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„Bóg jest
-tak brzmiało hasło VI pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny, któ
ra trwała od 5 do 17 czerwca br. Jest to także hasło obecnego 
roku liturgicznego, poświęconego Bogu Ojcu - trzeciego Roku Tri- 
duum przed Wielkim Jubileuszem. Pielgrzymka papieska zbiegała 
się z ostatnim okresem przygotowań Kościoła do Wigilii Trzeciego 
Tysiąclecia. Była zatem czasem nowej ewangelizacji i rekolekcji 
wprowadzających Kościół w Polsce i Kościół Powszechny w Wielki 
Jubileusz Roku 2000.

I Hasło „Bóg jest miłością” - to także jedna z podstawo
wych prawd chrześcijaństwa. Niestety, bardzo mało chrześcijan na 
co dzień i do głębi żyje tą prawdą. Ludzkość - szczególnie w ostat
nim okresie - bardzo się zagubiła. Wiara w Boga została zintelektu- 
alizowana i zideologizowana. Dzisiejszy człowiek ma wielkie kłopo
ty ze zrozumieniem, kim w istocie jest Bóg. Świat zdaje się coraz 
częściej żyć jak gdyby Bóg nie istniał. W tej sytuacji miłość jest 
jedyną szansą. Człowiek zagubiony jest w stanie rozpocząć odwrót 
od zła tylko wówczas, gdy spotka miłość. Innej drogi nie ma ! W 
haśle pielgrzymki: „Bóg jest miłością” zawarta była odpowiedź na 
najważniejsze potrzeby dzisiejszej Polski.

II Dziś - w nowej Polsce - potrzebujemy oczyszczenia naszej 
świadomości z bagażu trudnej przeszłości. W obliczu nowego ty
siąclecia potrzeba koniecznie procesu pojednania z Bogiem i czło
wiekiem. W tej sytuacji nic bardziej nie jest potrzebne, jak duch 
błogosławieństw przyjmowanych w duchu pokory. Właśnie osiem 
błogosławieństw były tematem papieskich rozważań podczas te
gorocznej pielgrzymki. Osiem błogosławieństw przyjmowane w ła
sce pokory są darem Boga, przez które chce On kształtować nas 
na swoje podobieństwo, czyniąc z nas ludzi uważnie słuchających 
Jego głosu i okazujących Mu posłuszeństwo. Pokora pochodząca 
od Ducha Świętego nie jest czymś co można wypracować o wła
snych siłach, ale stanowi owoc działania Bożego w sercu człowie
ka. Jeśli Duch Święty objawia ci twoje grzechy i słabości, pamiętaj, 
że jednocześnie pragnie on Twojego duchowego uzdrowienia. Chce, 
abyś poczuł się naprawdę dzieckiem Boga.

III Nasze życie codzienne staje się coraz łatwiejsze. Świat 
oferuje nam tak wiele sposobów, aby niemal natychmiast zaspo
koić rozmaite nasze potrzeby - dzięki komputerom, kartom kredy
towym, bankomatom, telefonom komórkowym, załatwianie spraw 
zajmuje coraz mniej czasu. Ale mimo tych udogodnień, które oszczę
dzają czas, okazuje się, że mamy go coraz mniej na to, by się 
wyciszyć i pomyśleć nad sensem życia. W zamęcie codzienności 
słowa proroka Starego Testamentu każą nam zastanowić się nad 
tym, co najważniejsze: „Z czym stanę przed Panem i pokłonię się 
Bogu wysokiemu ?” /Mi 6,6/.

W natłoku najróżniejszych informacji, spraw i obowiązków 
stajemy się letni wobec Boga, w naszych sercach nie ma miejsca 
na miłość do niego. Modlitwa wydaje się nam niepotrzebną stratą 
cennego czasu, a nawet ograniczeniem naszej niezależności. Wła
śnie w czasie wakacyjnym powinniśmy się wsłuchać uważnie w 
słowa proroka Micheasza, który tak kontynuuje swoją myśl: „I cze
góż żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiło
wania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim ?” /Mi 
6.8/. Spróbujmy w czasie urlopu zastanowić się nad darem poko
ry-darem ośmiu błogosławieństw niosących pokój, nadzieję i pew
ność, jakich nie może nam dać świat.

W czasie wakacji i urlopu prosimy Ducha Świętego, aby 
napełnił nas pokorą Jezusa, który „istniejąc w postaci bożej, nie 
skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogoło
cił samego siebie, przyjąwszy postać sługi... uniżył samego sie
bie, stawszy się posłusznym aż do śmierci krzyżowej. Dlatego też 
Bóg Go nad wszystko wywyższył" /Flp 2,6-9/. Jeśli pokora była 
najważniejsza w życiu Jezusa, to powinna być najważniejsza rów
nież w naszym życiu. Niech Bóg w tym urlopowym czasie udzieli 
Wam wszystkim swego błogosławieństwa przyjętego w duchu po-
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miłością”
kory, bo pogoda jest różna. Amen.
IV. Zakończmy niedzielne rozważanie słowami Tomasza a'Kempis 
z książeczki „0 naśladowaniu Chrystusa”

„Bóg pokornego broni i wyzwala, 
pokornego miłuje i pociesza, 
ku pokornemu się skłania, 
pokornego obdarza wielką łaską 
a po uniżeniu podnosi do chwały. 
Pokornemu objawia swe tajemnice 
i słodko go do siebie pociąga i wzywa. 
Pokorny, choć go poniżą, 
nie traci spokoju, bo się opiera na Bogu, 
a nie na pomocy świata.
Nie sądź, 
żeś cokolwiek postąpił w dobrym 
jeżeli się nie uważasz 
za niższego od wszystkich."

/c/ Kazanie przygotowane do wygłoszenia 20.06.1999 r. w 
Brennej Leśnicy

Pochwała pobożnych rodziców
Obchodzimy dziś święto rodziców Najświętszej Maryi Pan

ny. Chociaż nie znamy szczegółów historycznych i Pismo święte 
nie mówi o tych dwojga pobożnych małżonkach, to wielu chrześci
jan rozważało na modlitwie ich życie oraz to, w jaki sposób wycho
wywali oni córkę, która stała się potem Matką Syna Bożego. Wspo
minają o nich pisma pochodzące z II wieku, a ich wizerunki odnaj
dujemy w wielu średniowiecznych dziełach sztuki. Kościół posługu
je się w liturgii fragmentem z Księgi Syracha, aby wyrazić pochwa 
łę pobożnych rodziców, których przykładem są Joachim i Anna. 
Rodzice Maryi czuli się głęboko odpowiedzialni za święte dzieło 
wychowania swego dziecka. Możemy domyślać się, że wypełniali 
to powołanie z modlitwą na ustach, ufając że Bóg - który powołał 
ich do rodzicielstwa - obdarzy ich potrzebną mądrością i siłą. 
Owocem ich posłuszeństwa względem Boga była odpowiedź Maryi 
na zwiastowanie anioła Gabriela, że porodzi Syna, który zostanie 
nazwany Synem Najwyższego. Maryja odpowiedziała: „oto ja słu
żebnica Pańska niech mi się stanie według twego słowa” /Łk 1,38/ 
. Życie rodziców chrześcijańskich powinno być poświęcone Bogu i 
Jego służbie. Być komuś poświęconym oznacza być innym niż wszy
scy, oznacza powierzyć samego siebie Bogu. Rodzice, którzy żyją 
w ten sposób wypełniają swoje powołanie życiowe starając się 
podobać Bogu, a nie światu. Takie nastawienie rodziców stwarza 
w domu odpowiednią atmosferę duchową, w której dziecko może 
wzrastać i rozwijać się w miłości i służbie Bogu. Rodzice, którzy 
poświęcili swoje życie Bogu, słowem i przykładem uczą swoje dzie
ci wiary prowadzącej do zbawienia, a także postawy służenia Bogi 
i bliźnim. Pobożni rodzice dostąpią wielu błogosławieństw. W Księ 
dze Syracha czytamy, że będą oni wychwalani /44,1/, że ich po 
tomstwo odziedziczy ich sprawiedliwość, pozostanie wierne Bogi 
/44,11/ i będzie trwało na zawsze - czyli otrzyma życie wieczne 
44,13/, a zgromadzenie Kościoła będzie głosiło ich chwałę /44,15/ 
. „Ojcze niebieski, prosimy Cię za wszystkich rodziców, aby był 
otwarci na łaskę, którą im dajesz i wychowywali swoje potomstw 
na Twoją chwałę. Daj nam wszystkim, bez względu na stan, i 
jakim żyjemy, łaskę poświęcania naszego życia Tobie.”

Podał /C/ za: Słowo wśród Nas 7/1995/, s. 43-44



Byliśmy w Gliwicach
15 CZERWCA 1999 

Oczekiwanie i modlitwy o zdrowie 
dla Ojca Świętego

17 CZERWCA 1999 
„Anioł Pański” - pół godziny 

z Ojcem Świętym

pi

W trzecim roku przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Naro
dzenia Jezusa Chrystusa, w Roku Boga Ojca dane nam było przeżyć 
spotkanie z Piotrem naszych czasów Ojcem św. Janem Pawłem II.

15 czerwca z naszej parafii na spotkanie wyruszył specjalny 
autobus z dziećmi i młodzieżą w liczbie 58 osób oraz kilka busów i 
samochodów osobowych. Zostało rozprowadzonych blisko 200 chust 
i programów pielgrzymki gliwickiej. Już o 6 rano zgromadziliśmy się 
przy grobie Sługi Bożej siostry Dulcissimy, by jak każdą pielgrzymkę 
rozpocząć modlitwą i prosić Ojca Niebieskiego o Jego błogosławień
stwo, którego udzielił nam ksiądz proboszcz Antoni Pieczka.

W Rudach Raciborskich uczestniczyliśmy we Mszy św. skąd 
udaliśmy się na lotnisko. Już na miejscu dowiedzieliśmy się, że z 
powodu choroby Ojciec św. nie będzie mógł przybyć do Gliwic. Jed
nak nie traciliśmy nadziei, wszystko odbywało się według ustalone
go porządku. Wpatrzeni w pusty fotel i ustawione na nim białe róże, 
ogarnięci żalem, z modlitwą na ustach prosiliśmy już nie o przybycie 
Ojca św. lecz o Jego zdrowie. Mimo iż nie było go wśród nas czuliśmy 
Jego obecność, Jego dobroć. Chociaż łzy cisnęły się do oczu, w ser
cach była nadzieja na spotkanie z nim wśród śląskiego ludu.

Nikt z pielgrzymów nie przypuszczał, że aż tak rychło Bóg, 
który jest miłością wysłucha pokorną modlitwę wiernego śląskiego 
ludu. Dwa dni później 17 czerwca Ojciec św. najzupełniej realnie 

stanął na lotnisku gliwickim.
Aby udać się na powtórne spotkanie w czwartek 17-tego wy

starczyła decyzja kilku minut, a nawet sekund. Ludzie telefonicznie 
załatwiali zwolnienia z pracy z zajęć szkolnych i udawali się do Gli
wic.

Z Brzezia pielgrzymi prawie wszyscy, którzy byli 15 na spo
tkaniu dwa dni później prywatnymi samochodami docierali do lotni
ska. Z minuty na minutę przybywało pielgrzymów mimo, że brakowa
ło służb porządkowych panowała radosna modlitewna i życzliwa at
mosfera.

Las chorągiewek, chust, transparentów i okrzyków powitał 
Ojca św. Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” Ojciec św. powie
dział „widać, że Śląsk cierpliwy i twardy I bo ja bym juz z takim 
papieżem nie wytrzymał. Ma przyjechać nie przyjeżdża, potem zno
wu nie ma przyjechać, przyjeżdża”.
Wierni odpowiedzieli - „Nie szkodzi” „No to dobrze - odpowiedział 
Ojciec św. - jak nic nie szkodzi, to jakoś ze spokojnym sumieniem 
pojadę do Rzymu”.

Ojciec św. choć krótko był z nami w Gliwicach, to dał nam 
samego siebie, powtórzyły się wtorkowe słowa „Jesteście mi bliscy” 
- dla nas to zmienił swoje plany, mówili pielgrzymi.

Tekst i zdjęcia S.M. Paulina
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70 lat temu ...
70 lat temu, w 1929 roku z woli Stolicy Apostolskiej ks. Kard. 
Adolf Bertram erygował Polską Prowincję sióstr Maryi. Oto treść 
dokumentu erykcyjnego. „•

Adolfus Cardinalis Bertram
MlsaraSione Divina et Aposlolltae Sedls Oratia

Princeps Episcopus Wratislaviensis

ADOI.F KARDYNAŁ BERTRAM 
Ze zmiłowania Bożego i łaski Stolicy Apostolskiej 

Książę Biskup Wrocławski

DEKRET EREKCJI
Polskiej Prowincji 

Zgromadzenia Sióstr św. Maryi 
na prawic diecezjalnym 

Domu Generalnego we Wrocławiu

Ponieważ okazuje się. żc zatroszczono się o dowartościowanie domów 
wyżej wymienionego Zgromadzenia Sióstr Najśw. Maryi na terenie Diece
zji Katowickiej przez połączenie tychże domów zakonnych we własną pro
wincję, na usilne prośby Przełożonej Generalnej i Kuratora tegoż czcigod
nego Zgromadzenia, za zgodą Najprzewielebniejszcgo Księdza Biskupa 
Katowickiego, na mocy upoważnienia udzielonego przez Świętą Kongrega
cję do Spraw Zakonnych, danego w Rzymie 8 kwietnia 1929 roku, a mnie 
przedstawionego 16 czerwca, podjąłem decyzję jej utworzenia i niniejszym 
ustanawiam Polską Prowincję Sióstr Najśw. Maryi, w skład której to pro
wincji wchodzą domy tego czcigodnego Zgromadzenia w Rzeczypospolitej 
Polskiej już istniejące, jak i mające powstać w przyszłości.

A ponieważ z pomyślnym wypełnieniem tego Dekretu wiążą się z ko
nieczności odpowiednie poszczególne sprawy do omówienia w Diecezji 
Katowickiej, wypada prosić z największym szacunkiem Najprzewielebniej
szcgo Księdza Biskupa Katowickiego, aby przychylił się do rego, żeby upra
gniona sprawa erekcji tejże prowincji dzięki staraniom Przełożonej Gene
ralnej całego Zgromadzenia mogła być doprowadzona zgodnie z życzeniem 
do szczęśliwego zakończenia.

Dano we Wrocławiu, dnia 17 czerwca 1929 roku

A. Kardynał Bertram

Tłumaczenie dekretu kardynała Bertrama

15 maja br. odbyło się w Domu Prowincjalnym w Katowi
cach sympozjum przypominające wydarzenie z 17 czerwca 1929 
roku. Uczestniczyli w nim: Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń - Me- 
tropilita Katowicki, Matka Generalna M. Angela Kubon, Siostry z 
Domu Generalnego z Rzymu, Siostry ze wszystkich Domów Zgro
madzenia Maryi Niepokalanej oraz zaproszeni goście. Sympozjum 
rozpoczęto Mszą św. dziękczynną - koncelebrowaną - której prze
wodniczył ks. abp Damian Zimoń. Podczas homilii ks. abp Zimoń 
apelował do zakonnic o wyjście z Ewangelią do „kobiet z ulicy”. 
Przypomniał, że ewangelizacyjna praca na rzecz dziewcząt zagro
żonych moralnie jest pierwotnym charyzmatem zgromadzenia, za
łożonego w połowie XIX wieku przez wrocławskiego kapłana, ks. 
Jana Schneidera. Siostry, nazywane popularnie mariankami, pro
wadzą obecnie katechezę oraz pracują jako pielęgniarki i wycho
wawczynie w przedszkolach i żłobkach. Starają się także ewange
lizować „kobiety z ulicy”. Po Mszy św. zebrani wysłuchali wykładu 
ks. prof. dr hab. Józefa Swastka z Wrocławia na temat: „Ojciec Jan 
Schneider - Założyciel Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej”.

Czas przeznaczony na obiad wypełniony był posiłkiem i wspo
mnieniami, odnowiono stare znajomości. Kolejne dwa wykłady 
wygłosili S mgr M. Paulina Szczepańczyk z Brzezia nad Odrą „Po
wstanie i rozwój Prowincji Katowickiej SióstrMaryi Niepokalanej” 
oraz ks. doc. dr hab. Antoni Kiełbasa SDS z Trzebnicy „Sługa Boża 
Siostra M.Dulcissima Helena Hoffmann i Jej droga do świętości". 
Spokojna dyskusja uzupełniła wszystkie wykłady.

Sympozjum zakończono nabożeństwem majowym i kolacją. 
Siostry z prowincji wrocławskiej w drodze powrotnej do Wrocławia 
udały się jeszcze do Brzezia nad Odrą, gdzie modliły się u grobu 
Sługi Bożej Siostry Dulcissimy.

Jak doszło do powstania prowincji Sióstr Maryi na Górnym 
Śląsku ?

Po 1922 roku wszystkie Zgromadzenia mające Domy Ge
neralne na terenie niemieckim utworzyły na polskiej części Górne
go Śląska osobne polskie prowincje. Tylko Dom Generalny Sióstr 
Maryi we Wrocławiu, ze względu na małą ilość domów i sióstr 
pracujących w granicach odnowionego Państwa Polskiego, nie miał 
zamiaru utworzyć osobnej prowincji. W obrębie województwa ślą
skiego Siostry Maryi prowadziły zaledwie cztery domy /Brzezie, 
Szopienice, Świętochłowice-Zgoda, Koszęcin/, w których działal
ność zaangażowanych było dwadzieścia sióstr. Mimo to śląskie 
władze wojewódzkie w urzędowym piśmie z 16 stycznia 1925 roku, 
skierowanym do Administracji Apostolskiej w Katowicach, zwróciły 
się z prośbą o interwencję władz kościelnych w sprawie utworze
nia polskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Maryi. Utworzenie sa
modzielnej prowincji polskiej było połączone z wieloma trudnościa
mi.

Dopiero usilna prośba dwudziestu polskich sióstr o utwo
rzenie polskiej prowincji na Górnym Śląsku spowodowała, że bp 
Arkadiusz Lisiecki 7 lutego 1929 roku wystosował pismo do Kon 
gregacji Spraw Zakonnych w Rzymie z prośbą o erygowanie kato 
wickiej prowincji. Po upływie krótkiego czasu nadeszła odpowiedź 
Władze rzymskie inskryptem z 8 kwietnia 1929 roku udzieliły rząd 
cy diecezji wrocławskiej pełnomocnictwa w sprawie erygowania sa 
modzielnej prowincji na Górnym Śląsku. Aktu tego dokonał kard 
Adolf Bertram dekretem wydanym 17 czerwca 1929 roku. Tak 
powstała katowicka prowincja Sióstr Maryi Niepokalanej.

Rada Generalna Sióstr Maryi we Wrocławiu na posiedzeniu
10 lipca 1929 roku zamianowała S.M. Dolorozę Andrzejczak prze
łożoną nowej prowincji. Jako siedzibę Domu Prowincjalnego wy
znaczono dom w Brzeziu nad Odrą. 7 września 1929 roku o godz. 
16.00 nastąpiło wprowadzenie S.N. Dolorozy do Domu Prowin
cjalnego w Brzeziu, którego dokonała S.M. Honorata Mazur z Wro
cławia w obecności czterech sióstr katowickiej prowincji. Już wcze
śniej, bo 29 lipca 1929 roku ordynariusz katowicki zamianował 
ks. Józefa Gawlinę kuratorem nowej prowincji.

Przy urządzaniu siedziby prowincji okazało się, że dom brze
ski jest za mały, by mógł pomieścić siedzibę prowincji, nowicjat i 
siostry po ślubach. Dlatego, do czasu wybudowania zaplanowane
go domu prowincjalnego w Katowicach, postanowiono rozbudować 
dom w Brzeziu. Decyzja taka zapadła na zebraniu zarządu prowin
cji 21 marca 1931 roku, któremu przewodniczył ks. Józef Gawlina.

W obecnym roku jubileuszowym domy zakonne Siostry Ma
ryi znajdują się w następujących miejscowościach.

Najstarszym domem zakonnym w katowickiej prowincji jest 
klasztor w Brzeziu nad Odrą, ul. Abp Józefa Gawliny 5, który po
wstał w 1917 roku. W klasztorze brzeskim w latach 1929-1934 
był Dom Prowincjalny, natomiast w latach 1930-1941 oraz 1957- 
1964 był nowicjat. Podczas II wojny światowej mieścił się w nim 
Dom Starców, po zakończeniu wojny Ośrodek Zdrowia. Od 1977 
roku jest miejscem rekolekcyjno-formacyjnym dla młodzieży żeń
skiej oraz domem starców dla sióstr.

Katowicki Dom Prowincjalny został wybudowany w 1933 
roku, siedzibą prowincji i postulatu jest od 1934 roku. Dom dawał 
schronienie dziewczętom, które przygarniała Misja Dworcowa. Był 
miejscem prowadzenia przygotowania dziewcząt do życia rodzin
nego, szkołą gospodarstwa domowego oraz internatem. W czasie
11 wojny światowej był zajmowany przez wojsko niemieckie. Był tak
że miejscem przychodni lekarskiej i ambulatorium. Przez wszyst



kie lata służył duszpasterstwu młodzieży żeńskiej i był miejscem 
zamieszkania starszych kobiet. Na prośbę prezydenta Katowic, od 
1998 roku Siostry Maryi z katowickiego domu prowincjalnego pod
jęły się opieki nad kobietami moralnie zagrożonymi.

Poznański dom znajdujący się przy ul. Rejtana 6 rozpoczął 
działalność 5 listopada 1935 roku. Siostry opiekowały się osoba
mi schorowanymi i starszymi, prowadziły przedszkole parafialne 
oraz formowały zawodowo młodzież żeńską. W czasie II wojny dom 
zajmowały instytucje niemieckie. W latach 1945-1957 był on sie
dzibą nowicjatu. Istniały tu także przedszkole i dom pogodnej sta
rości dla kobiet, które zlikwidowano w latach stalinowskich. Od 
1991 roku siostry otworzyły własne przedszkole.

Dom rekolekcyjno - formacyjny w Brennej Leśnicy przy ul. 
Pasternik 18 istnieje od 1968 roku. Prowadzi on pracę formacyjno 
wychowawczą przez cały rok. W ostatnich latach został rozbudo
wany i zmodernizowany. Dom zakonny w Poddębicach, ul. Łęczyc
ka 24, został założony w 1991 roku. Siostry zajmują się pracą z 
młodymi dziewczętami oraz opieką nad osobami samotnymi i star
szymi.

W Bydgoszczy przy ul. Malczewskiego 1 powstała placów
ka zakonna w 1947 roku. Siostry służą miejscowej parafii, opieku
ją się chorymi. Natomiast od 1982 roku prowadzą gospodarczo- 
administracyjnie dom biskupa rezydującego w Bydgoszczy.

Na początku lat 50. podejmują siostry posługę w dwu pla
cówkach na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Najpierw w 1950 
roku przy ul. Koniawskiej 51 w siedzibie Sądu Biskupiego, gdzie 
prowadzą gospodarstwo domowe oraz kancelarię sądową. Docho
dzą do pracy w przedszkolu i opiekują się chorymi w domach. Od 
stycznia 1951 roku Siostry Maryi prowadzą Dom Biskupi przy ul. 
30 Stycznia 1. Od 1933 roku w tym domu zorganizowały internat 
dla dziewcząt.

Typowo służebną pracę prowadzą siostry w następujących 
parafiach:
Strzybnica ul. Kościelna 81 - od 1942 roku, 
Krobia Dmochowo 77 - od 1951 roku, 
Poświętne n/Pilicą, Studzianna - od 1955 roku, 
Bytów ul. Św. Filipa Neri 1 - także od 1985 roku.

Opiekują się także Domami Biskupimi w Zielonej Górze, ul. 
Kilińskiego 3 - od 1992 roku oraz w Siedlcach przy ul. Cmentarnej 
17 - od 1996 roku.

Prawie ze wszystkich wymienionych domów zakonnych sio
stry udawały się każdego dnia do okolicznych punktów kateche
tycznych, które znajdowały się na terenie okolicznych parafii, gdzie 
prowadziły katechezę dla dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz grup 
młodzieżowych. Od czasu powrotu nauki religi do szkół są zatrud
nione na etatach nauczycieli religii w placówkach państwowych.

Siostry Maryi obejmują także swą opieką kościoły parafial
ne, gdzie troszczą się o ich czystość, porządek oraz dekorację 
kwiatową. Opiekują się gablotkami parafialnymi. Służą w zakrystii, 
grają na organach, prowadzą chóry parafialne i schole dziecięce, 
pracują w biurach parafialnych.

Niektóre są zatrudnione w szpitalach i ośrodkach zdrowia, 
opiekują się chorymi we własnych domach i na terenie parafii. 
Pracują w przedszkolach i prowadzą internaty dla dziewcząt. Są 
siłą napędową rekolekcji różnego typu i ruchów dziecięco - mło
dzieżowych. Są także siostry, które na różnych uczelniach zdoby
wają stopnie naukowe. Uprawiają także ziemię, prowadzą gospo
darstwa rolne, pielęgnują ogrody i sady przyległe do domów zakon
nych.

Ale przede wszystkim wiele się modlą i znoszą różnego 
rodzaju cierpienia fizyczne i duchowe dla dobra i rozwoju królestwa 
Bożego.

/c/

Kalejdoskop Młodych
Nagroda dla „Sosienki”

5 maja jury IX Ogólno
polskiej Wystawy Fotogra
fii Dzieci i Młodzieży Biały
stok ’99 dokonało oceny 
nadesłanych 923 zdjęć 
192 autorów. I miejsce w 
kategorii do lat 15 zdobył 
Adam Rokosz z Racibor
skiego Towarzystwa 
Oświatowego „Szkoła". 
Adamowi przyznano rów
nież nagrodę miesięcznika 
„Foto” oraz nagrodę „Ko
dak Express Foto Cen
trum”. Nagrodzone prace 
przedstawiają brzeską 
„Sosienkę”

Czym dla Brzezia jest 
„Sosienka” wszyscy wie
my, zaś o legendach, opo
wieściach z nią związa
nych opowiada, wydana w 

ubiegłym roku, książka B.Kuliś „Racibórz - Brzezie, topografia le
gendowa". To dziwne piękno samotnej, zeschniętej „Sosienki” sto
jącej na jednym ze wzgórz Brzezia zauroczyło również młodego 
fotografika Adama Roskosza, który ją sfotografował wielokrotnie 
zyskując tym samym wspaniałą nagrodę a dla nas wielką radość.

/m/

Jan Darowski
Adresy

Groza nie mieszka w słowie groza 
a w słowach takich jak głód albo śmierć 
czasem miłość

Miłość też nie zagrzeje długo w słowie miłość 
ucieka w słowo matka
i czasem głód czasem śmierć

Zaś prawda w żadnym ze słów nie mieszka 
ani w żadnym zdaniu

Prawda myje głowę albo się rumieni 
gdzieś na marginesie

A co do swego miejsca gdy zabłądzi w słowa 
prawda zwykle jest w kropce

Nazwisko poety, naszego parafianina piszącego w Anglii znajduje
my w nowowydanym „Szkolnym słowniku literatury polskiej XX wie
ku", Katowice 1998. Wiersz „Adresy” pochodzi ze zbioru poezji 
„Niespodziewane żywoty”, Oficyna poetów i malarzy, Londyn 1990.

/m/

Sprostowanie
W poprzednim numerze „Brzeskiego Parafianina" na zdjęciu pierw- 
szokomunijnym z księdzem Alojzym Ostrowskim - w drugim rzę
dzie pominięto dwa nazwiska. Powinno być - drugi rząd od lewej: 
Krystyna Placek, Michalina Koczwara, Iwęna Kubala, Klaudia Du
dek, Wioletta Niestrój, Zuzanna Kszuk, Małgorzata Jambor, Lidia 
Zdrzałek. Za niedopatrzenie przepraszamy.

___________________ /m/ 
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Spotkanie „rocznika 1938”
9 sierpnia 1998 roku odbył się zjazd 60-latków urodzonych 

w 1938 roku. Spotkanie rozpoczęto uroczystą Mszą św. o godz. 
10.30, w naszym kościele parafialnym. Mszę św. celebrował ks. 
proboszcz Antoni Pieczka, również 60-latek, który później zaszczy
cił swoją obecnością nasze spotkanie w restauracji u p. Rudolfa 
Polaka na Pogwizdowie. Nasz rocznik był bardzo liczny, urodziły się 
62 osoby, z tego, jak nam wiadomo, 10 osób mieszka za granicą, 
zaś 9 osób zmarło. Nie wszystkie adresy są nam znane, więc nie 
wszyscy zostali powiadomieni. Na spotkanie zaproszono również 
panią Joannę Herman wraz z małżonkiem - nauczycielkę, która 
uczyła nas w późniejszych latach. W spotkaniu prócz jubilatów udział 
wzięli współmałżonkowie oraz 60-latkowie, którzy przybyli do Brze
zia i założyli tu rodziny. Było przyjemnie, wesoło - wspomnieniom z 
dzieciństwa i młodości nie było końca, był jednak również czas na 
obecne refleksje.

Na pamiątkowym zdjęciu widzimy: Joachim Wardęga, Hubert Mi- 
kieta, Hubert Kubenko, Gerard Pacharzyna, Antoni Fiołka, Józef 
Filip. Serafin Kampka, Roman Kapuścik, Eugeniusz Kuczera, Ru
dolf Polak, Alfons Kocjan, Zygfryd Rajman, Henryk Cimerman, Ewald 
Trompeta. Anna Pak - Swierczyna, Joanna Miczajka - Musiolik, 
Kazimiera Pałetko - Dudkowska, Anna Sekuła - Chrószcz, Agniesz
ka Kachel - Gilga, Cecylia Cimerman - Knura, Teresa Polak - Boto- 
rek, Anna Zielonka - Kocur, Teresa Polak - Jasny, Regina Droźdźok
- Cimerman, Teresa Bugdol - Rydygiel, Elżbieta Solich - Cichy, Ele
onora Oczko - Kapuścik, Gertruda Wranik - Krybus, Ruta Błaszczok
- Knura, Helena Horczyk - Wycisk, Gertruda Siedlaczek - Fiołka, 
Teresa Fiołka - Opolony.
Z obecnych na spotkaniu brak na zdjęciu Józefa Błaszczok oraz 
Waltra Miki, którzy odeszli wcześniej ze względu na okoliczności 
rodzinne.

Teresa Opolony
Od redakcji: Na prośbę uczestników spotkania zamieszczamy pa
miątkowe zdjęcie, życząc wszystkim wszelkiego dobra oraz następ
nych udanych jubileuszy.

24 czerwca br.
zmarł w wieku 89 lat

nasz parafianin, wieloletni sołtys Brzezia
śp. Jakub Mandrysz.

26 czerwca w mowie pogrzebowej ks. proboszcz 
Antoni Pieczka w serdecznych słowach dziękował 
zmarłemu, szczególnie w imieniu straży, sportow
ców, kolejarzy i samorządowców za trud i bezinte

resowną pracę na rzecz naszej miejscowości. 
Niech pozostanie w naszej parafialnej pamięci.

/m/
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Sto lat temu
Nowiny Raciborskie donosiły:

U progu nowego tysiąclecia mamy okazję sięgnąć do wy
darzeń sprzed stu laty tym bardziej, że w roku 2006 nasza para
fia będzie obchodzić stulecie naszego kościoła. Redaktorem 
Nowin Raciborskich, jak zdążyliśmy się zorientować z formy ar
tykułów, jest brzeski parafianin, który podpisuje się inicjałami Fr. 
K.

Pogrzebień 
Sobota, dnia 22 kwietnia 1899 r.

Ks. administrator Pancherz z Pogrzebienia został przesiedlo
ny do Dziadowej Kłody /Kunzendorf/ w powiecie sycowskim. ks. 
administrator Paterak z Dziadowej Kłody do Kopinic; ks. Riedel z 
Kopinic został ustanowiony proboszczem w Pogrzebieniu.

Wtorek, dnia 9 maja 1899 r.
Tego czwartku, w dzień św. Floriana patrona naszego od gra

du i ognia, odbyło się u nas wprowadzenie w urząd nowego duszpa
sterza ks. prób. Riedla, dotąd w Kapinicach.

Aktu tego dokonał czcigodny ksiądz dziekan Kałuża, a przy
było na tę uroczystość aż 7 księży. Kościół z zewnątrz i wewnątrz był 
pięknie przystrojony; bram powitalnych było 2, jedna przy krzyżu ku 
Kornowacu, powitalna, druga przy cmentarzu, wstępna.

O godz. 9.00 wyruszyliśmy w procesyi ku bramie w takim 
porządku: najpierw krzyż i oznaki wielkanocne, dalej dziewczęta w 
wieńcach, dalej nauczyciele z dziećmi szkolnymi z Pogrzebienia, 
Kornowaca, Wilhelmsbergu (Kobyli), Brzezia i Nieboczów, później 
zarząd kościelny i gminy, w końcu parafianie.

Związek wojacki tworzył szpaler. 0 godz. 9.45 nadjechał po
wozem, stawionym przez p. Mullera z Kornowaca, nasz nowy dusz
pasterz w towarzystwie księdza Hompla i drugiego księdza, którego 
nazwiska nie znam. Pierwszy powitał go przewodniczący gminy tutej
szej w imieniu zarządu kościelnego i gminnego w te słowa: Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus! Witam cię w imię Pańskie, prze
wielebny księże farorzu, w imieniu zarządu kościelnego i gminnego. 
Patrz, otośmy się zgromadzili starzy i młodzi , wielcy i mali, około 
tego krzyża, abyś nas odtąd prowadził do kościoła i nas w swojej 
opiece dzierżył. Ze smutkiem rozłączamy się z dotychczasowym księ
dzem administratorem, ale z radosnym sercem i z zaufaniem spo
glądamy ku tobie, nasz ojcze duchowny.

Przybyłeś do nas w dzień wielce ważny, w dzień patrona od 
gradu, prośże za nas Boga najwyższego o błogosławieństwo dla nas, 
aby nas raczył zachować od wszelkiego nieszczęścia, pocieszaj nas 
w smutku, udzielaj nam rady, bądź nam stróżem, abyśmy nie zbłą
dzili z drogi prawej; a zostań z nami, aż nas śmierć rozłączy. Te 
dzwony, które swym głosem cię witają , głoszą zarazem szczerość i 
ufność, z jaką oddajemy się tobie w ojcowską opiekę. W imieniu 
nauczycieli przemawiał p. nauczyciel Konigshaus zaznaczając, że 
kościół i szkoła mają wspólnie pracować nad religijnym wychowa
niem ludu i że oni ze swej strony będą się a to gorliwie starali.

Ksiądz Riedel podziękował za oba powitania, poczym ruszyli
śmy do kościoła, śpiewając Te Deum, któremu przygrywała kapela. 
W kościele odbyły się zwykłe w takim razie ceremonie i przysięga, 
poczym przewielebny ks. dziekan Kałuża wypowiedział piękną na
ukę o stanie kapłańskim. Po nim nowy duszpasterz składał podzię
kowanie swym konfratom za to, że przybyli aby być świadkiem przy
sięgi, oraz wszystkim, którzy się do tak pięknego przyjęcia przyczyni
li, zarazem przyrzekając, że będzie się nami opiekował niejako na
jemnik, lecz jako dobry pasterz.

Następnie ksiądz Riedel odprawił nabożeństwo z asystą księ
ży, a na zakończenie było Te Deum z błogosławieństwem, po czym 
odprowadziliśmy nowego księdza proboszcza na farę. Po południu 
odbyły się jeszcze nieszpory, i tak zakończyła się wspaniała uroczy
stość, która nam długo w pamięci zostanie.
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Zespolone z krajobrazem Brzezia

Zakład Remontowo - Budowlany

Zakład wykonuje:
indywidualne i kompleksowe 
usługi remontowe w zakresie 
remontu maszyn i urządzeń 

oraz robót ogólnobudowlanych 
budownictwa ogólnego i przemysłowego

Majnusz Racibórz 
ul. Piaskowa 11

tel. 032/415 96 65 
415 21 91 w. 443

fax 032 /415 01 38

WYROBY HUTNICZE
- rury i pręty wszelkich typów
- kształtowniki
- blachy cynkowe, aluminiowe, powlekane i inne
- druty ciągnione na zimno, czarne i ocynkowane

- roboty ślusarskie, spawalnicze i instala
cyjne
- roboty dekarskie
- roboty blacharskie wszelkiego typu
- kompleksowe remonty maszyn
- roboty murarsko - tynkarskie i elewacyjne
- roboty malarskie
- roboty specjalistyczne (na dużych wyso
kościach)
- roboty izolacyjne i impregnacyjne

Racibórz, ul. Rybnicka 109
Brzezie

Wtorek, dnia 13 czerwca 1899 r.
Donosiłem o naszem rozstaniu się z czcigodnym ks. Pan- 

cherzem, choć już minęło parę tygodni , to opiszę też dzień, w któ
rym nowy duszpasterz ks. Karol Riedel przybył po raz pierwszy do 
naszej wioski.

Rano o godz. 6 wyruszyło konno 32 gospodarzy i młodzień
ców, przybranych we wspaniałe szaty, szarfy i wieńce na probostwo 
pogrzebieńskie, skąd niebawem wrócili w takim porządku, że na
przód jechało 16 konnych, potem ks. proboszcz, a następnie znowu 
16jeźdców. Około krzyża przed Brzeziem oczekiwało przybycia dusz
pasterza procesya z 11 chorągwiami, 4 chorągwiami różańcowemi i 
4 obrazami przystrojonemi pięknie, na czele procesyi 16 dziewcząt 
w białe szaty przybranych i około 200 dzieci szkolnych z 5 nauczy
cielami.

Po przywitaniu procesya wyruszyła we wzorowym porządku 
do kościoła śpiewając „Ciebie Boże Wielbimy...". Przeszedłszy przez 
6 bram wspaniałych, przybranych w wieńce i kwiaty, stanęliśmy w 
kościele, gdzie się odbyło uroczyste nabożeństwo, zakończone udzie
leniem błogosławieństwa.

Świadkiem wjazdu nowego proboszcza był jeszcze inny ksiądz, 
nie wiem skąd, który przyjęcie zgotowane duszpasterzowi bardzo 
chwalił. Na nas parafian dzień ten wywarł wielkie wrażenie.

9 czerwca 1899 r.
Ze łzami w oczach ze zranionymi sercami dzielimy się, my 

parafianie z Brzezia z szacowną redakcyją naszego miłego pisma 
„Nowiny Raciborskie" i jego czytelnikami smutną wiadomością, że 
nasz ukochany od wszystkich administrator probostwa ks. Marcin 
Pancherz opuścił nas. Wiadomość to nie nowa, ale jak to bywa, 
liczyłem na to, że ktoś inny napisze do „Nowin", a że inni podobnie 
jak ja, też na innych się spuszczali więc spóźniłem się nieco. Nie 
mogłem jednak przenieść na sobie, aby wcale o tym nie doniść, bo 
jeśli kto, to ks. Pancherz zasłużył na kilka słów wspomnienia wdzięcz
nego. Ks. Pancherz nie zważał na honory i uciechy tego świata, tylko 
jako dobry pasterz szedł z owieczkami jedną drogą, wskazaną przez 

Zbawiciela Pana, nie żałował i nie szczędził sił, a pewnie i życia 
byłby dał w ofierze, byle by powierzone sobie dusze utrzymać przy 
Wierze św. Jako stróż czujny socyaldemokractwo, które się tak w 
świecie rozwija, ganił, czuwał, aby mu żadna owieczka nie zginęła, 
ganił i napominał kogo należało, a nie dał się zastraszyć ni groźbami 
ni sądami. Musiało i jemu być dobrze z nami, bo ze łzami w oczach 
nas opuszczał. Niech mu Pan Bóg da w nagrodę niebo, a na ziemi 
zdrowie i sił jak najwięcej, powodzenia w pracy duchowej i dobre 
owieczki.

Fr. K.
Brzezie

Czwartek, 15 czerwca 1899 r.

Uroczystość Bożego Ciała i poświęcenia ludzkości najsłod
szemu Sercu Pana Jezusa zakończyła się u nas w niedzielę nieszpo
rami, odśpiewano Te Deum laudeamus i sakramentalnem Błgosła- 
wieństwem.

Piękny świąteczny nastrój został jednakże jeszcze tego sa
mego dnia zakłócony. Do gościńca p. Praskiego przybyło po połu
dniu około 15 żołnierzy, napili się nieco i wnet powstała wojna, cho
ciaż nikt jej nie wypowiedział. Nie uważając ani na sołtysa ani na 
gminskiego polieyanta, powyciągali szable i siekli niemi, przeklina
jąc jak sam na własne uszy słyszałem „polnische Hunde, Lumpen 
itd.

Niejakiegoś Józefa Koczora poraniono najbardziej, musiano 
go jeszcze o godz. 11 w nocy odwieźć do Raciborza do doktora, 
który poranienie uznał za niebezpieczne i oświadczył, że gdyby się 
było do rana czekało z przywiezieniem rannego, to byłby niezawod
nie umarł, ponieważ wiele krwi z niego ubiegło. Koczor otrzymał 7 
pchnięć, a najgorsze w głowę.

Nazajutrz, w poniedziałek przybył rano żandarm z sierżantem 
i jeszcze jednym wojakiem, obejrzeli miejsce bitwy i rannych, zeszu- 
kali szable, które żołnierze utracili popisałi wszystko i odeszli do 
Raciborza.

Widocznie władze wojskowe, zamierzają wytoczyć śledztwo, 
wykryć winnych i ukarać jak należy.

' /mf/
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"Radością było przebywanie..."

"Nie było prawie dnia, w którym bym czegoś nie zbroiła"

"Radością było przebywanie razem w rodzinie; 
również pomiędzy nami i braćmi mojego ojca panowała 
miłość oraz zgoda. Ponieważ Jezus miał inne plany wobec 
mamy i nas, dzieci, zabrał naszego kochanego, dobrego ojca"

Kochana mama owdowiała mając 29 lat. Zdana na 
Bożą wolę, była dla nas ojcem i matką i nie wątpiłam ani 
minuty, dlaczego tak się stało. Teraz przypominam sobie 
czasy mego dzieciństwa, gdy często mówiłam: "Muszę pomóc 
mamie w gospodarstwie domowym". Żeby sprawićjej radość, 
próbowałam robić wszystko to, co robiła ona i czego się od 
niej nauczyłam: piec chleb, prać bieliznę, płukać i 
krochmalić, stojąc na małym stołku, i wiele innych rzeczy. 
Matkę obowiązywał dwunastogodzinny dzień pracy. My, 
dzieci, spaliśmy, a ona pracowała.

Nie tylko śmierć ojca ciążyła na jej barkach. Nie! 
jeszcze coś innego. Ciało ojca było jeszcze w domu, gdy 
przyszedł do naszego domu dyrektor Kasy Oszczędnościowej 
i powiedział: "Heleno, nie masz pieniędzy, ponieważ Kasa 
Oszczędności zbankrutowała!". Takie było współczucie, 
które otrzymała matka, pozorna "milionerka".

Znaleźliśmy się w szpitalu. Zostaliśmy oddzieleni i 
zamknięci w pokoju z zakratowanymi oknami. W naszym 
mieszkaniu gospodarowali obcy ludzie według ich 
upodobania. Przez pierwsze dni mieliśmy dobrą opiekę. 
Stwierdzono jednak, że nie jesteśmy w stanie opłacić 
leczenia, że matka jest wdową, i odebrano nam wszystkie 
przywileje. Ale Bóg opiekował się nami.

Po 5 tygodniach obserwacji matka i my, dzieci, 
zostaliśmy zwolnieni. Po powrocie do domu znaleźliśmy 
wszystko w okropnym stanie: okna zabite, bielizna i pierzyny 
porozrzucane, bydło i stajnie podupadłe, tak że nadzieja, 
jaką matkajeszcze miała, powinna bylają opuścić. Pamiętam, 
jak ze wzrokiem skierowanym na krzyż powiedziała sama do 
siebie: "Uczciwie i odważnie rozpocznę wszystko na nowo, 
aby nadal pozostać tą samą matką 
". Nie narzekała i nie szemrała, nie szukała ludzkiej pomocy: 
chciała tylko czynić wolę Bożą.

Sakrament chrztu świętego otrzymali:

1. Kasprzyk Agata
2. Kauczor Krzysztof
3. Kruczek Kamila
4. Polak Alicja
5. Drewniok Wiktoria
6. Juraszek Patryk
7. Polak Karolina
8. Kubenko Julia
9. Sopa Karina
10. Łaba Dominika
11. Starok Angelika
12. Fiołka Katarzyna
13. Stawinoga Mateusz

W związek małżeński wstąpili:

1. Nowak Marek - Herman Bożena
2. Jambor Tomasz - Pucek Iwona
3. Krasek Jan - Liszka Stefania
4. Mucha Leszek - Szpilka Anna
5. Wiktor Jerzy - Mika Ewa
6. Dronszczyk Marek - Błaszczok Beata
7. Grycman Adrian - Malinowska Katarzyna

Odeszli do wieczności:

1. Trojan Helena - 162- ul. Zborowa 6B/4
2. Drożdżok Emil - 1 91 - ul. Widokowa 2
3. Koczor Henryk - 1 56 Gajowa 8
4. Trześniowska Aniela 1 73 - ul. Rybnicka 105
5. Kłobuch Zygfryd - 169- ul. Gajowa 18
6. Kubenka Dariusz - 123 - ul. Abp J. Gawliny 25
7. Płaczek Paweł - 1 73 - ul. Stawowa 9
8. Kubala Gertruda - 1 82 ul. Czogały 2
9. Jędrośka Nikodem - 166 ul. Tulipanowa 1
10 Bugdol Kunegunda 1 80 ul. Abp. J. Gawliny 10
11 Fiołka Hubert - 1 63 ul. Por. S.Myśliwca 44
12 Szpilka Zygfryd - 157 ul. Bitwy Olzańskiej 8
13 Fiołka Alojzy - 1 76 ul. Wygonowa 32
14 Peter Zygmunt - 161 ul. 3-go Maja 66 - Syrynia
15 Pacharzyna Henryk 1 55 ul. Brzeska 39
16 Skatuła Mirosław - 1 34 ul. Por. S. Myśliwca 11
17 Mandrysz Jakub - 189 ul. Abp. J.Gawliny 2
18 Starok Józef - 1 85 ul. Wygonowa 9
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