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Przed
25 lutego br. będziemy 

chodzić w Kościele powszechnym 
odę Popielcową - początek 
elkiego Postu. Wielki Post, który 
/a 40 dni, jest przygotowaniem na 
jeżycie największych tajemnic 
iszej wiary, uroczystości 

schalnych, szczególnie zaś do 
edzieli Zmartwychwstania 
ińskiego. Jest to okres pokuty, 
odlitwy, jest to czas słuchania 
Dwa Bożego, zastanawiania się 
id sobą, czas poprawy życia, 
ówimy o nawróceniu się człowieka.

W Środę Popielcową kapłan 
/powiada prawdę o człowieku, że 
ażdy z nas jest śmiertelny. 
Dsypując głowę popiołem 
zypomina o naszym powołaniu do 
cia wiecznego z Bogiem.

Wielki Post nie jest czasem 
nutku, czasem bez życia, ale jest 
i czas pracy nad sobą i naszej 
ewnętrznej przemiany. Kościół nie 
ice pogrążyć nas w smutku, nie

nami Wielki Post

Foto F. Burek
Stacja drogi krzyżowej w Brzeskim Kościele

chce pozbawić nas radości. Wprost 
przeciwnie -chce pokazać drogę do 
wielkiej radości, której śmierć nie 
jest w stanie przekreślić.

Oczywiście , są ludzie, którzy 
Wielki Post przeżywają mniej 
głęboko, ale trzeba powiedzieć, że 

w naszej parafii całe rodziny 
przygotowują się do Wielkanocnej 
spowiedzi oczyszczenia się z 
grzechów i do Komunii św. Spowiedź 
jest bardzo ważnym sakramentem 
w życiu chrześcijanina, ponieważ 
pomaga mu dokonać 
wewnętrznego rozliczenia się z 
sobą, z bliźnim, a przede wszystkim 

pomaga pojednać się z Panem 
Bogiem. Oby nam się udała 
spowiedź wielkanocna, by była 
dobra, byśmy uzyskali czystość 
serca, łaskę uświęcającą, byśmy 
umieli wrócić w ramiona 
miłosiernego Ojca, którym jest nasz 

Zbawiciel Jezus Chrystus.
/C/



Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II 
na drugi rok przygotowania 

do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

Duchu Święty, najsłodszy gościu serc,
ukaz nam głębokie znaczenie Wielkiego Jubileuszu, 
aby dusze nasze mogły go świętować z wiarą, 
w nadziei, która nie zawodzi,
w miłości, która nie oczekuje niczego w zamian.

Duchu Prawdy, który przenikasz głębokości Boże, 
żywa pamięci i proroctwo Kościoła,
prowadź ludzkość do uznania w Jezusie z Nazaretu
Pana chwały, Zbawiciela świata, 
najwyższe spełnienie dziejów.

Przyjdź, Duchu miłości i Pokoju !

Duchu Stworzycielu, tajemniczy twórco Królestwa Bożego, 
Mocą Twoich świętych darów wspomagaj Kościół, 
aby odważnie przekroczył próg nowego tysiąclecia 
i niósł przyszłym pokoleniom światło zbawczego Słowa.

Duchu Świętości, Boskie tchnienie, które porusza wszechświat, 
przyjdź i odnów oblicze ziemi.

Wzbudź w sercach chrześcijan pragnienie pełnej jedności, 
aby byli dla świata skutecznym znakiem i narzędziem 
wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem 
i jedności całego rodzaju ludzkiego.

Przyjdź, Duchu Miłości i Pokoju!

Duchu Komunii, duszo i podporo Kościoła, 
spraw, aby bogactwo charyzmatów i posług 
umacniało jedność Ciała Chrystusowego; 
spraw, aby wierni świeccy,
osoby konsekrowane i wyświęceni szafarze sakramentów 
wspólnie dążyli do budowania Królestwa Bożego.

Duchu Pocieszycielu, niewyczerpane źródło radości i pokoju, 
pobudzaj do solidarności wobec potrzebujących, 
dodaj chorym otuchy,
wystawionych na próbę obdarz ufnością i nadzieją, 
ożyw we wszystkich chęć czynnego zaangażowania 
w budowie lepszej przyszłości.

Przyjdź, Duchu Miłości i Pokoju!

Duchu Mądrości, który nawiedzasz umysły i serca, 
spraw, aby postęp wiedzy i techniki 
służył życiu, sprawiedliwości i pokojowi.
Wspieraj dialog z wyznawcami innych religii, 
pomóż różnym kulturom otworzyć się na wartość Ewangelii.

Duchu Życia, za twoją sprawą Słowo stało się ciałem 
w łonie Dziewicy, Niewiasty, która milczy i słucha. 
Ucz nas wrażliwości na natchnienia Twojej miłości 
i gotowości do odczytywania zawsze znaków czasu, 
które stawiasz na drodze historii.

Przyjdź, Duchu Miłość i Pokoju!

Tobie, Duchu Miłości,
wraz z Ojcem Wszechmogącym i Synem Jednorodzonym, 
wszelka cześć i chwała
po wszystkie wieki wieków. Amen.

„ Zbyt późno Cię pokochałem, 
Miłości moja ... „

Wraz z I niedzielą Adwentu 1996 roku Kościół rozpoczął 
pierwszy rok bezpośredniego przygotowania do Wielkiego Jubile
uszu Roku 2000. Nasze refleksje i modlitwy skupiały się na Zba
wicielu, którym jest „ Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także 
na wieki „ / Hbr 13,8 /.

Natomiast w I niedzielę Adwentu 1997 rozpoczął się drugi 
rok fazy przygotowawczej, który w szczególny sposób poświęcony 
będzie Duchowi Świętemu i Jego uświęcającej obecności we
wnątrz wspólnoty uczniów Chrystusa i ubiegać będzie pod ha
słem „ Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim 
imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, 
co ja wam powiedziałem „ / J 14,26 /.

W encyklice o Duchu Świętym Dominium Vivificantem - 
czytamy : „ Do Ducha Świętego zwraca się myśl i serce Kościoła 
przy końcu dwudziestego wieku i w perspektywie trzeciego tysiąc
lecia od przyjścia na świat Jezusa Chrystusa : gdy stajemy w ob
liczu Wielkiego Jubileuszu, którym Kościół pragnie uczcić to wy
darzenie / n. 49/. Aby się dobrze przygotować do tego Jubile
uszu, trzeba nam uważnie słuchać głosu Stwórcy, którego najpeł
niej odnajdziemy w Piśmie Świętym, w nauczaniu i posłudze Ko
ścioła oraz w sakramentach świętych. Mimo szybkiego rozwoju 
wiedzy i wspaniałych wynalazków, walka dobra ze złem w sercu / 
inaczej : sumieniu / człowieka nieustannie trwa i często człowiek 
czuje się bezradny.

W naszym kończącym się XX wieku, w czasach rozwoju 
nauki, techniki, informatyki i komputerów, warto uważnie posłu
chać Ducha świętego i tego, co mówi do nas w naszym własnym 
sercu i przez świadectwa ludzi, którzy wrócili z grzechu do prawdy. 
Tylko Miłość pochodząca od Ducha Świętego ma moc uzdrawia
nia nas samych i nasze otoczenie. A gdy uważnie i sumiennie 
zaczniemy śledzić nasze postępowanie, dostrzeżemy także, iż: 

obowiązek bez miłości - czyni nas przykrymi, 
odpowiedzialność bez miłości - czyni nas twardymi, 

prawda bez miłości - czyni nas krytykanckimi, 
mądrość bez miłości - czyni nas niecierpliwymi, 

wychowanie bez miłości - czyni nas pełnymi kompleksów, 
przyjaźń bez miłości - czyni nas obłudnymi, 

porządek bez miłości - czyni nas małostkowymi, 
umiejętność bez miłości - czyni nas apodyktycznymi, 

władza bez miłości - czyni nas brutalami, 
małżeństwo bez miłości - czyni nas nieszczęśliwymi, 

bogactwo bez miłości - czyni nas skąpcami.
Zaprawdę jedynie miłość Boga, który jest Duchem, ma moc 

przenikania i uzdrawiania naszego ludzkiego postępowania, mi
łość tego Boga, do którego modlił się pod koniec życia św. Augu
styn : „ Zbyt późno Cię pokochałem, Miłości moja, Ciebie, który 
byłeś bardziej wewnątrz mnie niż to, co we mnie było najbardziej 
osobiste „ .

/C /

Dobre odpowiedzi na bożonarodzeniowy konkurs Brzeskiego
Parafianina nadesłali :

Justyna Bortnowska kl. III
Anna Hercog kl. VI
Magdalena Niestrój kl. VII
Grażyna Jendrzejczyk kl. VII
Gabriela Rumpel kl. VII
Katarzyna Bortnowska kl. VIII

Rozwiązanie konkursu- dekorację ukazaną na zdjęciu przygotował 
na okres Bożego Narodzenia ks. Alfred Wołowczyk w roku 1957. 
Nagrody będą rozdane w czasie Mszy św. szkolnej w pierwszy 
czwartek miesiąca lutego.
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Sługa Boża Matka Laura Meozzi
Na kartach Star

ego Testamentu czytamy 
zatroskane pytanie au
tora Księgi Przysłów : „ 
„Niewiastę dzielną któż 
znajdzie ? „ / 31, 10/. 
Znalazło się ich jednak 
wiele, zarówno w Starym 
Przymierzu, jak i w 
Kościele świętym. Bóg 
dbającyo swe dzieci, od 
wieków hojnie rozdzielał 
charyzmatyczne dary i 
nadal ich nie skąpi. W 
każdym czasie powołuje 
niewiasty, których „war
tość przewyższa perły"/ 
Prz 31.10/.

Taką niewiastą 
była M. Laura Meozzi / 
1873-1951/, która os
tatnie 5 lat swego życia 
spędziła w Pogrzebieniu 
k. Raciborza, której 
proces kanoniczny na 
szczeblu diecezjalnym trwał w Iatachl984 - 1994. 
Kim była za życia, że ma dostąpić wyniesienia do chwały ołtarzy? 
Laura Meozzi. córka Aleksandra i Anieli z domu Mazzoni urodziła 
się we Florencji 5.01. 1874 roku. W wieku 5 lat, gdy jej ojciec 
pełniący funkcję w parlamencie włoskim, został wezwany do 
Rzymu, wraz z rodziną zamieszkała w stolicy, gdzie rozpoczęła 
naukę w kolegium sióstr św.Doroty. Była dziewczyną dynamiczną 
i ruchliwą, z natury wiele wymagającą od siebie, o żywym , 
uczuciowym temperamencie, odznaczającym się niezwykłą 
wrażliwością na potrzeby innych, na wszelką ludzką biedę, na którą 
już jako dziecko starała się odpowiedzieć miłością. W 1895 roku 
wstąpiła do Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki / Siostry 
Salezjanki/. Zostawszy siostrą zakonną pracowała od 1898 roku 
jako nauczycielka i wychowawczyni w kilku szkołach we Włoszech, 
a później jako dyrektorka na Sycylii. Była zawsze przyjaciółką, 
matką i siostrą dziewcząt, które kochałyją bardzo, gdyż z miłością 
i delikatnością rzeźbiła ich charaktery i serca. Cieszyła ją praca 
nauczycielki, myślała jednak o misjach, o pracy wśród trędo
watych. Bóg pokierował sprawami inaczej.

Wypełniając wolę przełożonych - w 1922 roku S.Laura 
stanęła na czele grupy sióstr, które udały się do Polski. Stanęła na 
ziemi polskiej 5.11.1922 roku, witana przez Ks. Salezjanów w 
Oświęcimiu. Stamtąd udały się na północ do Różanegostoku, gdzie 
zaopiekowały się osieroconymi dziećmi. Z biegiem czasu powstawały 
liczne placówki i dzieła : szkoły, przedszkola, internaty, siero
cińce, itp. Przybyła do Polski z trzema siostrami, a po 30 latach 
pracy zostawiła ponad 200 zakonnic w 19 domach. Cechami 
charakterystycznymi jej duchowości i posługi były : szczególna 
miłość do Eucharystii, jako źródła życia wewnętrznego i wszelkiej 
pracy wychowawczej, nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki, 
gorliwość w nauczaniu prawd wiary i szczególna troska o ubogich 
i sieroty. Krzewiła ona duchowość silną i niezłomną, opartą na 
zjednoczeniu z Bogiem, przeżywaną w miłości i trudzie wychowawc
zym. Głębokie życie wewnętrzne umiejętnie łączyła z czynną pracą 
apostolską: współuczestniczyła w trudzie duszpasterskim Kościoła.

Umiłowanie adoracji Najświętszego Sakramentu pogłębione 
zostało przez przygotowanie i udział w Kongresie Eucharystyc
znym, który odbył się 8 i 9 maja 1931 roku w Wilnie. Cechująca 
ją miłość do Serca Pana Jezusa została dopełniona przez spotkanie 

z ks. Michałem Sopoćko, apostołem Miłosierdzia Bożego. Od 
niego usłyszała o s. Faustanie / dziś błogosławiona / i o obrazie 
Miłosierdzia Bożego. Taki obraz poleciła namalować s. Bronisławie 
Rudzkiej. Aktualnie znajduje się w domu zakonnym w Pogrzebieniu. 
Podobnie wyniesiona z domu pobożność maryjna doznała pogłębienia 
przez aktywny udział w koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobram
skiej, która odbyła się 2 lipca 1927 roku.

Duch święty prowadził ja drogą oderwania i budowania, 
oderwał ją od ojczystych stron, kazał jej wszystko pozostawić i 
rozpocząć budować od nowa. Jej budowanie w Polsce rozwijało się 
w dwóch kolejnych etapach : najpierw na północy w Różanymstoku 
i Wilnie, a później na południu Polski w Pogrzebieniu, gdzie przybyła 
po II wojnie światowej i odbudowała nowicjat zakonny.

Utrudzona pracą i doświadczona cierpieniem zmarła 
30.08.1950 roku w Pogrzebieniu, gdzie przy kościele parafialnym 
została pochowana. Żyła i pracowała w Polsce 29 lat, w tym 6 lat 
okresu okupacyjnego, kiedy zawieszona była jej działalność.

W okresie międzywojennym założyła 9 wspólnot zakonnych 
Sióstr Salezjanek, w których żyło 110 sióstr. Po II wojnie świa
towej założyła dalszych 15 wspólnot. Gdy umierała Siostry Salez
janki miały już 24 domy zakonne w Polsce, w których pracowało 
145 sióstr i 43 nowicjuszki. Siostry Salezjanki prowadziły gimnaz
jum, szkoły zawodowe, sierocińce i żłobki.

W czasie wojny dwa razy była przynaglana przez konsula 
włoskiego w Kownie, aby wróciła do Włoch, gdyż wojna nie pozwala 
na roztoczenie opieki nad nią. Odesłała do kraju dwie Włoszki. 
Sama zrezygnowała z wyjazdu mówiąc : „ Pozostanę tutaj, dopóki 
pozostanie choć jedna siostra Polka „.

Ponieważ Bóg za jej pośrednictwem wiele osób obdarzył 
różnymi łaskami, Zgromadzenie Sióstr Salezjanek podjęło staranie 
o wszczęcie jej procesu beatyfikacyjnego, który trwał w latach 
1986 -1994. W dniu 13.01.1994 roku w gmachu Kurii Metropol
italnej w Katowicach przedstawiciele Trybunału procesowego pod
pisali zebrane i opracowane dokumenty. Dokumentacja procesu 
licząca około 2000 stron, będzie przesłana do stolicy apostolskiej 
w celu kontynuacji czynności procesowych.

Grób Sługi Bożej Matki Laury Meozzi po ekshumacji, która 
miała miejsce w 1989 roku znajduje się przy głównej bramie 
wejściowej do kościoła parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w 
Pogrzebieniu. Matka Laura ma wielu czcicieli, którzy grób jej 
otaczają troskliwą opieką. Świadczą o tym zawsze świeże kwiaty 
oraz zgłaszane podziękowania za otrzymane zajej pośrednictwem 
łaski.

Wierni mogą przez swoją modlitwę przyczynić się do 
przyspieszenia chwili uznania przez Kościół ją błogosławioną 
odmawiając następującą modlitwę : Boże Ojcze, Ty napełniłeś 
dobrocią serce swojej służebnicy s. Laury Meozzi, która poświęciła 
życie sierotom, pocieszaniu smutnych i wspieraniu potrzebujących 
: przyśpiesz prosimy godzinę jej beatyfikacji, a nam, którzy z 
ufnością powierzamy się jej wstawiennictwu, udziel łask, o które 
Cię pokornie prosimy. Amen.

O łaskach otrzymanych za pośrednictwem Sługi Bożej M. 
Laury Meozzi proszę powiadomić : Siostry Salezjanki, ul. Brzeska 
7, 44 - 285 Kornowac - Pogrzebień.

/C/

Nabożeństwa Wielkopostne

Gorzkie Żale - niedziela, godz. 16.30 
Droga Krzyżowa - piątek , godz. 17.00 
Kazanie pasyjne - piątek, godz. 17.30



Zespól Młodzieży Świetlicowo - Teatralnej „Orzeł" w Brzeziu n / Odrą (1945- 1947).
Jeden z pierwszych dokumentów istnienia zespołu nosi 

datę 14 października 1945 roku, czyli tuż po zakończeniu wojny, jeżeli 
dodać fakty, iż liczba uczestników na spotkaniach wahała się w 
granicach 40-60 członkpw, to ośmielam się twierdzić, że 
spontaniczność młodzieżowy entuzjazm pokolenia Kolumbów, jak 
powszechnie określa się pokolenie rocznika dwudziestego, nie 
było Brzeziu obce.

W piśmie z dnia 9 listopada czytamy: „Zawiadamiam, że w 
dniu dzisiejszym został przydzielony do miejscowej świetlicy 
międzyorganizacyjnej 1 fortepian, który odebrać można u 
Ob.Siedlaczka”. Podpisał Naczelnik Gminy - Cieślik. Na pisemku 

pieczątka z napisem: Zarząd Gminy Brzezie n / Odrą, pow. rybnicki.
W ślad za utworzeniem świetlicy w Brzeziu kierowane są 

pisma ze Starostwa Rybnickiego Ref. Kultury i Sztuki, których treść 
przepojona jest ogromną powagą i budzącą dziś uśmiech 
dostojnością. Oto fragmenty pisma z dnia 20 października 1945roku 
„Do Ob. Ob. Burmistrzów i Naczelników Gmin w powiecie.

Zwraca się uwagę na czystość w pomieszczeniach Domu 
Kultury, Świetlic, Biuritp. ubikacjach o charakterze publicznym jako 

też i sprzętu ruchomego np. fortepian czy pianino nie może być 
siedliskiem wszelkiego rodzaju brudu lub składu do przechowywania 
śmieci i moli, Nie przestrzeganie powyższej, pociągnie utratę 
stanowiska zajmowanego. Instrument muzyczny ulegnie 
konfiskacie, przy czym remont i oczyszczenie policzone zostanie na 
koszt winnego. Dom Kultury czy Świetlica to nie dawniejsza Karczma. 

Gospodarz lokalu w Państwie Demokratycznym przy obliczeniach 
zysku, niech nie zapomina czystości pomieszczeń w których się 
znajduje on i zebrani obywatele”.

To i inne pisma podobnej treści kierowane były w Brzeziu na 
ręce Prezeski Świetlicowo - teatralnego „Orzeł” pani Pauliny 
Matuszkównej.

Pani Matuszkównaczyli pani Paulina Matuszek- Gawliczkowa 
została wybrana prezeską w dniu 14 października 1945roku. Oto 
fragmenty protokołu zebrania: „Dnia 14 X 1945 roku o godz. 15- tej 
zebrała się młodzież żeńska jak również męska w tutejszej świetlicy 
celem założenia zespołu świetlicowo - teatralnego. Zebranie to 
kierował prezes i sekretarz „ Samopomocy Chłopskiej”, przy 
odśpiewaniu pieśni „Hej bracia Ślązacy do pracy" nastąpiło 

wytłumaczenie i cel założenia naszego związku. Następnie wystąpiły 
wybory zarządu. Na prezeskę wybrano ob. Matuszjrawnę Paulinę, 
zaś zastępcę jej Ob. Józefa Gawliczka. jako sekretarkę wybrano Ob. 
Lekszankę Agnieszkę oraz zastępcy jej Janka Hermana. 
Skarbnikiem został Franek Solich, zaś zastępcę obrano Ob. Fojcika 
Oswalda. Przewodniczącym obrano jednogłośnie Ob. Emila 
Wolnego (...). Uchwalono, że świetlicądlazespołu świetlico, teatral. 
jak również dla harcerzy będzie sala u p. Praskiego. (W tym miejscu 

warto podkreślić duże powiązania Zespołu z działalnością szkoły 
- w zespole spotykamy nazwiska nauczycieli brzeskiej szkoły - p. 
Emil Wolny - późniejszy kierownik szkoły w Lubomii, p. Józef 
Gawliczek - późniejszy przew. Gminy Rady Narodowej, p. Karol 
Ciuberek-zginął tragicznie w wypadku motocyklowym. Działalność 
harcerską przy szkole prowadziła wówczas p. Gertruda Szołtys o 

czym wspomina p. Aniela Kapuścikowa powojenna harcerka 
odtwórczyni między innymi roli Matki Boskiej w sztuce „Brylantowy 
krzyż", którąz wielkim powodzeniem odgrywali brzescy harcerze na 
sali Ob. Siedlaczka lub jak kto woli, na sali u p. Wilkowej, jak również 
i w innych miejscowościach. O wielu kontaktach zespołu 

świetlicowo- teatralnego „Orzeł” z harcerzami świadczą zachowane 
zaproszenia na wspólne spotkania, zabawy. Tak oto brzmi jedno z 

zaproszeń: „Związek Harcerstwa Polskiego w Brzeziu n/O. Niniejszym 
mamy zaszczyt zaprosić na naszą Zabawę Kiermaszową, która 
odbędzie się w niedzielę dnia 4 - go listopada 1945roku na sali 
Obywatela Praskiego w Brzeziu n / O. Początek o godzinie 16-tej. 
Orkiestra doborowa, za zarząd ZHP - Szołtys”).

Przeglądając pierwsze protokoły Zespołu świetlicowo - 
teatralnego „Orzeł” nie trudno o wzruszenie, gdy na pożółkłych już 
dziś urzędowych wojennych kartkach z niemieckim nadrukiem, 
widzimy piękne, kaligraficzne pismo p. Agnieszki Lekszanki- 
Hasowej piszącej poprawną polszczyzną protokoły „Orła”

Na pierwszym zebraniu ustalono; „ Nasze walne zebrania 
odbędą się w pierwszą niedzielę po pierwszym danego miesiąca 
i to po nabożeństwie. Natomiast świetlice w każdy czwartek o godz 
7-mej wieczorem (...).

Nie łatwo przedstawić w krótkim artykule wszystkich 
poczynań i starań zespołu świetlicowego w tym trudnym powojennym 
okresie, kiedy to na przykład podczas jednego z zebrań członkowie 
zastanawiają się jak ogrzać salę (popularna szkubiarnia ) u 
Praskiego? pada projekt „żeby cały zespół pojechał z wózkiem 

ręcznym na kopalnię około 15 km, po węgiel, albo żeby każdy 
przychodząc na świetlicę przyniósł trochę węgla na ogrzanie 
świetlicy...”
Wniosekten na szczęście nie musiał zostać o przyjęty, ponieważjuż 
na styczeń zaplanowano pierwszy wy stęp zespołu, zaś dochód z 
przedstawienia miał częściowo rozwiązać problem ogrzewania 
świetlicy. Pierwsze przedstawienie pt. „ Róża z Tanneburgu” odbyło 
się rzeczywiście już 6 stycznia 1946 roku, na sali u p. Siedlaczka. 
Każdy z członków zespołu zobowiązał się do pomocy w celu 
upiększenia sali, sceny, kurtyny aby pokazać co młodzież z Brzezia 
potrafi.

Przedstawienie zespołu „Orzeł” cieszy się dużym 
powodzeniem. Już po kilku miesiącach, bo 16 czerwca 1946 r. 

występowano z nową sztuką, którą wspominają mieszkańcy Brzezia 
po dzień dzisiejszy - był to „Klimczok’ - Pełna nazwa według 
ówczesnych aktorów - odtwórców głównych ról, brzmiała: Jan 
Tadeusz hrabia Klimczok rozbójnik Beskidów Śląskich’, 

rolę Klimczoka odegrał Józef Gawliczek, narzeczoną Stefka Urban 
(Błaszczokowa), zaś wybrankę Klimczoka - Paula Matuszek (później 
naprawdę żona p. Gawliczka). Rola sędziego w przedstawieniu 
przypadła Ewaldowi Polak.

Scena z „Klimczoka”- na zdjęciu między innymi: Błaszczok 
Stefania, Józef Gawliczek, Paulina Gawliczek, Marta Polak z d. 
Kucza, Kazimierz Darowski, Rudolf Siedlok, Ewald Polak, Jan 
Fojcik, Jerzy Szneider, Franciszek Solich, Joachim Myśliwiec, 
RudolfMalon, Gawlik.



cena z „Klimczoka - od lewej w drugim rzędzie Ewald Polak, Józef 
Hawliczek, Franciszek Solich, Jan Fojcik. Rząd pierwszy Jerzy 
izneider, Rudolf Siedlok.

Fot. arch. P. Gawliczek

uż w grudniu 1946r zespół „Orzeł występował ze sztuką „Ojcze 

iasz, czyli niewinnie na śmierć skazany”, zaś w lutym 1947 roku, 

yła sztuka „Dopóki jeszcze matkę masz”, zespół występował nie 

/Iko u nas w Brzeziu lecz także w różnych miejscowościach - 

ubomii, Kornowacu, Sudole, Markowicach, Pstrążnej, Raciborzu 

Cukrownia. W rozmowie z panią Paulą Gawliczek można dowiedzieć 

ię jak wyglądały eskapady rowerowe po teksty, scenariusze owych 

ztuk, które zdobywano z wielkim trudem, po niektóre z nich trzeba 

yło jechać rowerem aż do samego Rybnika.

Mimo, iż od marca 1946 roku rozpoczął w Brzeziu działalność 

Iniwersytet Ludowy, który wielokrotnie przygotowywał występy z 

kazji różnych uroczystości, szczególnie świąt państwowych 

ziałalność „Orła” nie traciła popularności, jednak rozpoczęły się 

roblemy z cenzurą. Oto fragment jednego z pism z dnia 7 stycznia 

947 roku, ze Starostwa Powiatowego, referat społeczno - polityczny 

' Rybniku: „Ob. Burmistrzowie i Naczelnicy Gmin w powiecie”. Do 

'szystkich urzędów, partyj, organizacji i kierownictw świetlic. Podaję 

o wiadomości, że wszelkie druki, skecze, sztuki teatralne należy 

rzedłożyć przed wystawieniem do cenzury celem otrzymania 

ezwolenia (...). W razie niedostosowania się do powyższego, 

prawę przekaże się władzom bezpieczeństwa publicznego w 

atowicach ..." nim jednak doszło do ostrej cenzury, zwiększonych 

płat za odgrywane przedstawienia nasz zespól „Orzeł” odegrał w 

rzeziu istotnąrolę. byłśpiew, urządzano zabawy taneczne połączone 

występami tańców śląskich, i nie tylko-na zdjęciu widzimy urocze 

ziewczęta w strojach marynarskich.

Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia świetlicowe, 

odczas których p. E Wolny „uczył młodzież o życiu kulturalnym”. 

Irządzono spotkanie z okazji św. Mikołaja, wyćwiczono pasje na 

Wielkanoc. Zespół był angażowany podczas zbiorek pieniężnych 

p. na Odbudowę Warszawy, PCK, na wdowy b. więźniów 

olitycznych - uroczystość przypadała na 4 sierpnia. O znaczeniu i 

owodzeniu zespołu świadczą również zaproszenia weselne, 

zczególnie na zabawy. Zachowały się szczególnie zaproszenia 

iektórych byłych członków zespołu „Niniejszym mamy zaszczyt 
aprosićZespółMł. Świetl . Teatr „Orzeł” na nasząZabawę Weselną, 

tóra odbędzie się26 września 1946 roku w sali Ob.Proskiego w 

irzeziu. początek godz. 15.00 Podpisana para młodych Antonia 

od lewej: Agnieszka Franica zd. Zdrzałek, Stefka Błaszczok zd. 
Urban, Paula Gawliczek zd. Matuszek, Regina Szymiczek zd. 
Herman, Gertruda Bugdol zd. Fiołka, Weronika Bugla zd. Fiołka, 
Emilia Wieczorek zd. Herman, Elżbieta Cuber zd. Burek.

Szymiczek i Regina Herman. Zachowały się również zaproszenia 

par: Stawinoga Leon i Jadwiga Szefer; Wycisk Antoni i Kampkowa 

Beata; Wolny Alojzy i Regina Cieślik ...

Na podkreślenie zasługuje fakt założenia przezZespół punktu 

bibliotecznego w Brzeziu. Przeprowadzone były na ten cel wielokrotne 

zbiórki pieniężne, zbiórki książek, wysyłano prośby o umożliwienie 

zakupu szafy - w końcu akcja została uwieńczona powodzeniem.

kolejny sekretarz Zespołu „Orzeł” p. Józef Myśliwiec, któremu 

też zawdzięczamy przechowanie wielu protokołów i pamiątek z 

tamtych lat, tak oto pisze w protokole z dnia 4 lutego 1946 roku. 

„Książki biblioteczne, które dotychczas z braku miejsca ulokowane 

był wszkole.zostanąw najbliższych dniach przeniesione do świetlicy 
Związku Młodzieży Świetlicowo-Teatralnej. Wypożyczanie książek 

ustalono na każdy 'wtorek od godz. 18-20tej. Opłata za wypożyczenie 

książki wynosić będzie 5 zł od jednej książki za jeden tydzień, za 

każdy zaś następny tydzień po 10 zł. Na bibliotekarzy zostali przez 

aklamację wybrani kol. Ob. Myśliwiec Alojzy oraz Malon Rudolf, 

którzy swoje funkcje przyjęli dziękują członkom za zaufanie. (W tym 

miejscu pozwolę sobie dopowiedzieć smutną wiadomość, iż śp. 

Rudolf Malon, późniejszy prezes nowego zespołu teatralnego 

„Zorza”, o którym pisać będziemy w następnych numerach 

Brzeskiego Parafianina, zmarł 10 stycznia br. w naszym kościele 

parafialnym przed rozpoczęciem rannej Mszy św. pogrzeb śp. 

Rudolfa Malona w dniu 11 stycznia zgromadził prawie całą parafię. 

Pozostanie w naszej pamięci ).

Po wielu więc staraniach 20 lutego 1947 roku pojawiła się 

wywieszka z zawiadomieniem:
Niniejszym zawiadamia się Obywateli, że biblioteka Zw. Świetlicowo 

Teatralnego znajduje się w świetlicy u Ob. Proskiego. Wymiana 

książek na odbywa się w każdy wtorek w godz. od 18- 20tej. 

Korzystać z biblioteki mogą wszyscy Obywatele.

Trudności związane z cenzurą, próby przekształcenia zespołu 

wZwiązek Młodzieży Wiejskiej „Wici” spowodowały przekształcenie 

się działalności „Orła” w nowy zespół teatralny „Zorza”; który już 

jednak działa pod innym patronatem, a mianowicie w sekcji 

propagandowej Caritas Brzezie n / Odrą. Działalność „Zorzy” będzie 

tematem oddzielnego artykułu
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775 lat Brzezia n / Odrą.
Brzezie nad Odrą, od T lipca 1975 roku dzielnica Raciborza 

obchodzi Jubileusz 775-lecia swego istnienia. Z początkiem bieżącego 
roku w ogłoszeniach dusz pasterskich ks. proboszcz Antoni Pieczka 
podał do wiadomości parafian informację:

„Obecny rok 1998 będzie pamiętny dla naszej miejscowości, 
bo w nim przypada 775 lat od ukazania się pierwszej wzmianki o 
istnieniu naszej miejscowości - Brzezie. Znajduje się ona w 
dokumencie pochodzącym z 25 maja 1223 roku. Dlatego w bieżącym roku 
będziemy uważnie przyglądać się historii naszej miejscowości. Chcemy 
także wydać kalendarz na rok 1999 i w nim ukazać stare budowle Brzezia, 
np. młyn, dwór, zakłady kowalskie, stare domy itp., które przestały już 
istnieć, a zostały upamiętnione na starych zdjęciach, rycinach, gazetach... 
Dlatego prosimy, by w tym zimowym czasie poprzeglądać domowe 
archiwa, stare zdjęcia, gazety. Wyszukać interesujące nas materiały i 
złożyć je w zakrystii. Prosimy je dobrze opisać bo po wykorzystaniu 
zostaną zwrócone. Kalendarz pragniemy wydać już w maju lub wcześniej, 
by nim obdarować przybywających w odwiedziny naszych krewnych i 
tych, którzy interesująsię takimi wydawnictwami. Liczymy na zrozumienie. 
Będzie to dobry sposób uczczenia wspomnianej rocznicy 775-lecia”.

W zdaniu „będziemy uważnie przyglądać się historii naszej 
miejscowości” zawarta jest również myśl pogłębiania wiadomości na 
temat wielowiekowych, wielopłaszczyznowych powiązań Brzezia z 
miastem Racibórz, oczym wielokrotnie wspominano na łamach „Brzeskiego 
Parafianina". Temat wart jest pogłębiania i być może stanie się kolejnym, 
już piątym, tematem pracy magisterskiej?

Jesteśmy przekonani, że obchodzony rocznicowy jubileusz 
Brzezia n / O, znajdzie uznanie i poparcie Urzędu Miasta a przede 
wszystkim Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej. Dzielnica Brzezie 
ze swej strony, z pewnością uświetni tę ważną datę, poprzez obchody 
ważnych uroczystości przypadających w Brzeziu na rok 1998. Do nich 
należą:
* 115 lat istnienia obecnej Szkoły Podstawowej w Brzeziu n / O.
* 110 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu n / O

Redakcja

Czas powrotu i pojednania
Znowu nadszedł Wielki Post. Dla nas ludzi wierzących, katolików, 

oznacza to, że mija okres wesołych zabaw, karnawału, a rozpoczyna się 
czas powagi , skupienia. Fioletowy kolor szat liturgicznych usposabia 
nas pokutnie, nasuwa poważne myśli, budzi refleksję. W Środę 
Popielcową kapłan posypuje nasze głowy poświęconym popiołem 
wymawiając słowa: „ Pamiętaj człowiecze, że prochem jesteś i w proch 
się obrócisz „. To krótkie zdanie zmusza nas do głębokiej zadumy. Słowa 
te przypominają, że człowiekjest istotą zniszczalną, jego ciało powstało 
ze zniszczalnej materii. Ale Bóg wyniósł go ponad wszystkie stworzenia, 
obdarzył go łaską życia nadprzyrodzonego. Mimo to człowiek ciągle 
zapomina o dobroci Bożej,nawetbuntuje się przeciw Bogu, popełniając 
grzech. Któż z nas jest bez grzechu ? Za psalmistą możemy powtórzyć 
: „ Oto zrodzonyjestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka 
„ / Ps 51, 7 /. Ciąży na nas grzech pierworodny, do którego dodajemy 
osobiste winy, które pogrążają nas w coraz większym nieszczęściu. W 
tej sytuacji jedynym dla nas ratunkiem jest pokuta. Upewnia nas o tym 
Pismo Święte. Gdy naród wybrany porzucał prawdziwego Boga, obrażał 
go swymi występkami: prorocy nawoływali do pokuty, a Bóg gotów był 
zawsze złagodzić karę należną za winy. Pokuta polegała przede wszystkim 
na zmianie postępowania, ale jej zewnętrznym przejawem było także 
umartwienie, popiół sypany na głowę, post i jałmużna. Sam Jezus 
Chrystus zgodniez Ewangelią św. Marka rozpoczął swe nauczanie od 
wezwania : „ Wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże, 
pokutujcie i wierzcie Ewangelii „ /Mk 1,15/ . Chrystus nie tylko 
zachęcał do pokuty, lecz także dał przykład pokuty, gdy za grzechy 
wszystkich ludzi zawisł na krzyżu. Szczególnie w okresie Wielkiego 
Postu Kościół stawia nam przed oczy Chrystusa cierpiącego za nasze 
grzechy, ukazuje Jego krzyż. Posypaniegłów popiołem powinno wstrząsnąć 
naszym sumieniem, pobudzić do przemiany sposobu życia i postępowania.

/C/

Z albumu naszych seniorów
W bieżącym roku 90 urodziny obchodzić będą nasi dostojni 

parafianie-panowie Emil Drożdżok, PawełStawinoga, Henryk Sanetra 
oraz panie Joanna Starok i Maria Liszka mieszkająca w Pszowie.

Dostojnym Jubilatom przesyłamy najlepsze życzenia, przede 
wszystkim zdrowia oraz Bożego Błogosławieństwa na dalsze lata. 
„Brzeski Parafianin’’ niejednokrotnie przytaczał wspomnienia naszych 
seniorów, dziś z kolei wybraliśmy dwa, już archiwalne, zdjęcia z Ich 
młodości. Jedno ze zdjęć przedstawia lata szkolne, gdy mieli około 10- 
lat, drugie zaś, gdy mieli lat 20.

Fot. arch. E. Drożdżok
Koledzy z rocznika 1908 (większość z nich na zdjęciu): 

Pacharzyna Izydor, Pacharzyna Wiktor, Myśliwiec, Gołeczka, Konsek, 
Grycman, Kauczor, Rajman, Jendrzejczyk, Kubenko, Wolny, Mikieta, 
Zgol, Solich, Psota E. Horczyk, Czarnochowski, Psota E., Fiołka P., 
Kocur, Libera, Bulendano i oczywiście nasi solenizanci pp.Paweł 
Stawinoga drugi z prawej w ostatnim rzędzie; Emil Drożdżak pierwszy 
z prawej w środkowym rzędzie i Henryk Sanetra drugi z lewej w 
pierwszym rzędzie.
Wśród uczniów wspominany często nauczyciel brzeskiej szkoły pan 
Lampa.
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Fot. arch. P. Stawinoga 
Rok 1928- „stówka" w Wodzisławiu. Wśród poborowych przedstawiciel 
gminy p.Jendrzejczyk (w drugim rzędzie w środku).

Na zdjęciu pierwszym rzędzie od lewej „dogodną pozycję” 
przybrali: Henryk Polak, Edward Fiołka, Franciszek Myśliwiec, Wilhelm 
Rajman, Paweł Fiołka, Drugi rząd od lewej Alfons Gołeczka, Henryk 
Sanetra, Robert Bauer, przedstawiciel gminy, Jerzy Pacharzyna, Wiktor 
Pacharzyna, Józef Kubenko, Rafał Mikieta. Rząd trzeci i czwarty od 
lewej: Ernest Kampka, Joachim Kampka, Paweł Stawinoga, Robert 
Fiołka, Henryk Jendrzejczyk, Izydor Pacharzyna, J. Cymerman, Henryk 
Wałach, Edward Wolny, pracownik u pana Jenczmionki nazwisko zatarło 
się w pamięci, Izydor Gawliczek, Jan Kampka, Jerzy Kocur, Emil 
Drożdżak, Karol Blucha, Kauczor, Jan Kaleta, Wiktor Koczy.
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BRZEZIE

ZAKŁADY ELEKTROCHEMICZNE

ul. Zakładowa 2, 47-400 Racibórz i DiN EN ISO 9002 I
tel. 036/4154521, fax 036/4154524 K"****™^

PROD UKCJA / SPRZEDAŻ
AKUMULA TORÓW PRZEMYSŁ O WYCHISAMOCHODU WYCH 

PONADTO PROWADZIMY SERWIS I SKUP ZUŻYTYCH
AKUMULATORÓW ORAZ KOMPUTEROWE TESTOWANIĘ

STOPNIA ZUŻYCIA AKUMULA TORA
-7’ OFERUJEMY NAJNIZ5ZE CENY!

Godziny otwarcia: 6— + 15—
Jakwynika z przedstawionej przez Zakład firmowej informacji 

o asortymencie produkcji i nowej oferty usług dla ludności, obok 
znanego nam już znaku firmowego zakładu ZECH „Ema Brzezie” 
pojawił się nowy znak „ TUV - CERT” DIN ISO 9002, co w praktyce 
oznacza nową formę zarządzania zakładem, według Systemu 
Zarządzania przez jakość. System funkcjonuje od 18 lutego 1997 
roku. Według uzyskanych informacji w drugiej połowie tego roku 
planowane jest uruchomienie produkcji najnowszej generacji 
seperatorów akumulatorowych wykonywanych z polietylenu. Zakład 
zatrudnia około 110 pracowników.

Powoli zanika wśród mieszkańców Brzezia stereotyp 
uciążliwości zakładu ze względu na zanieczyszczenia środowiska. 
W zakładzie „Ema - Brzezie” zastosowano już wiele zmian 
dotyczących ochrony środowiska. W bieżącym roku zakład 
przygotowuje się do wdrożenia systemu środowiskowego ISO 
14000 polegającym na tym, że w zakładzie stosować się będzie

mgr Alina BIELEWICZ
tłumacz przysięgły 

języka niemieckiego

tel. 036/415 01 32Adres prywatny: 
ul. Lotnicza 14/3 
47-400 Racibórz

ekologicznie czystą produkcję. Dla zobrazowania naszym 
mieszkańcom wagi tego certyfikatu wystarczy wspomnieć, że takim 
certyfikatem, jak nas poinformował główny technolog mgr inż. 
Janusz Bielewicz, poszczycić się może około 5 - 6 zakładów w 

Polsce.
/mf/

Dyrekcji Zakładu "Ema" oraz wszystkim pracownikom składamy podziękowanie za sponsorowanie dzisiejszego numeru "Brzeskiego Parafianina" . 
Dedykujemy pamiątkowe zdjęcie z końca ubiegłego wieku przedstawiające warsztat mechaniczny zakładu "Ceres". Na zdjęciu, Na planie pierwszym 
(w kapeluszu) Johan Dziedzic brat Franciszka, znanego w Brzeziu rzeźbiarza samouka. Po prawej (z wąsem) ich ojciec Laurenz Dziedzic, który pełnił 
funkcję majstra warsztatu mechanicznego ...
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ZYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
ROCZNE ZESTAWIENIE 

ZA ROK 1997
Parafia nasza liczy 2186 parafian.

Sakrament małżeństwa:
w 1996 - zawarto ślub kościelny 8 par mał
żeńskich ,A- -i—

w 1997 - zawarło ślub kościelny 9 par mał

Sakrament chrztu przyjęło w roku
1996 18 dzieci - 9
nek
W roku 1997 -
dziewczynek : 1. D 
dra Cyfka 3. Mariu

żeńskich

opców i 9 dziewczy

d 
benka 11 
Abramczuk 13. 
Komor 15. Karol 
Gołębiowski 17?

11 chłopców i 6 
an Gawenda 2. San- 
auczor 4. Emilia So-

ny'
dzkf 6. Tomasz Obru-
marz 8 . Natana jen-

KulikoyZki 12. Kinga

Patryk 
Kamil

k 14. 
ka 16. 

tawinoga

1.
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3.
4.
5.
6.
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8.
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Kulikowski 
Moskwa To 
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Leksza Rafa
Błaszczok Grzeg 
Dudek Arkaaiu 
Spoljar Kazimierz 
Janasz Piotr - Ku 
Piechula Mirosła

iusz -Durczok Marzena 
asz - Paęharzyna Elżbieta 

______ .ina
icaK abriela

Cymerman Grażyna 
war i Michalina 
r Renata 
Iwona 
ica Sylwia

- K

w 
w
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Sakrament bierzmowania
- udzielony został w naszej parafii 17 sierp
nia w czasie peregrynacji kopii cudownego 
obrazu M. B. Częstochowskiej przez Ks. Bi
skupa Piotra Libera. Przystąpiła klasa VII i 
VIII - 57 osóbOdeszli do wieczności :

1996 roku - 26 osób
1997 roku - 29 osób
Psota Ema - lat 89- ul.Pogrzebieńska 11 
Jendrzejczyk Gertruda - lat 79

- ul. Por. Ser. Myśliwca 19
3. Gaweł Olga - lat 69 ^ul. Zakładowa 13
4 Staniek Augustyna - lat 66
- ul Wiatrakowa 22
5. Franica Agnieszka »»lat
6. Rydygiel Emilia - Iat67
- ul. Kruczkowskiego 20 U
7. Szymura Jadwiga - lat. 72 - ul. Dębiczna 27
8. Linhart St
- ul. Pogrz
9. Skrzys
- ul. Brze ,
10. Myśliwiec
11 ■ - .....
12. Sochiera Katarzyna -
- ul. Pogrzebieńska 53
13.
14.
15.
16.
17.
- ul. Pogwizdowska 8
18.
19.
20.
21.
-ul.
22
- ul.
23. ______ ____.____
- ul. Pogrzebieńska 25’
24. Mandrysz Anna - lut 83
- ul. Bitwy Olzańskiej
25. Niestrój Franciszki'- lat 44 

Pogrzebieńska 1 
Sordyl Józef - lat 84 - Ul. D 
Riedel Zygmunt - lat 55

Sakrament chorych - w 1996 - od
wiedziliśmy 178 chorych, sakrament cho
rych przyjęło 25 osób; w 1997 - odwiedzili
śmy 169 chorych, sakrament chorych przy
jęło 19 osób

68 - ul. Gajowa 1

- lat 72
59

ska Agnieszka - lat 88

k Marta

Pieła Jadwiga - la^85-.ul.
Janik Jadwiga - lat 86 - '
Burek Nikodem - lat 74 - ul. Brzeska 43 
Depta Marian - lat 36 - ul. Pogrzebieńska 
Herman Weronika - lat 65

45

Błaszczok Maria - lat 85 - ul. Za Dębiczem 1 
Gawlik Gerard - lat 61 - ul. Brzeska 31 
Solich Jan - lat 45 - ul. Wiatrakowa 11 
Placek Konrad - lat 62
Por. S. Myśliwca 14 
Swoboda Jadwiga - lat 77 
Pogrzebieńska 1 
Gawliczek Mart; lat 88

lębiczna 30
- ul.
26.
27.
- ul. Pogrzebieńska 14 W
28. Gołeczka Otylia - ląt 79
- ul. Pogrzebieńska 37
29. Kauczor Anna - lat 83
- ul. Markowicka 2 , Kobyla

Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne 
spoczywanie.

Do I komunii ŚW. w1996roku 
przystąpiło 24 dzieci w tym 12 dzieci do 
wczesnej komunii św. W 1997 roku do I 
komunii św. przystąpiło 38 dzieci, w tym 14 
dzieci do wczesnej komunii św. W tym roku 
I komunia św. będzie 17 maja o 9.45 - zbiór
ka dzieci, o godz. 10.00 msza św.

Liczba rozdzielonych komunii św. w 1996 r. 
w kościele rozdano 68796 komunii św. w 
klasztorze - 9466 komunii w 1997 w kościele 
rozdano komunii św. 92156 w klasztorze - 
9586

Program rekolekcji wielkopostnych 
29.III-1.IV. 1998 r.

Niedziela 29.111.1998 r.
8.00 - Msza św. - nauka ogólna
10.30 - Msza św. - nauka ogólna
17.00 - Msza św. - nauka ogólna
18.00 - Nauka stanowa dla młodzieży

Poniedziałek 30.111.1997 r
7.30 - spowiedź
8.00 - Msza św.
10.00 - Nauka dla dzieci - od kl. I do IV
11.00 - Spowiedź dzieci
11.30 - Nauka dla dzieci - od kl. V do VIII
14.00 - Nabożeństwo dla chorych
18.00 - Msza św. - nauka ogólna
19.00 - Nauka stanowa dla kobiet

Wtorek 31.111.1998 r.
7.30 - Spowiedź
8.00 - Msza św. - nauka ogólna
10.00 - Nauka dla dzieci od kl. I do IV
11.30 - Nauka dla klas V - VIII
16.00 - Nabożeństwo pokutne dla dzieci.

Spowiedź dzieci
18.00 - Msza św. - nauka ogólna
19.00 - Nauka stanowa dla mężczyzn

Środa 1.IV.1998 r.
8.00 - Msza św. - nauka ogólna
11.00 - Msza św. - nauka dla dzieci
18.00 - Msza św. - nauka ogólna
19.00 - Nauka dla młodzieży uczącej się i 
pracującej

Liturgia Wielkiego Tygodnia

Niedziela Palmowa, 5.IV.1998 r.
10.30 - Msza św. z poświęceniem palm i 

procesją

Wielki Czwartek, 9.IV.1998 r.
15.30 - okazja do spowiedzi
16.00 - Msza św. recytowana godz. 17.00 - 

Spowiedź
18.00 - Msza św. wieczerzy Pańskiej 
do godz. 21.00 - Adoracja w Ciemnicy

W tym roku wykonano prace
a/ uruchomienie dzwonów
b/ kaplica pogrzebowa przy kościele
c/ remont pieca grzewczego w kościele
d/ remont instalacji wodnej na probostwie

Bóg zapłać za współpracę :
- Ks. kanonikowi Józefowi Copowi
- siostrom zakonnym
- redaktorom „Brzeskiego Parafianina” - 
Państwu Małgorzacie i Florianowi Burek
- Radzie Parafialnej
- ministrantom
- Zespołowi Charytatywnemu
- chórowi
- scholi
- Dzieciom Maryi
- panu Henrykowi Pacharzyna
- sponsorom
- za składane ofiary i współpracę wszyst
kim parafianom i parafiankom

Wielki Piątek, 1O.IV.1998 r.
7.30 - Spowiedź
8.00 - 18.00 - Adoracja w Ciemnicy
8.00 - Droga Krzyżowa
17.30 - Spowiedź
18.00 - Liturgia Męki Pańskiej
do 21.00 - Adoracja przy Bożym Grobie

Wielka Sobota, 11.IV. 1998 r.
8.00 - 18.00 - Adoracja przy Bożym Grobie 
14.00 - 15.00 - święcenie potraw wielkanoc
nych
16.00 - Spowiedź godz.
18.00 - Liturgia Nocy Paschalnej, Msza św. 
rezurekcyjna

PODZIĘKOWANIA!

Dla panów Alojzego Stawinoga i syna 
Adama, jako głównych wykonawców 
zegara roratniego, w imieniu dzieci 

składa ks. Proboszcz.


