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CZAS POKUTY
„Jeżeli pokutować nie będziecie - wszyscy zginiecie” 
Rozpoczął się Wielki Post - czas pokuty. Czas naprawia

nia błędów minionego okresu. Czas nawrócenia. Nawrócenie 
to powrót z błędnej drogi, nawrót do zasad chrześcijańskiego 
życia. Wszyscy jesteśmy synami, córkami marnotrawnymi, któ
rzy marnują dobra ojcowskie, pozbywając się tak łatwo łaski 
uświęcającej za marny ochłap ziemskich przyjemności. Jeśli 
nie zabiliśmy całkowicie sumienia, przychodzi taki czas, gdy 
budzimy się z letargu i podejmujemy decyzję: „ Wrócę do Domu 

Ojca
Takim czasem powrotu dla chrześcijanina jest Wielki 

Post. Chodzi tu nie tylko o post cielesny, lecz przede wszyst
kim o post od grzechu, od różnego rodzaju nadużyć moralnych, 
od przekraczania Przykazań Bożych, które są najlepszymi re
gulatorami życia. Bóg wszystko cudownie urządził w życiu czło
wieka - niestety, on sam burzy ten porządek przez nadużywa
nie ciała, przez seks, pijaństwo, narkomanię, pychę, egoizm, 
folgowanie wszelkim zachciankom upadłej natury.

Dlatego Chrystus zastępuje drogę człowiekowi i mówi: 
stop, tak dalej żyć nie możesz, to zaprowadzi cię do ruiny cie
lesnej i duchowej, to odbiera ci radość i pokuj serca, to cię 

zniszczy prędzej czy później.
„Dzisiaj gdy głos Boży usłyszycie, nie zatwardzajcie serc 

waszych”. Ale Jezus wie, że same słowa nie pomogą. Dlatego 
ukazuje się z krzyżem na ramionach i z koroną cierniową na 
głowie, z krwią obficie broczącą z rozlicznych ran i znów mówi: 
patrz, oto żniwo twojego grzechu, oto cena, jaką muszę zapła
cić za twe upadki, oto krew, która woła do nieba o miłosierdzie 
dla ciebie - jeśli zatrzymasz się przy Mnie jak Weronika, jak 
Szymon Cyrenejczyk, jak płaczące niewiasty.

I dlatego w Wielkim Poście przychodzimy na Gorzkie Żale, 

na Drogę Krzyżową, na kazanie pasyjne, na rekolekcje - aby 
choć trochę zmiękły nasze serca, aby choć trochę skruszyły 
się nasze sumienia, aby choć trochę przemieniło się nasze 
życie w obliczu Męki Chrystusowej poniesionej za nasze grze
chy. „Gorzkie Żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie”. Żal 

musi przenikać nasze serca na widok spustoszenia, jakiego 
dokonaliśmy w sobie i wokoło nas przez nasze grzechy, łzy 
żalu muszą skruszyć naszą zatwardziałość i pobudzić do współ
czucia z naszym Zbawicielem, który niczego nie pragnie, jak 
tylko naszego szczęścia.

Jezus nas kocha. Cały Wieli Post jest tego najlepszym 
dowodem. On cierpi, abyśmy mniej cierpieli na ziemi i abyśmy 
nie cierpieli całą wieczność za nasze grzechy. On nas kocha, 
ale czy my go kochamy ? Czy uznajemy tą Jego wielką miłość ? 
Czy zechcemy skorzystać z owoców Jego strasznej męki ? Czy 
będziemy przychodzić na nabożeństwa wielkopostne ? Czy bę
dziemy przyklękać u kratek konfesjonału ? Czy będziemy z mi
łością całować Jego Rany, w których jest nasz ratunek i nasze 
zbawienie ?
„Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”.

Podał /c/,
za: ks. Fr. Grudniok,
Z dnia na dzień, t.l, s. 85-86

Ks. Bp Gerard Bernacki.
Czyńcie, cokolwiek wam powie.
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Z OKAZJI
X-LECIA POSŁUGI BISKUPIEJ

BŁOGOSŁAWIĘ

Biskup Gerard Bernacki

Katowice, 16 kwietnia 1998

Katowicki biskup pomocniczy Gerard Bernacki będzie wizy
tował naszą parafię w dniach 12-13 marca br. W bliskości dni 
wizytacyjnych, mianowicie 18 marca br. będzie obchodził 11 rocz
nicę swojej nominacji biskupiej.

Ks. Biskup urodził się w roku 1942 w Książynicach koło 
Rybnika. Pochodzi z rodziny górniczej. Święcenia kapłańskie otrzy
mał z rąk bp. Herberta Bednorza w roku 1967. Pracował w para
fiach w Orzeszu i Bielku-Białej, był także rektorem domu rekolek
cyjnego w Kokoszycach. W roku 1977 wyjechał do Rzymu na kilku
letnie studia uwieńczone doktoratami z teologii życia wewnętrzne
go na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i z teologii moral
nej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza.

Po powrocie do kraju w roku 1983 był administratorem 
parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku, profesorem Wyższego Se
minarium Duchownego, kapelanem katowickich szpitali, a w la
tach 1985-1988 kapelanem biskupa /obecnie arcybiskupa/ ka
towickiego Damiana Zimonia.

W roku 1988 został biskupem pomocniczym. Święcenia 
biskupie przyjął 16 kwietnia 1988 roku. Z ramienia Episkopatu 
jest odpowiedzialny za Ruch Światło - Życie.

Pierwszą wizytację w naszej parafii przeprowadził w dniach 
21-22 marca 1993 roku, jeszcze za proboszczowania ks. Alojzego 
Ostrowskiego.

Ks. bp Gerard Bernacki wraz z ks. prób. Bogusławem Płonką z
Wodzisławia śl. modlą się u grobu Sługi Bożej S.M. Dulcissimy
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Brzeska Wizytacja kanoniczna 1999 rok
Trzeci i ostatni rok przygotowań do Wielkiego Jubileuszu 

poświęcony rozważaniom o Bogu Ojcu o potrzebie naszego nawró
cenia i pojednania z Nim oraz o cnocie miłości, przez którą jedno
czymy się z Bogiem i ze wszystkimi ludźmi, jest dla naszej wspól
noty parafialnej czasem wizytacji kanonicznej, którą przeprowadzi 
ks. bp Gerard Bernacki.

W ciągu poprzednich lat wpatrywaliśmy się w Jezusa Chry
stusa, Syna Bożego, przez którego Bóg nam się objawił i przez 
którego pojednał nas ze sobą, przypomnieliśmy sobie osobę Du
cha Świętego, który urzeczywistnił wszelkie działanie Boga w czło
wieku i w świecie.

Podczas wiosennych dni tego roku wielkiej wigilii przed dwu- 
tysiącleciem, w dniach 12-13 marca ks. bp Gerard Bernacki pod
czas wizytacji kanonicznej przez swoje pouczenie, przez sprawo
waną Eucharystię, przez udzielenie sakramentu bierzmowania przy
gotuje naszą wspólnotę parafialną na wejście w 2000 rok.

Patrząc ku przeszłości:
- dziękujemy za wizytację kanoniczną, którą ks. Biskup przeprowa
dził w dniach 20-21 marca 1993 roku, jeszcze za proboszczowa
nia ks. Alojzego Ostrowskiego;
-dziękujemy za nawiedzenie budynku spalonej szkoły /pożar 
19.03.93 r./ i błogosławieństwo na czas odbudowy i życzenia wobec 
nauczycieli i dzieci, by szybko powrócili do odbudowanego budyn
ku,
-dziękujemy za błogosławieństwo dla prac redakcyjnych przy pi
śmie parafialnym „Brzeski Parafianin",
-dziękujemy za udział w uroczystościach 60. rocznicy śmierci S.M. 
Dulcissimy oraz poświęcenie groty fatimskiej,
-dziękujemy za pożegnanie i podziękowanie za prace w naszej pa
rafii ks. proboszczowi Alojzemu Ostrowskiemu oraz powitanie i 
przedstawienie ks. proboszcza Antoniego Pieczki
-dziękujemy za częstą modlitwę u grobu Sługi Bożej S.M. Dulcissi
my i mobilizację w pracach dążących do rozpoczęcia procesu be
atyfikacyjnego.

Myśląc o przyszłości:
-prosimy o sprawowanie Eucharystii za parafian oraz umocnienie 
w wierze przez słowo Boże,
-prosimy o udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży z klasy 
VII i VIII,
-prosimy o spotkania z różnymi grupami parafialnymi,
-prosimy o nawiedzenie chorych i błogosławieństwo dzieci, 
-prosimy o modlitwę za rodziny i starszych parafian,
-prosimy o modlitwę o szybką beatyfikację Sługi Bożej S.M. Dulcis
simy. Niech godziny pobytu Ks. Biskupa w naszej parafii będą owoc
ne i błogosławione dla naszego życia duchowego.

/C/.

Program wizytacji kanonicznej ks. 
w parafii Św. Ap. Mateusza i Macieja

12.111.1999 r. - Piątek

12.00 Przyjazd ks. Biskupa na probostwo - obiad
12.30 Spotkanie z nauczycielami w szkole i wychowawcami przedszkola
14.00 Spotkanie ks. Biskupa z Dziećmi Marii, scholą, ministrantami i

oazą
14.45 Wizytacja kancelarii
15.15 Spotkanie księży dekanatu Pogrzebień z ks. Biskupem przy kawie
15.16 Procesja do kościoła i liturgiczne powitanie ks. Biskupa w wejściu

do kościoła 
16.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania
18.00 Spotkanie z młodzieżą całej parafii z ks. Biskupem w kościele
19.00 Kolacja księży wraz z ks. Biskupem na probostwie
19.30 Spotkanie ks. Biskupa z parafialną Radą Duszpasterską

Wizytacja kanoniczna 
w dekanancie pogrzebieńskim

Na progu Trzeciego Tysiąclecia, kiedy Ojciec Święty wzywa 
do ożywienia wiary i dawania świadectwa miłości Boga i bliźniego 
w życiu codziennym, dobrze, że parafie dekanatu pogrzebieńskie- 
go przeżywać będą wizytację kanoniczną, która stanowić będzie 
dla nich swoistą wigilię Jubileuszu Roku Odkupienia. 
Przygotowując się do przeżywania tych wydarzeń, warto zadać so
bie pytanie: Czy nie przyzwyczailiśmy się zbytnio do myśli o 2000 
lat chrześcijaństwa, czy nie spowszedniała nam w pewnym sensie 
Dobra Nowina o Mistrzu z Nazaretu ? W bulli „Incarnationis myste- 
rium”, ogłaszającej Wielki Jubileusz Roku 2000, Ojciec Święty pi- 
sze: „Jezus jest prawdziwą nowością, przerastającą oczekiwania 
ludzi i pozostanie nią na zawsze, przez wszystkie kolejne epoki 
dziejów” /nr 1/. Taką nowością jest On również dla nas mieszka
jących w dekanacie pogrzebieńskim. Trzeba nam zaopatrzyć się w 
Jezusa w czasie rekolekcji poprzedzających przybycie ks. bpa Ge
rarda Bernackiego, pogłębić naszą łączność z Nim przez biskupie 
nauczanie.

Każdego roku Księża Biskupi dokonują przewidzianej pra
wem kanonicznym wizytacji duszpasterskich w kolejnych dekana
tach i parafiach naszej archidiecezji. Jedną z nich będzie wizytacja 
kanoniczna w dekanacie pogrzebieńskim, odbywająca się od 19 
lutego do 15 marca br. Przeprowadzi ją bp Gerard Bernacki przy 
współudziale rekolekcjonisty diecezjalnego ks. Jerzego Słoty.

Teren dekanatu pogrzebieńskiego zamieszkuje blisko 17 
tysięcy wiernych. Ksiądz Biskup odwiedzi 10 parafii, spotka się z 
wiernymi w 10 kościołach i 3 kaplicach. Uczestniczył będzie w 
spotkaniach z różnymi grupami funkcjonującymi w parafiach: rada
mi Duszpasterskimi, członkami zespołów charytatywnych, Żywego 
Różańca. Spotka się z dziećmi i młodzieżą oraz nauczycielami z 
12 szkół. Odwiedzi rodziny, z których wywodzą się kapłani i siostry 
zakonne. Nawiedzi też domy osób chorych i starszych, które przez 
wiele lat służyły wspólnocie parafialnej. Udzieli sakramentu bierz
mowania blisko 300 młodzieży. Modlić się będzie u grobów Sług.. 
Bożych S.Laury i S.M. Dulcissimy o ich rychłe wniesienie do chwały 
Pańskich ołtarzy.

Terminarz wizytacji kanonicznej dekanatu
Pogrzebień - wiosna 1999 r.

13.111.1999 r. - Sobota

19- 20. II.
20- 22. II.
26. II.
27-28. II.
1. III

- Adamowice
- Lyski
- Buków
- Lubomia
- Nieboczowy

5-6. III
7-8. III
12- 13.111
13- 14.111.
15.111.

- Pogrzebień
- Kobyla
- Brzezie nad Odrą
- Pstrążna
- Raszczyce

/c/.

Biskupa dra Gerarda Bernackiego 
w Brzezi u n/Odrą, 12 i 13 III 1999 r.

9.00 Msza św. w intencji seniorów i chorych oraz Apostolstwa Patronki 

Dobrej śmierci
10.00 Spotkanie w kościele z ks. Biskupem z młodymi małżeństwami i 

błogosławienie małych dzieci
10.45 Spotkanie z chorymi w domu chorej

11.10 Odwiedziny rodziny wielodzietnej

11.30 Spotkanie z Zespołem Charytatywnym

12.00 Obiad u Sióstr, spotkanie z Siostrami i ks. kapelanem

13.30 Modlitwa ks. Biskupa nad grobem Sługi Bożej S.M. Dulcissimy

14.00 Nabożeństwo pożegnalne ks. Biskupa
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MYŚLI SŁUGI BOŻEJ
S.M. DULCISSIMY

Uroczyste otwarcie diecezjalnego procesu kanonizacyjne
go Sługi Bożej Siostry Marii Duicissimy odbyło się w krypcie kato
wickiej katedry pw. Chrystusa Króla 18 lutego 1999 roku o godz. 
12.00.

Koleje życia Sługi Bożej, a także jej zachowane zapiski mogą 
stać się dla współczesnego chrześcijanina wzorem i zachętą do 
wierniejszego podążania za Chrystusem.

Dlatego na łamach kolejnych numerów Brzeskiego Parafia
nina będziemy podawali wybrane myśli Sługi Bożej skupione wo
kół roku liturgicznego oraz innych sytuacji życiowych człowieka.

Nie chcemy czynić nic wielkiego w Wielkim Poście, tylko 
położyć do stóp Zbawiciela naszą codzienność i współofiarować 
się podczas każdej Mszy świętej. Co chcemy Mu dać ? Do nas nie 
należy nic. Radość, którą sprawiamy Bogu Ojcu, polega przecież 
na tym, że ofiarujemy się z Jezusem Ojcu Niebieskiemu. Dziękuje
my Bogu za świętą Ofiarę Mszy i prosimy Go o głębokie poznanie
Jego Słowa!

Jeżeli w Wielkim Poście dobry Bóg zechce ode mnie cze
goś szczególnego, nie mogę powiedzieć „nie"

Chcemy się modlić dużo za grzeszników. Tak, najbiedniejsi 
wśród biednych to ci, którzy nie znają Boga. Bóg przebacza i cze
ka. On mógłby podnieść swoją dłoń I karać. Ale On czeka, ponie
waż dusze, za które umarł, są Mu bardzo drogie. Czyż podczas 
Ofiary Mszy św. Jezus nie woła do Ojca niebieskiego każdego dnia 
w tych samych słowach, które wypowiedział na Golgocie: „Ojcze, 
przebacz im, bo nie wiedzą co czynią !”

Jakie jest moje postępowanie? I Jakie powinno być? Czy 
widzę w najmniejszych drobiazgach Jezusa i Maryję? W moich współ- 
siostrach i przełożonych? Jezu, pomóż mi szczególnie w tych dniach 
zachować wewnętrzne milczenie i w ten sposób zagłębić się w 
treść tego świętego tygodnia! Jestem tak zimna. Przyjdź i rozgrzej 
mnie! Wybacz mi moją oziębłość!

Podaruj prawdziwą miłość, o Jezu, nie tylko mnie, ale całe
mu światu, który bardzo jej potrzebuje! Nie zawsze usta powinny 
mówić; one powinny milczeć, a dusz powinna mówić. Powinnam 
być Weroniką, która nie lękała się wielu nieprzyjaciół Jezusa.

Jezus płakał nad Jerozolimą, a teraz jest jeszcze gorzej niż 
wtedy, gdy przebywał na ziemi. Również teraz płacze w tabernaku
lum nad obojętnością i nad wielu innymi rzeczami! Jak ostrożnymi 
musimy być, gdy pomyślimy, że - pomimo wielu widocznych cudów, 
które uczynił - wołano: „Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go!". Również my 
krzyżujemy Jezusa codziennie przez nasze grzechy, natomiast roz
grzeszamy nasze ciało.

Proszę wybacz mi, chcę się poprawić, nie chciałam grzeszyć. Pro
szę, proszę wszystkich o przebaczenie!

0 nikim nie powinno się źle mówić, powinno się być dobrym.

Rekolekcje
przed wizytacją ks. Biskupa 

a zarazem wielkopostne.

Niedziela: 7.III.1999 r.

8.00 Msza św. z nauką ogólną
10.30 Msza św. z nauką ogólną
16.30 Nabożeństwo przebłagalne
17.00 Msza św. z nauką ogólną
18.00 Nauka stanowa dla mężczyzn

Poniedziałek: 8.III.1999 r.

7.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi 
8.00 Msza św. z nauką ogólną
10.00 Nabożeństwo i nauka rekolekcyjna dla dzieci od 0 - IV
11.30 Nabożeństwo i nauka rekolekcyjna dla dzieci od V - VIII 
17.00 Msza św. z nauką ogólną
18.00 Nauka stanowa dla kobiet

Wtorek: 9.111.1999 r.

7.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi 
8.00 Msza św. z nauką ogólną
10.00 Nabożeństwo i nauka rekolekcyjna dla dzieci od 0 - IV
11.30 Nabożeństwo i nauka rekolekcyjna dla dzieci od V - VIII 
16.00 Spowiedź dla wszystkich
17.00 Msza św. z nauką ogólną
18.00 Nauka stanowa dla młodzieży bierzmowanej
19.00 Spowiedź młodzieży

Środa: 10.111.1999 r.

10.00 Msza św. dla dzieci i zakończenie rekolekcji

Rekolekcje głosił będzie diecezjalny rekolekcjonista Ks. Jerzy Słota

Życzymy całej parafii, aby rekolekcje przygotowały nas na Świę
towanie Pamiątki Zesłania Ducha Św. w czasie wizytacji ks. Biskupa 
w naszej parafii i na Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Liturgia Wielkiego Tygodnia

Niedziela Palmowa - 28.lll.l999r.
10.30 Suma parafialna - poświęcenie palm i procesja. Chór wyko
nuje Mękę Pańską.

Wielki Czwartek - l.lV.1999r.
16.00 Msza św. recytowana w intencji ministrantów
17.00 Okazja do spowiedzi
18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej
21.00 Adoracja Chrystusa w Ciemnicy

Wielki Piątek - 2.IV.1999r.
8.00 Droga Krzyżowa
8.45 -18.00 Adoracja w Ciemnicy
17.00 Okazja do spowiedzi
18.00 Ceremonie Wielkopostne
do godz. 21.00 Adoracja Chrystusa w Bożym Grobie

Wielka Sobota - 3.IV.1999r.
8.00 Początek adoracji przy Bożym Grobie - okazja do Spowiedzi
14.00 Święcenie potraw wielkanocnych
16.00 Adoracja przy Bożym Grobie dla młodzieży
17.00 Okazja do Spowiedzi
18.00 Ceremonie Wielkopostne. Msza św. rezurekcyjna i procesja
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KALEJDOSKOP MŁODYCH
Dlaczego Krzysztof Kamil Baczyński ?

22 kwietnia bieżącego roku, mija 10 
rocznica nadania naszej szkole w Brzeziu imie
nia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - dzień ten 
stał się Świętem Szkoły.

Przygotowania do nadania szkole imie
nia trwały kilka lat. Oficjalnie pismo skiero
wane do Kuratorium Oświaty w Katowicach w 
sprawie nadania szkole imienia K.K. Baczyń
skiego nosi datę 17 stycznia 1986 roku.

W uzasadnieniu takiego wyboru czytamy 
między innymi: „Mimo iż twórczość Krzyszto
fa Kamila Baczyńskiego przypada głównie na 

lata okupacji hitlerowskiej stanowi godny przykład Polaka - patrioty, żoł
nierza - poety.
Winien być i jest wzorem dla pokoleń poprzez swą postawę wobec naka
zu chwili. Czuł konieczność wyboru między stanowiskiem poety a obo
wiązkiem wobec ojczyzny. Rozumiał patriotyczny rozkaz walki z najeźdź
cą co wpojone zostało mu przez odpowiednie wychowanie wyniesione z 
domu rodzinnego oraz tradycję walk narodowo - wyzwoleńczych. Na tle 
„nocy okupacyjnej” jego poezja niosła poczucie wiary i oczyszczenia. 
Uznany powszechnie za najwybitniejszego poetę, stawianego na równi z 
Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim stał się przedmiotem uwiel
bienia szczególnie widocznego wśród młodego pokolenia, o czym świad
czą nazwy szkół, drużyn harcerskich i ulic noszących jego imię. Stąd też 
przybliżanie jego sylwetki młodzieży i idące za tym starania o obranie 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego patronem naszej (ponad stuletniej) szkoły 
wydają się w pełni uzasadnione. Wartość jego poezji od
nosi się bowiem nie tylko do jednostki i chwili, w której przyszło mu 
tworzyć lecz przetrwały lata, stały się uniwersalne, wyrażające troskę o 
utrzymanie wierności ideałom człowieczeństwa przez wszystkich ludzi, 
co jest szczególnie aktualne we współczesnym świecie (...)"

Dzisiaj po latach, uzasadnienie wyboru imienia Baczyńskiego, 
jako patrona naszej szkoły, brzmiałoby z pewnością mniej patetycznie - 
a to dlatego, że poezja jego to już klasyka, wzorzec do naśladowania, 
zaś sama postać poety to legenda wśród młodego pokolenia, które dzień 
w dzień wybierać musi między uczuciem a obowiązkiem. Dzisiaj uzasad
nienie wyboru K.K. Baczyńskiego jako patrona szkoły , byłoby proste -
poezja Baczyńskiego jest piękna i tak bardzo ludzka.

/m/

Wakacje na starym Groniu

Mija sześć miesięcy kiedyśmy spędzali wakacje w górach 
w Brennej Leśnicy. Podziwialiśmy lasy, rzeki, śpiewały ptaki a słonko 
zmieniało kolor naszej skóry. Chodząc górskimi szlakami pozdra
wialiśmy uśmiechających się do nas ludzi. Chwalmy Boga - to było 
nasze zawołanie. Dziś kiedy przeżywamy Rok Boga Ojca powinni
śmy zrobić wszystko, aby każdy człowiek na ziemi dowiedział się, 
że jest dzieckiem Bożym.

Gdy patrzymy wokoło siebie widzimy wiele dobrych czynów, 
za które należy dziękować człowiekowi i Bogu samemu, bo On jest 
dawcą wszelkiej miłości, którą spełnia człowiek.

Dlatego dziękujemy : ks. proboszczowi Antoniemu Pieczce, 
że pomógł nam zorganizować wakacje z Bogiem oraz państwu Gre- 
nik, którzy bardzo gościnnie przyjmowali nas w swoim domu.

Ministranci i Dzieci Maryi z Brzezia.

Fot. S.M. Innocencja

Od redakcji: Grupę Dzieci Maryi i ministrantów prowadzi nasza 
zakrystianka S.M.Innocencja - dziękujemy.

/m/

Uroczystość z 28 listopada Nie przeoczmy narodzin Jezusa !

Ks. Proboszcz Antoni Pieczka wraz z grupą chłopców, któ
rzy przyjęci zostali do grona ministrantów. Nowoprzyjęci ministran
ci, to od lewej: Kamil Solich, Rafał Szymiczek, Daniel Rajman, Piotr 
Niestrój, Kamil Rajman oraz Tomasz Myśliwiec, /m/

Fot. S.M. Innocencja

Boże Narodzenie można opowiadać na różny sposób.
Przy wejściu minął mnie skrzydlaty anioł. Jestem we wła

ściwym miejscu - pomyślałem, wchodząc do budynku szkolnego w 
Brzeziu, dokąd zaproszono mnie na opłatkowe spotkanie.

Kolorowe lampki na choinkach, świąteczne dekoracje, prze
jęcie młodych aktorów, którzy przygotowują się do jasełkowego 
przedstawienia. Za „moich czasów” mogło tak być w salkach ka
techetycznych.

Kolędą „Gdy się Chrystus rodzi ...” uczniowie - aktorzy roz
poczęli przedstawienie jasełkowe, w którym nie zabrakło postaci 
Świętej Rodziny, aniołów, pasterzy oraz trzech Mędrców - wszyscy 
zachwycili się nie tylko grą, ale i kostiumami.

Cały spektakl miał charakter niezwykle dynamiczny. Akto
rzy poruszali się nie tylko na scenie, ale także podchodzili ku krze
słom z widzami, tam śpiewali swoje piosenki.

Po spektaklu pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia świą
teczne i noworoczne, natomiast ks. Proboszcz powiedział m.in. 
„Najważniejsze, by Chrystus narodził się w nas. Byśmy nie prze
oczyli narodzin Jezusa”.

Pozostaje podziękować siostrze katechetce i młodym ak
torom za tak piękne przygotowanie i przedstawienie o zdarzeniu 
sprzed 2000 lat.

/c/
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Pół wieku minęło ....
Działalność Kółka Teatralnego „ Zorza” w Brzeziu nad Odrą ( 1948-1950)

W ubiegłorocznym, pierwszym numerze Brzeskiego Parafiani
na „ przedstawiłam działalność Zespołu Młodzieży Świetlicowo - Teatral
nej „ Orzeł który utworzony został w Brzeziu tuż po zakończeniu wojny, 
bo już w październiku 1945 roku i trwał do końca roku 1947.

W związku z zaostrzającą się cenzurą , próbą włączenia zespołu 
w Związek Młodzieży Wiejskiej „ Wici „ zespół „ Orzeł „ zmienił patronat, 
a mianowicie stał się częścią sekcji propagandowej Caritas Brzezie nad 
Odrą i przybrał nową nazwę - Kółko Teatralne „ Zorza Protektorem 
Zarządu Caritas Brzezie nad Odrą był ks. proboszcz Franciszek Klimza, 
przewodniczącym p. Józef Jendrzejczyk, sekretarzem p. J. Trompeta.

Dnia 1 stycznia 1948 roku zatwierdzony został Statut Kółka Te
atralnego Zorza Statut niniejszy podpisali: Malon Rudolf, Myśliwiec 
Józef, Zapłata Zbigniew, Siedlok Rudolf, Myśliwiec Alojzy, Majnusz Er
win, Zdrzałek Agnieszka.

Z powyższego statutu wyczytać można między innymi: Hasłem 
Kółka Teatralnego jest : W Imię Boże. Patronka: Matka Boska Często
chowska, obchód święta, 26 sierpnia, Pierwsza niedziela po 26-tym (...) 
Cel kółka teatralnego: Cele zamykają się w ramach działalności oświa
towej, społecznej i ogólnoużytkowej dla młodzieży katolickiej, którą to 
działalność rozwija Kółko Teatralne przez: a) utworzenie biblioteki i świe
tlicy. b) urządzanie zebrań towarzyskich i wycieczek, c) roztaczanie opie
ki nad wychowaniem fizycznym przez popieranie sportu i propagowanie 
wstrzemięźliwości." W statucie zaznaczono również: „cele polityczne i 
zawodowe są w działalności Kółka Teatralnego wykluczone".

W tym miejscu Czytelnik zauważy wyraźną kontynuacje zespołu 
„Orzeł”, który swą siedzibę miał u „Proskego” wtzw. „Szkubiarni” , tam 
też, jak podałam przy omawianiu działalności Zespołu Młodzieży Świetli
cowo - Teatralnej „Orzeł”, w dniu 20 lutego 1947 roku otwarta została 
biblioteka. Spotkania członków zespołu „Zorza” również odbywały się w 
„Szkubiarni" gdzie mieściła się świetlica i punkt biblioteczny, natomiast 
próby teatralne odbywały się głównie na sali u „Siedlaczka”.

Do „Zorzy” wstąpili niektórzy członkowie dawnego „Orła" a tak
że nowi. W statucie czytamy: „Nad przyjęciem członka decyduje Zarząd. 
Przystąpienie członka do Kółka Teatralnego następuje przez podpisanie 
deklaracji. Jako dowód członkostwa wydaje się legitymacje członkow
skie". Wiele pamiątek i dokumentów z tamtych lat przechowało się dzię
ki panu Józefowi Myśliwcowi, który jest „ urodzonym „ kolekcjonerem.

Na podstawie zachowanych dokumentów dnia 1 stycznia 1948 
roku deklaracje członkowskie Kółka Teatralnego „Zorza” podpisali: Ma
lon Rudolf, Myśliwiec Józef, Majnusz Erwin, Myśliwiec Alojzy, Zapłata 
Zbigniew, Siedlok Rudolf, Gawlik Edward, Jendrzejczyk Gerard, Zdrzałek 
Agnieszka. 1 kwietnia 1948 roku do członków „ Zorzy „ dołączyli: Kło- 
buch Zygfryd, Polak Herbert, Solich Oswald, Burek Józef, Myśliwiec Sta
nisław, Myśliwiec Maria, Mańkowski, Goworko Aniela. W listopadzie te
goż roku, członkowie: Wronik Aniela, Zdziebko Regina, Gołeczka Kon
rad. Zaś 1 stycznia 1949 roku do „Zorzy” wstąpili: Starok Teodor, Wy- 
żgoł Jan, Polak Stefan, Burek A, Rydygiel.

Z pewnością przez „Zorzę” przewinęło się więcej osób, gdyż dzia
łalność kółka teatralnego powiązana była również z działalnością świe
tlicową, działalnością Sodalicji Mariańskiej, prowadzoną wówczas przez 
p. Marię Sołtys o czym wspomina p. Maria Rezler należąca do Kółka 
Teatralnego „Zorza”.

Jedną z najbardziej zapamiętanych sztuk granych przez „Zorzę” 
była „Madejowa Klechda". Sztuka Jana Baranowicza zwana baśnią sce
niczną oparta jest na motywach baśni ludowej o pokutującym zbóju. 
Treść sztuki opowiada o kmieciu Ozworze, który nieświadomie zapisał 
czartu duszę własnego dziecka, które właśnie miało się urodzić. Ozwor, 
by zmazać swój grzech wysyła dorastającego syna do klasztoru na wy
chowanie. W dniu prymicji młody ksiądz (rolę grał p. Rudolf Malon) wra
ca do wsi i spotyka się z diabłem - Kusym, do którego w myśl umowy z 
ojcem należy (rolę Kusego odgrywał p. Józef Myśliwiec. Oj Kusy, Kusy I!) 
Młody Ksiądz, aby uwolnić się od diabła, postanawia udać się do same
go piekła aby wydobyć cyrograf. W drodze spotyka się z Madejem - hersz
tem zbójców (rolę Madeja odgrywał, jak wszyscy przyznawali , świetny 
nasz komik p. Rudolf Siedlok). Madej darował księdzu Ozworowi życie 
gdy dowiedział się o celu jego wędrówki. W zamian za to ksiądz obiecał 
przynieść wiadomość o tym co czeka herszta w piekle za popełnione 
zbrodnie. W zwycięzkiej walce z Lucyperem ksiądz Ozwora odebrał cyro
graf i zobaczył też miejsce kaźni przeznaczone dla Madeja, który rozpo
czyna życie pokutnika. Po latach ksiądz Ozwor, już jako biskup rozgrze
sza go i zbawia.
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Sztuka miała ogromne powodzenie, jednak przyszedł moment, 
kiedy zaczęto odmawiać zezwolenia na jej odegranie. Tak się stało np. 
16 lutego 1949 roku w Kuźni Raciborskiej. W piśmie czytamy „Niniej
szym komunikujemy uprzejmie, że z proponowanej nam sztuki pt. „Ma
dejowa klechda" autora J. Baranowicza nie skorzystamy a to ze względu 
że ww. sztuka nie odpowiada dzisiejszym warunkom ustroju i demokra
cji ludowej w Polsce (podpisał Kom. Fab. PZPR i Rada Zakładowa)"

Nim jednak do takich sytuacji doszło zespół „Zorza" sztukę tę z 
powodzeniem wystawił w Lubomii, w Syryni, u ob. Janasza, Rydułto
wach, Pszowie, Krzyżkowicach, Studziennej a także w raciborskiej „Strze
sze".

W repertuarze „Zorzy" były też sztuki - „Gość oczekiwany", „Ka
mienne Serce”, „Szewcy”, „Obrona Częstochowy”. Najtrudniej było zdo
być zezwolenie na odegranie sztuki „Obrona Częstochowy", dlatego też 
na afiszach na pierwszym miejscu pisano tytuł humoreski „Jeden z nas 
musi się ożenić” a pod spodem dopiero tytuł sztuki, mimo to jednak 
„Obrona Częstochowy" poza Brzeziem nigdzie nie została odegrana.

Dochód z przedstawień był przeznaczony na cele kulturalne, na 
rzecz biblioteki, zakup paczek z zabawkami dla przedszkola. Zamawia
no również msze św. z okazji święta Matki Boskiej Częstochowskiej, 
sfinansowano orkiestrę na Boże Narodzenie, zakupiono świece. Trwałą 
pamiątkę pozostawił zespół „Zorza” w postaci do dziś istniejącej kapli
cy św. Jana Nepomucena, na której widnieje napis „Zespół Teatralny 
Zorza 1949 rok. A oto okoliczność która spowodowała ten piękny czyn. 
W związku z poszerzeniem szosy przy ul. Lubomskiej (dziś Brzeska), 
dawna kapliczka (zdjęcie starej kapliczki patrz Kalendarz BP na rok 1999 
- czerwiec) znalazła się na chodniku i ze względu na bezpieczeństwo 
ruchu przyszedł rozkaz wyburzenia kapliczki. I tym razem godna podkre
ślenia była inicjatywa pana Józefa Jendrzejczyka, który podsunął pro
blem członkom „Zorzy” i wraz z nimi w ciągu „jednej nocy” przesunięto 
o 2 metry starą kapliczkę, a właściwie wybudowano nową. Pozorowano 
prace przygotowawcze do rozbiórki, a właściwie to przygotowano mate
riał do budowy nowej kapliczki.

Koordynatorem prac był przewodniczący Kółka Teatralnego „Zo
rza” p. Rudolf Malon. Cegłę zakupiono 10 stycznia 1949 roku, projekt z 
inicjatywy p. Jendrzejczyka przygotował p. Barski.
Na frontowej ścianie umieszczono obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, 
która została patronką „Zorzy” co zaznaczono w statucie. W rozmowie z 
panem Rudolfem wyczułam żal, iż zniknął obraz Matki Boskiej Często
chowskiej na kaplicy. Podczas kolejnych remontów zapomniano o trady
cji. Być może iż właśnie teraz, po pół wieku, na kaplicy pojawi się znó 
patronka „Zorzy”? Może pamiętać o tym będą dzieci pielgrzymujące do 
sanktuarium na Jasnej Górze lub inne grupy pielgrzymkowe?

Wiele ciekawych wspomnień usłyszeć można z ust dawnych ak
torów, członków zespołu, uczestników spotkań świetlicowych sprzed 50 
laty; a to że Frydek (pan Zygfryd Kłobuch) grający głównie w humore
skach rozśmieszał kawałami popularnymi w „Garbarni" jak wspomina p. 
Józef Burek, twierdząc równocześnie, że odgrywał drugorzędną rolę dia
bła, z czym nie zgadza się się „Kusy” czyli p. Myśliwiec, twierdząc, że 
rola była nie taka drugorzędna, bo poznawali go wszyscy po krzywych 
rogach (inne diabełki prawdopodobnie miały proste rogi)

Wspaniała atmosfera tamtych lat zakłócona została, jak już wspo
mniałam, zaostrzającą się cenzurą, co zniechęcało członków kółka te
atralnego. Sztuki o tematyce religijnej w latach 50-tych nie miały racji 
bytu, stąd też pewne rozgoryczenie aktorów skupionych wokół sekcji 
„Caritas" i powolne samoistne zanikanie prac Kółka Teatralnego „Zo
rza", które jednak na stałe wpisało się w historię Brzezia.

Fot. arch. H. Jendrzejczyk - Burek
W środku, w drugim rzędzie od dołu pan Józef Jendrzejczyk Prezes Zarządu Caritas 

w otoczeniu członków zespołu „Zorza”
Ciąg dalszy - strona 7



Zespolone z krajobrazem Brzezia

^T/K

Wykonujemy usługi:
-Pełny zakres robót ogólnobudowlanych
-Roboty wodociągowe
-Roboty kanalizacyjne
-Roboty telekomunikacyjne
-Roboty hydrotechniczne

Od lewej: pp Rudolf Siedlok, Rudolf Malon, Jó
zef Myśliwiec w sztuce „Serce kamienne”

Fotografia u dołu:
„Madejowa Klechda”
Scena w chacie kmiecia Ozwora
Ks. Ozwor - p. Rudolf Malon, obok matka p. Aga
ta Miczajka; urocze dziewczęta to od lewej pa
nie - Maria Burek (Rezler), Agnieszka Zdrzałek 
(Franica), Maria Myśliwiec, Aniela Goworko (Ma
lon), w pierwszym rzędzie „Kusy” - p. Józef My
śliwiec.

Scena wśród zbójców („Madejowa klechda") Od lewej panowie - Rudolf 
Siedlok, Edward Gawlik, Rudolf Malon, Solich, Zbigniew Zapłata, Herbert 
Polak i Mańkowski.

„Madejowa Klechda” - scena w piekle. Fot. arch. Erwin Majnusz__________
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ŻYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
Statystyka duszpasterska za rok 1998 Odwołani do wieczności

w 1997 r. - 29 osób w 1998 r. - 28 osób

Sakrament chrztu przyjęło:
w 1997 r. -17 dzieci 11 chłopców, 6 dziewczynek 
w 1998 r. - 28 dzieci 14 chłopców, 14 dziewczynek 
1 -17 BP 3 (36)
18 Kocjan Dagmara
19 Widenka Angelika
20 Jambor Bennet
21 Broi Marcelina
22 Fojcik Żaneta
23 Żmuda Monika
24 Dudek Michał
25 Starok Łukasz
26 Wysłuch Mateusz
27 Knura Marcin

I -10 BP 3 (36)
II Myśliwiec Józef - lat 36, Brzeska 21
12 Fiołka Otylia - lat 72, Wygonowa 32
13 Gorus Józef - lat 88, Bitwy Olzańskiej 36
14 Fiołka Maria - lat 89,
15 Mrozek Łucja - lat 7
16 Mraczny Łucja - lat 7

28 Tumulka Domonika

ipanowa 1
cibórz,Głowackiego 5/3 

, Dębiczna 23
17 Gawliczek Marzena - |a^:.7, Pogwizdowska 14
■”" - U^dokowa 4

’"v Bitwy Olzańskiej 9
, Zakładowa 4 

owa 9 
rafina Myśliwca 13 
mi 1
owa 9

8, Sosienkowa 6

Sakramentu bierzmowan
w tym roku na wiosnę, przyst 
którzy jeszcze nie byli do bier

ło w ubiegłym roku, będzie 
Sliią dwie klasy VII i VIII oraz ci 
rr iowania.

Do l-szej Kom
w 1997 r. przystąpiło 3F\dzi^ci
w tym do wczesnej Komu\ii |w 
w 1998 r. przystąpiło 29
w tym do wczesnej Komunii św. 15 dzieci

14f dzieci.

Liczba rozdzielonych komunii św.:
w 1997 r. rozdano 101.842 komunii św.: -w kościele -
92.156 -w klasztorze - 9.686
w 1998 r. rozdano 106.370 komunii św.: -w kościele -
96.994 -w klasztorze - 9.376

O żywotności parafii świadczy liczny udział w Mszy św. 
i komunii św.
Do I Komunii św. i wczesnej komunii św. w tym roku 
przystąpią dzieci 16 maja na Mszy św. o godz. 10.30.

Sakrament chorych przyjęło:
w roku 1997 -19 chorych, odwiedzonych w domu

w każdy I piątek 169
w roku 1998 -14 chorych, odwiedzonych w domu 172

Sakrament kapłaństwa - zachęcamy wiernych do modlitwy o 
powołania kapłańskie, zakonne i kontemplacyjne.

18 Wałach Emilia - lat
19 Fiołka Nikodem
20 Świerczek Maria
21 Wysłuch Alojzy
22 Sanetra Henry
23 Cieśla Henryk - lat
24 Pacharzyna Norbert lat
25 Gawliczek Zygfryd - lat
26 Starok Joanna - lat 90, Sosienkowa 5
27 Cyfka Wiktor - lat 67, Brzeska 39
28 Biokesz Stanisława - lat 77, Sosienkowa 12

W tym roku wykonano następujące prace:
renowacja pieca grzewczego w kościele
wymiana tablicy rozdzielczej prądu w kościele, wymiana 
przewodów
nowe meble w zakrystii
obicie siedzeń w kościele
część drogi procesyjnej obok kościoła i nowe schody na 
probostwo - wyłożono ???
nowe ogrodzenie i bramy na probostwie 
uruchomienie wszystkich dzwonów w kościele 
nowa instalacja elektryczna kaplicy przed pogrzebowej.

Serdeczne Bóg zapłać kieruję do wszystkich swoich 
współpracowników
do Ks. kanonika Józefa Copa za wielką pomoc w pracy 
duszpasterskiej,
Siostrze Przełożonej Paulinie za katechizację dzieci wiele innych 
prac,
Siostrze Organistce Annie za grę na organach,
Siostrze Zakrystiance Innocencji za Troskę o zakrystię i kościół. 
Mojej rodzonej Siostrze Cecylii za pracę na probostwie. 
Redaktorom Brzeskiego Parafianina Ks. Kanonikowi Józefowi 
Copowi, Państwu Małgorzacie i Florianowi Burkom za wielki trud w 
redagowaniu naszego wspaniałego i cennego czasopisma.
Panu Henrykowi Błaszczokowi naszemu grabarzowi i jego 
współpracownikom.
Ministrantom młodszym i starszym za trud służenia do Mszy św. 
Radzie Parafialnej,
Wspaniałemu Zespołowi Charytatywnemu, za troskę o ludzi 
starych i niepełnosprawnych.
Naszemu doskonałemu chórowi, Pani dyrygent dr Aleksandrze 
Gamrat.
Panom Waldemarowi Świerczkowi i Markowi Orc za zbieranie ofiary 
w kościele.
Scholi oraz Dzieciom Maryi.
Palaczom w kościele i na probostwie Henrykowi Pacharzyna i 
Herbertowi Reclikowi.
Bóg zapłać za każdy gest życzliwości. Dziękuję Bogu za was i 
polecam was i nas duszpasterzy Bogu w Nowym Roku 1999.

Ks. Proboszcz Antoni Pieczka
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9. Konieczny Domini
10 Skrzyszowski Wafdema
11 Leśniok Bogusław - M i
12 Lenart Eugeniusz
13 Gorgoń Damian -
14 Orc Piotr - Kampka Be<
15 Nowotnik Mariusz - Radzi
16 Damboń Józef - Kubala
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