np. 
do Matki Najświętszej "Dziewico, Matko Boża i moja, pozwól mi 
być całkowicie Twoją".

Św. Teresa wychowując duchowo swoją uczennicę 
stosowała metodę poglądową. Piękno życia duchowego 
przedstawiała w postaci różnokolorowych kwiatów. Wspaniałe róże 
na morzu symbolizowały źródła łask Bożych Morze pełne ryb 
oznaczało Kościół wypełniony duszami ludzkimi. Ich łowcą jest 
Jezus Chrystus-objaśniała Mistrzyni. Barwne ptaki, które siadały 
na rękach św. Teresy oznaczały dusze ludzkie, które zostały przez 
nią uratowane od potępienia wiecznego

Innym razem przedmiotem nauczania były grzechy 
Zobrazowała je w postaci błyszczącej czarnej kuli, którą poleciła 
wychowance dotknąć Wtedy z kuli wyskoczyło okropne zwierzę, 
mające tysiące nóg Teresa objaśniła: Grzech jest wstrętny, tylko 
pozornie wygląda pięknie i wabi oczy.

Nieraz droga, po której Teresa prowadziła swoją 
przyjaciółkę była wąska i pełna głębokich, ciemnych i dymiących 
wąwozów Ilustrowała ona świat pogrążony w ciemnościach i 
chaosie.

Kiedy Helenka nie zwracała uwagi na otrzymane dary i nie 
wykonywała dokładnie poleceń, Teresa karciła ją ostro i 
zostawiała samą w ogrodzie. S.M Dulcissima wyznała pod koniec 
życia, że cały czas w towarzystwie Świętej traktowana była jako 
4-5-,letnie dziecko.

Celem mistycznych objawień św Teresy było prowadzenie 
dziecka, a później siostry zakonnej drogą dziecięctwa duchowego 
do świętości - pełnego rozwoju naturalnego i nadnaturalnego. 
Zjednoczona z Chrystusem Oblubieńcem miała modlić się, cierpieć 
i składać siebie w ofierze za Ojca Św. i Kościół, za przełożonych 
i własne Zgromadzenie. Podobniejak u św Teresy, ratowanie dusz 
ludzkich przed śmiercią wieczną było naczelną dewizą jej życia. 
Dlatego wszystko, nawet najmniejsze akty starała się napełnić 
miłością do Stwórcy i do stworzeń. One nadawały sens jej życiu 
i miały wymiar eschatologiczny Pełnieniu woli Bożej w drobnych 
rzeczach towarzyszyły radość i uśmiech, chociaż nieraz przez łzy. 
Pragnęła przy tym pozostać na ziemi nieznaną i zapomnianą.

W bliższe kontakty z św. Teresą została wprowadzona 
takżes.M. Lazaria, wierna opiekunka s.M. Dulcissimy i przełożona 
klasztoru brzeskiego. I ona otrzymywała od świętej konkretne 
wskazówki dotyczące opieki i formacji swej podopiecznej. Było 
także odwrotnie. S.M. Dulcissima, pouczona przez św. Teresę, 
dawała swej przełożonej wskazówki odnoszące się do prowadzenia 
domu i wychowania nowicjuszek

Z wyższymi przełożonymi Zgromadzenia, nasza kandydatka 
na ołtarze, mówiła o rozmowach z św Teresą prosto i zwyczajnie, 
jak gdyby nie była świadoma wielkiej i nadzwyczajnej łaski, którą 
otrzymała od Boga Przełożeni przeświadczeni o jej wybraństwie, 
zlecali jej ważne sprawy, np. zatwierdzenie konstytucji 
Zgromadzenia przez Stolicę Apostolską. Modlitwy jej zostały 
wysłuchane.

Nasza bohaterka miała dar jasnowidzenia Św Teresa 
ukazywała jej kraje, w których Kościół był prześladowany. Bolała 
również nad brakiemwiarywświecie współczesnym i przepowiadała 
kary, które nań spadną z powodu grzechów. Ratunkiem dla 
grzesznej ludzkości jest postawa ekspiacji. Mamy obowiązek 
stałego nawracania się. Wszystko powinno byćzncszonewduchu 
pokuty. Sama ofiarowała się za grzeszny świat. Wiedziała od św. 
Teresy, że cierpienia będą się nasilać, ale nie trzeba się przerażać, 
gdyż sam Jezus da jej siły do ich zniesienia. Cierpienia trwały 
cały rok, ale potężniały w okresach pokutnych roku liturgicznego, 
Adwencie i Wielkim Poście. Otrzymane stygmaty były największym 
bólem "Większego już nie bądzie i być nie może” - oświadczyła św. 
Teresa.

S.M. Dulcissima zawierzyła Bogu całkowicie i bez 
zastrzeżeń. Postanowiła zostać świętą by zbawiać innych Wybrała 
najlepszą cząstkę. Zjednoczona w najwyższym bólu z Jezusem 
Ukrzyżowanym polecała Mu sprawy nie tylko najbliższego 
środowiska, ale ogarniała miłością cały świat Rozumiała, że 
skuteczne apostolstwo musi być zakorzenione w modlitwie i 
ofierze Każdełamanieprawa Bożego wZgromadzeniu czy Kościele 
wymaga pokuty i zadośćuczynienia Podejmuje je dobrowolnie 
kilkunastoletnia kandydatka, a później siostra zakonna Ukończyła 
tylko szkołę podstawową, a wykazała dojrzałość wielkich świętych. 
Dokonawszy raz świadomego wyboru, ponawiała go codziennie. 
Tęskniła za Niebem, ale z podaniem woli Bożej wiernie wypełniała 
przyjęte obowiązki.

S.M Dulcissima uczy nas świętości zwyczajnej, dostępnej 
dla każdego Każda myśl, każde słowo, każdy czyn mogą nas 
uświęcić, jeżeli źródłem ich jest miłość Boga i ludzi. AKościółzawsze 
potrzebował i potrzebuje ponad wszystko świętości.
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Pamięci Siostry Marii Heleny
S. M. Helena (Wiktoria Pokorska ), urodziła się 19 grudnia 1911r. 

w Gliwicach. Po roku 1922 przenosi się wraz z rodziną do Katowic- 
Szopienic. Tam zapoznaje się z Siostrami Marii, które pracują w szpitalu.

16 lipca 1935r. przybywa do Brzezia n/o, gdzie rozpoczyna 
nowicfjat. Tu w klasztorze poznaje również S. M Dulcissimę. 7 marca 1937r 
składa pierwsze śluby zakonne w kaplicy w Brzeziu - przyjmuje je ks Prałat 
Stefan Szwajnoch W kwietniu 1937 roku rozpoczyna naukę w szkole 
pielęgniarskiej w Poznaniu, którą kończy w kwietniu 1939 roku. Wraca do 
Katowic gdzie 7 września 1941 roku składa śluby wieczyste

Po ślubach przeniesiona zostaje do K-c Szopienic do szpitala 
wojskowego, który w grudniu 1944r. zostaje ewakuowany do Niemiec. Tam 
dostaje się do niewoli USA

W lipcu 1945r. wraca do Polski i jest skierowana do Brzezia n/o, 
gdzie prowadzi punkt medyczny, organizuje pomoc UNRY, rozprowadza 
dary, odwiedza chorych po domach - w Brzeziu panuje epidemia tyfusu.

Od kwietnia 1947 do roku 1950 pracuje w szpitalu w Łodzi, zaś 
w latach 1950-1952 w domu opieki w Raciborzu W latach 1952-57 jest 
przełożoną domu w Strzybnicy koło Tarnowskich Gór. Od 1958-64 pełni 
funkcję Przełożonej Prowincjalnej we Wrocławiu, zaś od 1961-67, 
Przełożonej Prowincjalnej w Katowicach.

3 lutego 1967r. przybywa ponownie do Brzezia n/O, gdzie w 
latach 1967-78 pełni obowiązki przełożonej naszego klasztoru.

Wiele wysiłku włożyła w remont klasztoru, czyniła starania w 
kierunku przeniesienia Ośrodka Zdrowia z klasztoru w nowe miejsce 
Organizuje w naszym klasztorze ośrodek rekolekcyjny. W 1978 roku 
przechodzi na emeryturę

S.M.Helena umiera 25 września 1996r. podczas prowadzonych 
w klasztorze rekolekcji Sióstr Marii Pogrzeb na naszym cmentarzu odbył się 
28 września z udziałem Przełożonej Generalnej z Rzymu S.M .Angeli Kubon, 
z Jej Radą Sióstr Prowincjalnych z Wrocławia i Branic, łącznie około 50 sióstr 
ze Zgromadzenia oraz bardzo licznie zgromadzonych parafian.

Znamienne były słowa wygłoszone w mowie pogrzebowej 
przez Kapelana Sióstr ks Józefa Copa - S.M Helena jak mało kto znała naszą 
parafię, jej mieszkańców, była swoistą "kartoteką" brzeskich spraw. Otoczona 
stale gronem znajomych, przyjaciół, parafian, u której często szukaliśmy 
słów pociechy, zrozumienia, dobrej rady, modlitwy. Była powiernicą wielu 
naszych osobistych spraw. Taką pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

/ml

Sprostowanie:
W numerze 5/26 BP w artykule poświęconym ks.P.Gelnemu winno być: 
Szkołę podstawową ukończył w czerwcu 1949. Przy montażu zdjęć 
zasłonięta została część osób z lewej strony - przepraszamy 
Przepraszamy również za dwukrotną pomyłkę imienia prezesa KSMM. 
Winno być: Alfred Jendrzejczyk.

Im/

30 września odbył się pogrzeb śp.Stanisława Goworko Serdeczne 
podziękowania księdzu proboszczowi Antoniemu Pieczce, delegacjom, 

byłym kolegom z pracy oraz wszystkim parafianom 
składa żona z rodziną 

23 listopada odbył się pogrzeb śp.Alojzego Płaczka, długoletniego 
grabarza w naszej parafii. Za Jego oddanie się pracy związanej z 

utrzymaniem porządku i estetyki na cmentarzu - Serdeczne Bóg Zapłać. 
Parafianie i ks Proboszcz

Czcigodnym Jubilatom... 
składamy życzenia słowami modlitwy 
liturgicznej Kościoła:

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie 
na Małżonków Jubilatów, którzy Tobie składają 
dziękczynienie i udziel im swojej laski, aby 
żyjąc w miłości, coraz ściślej Jednoczyli się z 
Tobą.

Diamentowe Gody
W niedzielę, 13 października obchodziliśmy w parafii piękną 
uroczystość 60-lecia pożycia małżeńskiego najstarszej pary 

w Brzeziu - państwa Anny i Jakuba Mandrysz.
Szanownym Jubilatom najlepsze życzenia przesyłają córki - 
Irena, Teresa, Łucja i Regina z rodzinami, w tym siedmioro 

wnuków i siedmioro prawnuków.
(Ożyciu naszej najstarszej pary małżeńskiej,

o naszym długoletnim sołtysie, napiszemy niebawem, /m/)

Złote Gody
20 października, podczas Mszy św. w naszym kościele 

parafialnym dziękowali za 50 lat wspólnego pożycia 
małżeńskiego państwo Jadwiga i Leon Stawinoga. 

Kochanym rodzicom i dziadkom życzenia zdrowia, 
pomyślności, przekazuje córka Teresa z mężem oraz wnuki 

- Mirosław, Marek i Rafał
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“Rower jako wzór Kalejdoskop Młodych
przyszłej literatury’’

(Wywiad Marka Pytasza z Janem 
Darowskim na temat roli i miejsca literatury w 
dzisiejszym świecie; fragmenty książki pt. "Londyn 
- Toronto - Vancouver" (rozmowy z pisarzami 
emigracyjnymi), SL “Kresy". Lublin 1993 rok).

"(...) Życie w naszym zlaicyzowanym 
świecie jest po prostu za krótkie Bez wiary w 
życie pozagrobowe wiele rzeczy w życiu traci 
sens i nie jest warte przemęczania głowy 
Wysiłek intelektualny szedł zawsze w parze z 
moralnym, fizyczny obejdzie się bez moralności 
Raczej lepiej mu będzie bez niej, szczególnie 
gdy nie jest nasz własny, gdy ktoś inny się dla nas 
wysila i za nas ponosi odpowiedzialność. Dlatego 
tylko aktorzy i telewizyjni konferansjerzy mogą 
liczyć dziś na adorację tłumu Oni wysiłku żadnego 
od nas nie wymagają (...) Lecz nie należy tracić 
nadziei Każda technologia wytwarza swe 
własne ograniczenia i często unre ułatwić 
właśnie to, co miało utrudniać i utrudnić to, co 
miała ułatwiać (...) auto miało nam sprawić szybki 
i przyjemny transport Jak może, na drogach 
wszędzie zatłoczonych autami? Rowerem się 
szybciej przepycha dziś przez Londyn niż 
autobusem, choć nie bez ryzyka (...) Dlatego 
wybieram rower jako wzór dla przyszłej literatury 
i jako symbol dla niej najbardziej stosowny. 
Rower z komputerowymi pedałami (...) zaś życie 
takiego literackiego rowerzysty, czym być musi, 
jeśli nie nieustanną czujnością, jechaniem przez 
świat na własne ryzyko, z jak najmniejszym 
retorycznym bagażem i bez żadnych ciotek na 
kierownicy? Widzę na tym “rowerze" przede 
wszystkim dobrą poezję (zawsze tylko na nim 
jechała), któtką nowelkę, esej i monografię, i dobry 
tekst sceniczny, taki nie zamówiony przez 
reżysera, nie wymęczony przez ekipę Wszystko, 
gdzie dyscyplina formy i treści jest absolutnie 
konieczna i gdzie królem jest skrót".

Jan Darowski a tegoroczna nagroda literacka Nobla...
Pierwsze komunikaty radiowe i telewizyjne na temat literackiej nagrody Nobla dla naszej 

poetki Wisławy Szymborskiej prócz ogromnej radości i dumy narodowej kierowane były w stronę 
wspaniałych tłumaczy i propagatorów naszej noblistki w świecie.

W tym momencie myśli brzezian kierowane były również na postać poety, krytyka, eseisty, 
znakomitego tłumacza polskiej poezji na język angielski - Jana Darowskiego.

Jan Darowski syn Marcina i Marii z domu Trompeta, urodził się w Brzeziu n/Odrą, 22 grudnia 
1926 roku. Tu skończył szkołę podstawową Naukę zawodu podjął w Drukarni braci Mayerów w 
Raciborzu. Zajęcia dydaktyczne odbywały się w budynku obecnego Zespołu Szkół Zawodowych. 
Z kolei na świadectwie z datą 31 marca 1944 roku czytamy, iż ukończył "Stadtische Gewerbiche 
Berufsschule fur Jungę in Katowitz." W wieku 17 lat powołany został do wojska niemieckiego, 
skąd jak większość Ślązaków, dostaje się później do Wojska Polskiego. W Szkocji spotyka kolegów 
z Brzezia. Po wojnie pozostaje w Londynie. Na temat dzieciństwa, drogi z Brzezia do dalekiej 
Anglii traktuję wspomnienia poety, które być może dotrą również do naszych czytelników.

Dziś do życiorysu poety dodajmy fakt. Poezja polska, między innymi poezja Wisławy 
Szymborskiej, w tłumaczeniu na angielski przez Jana Darowskiego, znajduje się w takich znanych 
publikacjach, jak: “Transatlantic Review", "San Francisco Annual" oraz wydanej w 1967 roku 
antologii Penquin'a"PolishWriting Today".

Z okazji 70-tych urodzin poety, 
naszego parafianina, przesyłamy tą drogą 
najlepsze życzenia - pomyślności zarówno 
w pracy twórczej jak i w życiu osobistym, 
wiele zdrowia, jak również podziękowania 
za duży osobisty wkład w drugą już (Nobel dla 
Miłosza też był "zroszony” piórem 
Darowskiego) polską Nagrodę Nobla.

W “prezencie” zaś dla Pana oraz 
wszytkich miłośników poezji dedykujemy 
utwór Wisławy Szymborskiej.

/m/

Niech Wigilijna Świeca 
zapłonie i w naszych 
domach.

Schyłek wieku

Miał być lepszy od zeszłych nasz XX wiek.
Już tego dowieść nie zdąży.
lata ma policzone.
krok chwiejny, 
oddech krótki.

Już zbyt wiele się stało, 
co się stać nie miało, 
a to. co miało nadejść, 
nie nadeszło

Miało się mieć ku wiośnie
i szczęściu, między innymi.

Strach miał opuścić góry i doliny. 
Prawda szybciej od kłamstwa 
miała dobiegać do celu.

^Nagrody za rozwiązanie konkursu^
z Brzeskiego Parafianina nr 4/96 otrzymują :

Rozwiązali oba konkursy,
Ewa Rajman kl. III, Anna Niestrój kl. V, 
Anna Hercog kl. V, Monika Rajman kl. VI, 
Leszek Parma kl. VI, Serafin Trojan kl. V

Rozwiązali jeden konkurs.
Weronika Czekała kl. III, Beata Tumułka kl. 
III, Daniel Rajman kl. I, Michał Jasita kl. V

Gratulujemy i zachęcamy do udziału w
konkursach.^następnych 7

Konkurs !
Kończymy przeżywanie roku, w którym 
wspominaliśmy 90 rocznicę poświęcenia 
świątyni parafialnej. poznawaliśmy dzieje 
duszpasterstwa przy niej, dlatego 
pytanie jest następujące
Podaj imię i nazwisko Ks. Proboszcza, 
który zbudował pierwszą szopkę 
bożonarodzeniową w naszym kościele ?

Odpowiedzi można składać - z podaniem imienia 
i nazwiska oraz ulicy - w zakrystii do końca 
stycznia 1997 roku
Nagrody będą losowane w czasie Mszy św 
szkolnej w lutym 1997 roku.

W naszych rodzinach panuje piękny 
stary zwyczaj stawiania pustego nakrycia 
przy wigilijnym stole, być może tam będzie 
najodpowiedniejsze miejsce zapalenia 
symbolicznej świecy rozprowadzanej przez 
CARITAS w ramach akcji Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom. Z roku na rok zwiększa 
się zainteresowanie symbolicznymi świecami, 
które mają na celu pomóc potrzebującym 
dzieciom

Rozpalona świeca przypominać 
nam będzie o łączności i solidarności z tymi, 
którzy będą w ten wieczór sami, z sierotami, 
dziećmi pozostawionymi przez najbliższych, 
a także z tymi, co już odeszli.

Być może świece owe podpalimy 
Ogniem Betlejemskim, który już od 2 lat 
tradycyjnie sprowadza do naszej parafii 
Kszysztof Jasita, o czym pisaliśmy w ubiegłym 
roku

Niech Boże Narodzenie jako 
najbardziej rodzinne ze wszystkich świąt 
ubogacone zostaną szlachetnymi 
przedsięwzięciami, które mają na celu 
świadczyć autentycznie o miłosierdziu i 
niesieniu radości drugiemu człowiekowi. W 
tym Dniu bowiem myślimy o Bogu, który 
stał się Dzieckiem, Dzieciątkiem, który uczy 
nas kochać i żyć dla drugiego

Iml

Miało się kilka nieszczęść
nie przydarzyć już.
na przykład wojna
i głód, i tak dalej.

W poważaniu być miała 
bezbronność bezbronnych, 
ufność i tym podobne

Kto chciał cieszyć się światem, 
ten staje przed zadaniem 
nie do wykonania.

Głupota nie jest śmieszna. 
Mądrość nie jest wesoła.

Nadzieja
to już nie jest ta młoda dziewczyna 
et cetera. niestety.

Bóg miał nareszcie uwierzyć w czlowiekt 
dobrego i silnego.
ale dobry i silny 
to ciągle jeszcze dwóch ludzi.

Jak żyć - spytał mnie w liście ktoś, 
kogo ja zamierzałem spytać 
o to samo

Znowu i tak jak zawsze, 
co widać powyżej.
nie ma pytań pilniejszych 
od pytań naiwnych.
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rzeziąZespolone z krajobrazem
Zakład Remontowo-Budowlany

MAJNUSZ
Zakład Remontowo - Budowlany wykonuje: 

indywidualne i kompleksowe 
usługi remontowe w zakresie 
remontu maszyn i urządzeń 

oraz robót ogólnobudowlanych 
budownictwa ogólnego i przemysłowego

roboty ślusarskiej spawalnicze i instalacyjne 
roboty dekarskie 
roboty blacharskie wszelkiego typu 
kompleksowe remonty maszyn
roboty murarsko - tynkarskie i elewacyjne 
roboty malarskie
roboty specjalistyczne (na dużych wysokościach) 
roboty izolacyjne i impregnacyjne

ul.Rybnicka 109
47-400 Racibórz 
tel.(0-36) 159665; 152191 w.443 
fax.(0-36) 150133

NAROBI IIITMCZE Racibórz ul. I*i as ko u a
SERWIN <TV!RIM magazyn przy KOłZAM
- rury i pręty wszystkich typów
- kształtowniki: kątowniki, ceowniki, teowniki, itp.
- blachy: cynkowe, aluminiowe, powlekane i inne
- druty ciągnione na zimno czarne i ocynkowane
- siatka ogrodzeniowa i profile zamknięte
- drewno budowlane

Na czas świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżający się 1997 rok, zdrowia, pokoju oraz wszelkiej pomyślności^ 

wszystkim Czytelnikom Brzeskiego Parafianina oraz Klientom naszej firmy
i życzy sposnsor niniejszego numeru gazety - Roman Majnusz >

Tworzy my wspólnie nasz “album parafialny ”
Patrząc na kolejne numery “Brzeskiego Parafianina", wydane 

kalendarze ukazujące brzeskie krzyże, kaplice, kościół parafialny, 
pamiątki związane z życiem wśród nas S.M. Dulcissimy, widokówki 
Brzezia - widzimy specyficzny album naszej parafii. Określenia takiego 
użyła po raz pierwszy nie żyjąca już S.M. Helena, o której wspominamy 
również dziś w świątecznym numerze naszego Pisma.

"Brzeski Parafianin" roztacza coraz szersze kręgi, czekają na 
kolejne numery szczególnie parafianie mieszkający z dala od Brzezia 
przychodzą do redakcji listy, spływają dziękczynne vota świadczące o 
łaskach wymodlonych za wstawiennictwem S.M. Dulcissimy.

Z wdzięcznością spoglądamy na błogosławieństwo Ojca 
Świętego skierowane do naszej parafii. Niech Pan Bóg błogosławi wszelkim 
Jego poczynaniom. Jesteśmy w modlitewnej jedności z naszym papieżem 
szczególnie dziś w roku jubileuszowym 50 -lecia Jego kapłaństwa, 
nieczaj długie lata będzie podporą i dumą naszego narodu. Kościoła w 
świecie.

W poczynaniach nad redagowaniem Pisma przyświecają nam 
również słowa skierowane osobiście przez Ojca Św do redaktorów 
“Udzielam błogosławieństwa na trud redagowania Brzeskiego 
Parafianina”.

Realizacja naszego "parafialnego albumu" jest wynikiem wysiłku 
i ofiarności wielu osób; szczególne podziękowania składamy naszym 
sponsorom, którzy przez 4 lata ponoszą ciężar finansowania Pisma, bez 
Ich pomocy zarówno pamiątki parafialne jak i wspomnienia naszych 
najbliższych utonęłyby w "rzece zapomnienia"

Dziękując składamy najlepsze życzenia świąteczne i 
noworoczne wszystkim naszym dotychczasowym sponsorom, Ich 
rodzinom, współpracownikom - a także wszystkim innym, którzy 

przyczyniają się do realizacji “Brzeskiego Parafianina".
- Zakład Elektrochemiczny “EMA - Brzezie" (1/93, 5/93, 4/94, 1/95, 1/96)
- Saksońsko - Śląska Unia Betonowa w Katowicach, Zakład Eksploatacji 
Kruszywa “Żwirownia" (3/93, 4/93, 2/94, 4/95, 3/96)
- Zakład Garbarski i Edward Malon - Market (2/93)
- Adam Jemczura - PB "Tak - Bud" Brzezie (6/93, 3/95)
- Benedykt i Jan Opolony - Warsztaty samochodowe (7/93, 7/95, 6/96)
- PBUPH "Bud - inż” J. Bąk - Racibórz - Brzezie (1/94)
- Rodzina Marian i Irena Koczwara (3/94)
- Rodziny Elżbieta Pacharzyna i Ewa Cichoń (6/94)
- PPKMiL "Żwirownia" Nieboczowy - Buków (6/94)
- Rodziny S K Fiołka i A A. Chęciński (7/94)
-Zakład Remontowo-Budowlany Majnusz, Brzezie (2/95, 5/95. 2/96, 7/96)
- Rodzina Swierczek (6/95, 4/96)
- PPU CDK Racibórz (5/96)

Pomoc finansowa w realizacji kalendarzy i widokówek: 
"Żwirex"- Racibórz, "Aben" Lubomia, ZPC "Mieszko"sp.z.o.o, Rafako s.a., 
Cukrownia Racibórz s a.. “EMA" Brzezie, l&RB - SOFT.

Podziękowania dla zakładu “Foto Andrzej i Renata Złoczowscy"
■ Racibórz za stałą współpracę z naszym Pismem

Redakcja i ks. Proboszcz

FOTO ,7 RACIBÓRZ
teI. 152577

AudRzej Złoczowski
(.|.Sohr> l’RIVAI|:
il.()<i<k \ / 4/-4OO R«Hk>r/
il.Ksiyi,< \ 17 iI.Cmrmk kiego?//

Wydawca. Rzymsko - Katolicka Parafia św.Apostołów Mateusza i Macieja Racibórz-Brzezie n.Odrą ul.Por.S.Myśliwca 18 
Redagują: ks.Józef Cop, Małgorzata Rother-Burek tel. 156884; Przygotowanie do druku i szata graficzna: Florian Burek 
Druk: PRINTY POLAND Wodzisław Śl.; Skład: "l&RB-SOFT" Ireneusz Burek
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ŻYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
Co pozostanie ?

Rocznice i wspomnienia przeróżnych wydarzeń są nieodłączną 
częścią naszego życia Obchodzimy urodziny, rocznice ślubu, rocznice 
ważnych wydarzeń dotyczących całego Kościoła i poszczególnych 
parafii - i jest dla nas zupełnie naturalne, że wspominamy i uroczyście 
świętujemy te wydarzenia, które pomogły tak poszczególnym parafianom, 
jak i całej wspólnocie parafialnej stać się tym, kim dziś jesteśmy. 
Wspominamy je. gdyż były one czymś ważnym dla naszej przeszłości 
parafialnej, miały wpływ na oblicze życia parafialnego.

Takich rocznicowych wspomnień w mijającym roku 
kalendarzowym w życiu naszej parafii mieliśmy wiele Zostały one 
wymienione w Brzeskim Parafianinie z dnia 7.04.br.

Obchodziliśmy te rocznice po to, żeby dokonać oglądu 
przeszłości i zaplanować przyszłość. W tym, co minęło znajduje się 
zawsze wiele powodów do wdzięczności, zwłaszcza i w pierwszym 
rzędzie wobec Boga, ale także względem wielu dobrych i życzliwych ludzi

Ale rocznice są także po to, żeby można było zaplanować 
najbliższą i dalszą przyszłość, zazwyczaj lepszą przyszłość, jako że w 
tym przyglądaniu się przeszłości, zawsze dostrzegamy jakieś braki i 
niedoskonałości ludzkie, których chciałoby się uniknąć w przyszłości I z 
tego powodu obchodom rocznicowym powinny towarzyszyć serdeczne 
modły o wytrwanie w dobrych postanowieniach i o Boże błogosławieństwo 
w urzeczywistnianiu zamierzeń na przyszłość

I trzeba zapytać się. co pozostanie w żjZciu 
obchodów wspomnianych rocznic9 Pozostanie:

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 
- MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ
2- lutego

Święto Ofiarowania Pańskiego zamyka radosny okres Bożego 
Narodzenia i jest przepełnione akcentami radości z posiadania Emanuela, 
Boga mieszkającego wśród swojego ludu

“Trzeba również zwrócić uwagę na święto z dnia 2 lutego, 
któremu przywrócono nazwę Ofiarowania Pańskiego - pisze papież Paweł 
VI w adhortacji apostolskiej "Cultus Marianus" 171. - by dokładnie uchwycić 
bardzo bogatą treść w nim zawartą, mianowicie połączenie wspomnienia 
Syna i Matki Jest to bowiem uroczysty obchód tajemnicy zbawienia 
dokonanego przez Chrystusa, z którym Najśw. Maryja Dziewica najściślej 
się zespoliła, jako Matka cierpiącego Sługi Jahwe, jako wykonawczyni 
zadania powierzonego dawnemu Izraelowi i jako wzór nowego Ludu 
Bożego, który wśród wiary i nadziei ustawicznie jest doświadczony 
cierpieniami i prześladowaniami".

Święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni należy do 
najstarszych w chrześcijaństwie, gdyż było obchodzone w Jerozolimie 
już w IV wieku. Pod koniec tamtego stulecia pątniczka hiszpańska Etheria 
pisze, że je tam przeżyła z taką radością, jak paschę Stamtąd rozeszło się 
ono chyba jeszcze w tymże stuleciu na Azję Mniejszą, w wieku V przejął 
je EgigK'w wieku VII ś znane było w Konstantynopolu jako wielkie święto 

ją, (skoro - jak podaje historyk Teofanes - w roku 602 
ł w niej udział boso'sam cesarz Maurycjusz.

Według przekazu procesja z zapalonymi świecami była znana w 
-błogosławieństwo Jana Pawła II na obchody 90 /ocznicy poświęcenia 'Rzyrrtfe już w czasach^ papieża św Gelazego I w 492 roku, a z całą 

kościoła parafialnego, # ... \/ll r.r-roim.ila la P-rvm 7 trroma innumi
-tablica upamiętniająca ks. Karola Riedla - budowniczego kościoła, 
-tablica upamiętniająca brzeskich duszpasterzy, 
-odnowiona elewacja kościoła i iluminacja wieży, 
-chodnik od ul. Pogrzebieńskiej, uporządkowany i 
-nowe ornaty we wszystkich kolorach liturgicz 
-w trzeci piątek miesiąca Koronka do Miłosierdzi 
-grota fatimska i nabożeństwo odprawiane 
-książka o Josepha Schwetera "Oblubienica krzjża", 
-kalendarz o życiu ks. Jana Schneidera i S M. DiJLl£_simy 
-rozpowrzechnione modlitwy ku ich czci, 
-wspomnieniowy numer Brzeskiego Parafianina.
-Msza
-dwie

it

wietlony placjseścii

Bożego,
pażdzii

pewnością w VII wieku, gdy przyjmuje je Rzym razem z trzema innymi 
i' świętami: Wniebowzięci^ Zwiastowania i Narodzenia NMP.

', "Wv--Rolsce świata Ofiarowania Pana Jezusa nabrało charakteru 

 

litnie maryjnego. Lud\ nasz widzi w Maryi Tę, która to niebiańskie 

 

latłft^sprowadziła na zięmię. Dlatego lud polski często bierze gromnicę 
J do ręki, zwłągzcza w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej 

 

.śfflierci. Stąd nazwa: Matki Bożej Gromnicznej.

Zgodnie z przepisami prawa Mojżeszowego każdy pierworodny 
>c należał' do . . Rodzice byli zobowiązani przedstawić go w

sgjięrci.

. - • . cWopłec ,.
\ |' y świątytliTwykupic Matka
y MaYvia. 4ako~Niepok‘aTanti

, ueyu rai auai ima,
św. odprawiana w rocznicę śmierci brzeskich duszpasterzy, 

pocztówki z pozdrowieniami z Brzezia nad Odrą: z okazji ^0 
rocznicy poświęcenia kościoła oraz kościół i cmentarz naj tle 
panoramy miejscowości,

karty świąteczne na Boże Narodzenie figurka Dzieciątka.: którą 
ks. Borzucki umieszczał na tabernakulum oraz ta sama figura na 
tle zimowego krajobrazu Brzezia nad Odrą,

-zamierzenie modernizacji i odnowienia przedsionka kościoła parafialnego, 
-przygotowanie w klasztorze izby pamięci S M. Dulcissimy, 
-otwarcie kościoła przez cały dzień i umożliwienie modlitwa w przedsionku, 
-wykonanie zabezpieczenia szklanych drzwi w przedsionku.

Cctyopl

-dwie

Szczególnym postanowieniem niech pozostanie modlitwa 
odmawiana indywidualnie i w społecznościach rodzinnych o to, żeby ks. 
Jan Schneider i S.M.Dulcissimy.jeślijest taka wola Boża, jak najrychlej zostali 
włączeni w grono Sług Bożych, by można było rozpocząć ich procesy 
beatyfikacyjne. Czyńmy to z wielkim przekonaniem i wiarą, by S M. 
Dulcissima stała się pierwszą błogosławioną w dziejach naszej rodziny 
parafialnej.

........ ___________  iecka składała dodatkowo ofiarę oczyszczenia. 
MaTyją, łako"Niepok'aTanfe-.ęoczęta, oczywiście nie podlegała obrzędowi 

czenia, dała jednak przykład pokory, podobnie jak Jej Syn. Nowy 
i ższy Prwodawca stał ponad przepisami ludkimi, ale poddał się im, 
jak powiada św. Paweł w liście do gminy galackiej, aby wykupić tych, którzy 

 

podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo
i Obecny w świątyni Jerozolimskiej starzec Symeon, za 

natchnieniem Ducha Świętego rozpoznał w Dziecku Zbawiciela i nazwał 
Go światłem na oświecenie pogan. Przypuszczalnie słowa te dały początek 
obrządowi poświęcenia świec i uroczystej procesji na cześć Mesjasza 
- Światłości Świata. Jest to święto uroczystego ingresu Mesjasza do 
Jerozolimy i do jej świątyni. Odchodzi w przeszłość Stare Przymierze, 
ustępuje miejsca Nowemu Wszystko to dokonuje się przez pośrednictwo 
Maryi. Daje nam Ona Syna Bożego, ukazuje Go Mędrcom, przynosi do 
świątyni.

W święto Matki Bożej Gromnicznej przychodzimy do kościoła ze 
świecami. Wyobrażają one Pana Jezusa. Jak światło świecy rozprasza 
ciemności, tak Chrystus rozprasza ciemności grzechu naszej duszy. 
Chrystus powiedział przecież o sobie: Ja jestem światłością świata. Kto 
idzie za Mną, nie bądzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło 
życia.

Id

Plan odwiedzin duszpasterskich 1996/97 r.

27 XII.1996 r. - piątek - początek o godz 9 00
Ulice: Rybnicka od nru 100 i o godz. 14 00 Kobylska od Rybnickiej

28 XI11996 r. - sobota - od godz 10 00
Ulice Sadowa, Malinowa, Jagodowa Wiatrakowa Poziomkowa, 
Tulipanowa, Fiołkowa.

29.XI11996 r. - niedziela - godz 13 00
Ulice Gajowa od ostatniego numeru

30 XII.1996 r - poniedziałek - godz 10 00
Ulice: Widokowa, Pogrzebieńska, od Pogrzebienia do p. Botorka i p 
Kuczera i Gliniana

31.XII. 1996 r. - wtorek - godz. 9.00
Ulice. Por. S Myśliwca od ostatniego numeru i Wąska

04,1.1997 r - sobota - godz 9 00
Ulice: Wiśniowa 11, Jagielnia, Wysoka. Olszynkowa, Sosienkowa od 
nru 1

05 1.1997 r - niedziela - godz.13 00
Ulice Brzeska od Raciborza do przystanku

07 I 1997 r - wtorek - godz 14 00
Ulice Arcybiskupa Józefa Gawliny od nru 1.

1111997 r - sobota - godz 9 00
Ulice Zakładowa. Wygonowa od ostatniego nru. Wiśniowa 1, 3, 4, Pod 

Lipami.
12.1.1997 r - niedziela - godz 13.00

Ulice Stawowa od nru 1, Nad Potokiem, Handlowa, Torowa
13.11997 r - poniedziałek - godz. 14.00

Ulice. Bitwy Olzańskiej od nru 1.
18 11997 r - sobota - godz 10 00

Ulice Nieboczowska, Pod Lasem. Brzeska od Lubomn do nru 55 i 38
19 1.1997 r - niedziela - godz 13 00

Ulice Kruczkowskiego od ostatniego nru i Pogwizdowska od nru 1.
25.1.1997 r. - sobota - godz 9 00

Ulice Pogrzebieńska od nru 71 i 68 do nru 1
26 I 1997 r - niedziela - godz 13 00

Ulice Brzeska 10 i 12. Zadębiczem i Debiczna od ostatnich nrów.

7.04.br

