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W imię Jezusa Chrystusa - Tego, który jest "wczoraj, dzisiaj i na wieki" (por. Hbr 13,8) 
do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Wrocław 1997, Jan Paweł II.
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Podnieś rękę, Boże Dziecię! Błogosław w roku 2000

Drogi Przyjacielu !

Życzymy Ci, abyś u końca XX wieku 

odkrył, że jesteś, ukochanym dzieckiem 

Boga. Że dla Niego to Ty jesteś 

najważniejszy i najpierwszy. On zna 

Ciebie i wie czego Ci najbardziej potrzeba.

On to sprawił, że na świat przyszło 

Dzieclę-Jeżus, Pan i Zbawiciel. Nasza 

nadzieja i nasza siła. Cieszmy się i 

radujmy, 
bo Pan jest pośród nas.

)snych Świąt Bożego Narodzenia,R,
szczęśliwego, lepszego Nowego Roku 2000 

życzy Drogim Czytelnikom, 
Sponsorom i Parafianom

Ks. Proboszcz 
■^Redakcja



Żłóbek rodzinny
2000 lat temu nie było miejsca w gospodzie dla rodzące

go się Pana. Teraz pragniemy Mu to wynagrodzić, przyjmując Go 
zawsze i wszędzie. Ojciec Święty Jan Paweł II rozpoczął swój 
Pontyfikat słowami: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi". Te same sło
wa powtórzył w bulli ogłaszającej wielki Jubileusz Narodzin Zbawi
ciela. Zewnętrznym znakiem wskazującym na otwarcie drzwi 
Chrystusowi może być żłóbek z Dzieciątkiem Jezus.

Jak co roku w okresie Bożego Narodzenia w prawie każ
dym domu będzie tradycyjna szopka. Tym razem żłóbek z figurką 
Dzieciątka Jezus powinien pozostać na dostojnym miejscu w 
rodzinie przez cały Rok Święty, by we wszystkich okresach roku 
liturgicznego postać Dzieciątka mówiła nam, że Wielki Jubileusz 
trwa, i przypominała o naszych duchowych obowiązkach, abyśmy 
nie zmarnowali czasu łaski.

Tak więc, od dnia rozpoczęcia Wielkiego Jubileuszu aż do 
jego zakończenia, czyli od 24 grudnia 1999 r. do 6 stycznia 2001 
r. we wszystkich domach powinien być umieszczony na miejscu 
widocznym i dla wszystkich łatwo dostępnym Żłóbek Dzieciątka.

Codzienne spoglądanie na Dzieciątko Jezus będzie poru
szać nasze sumienia, podsuwać pytania: Czy żyje On w moim 
sercu? Kiedy ostatni raz przyjąłem Go w Komunii św.? Czy Go 
kocham ? Czy pragnę miłować Go jeszcze bardziej i coraz bar
dziej? Widok Dzieciątka wzruszy nawet najtwardsze serce ludz
kie. Nikt mu się nie oprze. Nie wzbudzi oporu ani lęku. Przeciw
nie, wywoła pragnienie kochania Jezusa i czynienia wszystkiego, 
aby się z Nim całkowicie zjednoczyć.

Będzie to na pewno pomoc do ożywienia życia religijnego i 
wzajemnej rodzinnej miłości; do ukazania, zwłaszcza dzieciom, 
że Jezusowi trzeba składać dary dobrych uczynków i różne dary 
serca.

Przed tym żłóbkiem cała rodzina powinna każdego dnia 
klękać do wieczornej modlitwy, zadając sobie pytanie, co dzisiaj 
dobrego zrobiliśmy dla Jezusa - Zbawiciela Świata. Nie wahajmy 
się oddawać także zewnętrznej czci Dzieciątku Jezus, całując Je i 
przytulając do serca.

Jest to zgodne z założeniami programowymi bulli Jana 
Pawła II, ogłaszającej Święty Rok Jubileuszu Dwutysiąclecia 
Chrześcijaństwa. Ojciec Święty przypomina, że rok ten ma być 
czasem przemiany życia, pokuty i pojednania się z Bogiem. Ma 
być czasem zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii, 
w Komunii św. , a także, przez dzieła i uczynki miłosierdzia, ma 
być czasem zjednoczenia się z Chrystusem żyjącym w Kościele, z 
Jezusem w Jego Mistycznym Ciele, w Jego członkach - w naszych 
braciach.

Podał /C/, za ; Niedziela nr48/99, s. 12
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Symbol Wielkiego 
Jubileuszu

Od pewnego czasu w niektórych publikacjach, na przewod
nikach po Rzymie, na pamiątkach z Wiecznego Miasta, a także na 
pierwszej stronie Brzeskiego Parafianina zaczęto umieszczać 
barwny symbol Wielkiego Jubileuszu.

W świadomości milionów ludzi Rok Święty 2000 kojarzy 
się już nierozerwalnie z tym właśnie rysunkiem. Mało kto jednak 
wie, że zaprojektowała go nikomu do tej pory nieznana młoda 
plastyczka włoska Emanuela Rocchi. Urodziła się w Umbrii i już 
od dzieciństwa pasjonowało ją malarstwo, dlatego więc postano
wiła pójść do Szkoły Sztuki Medalierskiej przy Mannicy Państwo
wej w Rzymie. Gdy rozpisano międzynarodowy konkurs na symbol 
/logo/ Wielkiego Jubileuszu, zdecydowała się wziąć w nim udział. 
O pracy nad powstawaniem Symbolu Wielkiego Jubileuszu Ema
nuela Rocchi mówi takie słowa: „w ciągu kilku dni wykonałam 
szkic symbolu, który z małymi zmianami został przedstawiony do 
konkurs. Mój rysunek miał symbolizować uścisk między wszystki
mi ludźmi świata: najpierw przedstawiłam pięć postaci, reprezen
tujących pięć kontynentów, trzymających się za ręce. Następnie 
zastąpiłam ludzkie figury gołębicami, które symbolizują pokój i 
Ducha Świętego. Każda z gołębic ma inny kolor, a wszystkie 
razem, łączą się, tworzą kulę ziemską. Z gołębic wychodzą pro
mienie, które mają kształt krzyża. Glob ziemski nakładający się 
na krzyż ma symbolizować związek między Bogiem a ludźmi. 
Rysunek ten umieściłam na niebieskim kolistym tle, które przed
stawia wszechświat. Wokół rysunku umieściłam napis JUBILA- 
EUM A.D. 2000 /Jubileusz Roku Pańskiego 2000/, natomiast w 
jego niebieskie tło wkomponowałam hasło Jubileuszu: CHRISTUS 
- HERI - HODIE -SEMPER /Chrystus - Wczoraj - Dzisiaj - Zawsze/. 
Mieszkającym w Brzeziu nad Odrą pozwalają sobie w centrum 
światowego logo Wielkiego Jubileuszu umieścić figurę Dzieciątka 
Jazus, które czciła w brzeskim klasztorze Sługa Boża S.M. Dul- 
cissima. Czynimy to dlatego, by przypominał nam, że przeżywamy 
czas jej procesu beatyfikacyjnego.

Redakcja

Stół wigilijny musi być tak duży, jak ...

Kochani Czytelnicy „Brzeskiego Parafianina" I
Pozwólcie, że podzielimy się z Wami opłatkiem, wydłużając stó 

wigilijny naszej Redakcji na całe Brzezie nad Odrą, na cały świat, gdzie 
żyją brzeskie dusze.
Jesteśmy przecież rodzeństwem: mamy jednego Ojca - Boga i mamy Bratć 
- Jezusa. Musimy zmieścić się przy jednym stole i nie dzielić się n; 
lepszych i gorszych, wiedząc, że Stworzyciel świata dał nam swoje rysy 
swoje podobieństwo, swój oddech wieczności i przez Jezusa - Syna umiło 
wanego odkupił nas dla naszego zbawienia.

Niedługo zegar dziejów chrześcijaństwa wybije Rok 2000. Jezu: 
Chrystus po prawicy Ojca, wstawia się za każdym z nas. Przed każdyrr 
otwiera Swoje Serce. I chce nas uzdolnić do osobistego uczestnictwa v 
każdej Osobie Boskiej, rozkochanej w człowieku Jezus, tak jak 2000 la 
temu, pragnie byśmy podnieśli Go z siana bezdomności i poznali tak ot 
serca, od wewnątrz. Jezus - Dzieciątko pragnie Być niesiony, tulony prze: 
każdego z nas w pielgrzymowaniu po drodze przetartej heroiczną i nie 
ulęknioną wiarą Matki - Maryi i jej macierzyństwem czuwającym, aby nik 
nie został w tyle. Pragnie abyśmy potrzebowali Boga i doszli z Nim d< 
końca.

Bądźmy więc wdzięczni Jezusowi za Odkupienie, za otwarcie 
przed nami nieba, za to, że nie uląkł się naszej ułomności i zaniósł nasv 
Sobie do Ojca i wciąż modli się, abyśmy otwarli, często uwięzione serca 
przylgnęli do uczestnictwa w jedności z Boskimi Osobami, z Kościołerr 
Świętym i ze sobą nawzajem.

Życzymy radości i zdrowia Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, któr 
broni bezbronnych przed przemocą i który uczy nas Jezusa swoim życierr 
i swoim słowem.

I życzymy sobie nawzajem radości płynącej z wzajemnego przeba 
czenia i obdarowywania się ....

Ks. Proboszcz i Redakcja
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Boże Narodzenie nie jest tylko nastrojem i romantyką, lecz jest 
wezwaniem do przyjęcia Boga - Człowieka

Kolędy, wigilijny stół, pierwsza gwiazda, biały obrus, puste 
nakrycie, choinka ... Żyjemy w klimacie wieczoru wigilijnego. Dla 
kogoś były to, być może chwile spędzone w rodzinnym gronie, dla 
drugich - gorycz samotności czy dramat rozstania, dla kogoś 
eszcze - pracowity wieczór, by inni zdążyć mogli na swoją wiecze
rzę i spokojnie ją przeżyć ... jedyny, niepowtarzalny wieczór, wyjąt
kowa noc i cały pierwszy świąteczny dzień: niezwykle, co rok inny. 
Niezwykle, nie dlatego, że trwa już szaleńcze odliczanie dni, 
godzin, minut, sekund do magicznej daty - początku roku 2000 ... 
niezwykłe, bo po raz kolejny pozwalają nam zatrzymać się nad 
tajemnicą, którą świat został obdarowany przed blisko 2000 lat 
na dalekiej prowincji potężnego Imperium w zapadłej mieścinie, 
gdzieś, na płd. - zach. Od Jerozolimy ... Bo spodobało się Bogu, 
właśnie wtedy - „gdy nadeszła pełnia czasu" - by, - jak pięknie o 
tym mówi liturgia „potężny Stwórca wszystkich rzeczy doczesną 
przyjął postać sługi, by w ludzkim ciele zbawić ludzi i nie zatracić 
swoich stworzeń".

Oto dziś wypełnia się adwentowe wołanie Izajasza: Bóg 
dał nam znak: oto „dziewica poczęła i porodziła Syna, i nazwano 
go imieniem Emanuel, Bóg z nami". W Narodzeniu Swego Jedno- 
rodzonego Syna Bóg daje nam znak - znak, który trzeba rozpo
znać i za którym trzeba pójść w naszym poszukiwaniu sensu. Bóg 
staje się człowiekiem. Małe, kwilące niemowlę, oddane na łaskę i 
niełaskę świata.

Przed kilku laty w jednej z parafii w wieczór wigilijny miało 
miejsce duże wzburzenie. Pan kościelny zapomniał położyć przed 
pasterką w żłóbku Dzieciątko ! Żłóbek był pusty. Jak to się mogło 
stać ?

IV Niedziela Adwentu /1989/ wypadła w wigilię. Szopka i 
wszystkie figury musiały więc być już przygotowane na adwento
wą niedzielę, oczywiście jeszcze bez Dzieciątka. Już po południu 
rozpoczęła się wigilia. Wyobraźcie sobie, ile rzeczy trzeba zrobić 
przed pasterką, a zapomniano najważniejszego.

Trzeba przypomnieć, że prawdopodobnie pierwszy żłóbek, 
który zbudował św. Franciszek z Asyżu, trzy lata przed swoją / 
śmiercią, w lesie w Greccio, był żłóbkiem wypełnionym wprawdzie 
sianem, ale pustym, między wołem i osłem.

Prawie w tym czasie w średniowieczu wykonano witraże w 
katedrze w Le Mans. Ukazują one to co należy normalnie do 
żłóbka: Maryję i Józefa, wołu i osła, murowany żłób, który tutaj 
także jest pusty. Czy artysta zapomniał o Dzieciątku aby się 
przekonać, czy ktoś to w ogóle zauważy ? A może chciał przeka
zać prawdę, ażeby patrzący nie przywiązywali się do dziecięcego 
Jezusa, nie radowali się malutkim Dzieckiem, gdyż później będzie 
wciąż chodziło o „dużego", dorosłego Jezusa, który przeszedł 
przez śmierć i zmartwychwstanie i wzywa nas do swojego dzie
dzictwa ?

Jak to wytłumaczyć ? Najbardziej prawdopodobne wytłu
maczenie, które dotyczy także św. Franciszka jest takie. Nasze 
własne serce ma stać się „żłóbkiem dla tego dziecka" bo, jak 
mówi Angelus Silesius żył w latach 1624-1677 - wielki poeta 
śląski, nadworny lekarz księcia oleśnickiego Sylwiusza Niemro- 
da/ - „gdyby Chrystus narodził się nawet tysiąc razy w Betlejem, 
a nie w tobie, będziesz na wieki stracony!".

Każdy chrześcijanin ma być więc Krzysztofem niosącym 
Chrystusa. Pusty żłóbek wzywa nas do szukania Jezusa, zarówno 

tego z Ewangelii, jak i tego, który nas dzisiaj spotyka w ludziach, 
szczególnie w tych którzy są w potrzebie.

W biografii św. Franciszka czytamy ponadto: Gdy pewnej 
nocy wygłaszał żarliwe kazanie przed pustym żłóbkiem, jeden ze 
słuchaczy w duchowej wizji zobaczył leżące w żłóbku bez życia 
Dzieciątko Jezus, było wówczas jak i dzisiaj przez wielu zapo
mniane: ale gdy św. Franciszek w swoim zapale podszedł do 
żłóbka, Dziecię obudziło się z głębokiego snu. Jezus został rozbu
dzony do nowego życia przez służbę i misję św. Franciszka.

Dzisiaj naszym zdaniem, naszą służbą, naszą misją jest 
napełnienie żywym Chrystusem niejednej pustki w naszym świę
cie.

Boże Narodzenie nie jest tylko nastrojem i romantyką, 
lecz jest wezwaniem w wierze do przyjęcia Boga - Człowieka, 
który w Jezusie Chrystusie zaprasza nas do dialogu i partner
stwa.

Jubileuszowe Boże Narodzenie zaprasza nas do Betlejem. 
Może tam nigdy tak naprawdę jeszcze nie byliśmy ? Bywaliśmy w 
różnych szopkach, ale nie w Betlejem. Wpatrywaliśmy się w 
gipsowe figurki małego Jezusa, ale nie w naszego Zbawiciela. 
Tego roku zostaliśmy zaproszeni do prawdziwego Betlejem, w 
którym pasterze „znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę, leżące w 
żłobie".

Aby móc cofnąć czas o 2000 lat, usłyszeć słowa anioła, 
odbyć nocny marsz do stajenki betlejemskiej, spotkać przycho
dzącego do nas Zbawiciela i uradować się ze zbawienia, jakie 
nam przyniósł, potrzeba nam tylko spokojnej wiary i zrozumienia. 
Naszym aniołem jest Kościół. Naszym Betlejem jest ołtarz. Przy
chodzącym Zbawicielem jest Jezus obecny w tajemnicy sprawo
wanej Eucharystii. Owo „dziś się Wam narodził" wypowiedziane 
kiedyś przez anioła do pasterzy, nie zmieniło się na „kiedyś". 
Trwa ono nieustannie w „dziś" Kościoła. Nic w tym dziwnego, 
kiedy pamiętamy, że u Boga nie ma „było" czy „będzie" ! Bóg jest 
nieustannym „teraz", nieustannym „dziś".

Możemy tego doświadczyć jedynie w wierze. Odnówmy 
więc w sobie wiarę. Od niej bowiem zależy nie tylko owocne 
uczestniczenie w Bożonarodzeniowej Eucharystii, lecz także ra
dość jubileuszowego roku 2000, jaki w dniu świątecznym rozpo
czynamy. I tej Jubileuszowo-Bożonarodzeniowej radości z całego 
serca Wam życzę.

Podał /C/



Nasz Chór Parafialny
Wszystkim parafianom długo jeszcze działalność chóru brzeskie

go kojarzyć będzie się z osobą Nikodema Burka.
To właśnie Jemu udało się stworzyć Coś, co jak z całą pewnością 

możemy dziś stwierdzić, przetrwało Już próbę czasu. Jego chór nie wystę
puje już tylko okazjonalnie śpiewając Pasje, ale uświetnia wszystkie waż
ne uroczystości odbywające się w brzeskim kościele. Wcześniej podejmo
wane były próby tworzenia grup śpiewaczych, Jednak zespoły te z różnych 
względów prędzej czy później się rozpadły. Chór określany mianem „stałe
go” istnieje w Brzeziu od 1993 roku. Decyzję o jego utworzeniu podjęto 
przy okazji prób Pasji wielkopostnych.

Już w pierwszym roku swojej działalności chór wystąpił 16 razy, a 
do jego repertuaru wprowadzono 25 nowych pieśni. Jego twórca, dyry
gent, a przede wszystkim wielki miłośnik śpiewu, w spisanych wspomnie
niach często podkreślał, że chórzysta musi traktować działalność śpiewa
czą jako rodzaj posłannictwa albowiem tylko wtedy jego praca i wysiłek 
przyniosą pożądany efekt.
Początki były trudne. Pan Burek wielokrotnie przepraszał swych 
„uczniów", że jest wobec nich zbyt surowy, ale wiedział, że tylko w ten 
sposób podniesie poziom artystyczny wykonywanych utworów, co stanowi
ło dla niego sprawę priorytetową. Próby chóru odbywały się systematycz
nie w każdą środę o godz. 18.00 w brzeskiej świetlicy środowiskowej. W 
1994 roku na potrzeby chóru udało się pozyskać z Urzędu Miasta niewy
korzystywane tam pianino. Służy ono do dnia dzisiejszego.

Ważnym elementem działalności zespołu były i nadal są, corocz
ne Koncerty Kolęd i Pastorałek organizowane przez chór męski przy 
Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu 
oraz w Raciborskim Domu Kultury. Uczestnictwo w tej pięknej imprezie 
stało się już tradycją podobnie jak kolędowanie wraz z Parafianami przy 
żłóbku w brzeskim kościele. Inicjatorem tych działań był Nikodem Burek 
wspierany oczywiście przez przyjaciół chórzystów oraz najbliższą rodzinę - 
żonę, córkę. Po jego nagłej śmierci w 1997 roku batutę dyrygenta przeję
ła córka pana Nikodema - Aleksandra Gamrot i kontynuuje dzieło rozpo
częte przez ojca.

Foto: Archiwum chóru

Z KROMKI CHÓRU
Rok 1997 był rokiem tragicznym zarówno dla całej raciborszczy- 

zny, ale również dla naszego chóru. Oto 6 maja zespół stracił dyrygenta, a 
ja nieodżałowanego ojca. Zmarł nagle i niespodziewanie dla nas wszyst
kich, przejmująco i bardzo autentycznie brzmiały pieśni pogrzebowe wyko
nane przez chór podczas mszy żałobnej i w drodze na cmentarz. Był 
wymagający i dość oszczędny w pochwałach. Znane jest jego stwierdzenie 
po dość udanym występie chóru „było dobrze tak na trzy minus". Mimo 
to, z perspektywy czasu, wszyscy wspominającego ciepło, doceniając jego 
pracę i poświęcenie. Dobieranie materiału muzycznego, powielanie nut, 
wreszcie żmudna praca w trakcie prób, to są kulisy występów mniej czy 
bardziej udanych. Świadoma tych obowiązków, podjęłam się roli dyrygen
ta naszego chóru, choć wiem, że są w naszej społeczności osoby godniej
sze i lepiej przygotowane fachowo na to stanowisko. Duchowo i organiza
cyjne wspominają mnie Pani prezes Eugenia Błaszczok oraz kierownik w 
zasadzie szef całości ze względu na wiek i zasługi Helena Burek. Jaki 
smutny był mój debiut za pulpitem dyrygenta. Zanim opadła „wielka 
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woda" pamiętnej powodzi na początku lipca 97 przyszło nam żegnać 
pieśnią następnego entuzjastę muzyki, a śpiewu w szczególności. Pc 
długiej, bolesnej chorobie odszedł od nas Janek Solich, niezapomniani 
odtwórca roli Jezusa w pasji wg. Św. Mateusza. Wykonywanej corocznie v 
okresie wielkanocnym. Jeszcze dźwięczy mi w uszach jego głos „Ojcze 
mój, jeśli ten kielich nie może mnie ominąć, ale mam go wypić, niech si^ 
stanie wola Twoja...". Czy świadomość ciężkiej choroby, czy też szczegół 
ny tenor Jego głosu sprawiły, że słuchaczy przechodziły dreszcze. Janel 
zaśpiewał swoją partię najpiękniej w życiu. Ostatni raz ...

17.08.97
Życie jednak toczyło się dalej, więc musieliśmy wznowić próby i przygoto 
wać się solidnie do uroczystości peregrynacji kopii obrazu Matki Boże 
Jasnogórskiej w naszej parafii. 17.08 śpiewaliśmy w czasie uroczyste 
mszy św. odprawianej przez ks. bp. Piotra Liberę w asyście 9 kapłanów.

23.11.97
Uroczysta msza św. ku czci Chrystusa Króla, z udziałem chóru, w intencj 
m.in. członków chóru i ich rodzin w związku z przypadającym równie 
dniem św. Cecylii - patronki chórów. /22.11/. W godzinach popołudnie 
wych spotkanie chórzystów wraz z osobami towarzyszącymi przy tradycy. 
nej kawie i kołaczu. Na spotkaniu jak zwykle panowała atmosfera mit; 
atmosfera, chociaż z nutką nostalgii. Wspominaliśmy tych co odeszli...

Grudzień 1997
Zaczynamy ćwiczyć kolędy, tradycyjnie śpiewamy w czasie Mszy św. odpra 
wianej w intencji naszego Proboszcza naszej parafii ks. Alojzego Ostrów 
skiego z okazji Jego urodzin. Dzień ten przypada na pierwszy dzień świą 
Bożego Narodzenia.

25.01.1998
Zaproszono nas na VII regionalne spotkanie Wspólnot Śpiewaczych di 

Kościoła Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa v 
Raciborzu. Występujemy w znakomitym towarzystwie najlepszych zespc 
łów raciborszczyzny. Przyjaciele jak i niechętni naszemu chórowi ocenił 
nasz występ bardzo dobrze. Organizatorzy ciepło przyjęli nowego dyrygen 
ta, życząc mu wiele sukcesów i kontynuacji dzieła ojca znanego tu ju 
bardzo dobrze. Wykonaliśmy następujące utwory:
-Anielskie Chóry
-Narodził się Jezus
-Już noc okrywa świat
Był to zupełnie nowy repertuar.

01.98
Pożegnaliśmy śpiewem w czasie mszy żałobnej zmarłego dawnego zasłu 
żonego chórzystę, Pana Rudolfa Malona.

31.01.98
Tradycyjne kolędowanie przy żłobku Jezusa połączone z adoracją. Chó 
śpiewa na przemian z parafianami nowe i stare kolędy. Dzieci recytuj; 
wiersze. Na koniec wszyscy łamiemy się opłatkiem.

5.04.98 Niedziela Palmowa
Występ chóru podczas Mszy św. śpiewamy m.in. fragment oratoriurr 
Handla „Mesjasz", „Oto Wódz nasz", oraz Pasje wg. Św. Jana. Uczestni 
czymy również w Liturgiii Wielkiego Tygodnia. W Wielki Czwartek i w Wielk 
Piątek /wykonujemy ponownie pasje/ oraz w Wielką Sobotę, śpiewam; 
na Mszy św. Rezurekcyjnej.

23.04.98
Bierzemy udział w Mszy św. pogrzebowej kapłana rodem z Brzezia, ks 
Pawła Gelnego.

3.05.98
Niedziela. Bierzemy udział w uroczystej Mszy św. ku czci Matki Boskie 
Królowej Polski.

24.05.98
Obchody 775-lecia pierwszej wzmianki o naszej parafii w dokumentach 
historycznych. Śpiewamy w czasie uroczystej mszy św. koncelebrowanej 
w intencji mieszkańców Brzezia. Przewodniczy ks. Infuat Stefan Cichy.
Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz miasta i 
samorządu Raciborza. Pochwalono nas za wykonanie pieśni „Dzięki Ci 
Ojcze za łask Twych zdroje" oraz „Laudate Dominum".
Następnego dnia ok. 2000 młodsza część naszego chóru spotyka się wraz 
z innymi młodymi małżeństwami z Brzezia na zorganizowanym w ogrodzie 
przy plebanii ognisku. Imprezę zorganizowała Brzeska Grupa Charytatyw
na i ks. Proboszcz Antonii Pieczka. Oprócz „młodzieży" w spotkaniu 
uczestniczyli również ks. Józef Cop oraz s.m.Anna nasza parafialna 
organistka, oraz ks. Proboszcz ze swoją siostrą Cecylią.
Dochód z imprezy przeznaczono na cele charytatywne. Tu królowała pieśń 
biesiadna. Kończymy wspólnie pieśnią „ogniska już dogasa blask brater-



NASZE “NIE” DLA SPALANIA ODPADÓW 
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Zapewne upalna czerwcowa sobota stała się powodem zakupu większej ilości napojów chłodzących 
przez małżeństwo w średnim wieku. Bogata oferta zmusiła ich do dokonania poważnego wyboru. 
Liczy się przecież smak i cena. Pozostałe cechy charakterystyczne produktu zostały skwitowane 
stwierdzeniem, “lepiej kupić w butelkach plastikowych, bo są lżejsze i spalą się w piecu... ”

Konsekwencją rozkwitu gospodarki wolno
rynkowej w krajach byłego bloku wschodniego jest 
zjawisko powszechnego stosowania opakowań 
jednorazowego użytku. Tradycyjne opakowania jak 
szkło, papier i tektura, zostały w znacznej mierze 
wyparte przez tworzywa sztuczne. Produkuje się z 
nich pojemniki na mleko, jogurt, margaryny, oleje, a 
także meble, wykładziny, tapety, obuwie, powłoki 
kabli, elementy kanalizacji i inne. Dla chemików sta
nowią supertworzywo odznaczające się niską ceną 
i łatwością obróbki, ale 
ekologowi nie kojarzą 
się z niczym przyjem
nym, zważywszy na 
nieciekawy skład che
miczny i długi bo ok. 
500 - letni okres rozkła
du. Corocznie w Pol
sce po zakupionych 
towarach zostawiamy 
264 tys. ton tworzyw 
sztucznych. Objęto
ściowo są to dwa Pa
łace Kultury i Nauki. 
Na wysypiska trafia pra
wie 1,5 mld kubków po 
śmietanie, jogurtach i sałatkach. Rośnie produkcja 
jednorazowych naczyń i sztućców.
Czy starczy nam terenów na “wysyp” jednora- 
zówek ?

Duża część społeczeństwa znalazła sposób 
na pozbywanie się tego typu odpadów - spala je w 
małych kotłowniach węglowych i zwykłych piecach 
nie zastanawiając się nad konsekwencjami tego pro
cederu. Proces spalania nie niszczy materii, a tylko 
zmienia skład chemiczny i toksyczność spalanych 
substancji. Termiczne “unicestwianie” odpadów z 
tworzyw sztucznych prowadzi do powstania jednych 
z najgroźniejszych trucizn - grupy DIOKSYN*, a 
zwłaszcza supertrucizny oznaczanej w skrócie TCDD 
- 10000 razy bardziej toksycznej niż cyjanek pota
su. Stwierdzono, że nie ma tzw. dawki bezpiecznej 
tych substancji dla organizmów żywych, która praw
dopodobnie zbliżona jest do zera. W Niemczech 

przyjęto tolerowaną dawkę dzienną na poziomie 1- 
10 pg (pikogram - 1012 g) na kilogram wagi ciała. 
Dioksyny odpowiadają przede wszystkim za powsta
nie chorób nowotworowych oraz uszkodzenia sys
temu odpornościowego i rozrodczego. Lista scho
rzeń jest jeszcze dłuższa: zaburzenia funkcjonowa
nia ukł. hormonalnego, a w szczególności insuliny i 
hormonów tarczycy; osłabienie zdolności rozrod
czych i procesów wzrostu; uszkodzenia ukł. nerwo
wego i wiele innych. Dioksyny są niezniszczalne I 

(połowiczny rozpad 
w glebie trwa 160 
lat). Wsiąkają na lata 
w domy i glebę. Dzia
łają powoli, ale sku
tecznie szerzą ogrom
ne spustoszenia we 
wszystkich narządach 
i układach naszego 
organizmu. Skutki po
jawiają się po kilku la
tach. Mleko, ser, jo
gurt, po które najczę
ściej sięgamy na śnia
danie i karmimy nimi

nasze dzieci, mogą zawierać rakotwórcze dioksyny, 
jeśli krowy były wypasane na skażonych terenach. 
.A, że na polskich wsiach roi się od domowych pale
nisk węglowych, do których wrzuca się absolutnie 
wszystko (stare buty, butelki typu PET, opakowania 
po przetworach mlecznych, folie - no bo świetnie 
się palą i nie trzeba płacić za wywóz śmieci) - to 
możemy być pewni, że poważna część terenów wiej
skich jest skażona. Raz po raz słychać głosy świę
tego oburzenia i liczne protesty wobec planowanych 
spalarni śmieci (nie bez racji), podczas gdy każde 
osiedle domków jednorodzinnych i każda wioska sta
je się w okresie grzewczym (i nie tylko) wielką, dy
miącą i cuchnącą spalarnią odpadów, pozbawioną 
jakichkolwiek zabezpieczeń. Większość dioksyn roz
puszcza się w olejach i tłuszczach, ale nie rozpusz
cza się w wodzie. Główną drogą transportu jest po
wietrze. Do gleby przedostają się wraz z osadzony
mi na niej pyłami, następnie łączą się z jej cząstecz

* Dioksyny - chlorowane węglowodory



kami i akumulują na długi okres czasu. Podobną 
drogą dostają się do wody, ale nie rozpuszczają się 
w niej i dlatego pojawiają się w osadach dennych. 
Skażenie roślin zachodzi głównie poprzez osadza
nie pyłów na powierzchni liści i przez aparaty szpar
kowe w formie gazu. Do organizmów zwierzęcych 
dioksyny dostają się wraz z pożywieniem i gromadzą 
się przede wszystkim w tkankach tłuszczowych i w 
mleku. Przenikają do ustroju człowieka wraz z pro
duktami spożywczymi (mięso wołowe, produkty 
mleczne, drób, mięso ryb, jaja). Reszta ulega wchło
nięciu drogą oddechową,. Dziecko w życiu płodo
wym oraz karmione piersią, pobiera duże ilości diok- 
syn wraz z pokarmem matki, jeśli była narażona na 
ich działanie. Podczas spalania odpadów z tworzyw 
sztucznych oprócz omawianych tutaj dioksyn po- 
wstaje cała gama superszkodliwych związków takich 
jak; FURANY (porównywalne z dioksynami), węglo
wodory aromatyczne, kwas pruski, tlenki węgla, siar
ki, azotu, metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć). Trudno 
wręcz uzmysłowić sobie , co wydziela się z rozkła
dających się w wysokiej temperaturze lekarstw i 
wszelkich dodatków do tworzyw sztucznych (wypeł
niacze, barwniki, pigmenty, stabilizatory, zmiękcza- 
cze, środki przeciwzapalne itp.). Dokładna ilość 
związków chemicznych powstających w tym proce
sie nie jest znana. Dotychczas określono ich liczbę 
na ponad tysiąc, jednakże naukowcy uważają, iż jest 

ich dwu- a nawet trzykrotnie więcej. Wszystko to 
może dodatkowo wchodzić w reakcje między sobą. 
Taka niekontrolowana niska emisja ma często miej
sce w trudno przewietrzających się miejscach np.; 
w bezpośrenim sąsiedztwie blokowisk, szkół, przed
szkoli, żłobków. W naszym społeczeństwie pokutu
jący mit Czarnobyla nie pozwala dostrzec żadnych 
innych zagrożeń stanowiących źródło ciężkich cho
rób i powikłań (zwłaszcza u dzieci) będących przy
czyną dramatów ludzkich, a konsekwencją braku 
świadomości i wyobraźni. Nie dzieje się to „za.góra- 
mi, za lasami”, ale w naszych własnych „ogniskach 
domowych”. Grozę skażenia dioksynami
(w szczególności TCDD) najlepiej oddają trzy kata
strofy przemysłowe związane z uwolnieniem się do 
atmosfery dioksyn (Seveso - Włochy, Ludwigsha- 
fen - Niemcy, i Amsterdam) Na nic zdało się mycie, 
malowanie, i położenie nowych tynków na skażo
nych na dużym obszarze budynkach. Domy roze
brano deponując gruz w specjalnie przygotowanych 
miejscach. W Seveso zabito 36 tysięcy szt. zwie
rząt, a gleba mimo zdjęcia jej zewn. warstwy do dziś 
nie nadaje się do uprawy.Teren objęty skażeniem 
pozostał niezamieszkany. Nowotwory pęcherzyka 
żółciowego i ukł. krwionośnego są najczęściej przy
czyną przedwczesnych zgonów tamtejszej ludności, 
która w czasie katastrofy zetknęła się z dioksynami. 

APELUJEMY !
Nie palcie żadnych tworzyw sztucznych i uświadamiajcie innych o skutkach tego pro

cederu. Spalając plastiki - wydajecie wyrok na siebie, Waszych najbliższych i na tych, któ
rzy są przez Was zmuszani do wdychania toksycznych związków.

Zostawcie Waszym dzieciom świat czysty i bezpieczny. Spalanie odpadów w piecu 
nie jest sposobem na oszczędzanie pieniędzy. Najlepiej zrobimy składając je do pojemni
ków segregacyjnych do ponownego wykorzystania. Starajmy się kupować produkty w eko
logicznych opakowaniach takich jak: szkło, papier, i w miarę możliwości rezygnujmy z bute
lek typu PET, folii, kartonów wielowarstwowych i puszek.

Zabierajmy ze sobą na zakupy kosz lub torbę wykonaną z tkaniny albo szarego pa
pieru. Rezygnacja z toreb plastikowych wydawanych każdorazowo przez sprzedawców po
winna stać się sprawą oczywistą. Unikajmy jednorazówek (np. długopisów jednorazowych, 
sztućców, naczyń itp). Stosując te proste zasady, zmniejszymy zawartość swojego kubła 
na śmieci.

{Oprać. Sabina Łomińska. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, w Raciborzu).
Dane zaczerpnięto z raportu wydanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów 
„3 R” pt; „Zachodnia piromania kroczy na wschód”.

Ulotkę wykonano na papierze ekologicznym, niechlorowanym, bezdrzewnym.



ski splećmy krąg".
Instrumentalnie udzielają się: Waldi Świerczek - akordeon, Staszek Gam
rat-gitara.

25.08.98
...urodziny Ks. Proboszcza. Okrągła rocznica - 60 lat I Śpiewamy podczas 
uroczystej mszy św. w Jego intencji. Nasza delegacja składa Mu życzenia i 
kwiaty w imieniu chóru /wśród winszujących również dzisiejsza soleni- 
zantka, młoda chórzystka, Zuzia Gamrat/.

1.11.98
Uroczystość Wszystkich Świętych. Śpiewamy podczas mszy św. odprawia
nej na nowym brzeskim cmentarzu. Występ zakłóciły obfite opady desz
czu i zimna, ale dzielnie dotrwaliśmy do końca, bez większych potknięć. 
Pomagał nam na organach Waldemar Świerczek i pani Helena Burek. 
Grudzień - ćwiczymy kolędy.

25.12.98
Tradycyjnie śpiewamy podczas mszy św. odprawianej w intencji ks. Alojzego 
Ostrowskiego. Otrzymujemy od niego podziękowania drogą telefoniczną.

24.01.99
Otrzymaliśmy zaproszenie na VIII Regionalne Spotkania Wspólnot Śpiewa
czych. Odbywają się tradycyjnie w kościele pod wezwaniem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Raciborzu. Wykonujemy:
-„Gdy się Chrystus rodzi"
„Dzisiaj w Betlejem"
„Ty leżysz w żłóbeczku"
Wszystkie zgromadzone chóry wykonują wspólnie Humn Bożonarodzenio
wy Felixa Mendelssohna, oraz kolędy „Cicha noc" /w trzech językach/ i 
Transeamus usque Bethlehem". Akompaniuje nam Zespół Instrumental
ny Okręgu Raciborskiego pod dyrekcją pana Jana Goldmana.

18.02.99
Rozpoczęcie procesu beatyfikacji SM Dulcissimy. Uroczysta Msza św. w 
katedrze Chrystusa Króla. Wyćwiczyliśmy ułożoną na tę okazję pieśń „Z 
brzeskiej ziemi", jednak przepisy kościelne nie pozwalają wykonywać tego 
utworu przed rozpoczęciem procesu beatyfikacji i przed uzyskaniem zgody 
Kurii Biskupiej. Wykonujemy więc inne utwory: Mszę św. Schuberta „O 
Chryste zwróć swą bolesną głowę w cierniowej koronie", „Patrz na Jezusa 
twarz", oraz „Dzięki Ci Ojcze". Towarzyszy) nam młodzieżowy chór liceali
stów z Żor. Uroczystość rozpoczęcia beatyfikacji jest rzadkością. Przeżyli
śmy ją głęboko tym bardziej, że dotyczyła pierwszej Ślązaczki - kandydatki 
na ołtarze. W drodze powrotnej starsi chórzyści opowiadali zasłyszane w 
dzieciństwie ciekawostki z życia S.A. Dulcissimy. Niektóre z nich trudno

Foto: Archiwum chóru 
wytłumaczyć racjonalnie ...

12.03.99
Wizytacja ks. bpa Gerarda Biernackiego 
śpiewamy podczas mszy św. odprawianej w intencji młodych parafian, 
którzy otrzymali dziś Sakrament Bierzmowania.

13.03.99
Modlitwa i śpiew chóru nad grobem S.M. Dulcissimy z udziałem ks. bpa 
Gerarda Biernackiego.

28.03
Niedziela Palmowa. Tradycyjnie chór wykonuje pasję wg. Św. Mateusza. 
Rolę Ewangelisty jak co roku objął Henryk Sekuła, Jezusa - po raz drugi, w 
miejsce zmarłego jasia Solicha ■ Ryszard Orc, Judasza - Paweł Polak, 
Piotra - Zdzisław Kutrowski, Kajfasza - po swoim zmarłym ojcu Józef 
Błaszczok, Piłata - Krystian Solich, żonę Piłata ■ Basia Stawinoga, służące 
- Genowefa Błaszczok, Regina Kampka.

2.04.99 Wielki Piątek
Ponownie wykonujemy pasje, tym razem wg. Sw. Jana

3.04.99 Wielka Sobota.
Chór śpiewa tradycyjnie podczas Mszy św. rezurekcyjnej.

3.05.99
NMP Królowej Polski. Uroczysta Msza św. za parafian w kraju i za granicą. 
Śpiewamy pieśni ku czci Matki Boskiej.

11.09.99
Smutna uroczystość pożegnania byłego Proboszcza, ks. Alojzego Ostrow
skiego. Był wielkim przyjacielem naszego chóru. Choć oszczędny w sło
wach, zawsze doceniał naszą pracę. Wielokrotnie dawał tego dowód 
będąc z nami w Brzeziu, jak i kontaktując się z nami chórzystami telefo
nicznie. Pozostanie w naszej pamięci...

19.09.99
uroczysta Msza św. odpustowa w intencji parafian, z udziałem chóru.

25-26.09.99
Wyjeżdżamy wspólnie z rodzinami na pielgrzymkę do Wambierzyc, do 
Matki Boskiej Patronki Rodzin. W drodze zwiedzamy Twierdzę Kłodzką, z

Foto: Archiwum chóru

kilometrowymi podziemnymi korytarzami. Przechodząc przez niektóre z 
nich, musimy wręcz iść na czworakach. Na ścianie twierdzy, w Jednej z 
suchych fos urządzono atrakcję dla turystów - punkt wspinaczki po skale. 
Prawie cała młodzież oraz niektórzy przedstawiciele „starszego pokolenia" 
próbowali swoich sił. Ofiar w ludziach nie było /instruktor cały czas 
trzymał linę asekuracyjną/. Do Wambierzyc dotarliśmy zahaczając o zagro
dę „U Sołtysa", w której oprócz różnorodnych pamiątek z przeszłości, 
zobaczyć można ciekawy zwierzyniec. Największym powodzeniem cieszyły 
się strusie, oraz jeleń z rozłożystymi rogami. Na miejscu, w Wambierzy
cach wzięliśmy udział w Mszy św. odprawionej w intencji żyjących i zmar
łych członków naszego chóru i ich rodzin.
Na nocleg zjechaliśmy wieczorem do Dusznik Zdr. Po kolacji i krótkim 
odpoczynku spotkaliśmy się na wspólnej wieczornicy. Lucyna Botorek, jak 
zwykle, zabrała komplet śpiewników co znacznie usprawniło wspólny 
śpiew.
Zwabiony naszymi, przypuszczam, że pięknymi głosami, zjawili się chórzy
ści z Milicza nocujący również w „Szarotce". Szybko znaleźliśmy wspólny 
język, a może raczej repertuar. Rozstaliśmy się prawie nad ranem, wymie
niając adresy, obiecując sobie, że na pewno jeszcze się zobaczymy. / 
słowa dotrzymaliśmy - wymieniamy korespondencję, a przede wszystkim 
nuty/.
Następnego dnia ruszyliśmy dalej. Odwiedziliśmy Polanicę Zdrój, gdzie 
ciekawostką było „drzewo miłości" o liściach mających podobno magiczną 
moc. Wszyscy ukradkiem zbierali listki chowając je do kieszeni na później. 
Następny przystanek Kudowa Zdrój. Kurort, którego nie musimy się wsty
dzić. Schludny, zadbany, ze świetnie utrzymaną zielenią. Po wypróbowaniu 
wszystkich wód mineralnych, ruszyliśmy dalej. Wstąpiliśmy do Czermnej, 
małej miejscowości pod Kudową. Ciekawostką jest tu Kaplica Czaszek. 
Wystrój jej wnętrza stanowią konstrukcje zbudowane z około 6000 cza
szek, zaś w podziemiu leży ich około 21000, są to prawdopodobnie 
szczątki ofiar zarazy z 1680 roku i wojny siedmioletniej /1756 - 1763/. 
Wrażenie - niesamowite. Z Czermnej udaliśmy się pod masyw Strzelińca i 
z nielicznymi wyjątkami zdobyliśmy jego szczyt. Zmęczeni ale zadowoleni 
ruszyliśmy do domu.
Nie sposób pominąć osób dzięki którym impreza była tak udana. Organi
zatorzy: Elżbieta i Edward Zychmowie /p. Zychma sprawdzi) się w roli 
świetnego przewodnika - w sposób profesjonalny oprowadzał nas po 
okolicy/, Genowefa i Henryk Błaszczokowie / p. Heniek wiózł nas spraw
nie i szybko/ oraz sponsorowi imprezy p. Adamowi Jemczura za użyczający 
nam autokaru. Przypuszczam, że z wiosną wyruszymy znowu w świat.

Do druku zebrała /m/
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Minęło 7 lat ...
Stojąc u progu Wielkiego Jubileuszu roku 2000, nie spo

sób powstrzymać się od r.efleksji i słów podziękowań za siedmio
letni trud i radość wspólnego wysiłku w redagowaniu naszego 
pisma parafialnego „Brzeski Parafianin", który przed laty nazwa
no spontanicznie „albumem parafialnym".

Spoglądając, na kolejne już dziś, roczniki „Brzeskiego Pa
rafianina" dochodzimy do wniosku, że dość szeroko i dogłębnie 
ukazana została panorama Brzezia nad Odrą - naszej małej ojczy
zny.

Wykorzystano wiele dostępnych źródeł historycznych, wy
słuchano dziesiątek ciekawych wspomnień naszych parafian, 
szczególnie tych najstarszych, którym składamy ciepłe słowa 
podziękowań i życzeń świąteczno - noworocznych za cenne infor
macje, które zostały wykorzystane w naszym piśmie. Podziękowa
nia te składamy na ręce naszej najstarszej parafianki Franciszki 
Moskwa, której wspomnienia również były wielokrotnie wykorzy
stane.

Wychodząc z kronikarskiego założenia prócz faktów histo
rycznych odnotowane były ważniejsze wydarzenia z życia naszej 
parafii, a wydarzenia tych ostatnich lat pozostaną na długo w 
pamięci.

Przypomnijmy chociażby 90-lecie naszego kościoła, 80- 
lecie klasztoru Sióstr Marii, rozpoczęcie procesu beatyfikacyjne
go Sługi Bożej S.M. Dulcissimy, obchody 775-iat Brzezia, trzy 
znaczące lata przygotowań do roku 2000. Odnotowaliśmy pobyt 
naszego Ojca św. w Ojczyźnie - „byliśmy dwa razy w Gliwicach" i 
wiele innych ważnych wydarzeń.

Co roku wydajemy nasze brzeskie kalendarze o specyficz
nym charakterze z zaznaczeniem naszych świąt lokalnych, cho
ciażby odpustów parafialnych. Patrząc na kalendarze uzmysławia
my sobie jak wiele ważnych uroczystości odbyło się w „przeded
niu" roku 2000; a to i peregrynacja i pielgrzymka do grobu S.M. 
Dulcissimy, przegląd brzeskich krzyży, kaplic, obrazy Brzezia z 
przeszłości i bliższej nam rzeczywistości.
0 zainteresowaniu „Brzeskim Parafianinem" świadczą listy, do
bre słowa., a także pisane prace magisterskie. Ukazały się dru
kiem dwie ciekawe książki: „Racibórz-Brzezie, topografia legen
dowa" 1998, „Oświata w Brzeziu w XX wieku" 1999 r. Ukazały 
się również broszury związane z historią naszego klasztoru oraz 
postacią Sługi Bożej S.M. Dulcissimy. Ukazały się brzeskie wido
kówki.

Aby jednak trud redagowania mógł ujrzeć światło dzienne 
potrzebne są, jak zawsze środki finansowe. Przez te siedem lat 
napotykaliśmy wiele zrozumienia, ogromnego wysiłku aby realizo
wać nasze wspólne dzieło, pismo parafialne, wykorzystujemy 
nowe technologie, nie brak też nadal tematów godnych opracowa
nia. Niewiele do tej pory poruszono spraw związanych z ostatnim 
50-leciem naszej rzeczywistości, być może uda się tę problematy
kę poszerzyć, bo to przecież już też historia.

W okresie wielkich reform trudno dziś przewidzieć jak 
kształtować się będą dalsze możliwości finansowe potrzebne do 
realizacji naszego parafialnego albumu. Dotychczasowe 7 lat po
traktujmy jak liczbę magiczną - szabat co 7 dni, rok szabatowy co 
7 lat' wreszcie rok jubileuszowy 7 x 7 lat czyli 49, a licząc za 
pierwszy, rok następujący po roku jubileuszowym daje wynik 50 
lat. Życzymy więc sobie dalszych, dobrych jubileuszy.

Na dzień dzisiejszy wraz z życzeniami świąteczno-nowo- 
rocznymi na rok 2000, dziękujemy wszystkim, autorom, dobro
dziejom i sponsorom „Brzeskiego Parafianina", za ofiarną po
moc. Wśród sponsorów znajdują się:
-Zakład Elektrochemiczny „Ema-Brzezie" (1/93, 5/93, 4/93, 1/ 
95, 1/96, 1/98)
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-Saksońsko -Śląska Unia Betonowa w Katowicach, Zakład Eksplo
atacji Kruszywa „Żwirownia" Brzezie (3/93, 4/93, 2/94, 4/95, 
3/96, 4/98, 5/99)
-Zakład Garbarski i Edward Malon „Mini Market" (92/93) 
-Edward Malon „CompArt", „Mini Market" (2/98, 2/99) 
-Adam Jemczura - P.B. „Tak-Bud" Brzezie (6/93, 3/95, 1/99) 
-Benedykt i Jan Opolony - Warsztaty samochodowe (7/93, 7/95, 
6/96, 6/98)
-PBUPH „Bud" - inż. J.Bąk - Racibórz-Brzezie (1/94) 
-Rodzina Marian i Irena Koczwara (93/94) 
-Rodziny Elżbieta Pacharzyna i Ewa Cichoń (6/94) 
-PPKMiL „Żwirownia" Nieboczowy - Buków 96/94) 
-Rodziny S.K. Fiołka i A.A. Chęcińscy (7/94) 
-Rodzina A.A. Chęcińscy (4/97
-Zakład Remontowo-Budowlany Majnusz, Brzezie (2/95, 5/95, 
2/96,7/96, 3/98, 5/98, 4/99, 6/99)
-Rodzina Świerczek (6/95, 4/96) 
-ZPC „Mieszko" Racibórz (1/97) 
-K.Miśkiewicz, J.Wolny, GS Racibórz (2/97) 
-M.W. Mrozek, Restauracja „Dębicz" (3/97) 
-PPUCDK Racibórz (5/96, 3/99)

Pomoc finansowa w wydaniu kalendarzy i widokówek: Żwi- 
rex-Racibórz, „Aben" • Lubomia, ZPC „Mieszko" Racibórz. Rafako 
S.A., Cukrownia S.A., „Ema-Brzezie", l&RB - Soft Racibórz, Foto 
AR Złoczowski - Racibórz, kalednarz na rok 2000 Genowefa i Jan 
Zapłata FHU „Daro" S.C. Racibórz, Kamila i Mariusz Zychma 
sklep „Instal-Mag" Brzezie, Ireneusz, Izolda i Rudolf Polakowie 
„Bar uniwersalny" i sklep Brzezie, A.R.Chęcińscy Sklepy obuwni
cze Racibórz, Benedykt i Jan Opolony Blacharstwo i Lakiernictwo 
Pojazdowe Racibórz, Karol Fiołka Warsztat Elektryczny Brzezie, 
Helena i Andrzej Wyczyszczok Bar gastronomiczny Brzezie, Sabi
na i Arkadiusz Przybyła Sklep Spożywczy Brzezie.

Dofinansowanie wydania książki „Racibórz-Brzezie. topo
grafia legendowa" - Urząd Miasta Racibórz, ZPC „Mieszko" Raci
bórz, pomoc w realizacji firma „Arnet" Racibórz.
Pozycja książkowa, „Oświata w Brzeziu w XX wieku" Urząd Miasta 
Racibórz, ZPC „Mieszko" Racibórz, ZRB R.Majnusz Racibórz, 
„GAGA" S.C. Racibórz, Henryk i Klara Sekuła „Bar nad Potokiem" 
Brzezie, Aniela Chęcińska Brzezie, Browary Górnośląskie S.A. 
Racibórz, Blacharstwo i Lakiernictwo Samochodowe J i B Opolony 
Racibórz.

Podziękowania dla Sióstr Marii za wydanie broszur i wido
kówek związanych z historią brzeskiego klasztoru i procesem 
beatyfikacyjnym Sługi Bożej S.M.Dulcissimy.

Księdzu Proboszczowi za wielkanocną Mszę Świętą odpra
wioną w intencji wszystkich realizatorów i sponsorów „Brzeskiego 
Parafianina".

Redakcja.

--------------------------------------------------->
1 października 1999 r. odbył się pogrzeb
śp. Adama Kocziuary.

W imieniu parafian, a szczególnie sportowców, 
żegnamy zmarłego składając 

serdeczne podziękowania.
W zmarłym straciliśmy prawego parafianina, 

wielkiego społecznika między innymi inicjatora 
i budowniczego sali sportowej w Brzeziu n/Odrą; 

Człowieka gotowego zawsze do pomocy, wzorowego 
męża i ojca.

Pozostanie w naszej parafialnej pamięci.
/m/



Zakład Remontowo - Budowlany 
nusz

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

oraz robót ogólnobudowlanych 
budownictwa ogólnego i przemysłowego

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

Racibórz, ul. Rybnicka 109

Racibórz
ul. Piaskowa 11 

tel. 032 / 415 96 65 
41 5 21 91 w. 443 

fax 032 / 415 O1 38 

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

Racibórz, ul. Piaskowa 11I AK I AK tel. 032/415 96 65, 415 21 91 w 443 . SimSr Iiii~ 5  .................. fax 032 / 415 01 38

ELEKTRODY SPAWALNICZE

Kalendarz 2000
Choć nie lubimy kalendarzy, bo wskazują, jak szybko mija 

życie, gdy zbliża się kolejny rok, kupujemy je nie tylko dla siebie. 
Spośród prezentów świątecznych, czy imieninowych bardzo trwa
łym i cennym darem jest kalendarz, który ułatwia nam duchowe 
obcowanie z świętymi, wprowadza w świat ich myśli i przeżyć. Nie 
umiemy się bez niego obejść. Pomaga pamiętać o uroczysto
ściach, świętach, imieninach ...

„Brzeski Parafianin" proponuje kalendarz na rok 2000, 
który przybliża najważniejsze zmiany krajobrazowo-gospodarcze i 
społeczne w Brzeziu nad Odrą, które dokonały się w ostatnich 
latach XX wieku. Obserwuję, że mieszkańcy naszej miejscowości, 
ale również i innych, chętnie sięgają po brzeski kalendarz. Znaj
dują tam zawsze coś interesującego.

Kalendarz, o którym mowa, posiada trzynaście zdjęć i 
artykuły je wyjaśniające oraz myśli na każdy miesiąc. A ponieważ 
kalendarz jest przedmiotem częstego użytku, a kalendarium tego 
kalendarza, są nie tylko, jak wszędzie, dni, tygodnie i miesiące z 
patronami, ze świętymi, ale także pewne ułatwienie. Dużym uła
twieniem jest zaznaczenie w kolorze niebieskim roboczych dni 
świątecznych w kościele, zaś uroczystości wolnych od pracy kolo
rem czerwonym. Wszystko bardzo przejrzyście, bardzo plastycz
nie, w jasny sposób wyłożone. Dodam jeszcze tylko, na zakończe
nie, że jest to pozycja kolorowa, że wydana jest na dobrym 
edytorskim poziomie, że wszystkie zdjęcia i kalendarium są kolo
rowe.

Mając ten kalendarz na ścianie, patrząc na niego codzien
nie, będziemy czytali wiersze ks. Franciszka Strzódki. Zacytujemy 
Jego słowa z wiersza „Na drogę".

NA DROGĘ

Życzę ci kalendarza szczęśliwej drogi. 
Wejdź w twych czytelników życzliwe progi. 
Zanieś im trochę pociechy, pokoju, 
Bądź im nadzieją w ciężkim życia znoju.

Otwieraj im duszę na piękno Boże, 
Bo ono smutki zwyciężyć pomoże. 
A umocnieni na życia trudności, 
Niech z tobą doznają Bożej miłości.

Kalejdoskop Młodych
Z czasem

Z czasem i wieloznaczność pogubi swe listki
i obnaża jedyny swój sens 
żałośnie prosty jak zeschnięta deska 
upatrzona w ziemię swych sęków dziurami

A co było bezsporne dziwi i nabiera barw 
wieczornej rzeki i zmienną grą skalą - 
nie przeciwległe już sobie jej brzegi 
nie w innych niż dno wyścigu jej prąd

Brzegi nagle krzyżują się w dali 
wiosła u’ odurotnośćsięgają 
a jednak płynie i nie jest bełkotem 
że się czerwieni nie z ubytku słońca 
a wszystkich mostów które się w niej palą

Jan Darowski, Niespodziewane żywoty, Oficyna Poetów i 
Malarzy, Londyn 1990

Fragment wypowiedzi Jana Darowskiego na pytanie Marka 
Pytasza, czy książka wygra z „elektryczną iskierką ?"

„Wysiłek intelektualny szedł zawsze w parze z moralnym, 
fizyczny obejdzie się bez moralności. Raczej lepiej mu bez niej, szcze
gólnie gdy nie jest nasz własny, gdy ktoś inny się dla nas wysila i za 
nas ponosi odpowiedzialność. Dlatego tylko aktorzy i telewizyjni kon
feransjerzy mogą liczyć dziś na adorację tłumu. Oni wysiłku żadnego 
od nas nie wymagają, a nie są to jacyś głupi ludzie. Większość z nich 
chwytało za pióro, ale się w czas zorientowała i ma dziś tzw. Rządy 
dusz; tj. prestiż i pieniądze i półki, kiedyś na książki. Niedługo będzie
my mogli nakładać na głowę elektroniczne „czapki" i „realnie" poru
szać się-w światach, jakich tylko kto chce.
Dzisiaj to jeszcze pozostaje w krainie gier, ale jutro ? Wiemy przecież 
z własnych gier dziecięcych, że są tyle imitacją przeszłego co prefigu- 
racją przyszłego. I wiemy czego dokonano w elektronice w mniej niż 
jedno ludzkie pokolenie. Rozwój tu jest w geometrycznym postępie. 
Więc jeśli spełnią się proroctwa wizjonerów elektronicznego świata, 
jeśli łby nasze połączą z jakimś „radiomózgiem" i nikt już nie będzie 
potrzebował pośrednictwa słów, co wtedy ze słowem pisanym, co z 
literaturą ? Albo nawet co teraz, bo nie zapisuje się słów bez myśli o 
jutrze. Na dziś zupełnie nam wystarczy język mówiony. Tylko ktoś 
niemądry, może się jeszcze dziś uśmiechnąć na myśl o „radiomó- 
zgu".
Rozmowa w: Londyn - Toronto - Vancouver, Rozmowy z pisarzem 
emigracyjnym, Stowarzyszenie Literackie „Kresy", Lublin 1993

/c/
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Zbliżamy się często do żłóbka

Zbawicielu, będzie Boże Narodzenie, a mnie tak trudno 
zrozumieć Człowieka, tojest takie trudne, tojest takie trudne.

Wkrótce będzie uroczystość Bożego Narodzenia, Co 
rdzenie dla duszy ? Boże Narodzenie znaczy: 

laródzeniejezusa Chrystusa w naszej duszy.

Komunii świętej, ponieważ do Ciebie też zapuka i poprosi o 
przyjęcię. Co cl hcęmy Mu podarować ? Jaki skarb łask, jaki krzyż 
przyniesie nai 
bjnMpiWyJ

! ’ To zależy tylko od nas samych.

i ?Jednak nie myśl o tvm ! Jak Bóg chce, lak powinno

znaczy Boże Naroi
. juJ.:przybycie,ponownie

Również /Twoje serce powinno być już przyozdobione łaskami 
Komunii świętej, ponieważ do Cieb!~ —L--'-   —* -

1 _

przypięci °____ 1 _____
być ! Miej tylko odwagę i myśl często: Chcę, muszę i mogę być święta

Zbliżajmy się często do żłóbka i weźmy sobie wiele 
skarb, ów. siłę i odwagę na Nowy Rok! Tam otrzymamy wszystko.
Ufność Bogu i podporządkowanie się woli Bożej chcemy wyprosić 
sobie wzajemnie na przyszłość.

Dziecięjezus, daj niewiele, daj tylkojedno, co może 
uszczęśliwić nasze serce, nie dawaj bogactwa, które nie pozostaną, 
nie dawaj blasku, który rozpływa się, cląj tylkojedno, twoją miłość, o 
Ty słodkie, ujmujące Dziecko ! „Widziałam Dziecię Jezus bardzo 
piękne, w długim ubraniu, aż do ziemi, kręconych włosach, idące do 
mnie ze światłem w ręku: przeciskało się przez wielu ludzi w kaplicy 
do mojej celi i powiedziało: „Światłem powinnaś być". Gdy cieszyłam 
się pięknym Dzieckiem i chciałam przynieść Mu zrobiony lampion, 
odeszło".

27. XII.1999 r. - poniedziałek godz. 10.00
ulica: Sadowa, Malinowa, Jagodowa, Wiatrakowa od nr 1 do P.Orca

28. XII.1999 r. - wtorek godz. 11.00
ulice: Wiatrakowa za panem Orcem, Poziomkowa, Tulipanowa, Fiołkowa,
Wiśniowa 1,3

29. XII.1999 r. - środa godz. 10.00
ulice: Wiatrakowa, Pogrzebieńska od Pogrzebienia
do P. Botorka i Gliniana

30.XII.1999  r. - czwartek godz. 10.00
ulice: Por. S.Myśliwca od numeru ostatniego i Wąska

2.1.2000 r. - niedziela godz. 13.00
ulice: Nieboczowska, Pod Lasem, Brzeska od Lubomii 
do numeru 55 i 38

3.1.2000 r. - poniedziałek godz. 13.00
ulica: Bitwy Olzańskiej od nr 1

4.1.2000 r. - wtorek godz. 13.00 
ulica: Gajowa od nr ostatniego

5.1.2000 r. - środa godz. 13.00
ulice: Stawowa od nr 1, Nad Potokiem, Handlowa i Torowa

8.1.2000 r. - sobota godz. 13.00
ulice: Rybnicka od nr 100

9.1.2000 r. - niedziela godz. 13.00
ulice: Brzeska 10 i 12 za Dębiczem, Dębiczna od ostatniego numeru

10.1.2000 r. - poniedziałek godz. 13.00
ulica: Pogrzebieńska, od numeru 71 i 68 do P. Świerczka

11.1.2000 r. - wtorek godz. 13.00
ulica: Pogrzebieńska od P.Stańka do numeru 1

12.1.2000 r. - środa godz. 13.00
ulica: bp. Gawliny od ostatniego numeru

14.1.2000 r. - piątek godz. 13.00
ulica: Pogwizdowska od ostatniego numeru

15.1.2000 r. - sobota godz. 10.00
ulice: Wiśniowa 11, Jagielnia, Wysoka, Olszynkowa, Sosienkowa od nr 1

16.1.2000 r. - niedziela godz. 13.00 
ulica: Kobylska od Rybnickiej

.Jezu, daj mi ukrytą miłość, miłość, która sprawia Tobie 
największą radość! Tak, jakże wiele dusz jest wielkimi przed ludźmi. 
Mająjednak mało miłości do Ciebie.Jakże niewdzięcznymijesteśmy 
właśnie my, którzy nazywamy się chrześcijanami ! Poganie mają 
gorące serce, gdy tylko poznają Ciebie. Pomóż nam i otwórz oczy na 
światło!

„Gdybym nie miała św. Teresy (od Dzieciątkajezus), która 
mnie pouczała i upominała, nie byłabym dziś w klasztorze”.

17.l.2000r. - poniedziałek godz. 13.00 
ulica: Kruczkowskiego od numeru 1

Z..,
18.1.2000 r. - wtorek godz. 13.00 
ulica: Zakładowa od P. Sopy

19.1.2000 r. - środa godz. 13.00
ulice: Lipami
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