
BRZESKI 
PARAFIANIN

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.

Rok VIII Nr 1 (45) Pismo Parafii Rzymsko - Katolickiej
8 marzec 2000 św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu nad Odrą

DRUK NR 1 (45) sponsoruje: Firma Samochodowa - Opolony

Od 18 lutego 1999 roku na terenie archidiecezji 

katowickiej toczy się proces beatyfikacyjny Sługi Bożej S.M. 

Dulcissimy - Heleny Hoffman, ze Zgromadzenia Sióstr Maryi 

Niepokalanej. Proces nad heroicznością Jej życia i cnót doszedł 

do momentu, że ks. Arcybiskup Damian Zimoń, metropolita 

katowicki, polecił przeprowadzenie ekshumacji zwłok z myślą o 

beatyfikacji. Prace ekshumacyjne zostaną przeprowadzone w 

godzinach rannych 8 kwietnia 2000 roku. Natomiast o godz. 15.00 

nastąpi złożenie trumny Sługi Bożej w nowym grobowcu obok 

kościoła parafialnego w Brzeziu nad Odrą oraz koncelebrowana 

Msza św., której będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ks. 

Abp. Damian Zimoń. Serdecznie zapraszamy parafian na godz. 

15.00.

Proszę sprawę ekshumacji Sługi Bożej
S.M. Dulcissimy otoczyć modlitwą
w rodzinach.

Ks. Proboszcz



MISYJNE DNI NAWRÓCENIA W XX WIEKU 
W PARAFII ŚW. APOSTOŁÓW

MATEUSZA I MACIEJA W BRZEZIU NAD ODRĄ

Słowo "nawrócenie" wywołuje u przeciętnego chrześcija
nina nie najlepsze skojarzenie. Jest najczęściej obciążone smut
kiem, przygnębieniem, cierpieniem. Domaga się rezygnacji, ogra
niczeń itp.
A przecież nawrócić się - to po prostu powrócić. Gdy dziecko 
wraca do ojca, matki, gdy po pewnym czasie niewidzenia rzuca 
im się na szyję - odczuwa olbrzymią radość niwelującą smutek 
rozłąki. Gdy chrześcijanin wraca do Boga z błędnych ścieżek ży
cia, nie może nie odczuć radości z powrotu do domu ojcowskie
go. I to jest uczucie dominujące i pierwszoplanowe, gdy mówimy 
o nawróceniu. Jakże więc głęboko uzasadniony jest tekst obja
wiony, który odnajdujemy u św. Łukasza: "Tak samo powiadam 
Wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, 
który się nawraca".

Jeśli już aniołowie cieszą się z jego powrotu, to co dopie
ro on sam, skoro na samym sobie doświadczył, co to znaczy żyć 
poza domem Ojca, poza światem łaski, poza ciepłem klimatu 
rodzinnego. Odzyskana miłość jest stokroć cenniejsza aniżeli ta, 
której się nigdy nie straciło. Można śmiało postawić znak równa
nia między grzechem a smutkiem oraz łaską a radością. 
22-29.12.1923 r. - prowadzili 00. Jezuici z Czechowic Dziedzic: 

O.Jan Bergert i O. Jan Nikiel
6- 13.06.1934 r. - prowadzili 00. Redemptoryści z Krakowa:

O. Marcinek i O. Buchalik
1-11.05.1948 r. - prowadzili Ks. Oblaci z Kędzierzyna Koźla: 

imiona nie zostały zanotowane w kronice.
10- 11.05.1948 r. - poświęcenie krzyża misyjnego 
1-8.12.1957 r. - prowadzili 00. Franciszkanie:

O. Cherubin z Raciborza i O. Jacek z Nysy
7- 14.05.1967 r. - prowadzili Ks. Oblaci z Kędzierzyna Koźla:

Ks. Fr. Mucha i Ks. Grzesik
20-27.03.1977 r. - prowadzili 00. Kapucyni z Zakroczymia:

O. Edward i O. Roman
11- 16.03.1990 r. - Prowadził ks. Zygmunt Bednarek proboszcz

w Głożanych i rekolekcjonista diecezjalny

Zestawił /c/

Misje parafialne w roku jubileuszowym
W noc wigilijną Bożego Narodzenia - 24 grudnia 1999 r., podczas 

uroczystej ceremonii, na oczach około półtora miliarda ludzi zgromadzonych 
przed telewizorami na całym świecie, jan Paweł II dokonał otwarcia Wielkie
go Jubileuszu Roku 2000.

0 godz. 23.25 Ojciec Święty, pełen skupienia, uchylił Święte Drzwi 
prowadzące do Bazyliki św. Piotra: od wewnątrz pomagali mu pracownicy 
watykańscy zwani sampietrini, otwierając drzwi na oścież. Jan Paweł II ukląkł 
w progu świątyni i pogrążył się w modlitwie.

Przedstawiciele różnych kontynentów w wymowny sposób zaznaczy
li swój udział w otwarciu Jubileuszu. Młode kobiety z Azji i Oceanii udekoro
wały Drzwi girlandami kwiatów i obsypały je aromatycznymi płatkami kwiet
nymi. Gdy Ojciec Święty podniósł Ewangeliarz, Afrykańczycy zagrali na ro
gach wykonanych z kości słoniowej. Europejczycy i Amerykanie zanieśli świece 
w procesji do ołtarza w Bazylice. Tuż przed rozpoczęciem Mszy św. Jan Pa
weł II radosnym śpiewem ogłosił rozpoczęcie Roku Świętego.

Wielki Jubileusz chrześcijaństwa zaczyna nabierać rozmachu, a my 
stajemy obecnie przed okresem Wielkiego Postu, w którym parafia nasza 
przeżywać będzie Misje Jubileuszowe. Wspaniały czas zbliżenia się do Boga.

Czym są Misje ? Wspaniałym czasem oddechu z Bogiem. Jesteś 
zabiegany. Nie masz czasu by spokojnie zastanowić się nad Twoją relacją z 
Bogiem. Misje to znak : STOP I Wiesz co on oznacza. Musisz się zatrzymać. 
Kolejny raz spojrzeć na mapę swojego życia. Może zboczyłeś z drogi. Czy 
dalej masz iść bez sensu ? Na nowo ustal kierunek marszu z Twoim Przyja
cielem z Bogiem. Misje to czas, kiedy Bóg stawia Ci pytania. 
Kim jesteś ?
Kim jesteś, który mówisz, że wierzysz w Boga, ale z Nim nie rozmawiasz ? 
Kim jesteś, który mówisz, że On przebacza grzechy, a nie klękasz przy krat
kach konfesjonału ?
Kim jesteś, który mówisz, że On jest obecny w Eucharystii, a me posilasz się 
Jego Ciałem ?
Kim jesteś, który nie potrafisz przebaczyć swojemu bratu ?

Musisz dać konkretną odpowiedź na pytania, jeśli spotkanie z przy
chodzącym do Ciebie Bogiem ma dokonać zmiany w Twoim życiu.

On podczas misji w szczególny sposób przychodzi do ciebie. Pra
gnie powiedzieć o swojej miłości do Ciebie. Wie kim jesteś i nadal z wielką 
mocą powtarza "Zależy mi na Tobie". Dlaczego Jego słowa me docierają do 
Twojego serca i umysłu ? Nie wyciszyłeś się z gwaru ulicy. Nadal rozwiązu
jesz sam swoje sprawy. Wycisz się, On nadaje na innych falach. Dlatego 
wszystkie radioodbiorniki. Zostaw nie załatwione sprawy. Bez mego nic się 
nie stanie. Na pewno ofiarując swój czas Bogu nie poniesiesz "klęski”. Mi
sje to "dostrojenie" swego wnętrza do odbioru na falach Bożych. Masz się 
"dostroić” nie tylko w świątyni podczas głoszenia nauk, lecz i w domu.

Jak to uczynić ? Modlić się, czytać Pismo Święte, rozmawiać w 
rodzinie o usłyszanym słowie Bożym podczas misji. I wtedy, w ciszy swojego 
wnętrza, usłyszysz słowa: "Jestem przy Tobie". Słowa, które posiadają moc. 
Wnoszę nadzieję. Czy ty - współczesny człowiek - jesteś zdolny to usłyszeć ? 
Oczywiście. Musisz tylko otworzyć się na słuchanie. Bardzo często nato
miast popełniasz błąd, nastawiając się na słuchanie me Boga lecz księdza, 
który głosi słowo Boże. Wprawdzie głoszący jest ważny, lecz jest on tylko 
narzędziem w ręku Boga. Jego nieudolne nieraz słowa tchnę życiem. Pokory 
i wiary trzeba podczas słuchania. Wtedy może dokonać się cud. Wrócisz do 
domu przemieniony.

Misje to czas kiedy Bóg w sposób wyjątkowy pragnie się Tobą spo
tkać. Czy to się stanie. Decyzja należy do Ciebie.

Wielu parafian może i Ty zaliczasz się do nich, uważa, że misje to 
przede wszystkim okazja do wyspowiadania się. Przystąpiłem do spowiedzi 
i mogę być spokojny, spełniłem swój katolicki obowiązek. Takie rozumowa
nie jest błędne, ponieważ sakrament pokuty jest jednym z elementów wła
ściwego przeżycia misji. Kiedy jestem pojednany z Bogiem i ludźmi, inaczej 
ją przeżywasz. Inaczej słuchasz słowa Bożego.

W jednej parafii podczas kolędy patrząc do kartoteki postawiłem 
człowiekowi rutynowe pytanie: "Dlaczego Pan nie bierze udziału w misjach 
czy rekolekcjach ?" Odpowiedź: "Ja mam jeszcze czas".

Nie dyskutowałem. Po kilu dniach zaskoczony byłem wizytą zapła
kanej żony. Co się stało ? ■ pytam. "Umarł mój mąż". Umarł ten, który kilka 
dni temu pewny siebie mówił: "Mam jeszcze czas". Tak on mówił, ale Bóg 
miał inny plan. Ten człowiek niespodziewanie stanął przed obliczem Boga. 
Głęboko wierzę, że Bóg okaże mu swoje miłosierdzie.

Wystrzegaj się słów: "Ja mam czas". Mozę jest to ostatnie wejście 
Boga w Twoje życie. Ostatnia szansa usłyszenia i dotknięcia miłości. Jeżeli 
nie znajdziesz czasu, by przez kilka dni spotkać się z Bogiem, to nie mów, że 
Go kochasz. Niepoważne są tego rodzaju argumenty: praca, rodzina, spo
tkania. Powiedz szczerze, że Bóg nie jest jeszcze dla Ciebie najważniejszą 
wartością.

W tym szczególnym czasie misji Jubileuszowych dziękujemy Chry
stusowi za narodzenie w Betlejem i dzieło zbawcze, prosimy o to, aby swoją 
łaską wspierał wszystkich, którzy są ochrzczeni w naszej parafii, by me czuli 
się osamotnieni i znaleźli drogę do Zbawiciela. Ci, którzy odnajdują Chrystu
sa w czasie misji niech mają dość sił, ażeby ukazać Chrystusa Tym, którzy 
się duchowo zatracili. Prośmy Pana także o to. by młodzi parafianie rozpo
znawali w sobie powołanie do szczególnej służby, jaką jest kapłaństwo i 
życie zakonne.

Sługa Boża S.M. Dulcissima mówiła, że duch Święty mieszka w 
każdym człowieku ochrzczonym, ale bogactwem swoim darzy nade wszystko 
tych, którzy przyjmują jego dary. Oby wszyscy nasi parafianie w czasie misji 
byli otwarci na działanie Ducha Świętego.

Podał /c/
2 08.03.2000 Nr 1 (45)



Droga Wspólnoto parafialna w Brzezin !

Od 02 do 07 kwietnia roku jubileuszowego 2000 mam 
wspólnie z Wami przeżywać misje parafialne. Będzie to dla Was 
wszystkich czas wgladnięcia w swoje wnętrze i przyjrzenia się 
sobie i swojemu życiu.

Jest to czas szczególnego działania łaski Bożej, której Bóg 
nie odmawia żadnemu z nas, jeśli się a jej działanie otworzymy.

Misjonarz, który stanie przed Wami jest tylko kruchym 
narzędziem w Jego rękach. Zdaję sobie sprawę, jak wielkiej 
podejmuję się odpowiedzialności najpierw przed Bogiem, a potem 
przed Wami, za to co mam czynić, już dziś proszę Was wszystkich 
o modlitwę za mnie ale i za to wielkie dzieło odnowy życia jakim są 
Misje św.

Te dni naszych przeżyć rekolekcyjnych chcemy zawierzyć 
Matce Bożej, a także słudze Bożej siostrze Dulcissimie, aby za 
nami wszystkimi wstawiała się u Boga.

Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam 
I już dziś zapraszam do licznego udziału 
W naszych spotkaniach misyjnych.

Szczęść Boże 
f /u. <-'••"5

Ks. Józef Kiedo s 
misjonarz

Program Misji św. w roku jubileuszowym 2000 
w parafii świętych Apostołów Mateusza i Macieja, 

w Brzezi u n/Odrą
Niedziela: 2.IV. 2000r.

Msze św. z naukami misyjnymi
16.30 Gorzkie żale - kazanie pasyjne

Po mszy św. wieczornej - 
18.00 Nauka misyjna dla Mężczyzn 
Poniedziałek: 3.IV. 2000r.

8.00 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich po mszy św.
Nabożeństwo misyjne

10.00 Spowiedź dzieci klasa od I - IV
10.30 Msza św. z nauką dla dzieci
17.30 Spowiedź kobiet
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich

Nabożeństwo misyjne - okazja do spowiedzi kobiet 
19.00 Nauka misyjna dla kobiet
Wtorek: 4.IV. 2000r.

8.00 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
Nabożeństwo misyjne

10.00 Spowiedź dzieci klasa od V - VIII
10.30 Msza św. z nauką dla dzieci
17.30 Spowiedź młodzieży
18.00 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

Nabożeństwo misyjne
Nauka misyjna dla młodzieży

Środa: 5.IV. 2000r.
8.00 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

Droga krzyżowa
10.00 Droga krzyżowa dla dzieci
10.30 Msza św. z nauką dla dzieci
17.30 Spowiedź młodzieży
18.00 Msza św. z nauką misyjna dla wszystkich

Nabożeństwo misyjne
19.00 Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży 
Czwartek: 6.IV. 2000 r.

8.00 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
Nabożeństwo misyjne

11.00 Msza św. dla chorych i ludzi starszych 
18.00 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

Nabożeństwo pokutne z adoracją krzyża.
Piątek: 7.1V. 2000r.

8.00 Msza. św. z nauką misyjną
9.00 Odwiedziny chorych w domach

17.30 Nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym
Msza św. kazanie i błogosławieństwo Apostolskie.

____X
T SŁUGI BOŻEJ

1VJL 1 l 11 j! s.m. dulcissimy

0 Jezu zamiast miłości i posłuszeństwa znajdujesz u lu
dzi tylko niewdzięczność i nienawiść. Przebacz nam i pozwól wy
korzystać lepiej ostatni czas naszego życia! Gdy wieczorem i w 
południe robię rachunek sumienia, co tam znajduję ? Jezu, ukarz 
mnie i daj, żeby moje sumienie nie dawało mi spokoju, aż zrozu
miem IMaryjo, Ty rozumiałaś Jezusa najlepiej, pomóż mi go zro
zumieć !

Od dzieciństwa zawarłam przymierze z Bogiem, a Bóg je 
przyjął. Pomimo mojej nieudolności Boża dobroć była wielka. 
Jeszcze raz do zobaczenia w niebie.

Chcę umrzeć z miłości ku Tobie, o Jezu, aby też móc 
kiedyś zmartwychwstać.

Wszyscy, których muszę opuścić, nie bójcie się śmierci, 
ponieważ czeka na Was życie wieczne.

Uczynić ostatni krok w spokoju z Jezusem i Maryją. Przez 
Maryję być całkiem z Jezusem i pozostać z Nim. Radosnym ser
cem iść do Jezusa. Ta intencja powinna pozostać tajemnicą (cho
dzi o przygotowanie na śmierć). Podziękować za dobroć Bożą w 
całej przeszłości i prosić o dobrą wieczność, mianowicie: wkrót
ce oglądać Boga w Jego piękności. Za żadną cenę świata nie 
utracić łask !

0 Jezu, pozwól mi umrzeć całkowicie sobie samej, aże
byś żył tylko Ty sam! Ty powinieneś panować i mną rozporzą
dzać, ponieważ należę do Ciebie. Jesteś dla mnie Ojcem, Tyś 
mój Oblubieniec, Ty jesteś dla mnie wszystkim we wszystkim. 
Chcę umrzeć dla świata i tylko żyć dla trzykrotnie Świętego Boga

Tylko nie zapominajcie modlić się, żebym mogła również 
tam sprawić Bogu radość. Co za szczęście zobaczyć Boga, które
mu idę naprzeciw! Jak się ludzie boją słowa umrzeć, a przecież 
jest to jedyna rzecz, która jest sprawiedliwa na świecie ! Do 
wszystkich przychodzi ta przyjaciółka śmierć i puka, i trzeba za 
nią iść. Całe życie składa się z tajemnic, nad którymi ludzie nie 
rozmyślają, a nawet się nie pytają. Żyje się, ponieważ się jest, a 
co jest naszym obowiązkiem ? ____________,
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MOWA ŻAŁOBNA W DNIU POGRZEBU KSIĘDZA ARCYBISKUPA JOZEFA GAWLINY 
WYGŁOSZONA W RZYMIE W DNIU 24 WRZEŚNIA 1964 ROKU

Bp Herbert Bednorz

Wprowadzenie - w 35 rocznicę śmierci do druku podał i 
wstępem zaopatrzył ks. Infułat Romuald Rak

Mowa pogrzebowa nad trumną Księdza Arcybiskupa Józefa Gaw
liny, biskupa polowego Wojsk Polskich jest w Polsce, a także gdzie in
dziej nieznana. W Polsce nie było możliwości jej druku, byty to bowiem 
lata cenzury państwowej podczas reżimu ateistyczo-komunistycznego. 
Znalazłem jednak pisaną na maszynie odbitkę tej mowy, jaką wygłosił 
ks. biskup Herbert Bednorz, naoczas jeszcze bi-skup koadiutor biskupa 
Stanisława Adamskiego.

Ksiądz Arcybiskup zmarł w czasach obrad III Sesji Soboru Waty- 
kańskie-go II, która rozpoczęła się w dniu 14 września 1964 r. W tym 
czasie znalazłem się w Rzymie razem z ówczesnym profesorem a potem 
rektorem seminarium katowickiego, dzisiejszym zaś arcybiskupem bia
łostockim, Stanisławem Szymeckim. Zaprosił nas wtedy ks. biskup ko
adiutor Bednorz do Rzymu, byśmy sobie zobaczyli, jak przebiegają obra
dy Soboru. Nasz udział w pierwszych dniach Sesji był dla nas wtedy 
ogromnym przeżyciem, spotęgowanym jeszcze niespodzianą śmiercią ks. 
arcybiskupa Gawliny, która nastąpiła 21 września 1964. Kilka dni wcze
śniej złożyliśmy Księdzu Arcybiskupowi razem z biskupem pomocniczym 
katowickim Juliuszem Bieńkiem wizytę. Nic wtedy nie zapowiadało jego 
śmierci.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24 września w bazylice św. 
Wawrzyńca, tuż obok centralnego cmentarza rzymskiego na Campo Vera- 
no, dokąd po uroczystościach w bazylice przeniesiono doczesne szczątki 
Arcybiskupa. Tam znalazły one tymczasowe miejsce spoczynku, dopóki 
nie przeniesiono ich później na cmentarz żołnierzy polskich pod Monte 
Cassino. Arcybiskup chciał być bowiem pochowany wśród polskich żoł
nierzy, których otaczał na wszystkich frontach II. wojny światowej swoją 
duszpasterską opieką.

W uroczystościach pogrzebowych wziął udział cały prawie Epi
skopat Polski, cała Polonia rzymska oraz wiele biskupów i kardynałów 
włoskich i zagranicznych. Mowę pogrzebową wygłosił ks. biskup Herbert 
Bednorz w języku polskim, a był do tego niejako predestynowany, gdyż 
arcybiskupa Gawlinę znał juz od 1931 r., był bowiem jego wikarym w 
parafii św. Barbary w Chorzowie aż do nominacji Józefa Gawliny na bisku
pa polowego wojsk polskich, w 1933 r.

Wydaje się, że poniższa mowa pogrzebowa będzie dobrym przy
czynkiem do historii życia i działalności arcybiskupa Gawliny. Historia ta 
doczekała się u nas tylko częściowych opracowań, drukowanych w Ślą
skich Studiach Historyczno-Teologicznych (1987 i 1988), dotyczą one 
lednak tylko okresu życia i działalności do czasów zakończenia II wojny 
światowej w 1945 r. Sama mowa pogrzebowa jest piękna i warto Ją 
przypomnieć. A oto jej treść:

Drodzy słuchacze!
Było to w ostatnią niedzielę po południu, gdy śp. Arcybiskup Gaw

lina wrócił z Albano, usiadł w fotelu, wziął do ręki brewiarz i czytał głośno 
i powoli psalm 60. Znał ten psalm bardzo dobrze. Zagłębił się już w nim 
raz w decydującym momencie swego życia, gdy wyniesiony został z pro
boszcza ludnej parafii robotniczej św. Barbary w Chorzowie do godności 
Biskupa Polowego Wojsk Polskich. Wydobył wtedy z tego psalmu swoje 
hasło i zawołanie biskupie, które brzmi: "Turris fortis - contra inimicum" 
- "Wieżą nie do zdobycia przez nieprzyjaciela -jest Pan" (Ps. 60,4). Teraz 
zaś, jak sam swoim domownikom z uśmiechem opowiadał, znalazł w 
nim najlepszy cytat do mowy pogrzebowej, którą można by wygłosić nad 
jego grobem. Cytat ten brzmi: "Ab extremis terrae ad Te damo, cum 
deficit cor meum" - "Z krańców ziemi do Ciebie wołam, teraz, gdy słabnie 
moje serce" (w. 3). I tak to było dosłownie, jak w psalmie napisano: Do 
północy Arcybiskup intensywnie pracował, przygotowywał bowiem mowę 
swoją, którą miał nazajutrz wygłosić na Soborze, potem nagle zasłabło 
serce i szybko skonał. Był do tego dobrze przygotowany nie tylko Spowie
dzią św., którą dwa dni przedtem odprawił, był do tego też przygotowany 
westchnieniem psalmisty: "Ab extremis terrae ad Te damo, cum deficit 
cor meum".

Śp. Ks. Arcybiskup Gawlina chętnie opowiadał o ciekawych epi
zodach swego bardzo urozmaiconego życia. Kiedyś mówił, że matka jego, 
gdy miał się urodzić, musiała uciekać z własnego domu, który zaczął się 
palić. Jej syn, Józef, przyszedł więc na świat w obcym domu. Ten szcze
gół życiowy z najwcześniejszego dzieciństwa wzięty, zmarły Arcybiskup 
często powtarzał: "Będę musiał bardzo wiele się tułać. Życie moje bę
dzie trudne, mozolne." Tak się też stało. Już gimnazjum musiał dwa razy 
zmieniać, m.in. i dlatego, że przyznawał się do polskości. Studiów teolo
gicznych tez nie skończył, gdyż po wybuchu I wojny światowej został za
ciągnięty do wojska. Dostał się do niewoli, święcenia kapłańskie otrzy
mał więc dopiero w 1921 r. we Wrocławiu. Po święceniach kilka tylko lat 
pracował spokojnie w duszpasterstwie na Górnym Śląsku. Następnie 
przeniósł się ze Śląska do Warszawy, by tam prowadzić założoną przez 
Episkopat Polski Katolicką Agencję Prasową. W 1931 r. został mianowa
ny proboszczem parafii św. Barbary w Chorzowie, wrócił jednak po dwóch 
latach znowu z Warszawy, ale już w charakterze biskupa polowego, które
go diecezja rozciągała się, że tak powiem, na całą Polskę, na wszystkie 
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garnizony wojskowe. W związku z tym Arcybiskup Gawlina przenosił się z 
miejsca na miejsce, by spełniać swoje obowiązki arcypasterskie.

Ten koczowniczy tryb życia wzmógł się jeszcze, gdy wojska pol
skie po klęsce 1939 r. walecznie biły się razem z aliantami na rozma
itych frontach II wojny światowej. Gdzie żołnierz polski stał i walczył, obo
jętnie czy w Europie czy w Azji, tam zjawiał się biskup połowy Józef Gaw
lina. Raz i drugi został ranny, mimo to ciągle był w drodze. W czasie wojny 
przeleciał przeszło milion kilometrów w powietrzu tylko po to, by być 
blisko swoich drogich żołnierzy. Rozumiemy teraz też i to, że arcybiskup 
Gawlina życzył sobie, by ostatecznie mógł być pochowany na Monte Cas
sino, wśród żołnierzy polskich, którzy okryli się nieśmiertelną sławą. 
Jesteśmy pewni, że to wkrótce nastąpi. Tam, na Monte Cassino, jest 
najwłaściwsze dla niego miejsce wiecznego odpoczynku.

Gdy zaś II wojna światowa skończyła się, poświecił się polskiej 
emigracji, rozrzuconej po całym świecie. Zaraz po zakończeniu działań 
wojennych odwiedził w Niemczech 400 obozów deportowanych Polaków. 
Był to ogromny wysiłek. Ale na tym nie poprzestał. Z Niemiec przenosił 
się do innych krajów Europy, do Ameryki i Australii, aby tylko przyjść z 
pomocą i pociechą biednym emigrantom polskim, z którymi czul się jak 
najściślej związany. Współpracował też z duszpasterzami emigracyjnymi, 
dla których wydal miesięcznik "Duszpasterz Polski za Granicą". Przez 
nich docierał do wielkiej rzeszy 7 milionów emigrantów polskich. Emigra
cja polska będzie to musiała sobie uświadomić, zwłaszcza gdy zauważy, 
jak trudno jest znaleźć poza Ojczyzną kogoś, któryby mógł zharmonizo
wać i pod wspólny mianownik katolicki i polski sprowadzić różne, nieraz 
sprzeczne i przeciwstawne, tendencje. Im więcej będziemy się oddalać w 
czasie od Zmarłego, tym bardziej będziemy doceniali Jego wielką rolę, 
jaką odgrywał w czasie wojny i w okresie powojennym, Jego zasługi dla 
emigracji polskiej, dla żołnierzy naszych, Jego poświęcenie się dla Ko
ścioła i dla Ojczyzny.

Trudno w tym krótkim słowie pośmiertnym omówić szczegółowo 
całe w różnorakie i doniosłe wydarzenia bogate życie zmarłego Arcybi
skupa. Nakreśliliśmy tylko najciekawsze i najbardziej charakterystyczne 
fakty i epizody Jego życia. Ale już z tego krótkiego szkicu biograficznego 
wynika, że nasz Zmarły był nieprzeciętną i wielką osobowością, która 
jest ozdobą i Kościoła i Polski. Gdy Arcybiskup niedawno obchodził 30- 
lecie otrzymania sakry biskupiej, wtedy Jego Emi-nencja Ks. Kardynał 
Prymas Stefan Wyszyński powiedział : "Arcybiskup Józef Gawlina jest 
postacią historyczną, związaną z II wojną światową i z okresem po niej 
następującym." To jest prawda, która wcześniej czy później ujawni się i 
uwy-pukli w dziejopisarstwie polskim. Studiujący tę postać powiedzą, że 
Arcybiskup miał dwa ideały życiowe: Kościół i Ojczyznę. Stały się one 
myślami przewodnimi i kierowniczymi w całości Jego poczynań. Wszyst
kie inne sprawy, które nie mieściły się w ramach Kościoła i Ojczyzny, 
Arcybiskup Gawlina z żelazną konsekwencją oddalał i odsuwał od siebie. 
Za wszelką cenę chciał bowiem pozostać wiernym Kościołowi i Ojczyź
nie, dla których to wartości żył, pracował i cierpiał.

Kościół i Ojczyzna! Zanim jeszcze Sobór Watykański II wysunął 
zagadnienie Kościoła, będącego głównym tematem dla swoich rozważań 
i uchwał, Ksiądz Arcybiskup Gawlina uczynił Kościół głównym tematem 
swojego życia i swojej działalności. Najgłębsze korzenie tej na wskroś 
katolickiej postawy tkwią w latach dziecięcych Józefa Gawliny, którym 
opiekowała się dobra i świątobliwa matka śląska. Potem sama Jego 
misja kapłańska i biskupia nakłaniały go do tego, ze zawsze wiernie 
służył swemu Kościołowi. Kościół o tym pamięta. Gdy arcybiskup Felici, 
sekretarz generalny Soboru ogłosił zebranym na Soborze biskupom na
głą jego śmierć, nazwał go "Verus Pastor", prawdziwie był pasterzem. 
Ojczyznę swoją kochał i dla niej działał, bo taka jest nasza polska trady
cja. Ale poza tą ogólną przyczyną istnieje Jeszcze specjalny powód, który 
pobudzał go do szcze-gólnie gorącej miłości Ojczyzny. Pochodził ze Ślą
ska, który przez 600 lat oderwany od Macierzy Polskiej, nie zapomniał 
swego języka i swojej Ojczyzny. Gdy ją na nowo odnalazł, gorąco Ją umi
łował. Może największą tragedią i bólem było dla niego to, że od 25 lat 
nie było Mu dane wrócić na "Ojczyzny łono". Tęsknił za Ojczyzną, Jak 
jeszcze w ostatnim liście o tym napisał. Tęsknota ta nie przerodziła się 
jednak w gorycz, lecz w coraz gorętszą miłość Ojczyzny. Gdy śp. Ks. 
Arcybiskup zaczął wydawać roczniki "Sacrum Polomae Millennium" wte
dy nieraz mawiał: "Chciałbym, aby w tym monumentalnym wydawnictwie 
ujawniło się to, co Kościół dał Polsce, a co Polska dała Kościołowi". W 
tych autentycznych słowach przejawia się jedna z doniosłych dążności 
Zmarłego Arcybiskupa, by Polska i Kościół wzajemnie się nie zwalczały, 
lecz raczej uzupełniały się, mile ze sobą współdziałały i współpracowały. 
Módlmy się za spokój duszy śp. Księdza Arcybiskupa Józefa. Czyńmy to 
często. Zachęcam też do odprawienia w Jego intencji Ofiary Mszy św. 
Teraz zaś powtórzmy za jedną z pokutnych antyfon, opartą na Księdze 
Tobiasza (Tb 3,3):

Wspomnij, Panie, na mnie, nie mścij się za grzechy nasze, i nie 
pamiętaj o naszych lub naszych ojców winach.
Amen.
Z: Wiadomości Archidiecezjalne, Katowice 9(1999) s. 405-408

Podał /c/
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300 LAT WSPÓLNOTY 
PARAFIALNEJ BRZEZIE - POGRZEBIEŃ 7™

24 czerwca 1760 roku majątek za kwotę 20.000 gulde
nów i 500 groszy wkładu pieniężnego kupił Antoni Leopold baron 
von Kalkreucht i Dulzig radca opawsko-jegerndorowski i prawny 
władca na Kijowicach Połomii, Klein - Hoschutz, Cienszkowitz, 
Witaslawitz, Grzędzinach i tańcach. Ponieważ wymieniony był 
bardzo zamożny, przeto przekazał majątek do zagospodarowa
nia i korzystania z niego swemu najstarszemu synowi Janowi 
Karolowi.

Młodszy baron poślubił 23 letnią Hiacentę, córkę podko
morzego hrabiego von Choltiz na Nassiedel. 1 sierpnia 1764 
roku kupiła ona od Rudolfa Józefa von Zawadzki i Polankego Kor- 
nowatz i obaj małżonkowie oddawali w zastaw majątki w Korno- 
wacu i Pogrzebieniu dnia 12 lutego 1770 r. Za kaucją na ręce 
powiatowego poborcy podatków Henrykowi Grimmowi z Racibo
rza.

15 października 1774 roku zmarł baron von Kalkreucht 
nie pozostawiwszy testamentu: wymieniony pozostawił wdowę 
Franciszkę Anatolię z domu Sack, 4 synów Jana Karola na Po
grzebieniu, Franciszka, Guido nadkomisarza i Antoniego, który 
później został porucznikiem. Pozostawił również 3 córki. Janetta 
w międzyczasie zmarła (24 stycznia 1774 r.). Owdowiałą barani
nę Pilati, od 1780 małżonkę pułkownika Fryderyka Krystiana 
von Wreden, Filipinę Antoninę - od 4 sierpnia wdowę po baronie 
Janie von Troiło zamężnej z Karolem von Manowskim w Górnej 
Rogoźni i wreszcie Wiktorię małżonkę Jana Józefa von Larisch na 
Niewiadomiu.

15 kwietnia 1775 roku syn baron von Kalkreucht zawarł 
ze swym rodzeństwem i uprawnionymi odnośnie dziedziczenia 
umowę, która została potwierdzona sądownie 22 lipca. Na tej 
podstawie odziedziczył on Pogrzebień za kwotę 18.500 gulde
nów. Majątek został mu przekazany 6 listopada: dziedzictwo obar
czone było kwotą 752 talarów na rzecz kościoła w Pogrzebieniu, 
oraz 200 guldenów na rzecz Franciszkanów w Raciborzu.

Baron Antoni von Kalkreucht poślubił 27 lipca 1737 r. 
Wdowę von Lippa córkę hrabiego Wengierskiego na Rybniku. 
Właściciel był pobożnym i zamożnym Panem. Osobiście modlił 
się nabożnie, odmawiał różaniec, a kiedy musiał ukarać podda
nego wówczas kara była związana zjakimś pobożnym zleceniem.

Dnia 22 września 1795 roku sporządził on w Pogrzebie
niu testament. W testamencie niezależnie od przeznaczenia pew
nych kwot na msze święte w różnych kształtach przekazał 500 
talarów dla kościoła i gminy w Pogrzebieniu, dla domu inwalidów 
w Rybniku oraz dla domu ubogich w Kluczborku. Przekazał on 
również wdowie Ritter, urodzonej Lippa która prowadziła mu go
spodarstwo domowe kwotę 100 florenów rocznie jako dożywo
cie. Jako jedynego dziedzica wyznaczył swego siostrzeńca Jana 
Nepomucena von Larisch, który niedawno ożenił się i mieszkał u 
mego, a każdemu z braci i siostrze Renacie powinien był wypła
cić 1000 talarów. Zmarł 3 marca 1800 r. O godz. 7.00 wieczo
rem i został pochowany w kościele. Złożony w magistracie w 
Raciborzu testament został otwarty jeszcze tego samego dnia a 
11 marca podany do publicznej wiadomości. Wdowa zmarłego 
ofiarowała 17 września 1777 r. Na obrazy stacyjne 100 gulde
nów. Z odsetek na utrzymanie drogi krzyżowej przeznaczono 2 
floreny, na jej odprawianie 1 floren, dla odprawiającego modlitwy 
zlecone 2 floreny, zaś dla organisty 1 floren. Na wieczną lampę 
przeznaczyła 300 florenów. 31 stycznia 1801 r. Zafundowała 32 
msze św. Za 500 guldenów, 23 listopada przeznaczyła w koście
le w Bieńkowicach 480 talarów na dzwonienie dzwonem konają
cym na pożegnanie Chrystusa, a następnego dnia odeszła do 
wieczności.
W roku 1796 z 25 chorych na ospę zmarło 9 zaś w całej parafii 
z 28 chorych zmarło 11.

cdn...
1. A. Weltzel: Chronik der Parochie Pogrzebią. Racibórz 1888. Tłumacze
nie: Paweł Lokaj, opracowanie Małgorzata Rother-Burek.

CHRZEŚCIJAŃSKIE PRZEŻYCIE WIELKIEGO POSTU !
W środę zwaną popielcową, rozpoczęliśmy nowy okres w 

Roku Liturgicznym zwany Wielkim Postem. I każdy z nas zauważa, 
że w kościele zapanował zupełnie inny nastrój niż jeszcze w ostat
nią niedzielę: na ołtarzach nie ma już kwiatów, szaty liturgiczne 
mają kolor ciemnego fioletu, nie zaśpiewaliśmy radosnego hymnu 
uwielbienia "Chwała na wysokości" i "Alleluja", a pieśni są pełne 
zadumy i powagi.

Dlaczego ten nastrój powagi ? Bo przygotowujemy się do 
przeżycia pamiątki Paschy Chrystusa, czyli przejścia przez mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie do nowego, uwielbionego życia. To przy
gotowanie się już od VI wieku trwa w całym Kościele 40 dni, na 
pamiątkę 40-dniowego pobytu Chrystusa na pustyni, który przygo
towywał się przez 40 dni do publicznej działalności i do swojej 
Paschy.

Nazwę swą zawdzięcza Wielki Post przede wszystkim prak
tykom pokutnym postu, które obok modlitwy i spowiedzi, zajmowa
ły poczesne miejsce. A był to post często bardzo surowy: Nie spo
żywano przez cały Wielki Post pokarmów mięsnych ani nie używa
no tłuszczów zwierzęcych. Wierność tej praktyce była tak daleko 
posunięta, że gospodynie w Środę Popielcową wypalały patelnie i 
inne naczynia kuchenne, aby w nich nie pozostała nawet odrobina 
tłuszczu.

A jak my przeżyjemy rozpoczynający się Wielki Post ?
Na pewno będzie miał charakter pokutny, chociaż w innym niż daw
niej kształcie: nasze posty nie będą tak surowe jak dawniej, bo 
oprócz abstynencji od pokarmów mięsnych w piątki, obowiązuje 
nas jeszcze tylko w Środę Popielcową, Wielki Piątek i w Wigilję 
Bożego Narodzenia /tylko dobrowolnie/ abstynencja od pokarmów 
mięsnych i post ilościowy. Ale za to odmówimy sobie: smakoły
ków, kosmetyków, różnych rozrywek kulturalnych, gier, zabaw, na
pojów alkoholowych, papierosów itp.

Po co te wyrzeczenia ? Otóż chcemy poprzez odmówienie 
sobie tych rzeczy, najczęściej nie złych, wzmocnić i zahartować 
naszą wolę, aby zapanować nad nienasyconymi zmysłami, wyko
rzenić wady i nałogi, czyli złe nawyki, by powstrzymać się od grze
chów i to nie tylko zewnętrznych, ale i w myślach oraz pragnie
niach. A to wszystko, aby poddać się działaniu i kierownictwu Du
cha Świętego w nas.

Podejmujemy te wyrzeczenia i po to, aby za zaoszczędzone 
w ten sposób pieniądze pospieszyć z pomocą innym potrzebują
cym. Te czyny miłości nazywają się jałmużną. Jednak obok tej ma
terialnej jałmużny nie może zabraknąć jałmużny "psychicznej" w 
formie uśmiechu, rady, pociechy duchowej polegającej na wspar
ciu w drodze do Boga. Najtrudniejszą formą jałmużny duchowej 
będzie przebaczenie bliźniemu dla Boga, który nam przebaczył i 
wciąż przebacza.

Wielki Post będzie też czasem ciszy, skupienia i modlitwy. 
I dla tego ograniczymy oglądanie programów telewizyjnych i słu
chania audycji radiowych, wyłączymy się z udziału we wszelkich 
zabawach i wieczorach rozrywkowych, me tylko tutaj, ale także gdy 
wyjedziemy poza teren naszej parafii, na przykład do sanatorium. 
Najsilniej kształtuje nas jako chrześcijan, prowadzi do autentycz
nej modlitwy i niejako popycha do czynów miłości słowo Boże czy
tane w rodzinie, słuchane we Mszy św. a także podczas misji.

Wielki Post to nie tylko czas szczególnej pracy nad sobą, 
czynów miłości i modlitwy i słuchania słowa Bożego, ale także czas 
przeżywania Chrystusowej męki i śmierci, która jest największym 
wyrazem Chrystusowej miłości ku nam. I dlatego już dzisiaj po
myślmy jak ułożyć sobie obowiązki, aby nie zabrakło nam czasu na 
Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale. Ukoronowaniem przeżycia Wielkie
go Postu jest spowiedź Wielkanocna, zgodnie ze słowami św. Paw
ła, który mówi "W Imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bo
giem".

Co Ci da takie przeżycie Wielkiego Postu ? Co będzie owo
cem takiego przeżycia tych dni ? Radość, ogromna radość wielka
nocna trwająca pięćdziesiąt dni, która jest udziałem w Chrystuso
wej radości. Ogromna radość, a jednak będzie to tylko przedsmak 
tej radości, którą mamy przeżyć u Pana. I dlatego niech atmosfera 
Wielkiego Postu na dobre zapanuje w twoim życiu, w twoim domu 
już od dziś, od teraz. . _______ Podał /c/
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"Rekwiem” dla pomnikowej "sosienki" i co dalej?
W obrębie swego rozległego geograficznie zasięgu sosna 

zwyczajna Pinus sylwestris L. rośnie na obszarach o bardzo róż
nych warunkach klimatycznych i występuje zarówno w ostrym, 
zimnym klimacie dalekiej północy, jak też w klimacie umiarkowa
nym środkowej oraz środkowo-wschodniej Europy. Ten gatunek, 
najczęściej spotykanego drzewa leśnego w Polsce, może żyć na 
glebach o różnej żyzności, jednak na suchych, ubogich piaskach 
rośnie nadzwyczaj wolno, nawet kiedy stoi samotnie i nie jest 
narażony na konkurencję innych drzew. Takie, niezwykle ciężkie 
warunki życia miała właśnie nasza brzeska sosna zwyczajna, 
zwana przez lud "sosienką", która niegdyś rosła, a po obumar
ciu igliwia stała jeszcze kilkanaście lat, jako niemy świadek hi
storii, na wzgórzu usytuowanym 252 metry n.p.m., czyli o 24 
metry niżej niż sąsiednie wzgórze 
Lipki. Teraz już nie stoi, a jej le
żące na ziemi, nadpalone i pocię
te resztki, marnieją ...

To niezwykłe drzewo, bar
dzo niegdyś szanowane, stało by 
sobie dalej przez wiele lat, gdyby 
nie to, że ścieżki edukacji ekolo
gicznej i regionalnej nie wyszły 
jeszcze spoza bram brzeskiej 
szkoły oraz gdyby nasi dzielni ra
ciborscy strażacy nie posiadali 
pilarki spalinowej i gdyby tylko 
ktoś wcześniej zechciał ich poin
formować o PRAWNEJ ochronie 
starych i zabytkowych drzew, 
zwłaszcza pomników przyrody... 
Czyżby "nasze gibkie fojermany" 
zawsze i metodycznie burzyli 
palące się, zabytkowe domy po to, 
aby szybciej i skuteczniej zlikwi
dować ogień na dachu i tym sa
mym nie dopuścić do ponowne
go pożaru zabytku?

Warto czytelnikom "Para
fianina" przypomnieć jakiej wartości przyrodniczej obiekt znisz
czono. Stojąca przy ul. Sosienkowej 18 i górująca nad Brzeziem, 
co najmniej od pierwszej połowy XIX wieku, sosna zwyczajna była 
jedynym drzewem iglastym - pomnikiem przyrody - w granicach 
miasta Raciborza i figurowała w rejestrze Wojewódzkiego Kon
serwatora Przyrody pod numerem 129, od dnia 7. sierpnia 1963 
r. Wtedy drzewo miało 1,88 m. obwodu pnia, mierzonego na 
wysokości 1,3 m. od powierzchni gruntu oraz 13 m. wysokości. 
Jego, wiek określono (w tym samym roku 1963) na około 150 
lat. Jako zarządcę terenu wymieniano - K. Klinik, a jako właści
ciela gruntu i drzewa - A. Kapuścika. W 1962 roku najznakomit
szy polski dendrolog wszech czasów S. Białobok sporządził i 
opublikował listę najpiękniejszych i najwartościowszych przyrod
niczo sosen zwyczajnych rosnących w naszym kraju, na której to 
liście swoje należne miejsce znalazła również brzeska "sosien- 
ka". Jednakże, już po prawnym i naukowym usankcjonowaniu 
wartości przyrodniczej, stojąca na nieużytku sosna była podko
pywana przez pazernych pozyskiwaczy darmowego żwiru, co spo
wodowało jej późniejsze uschnięcie... W 1992 r. pracownicy 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w czasie wizji terenowej, 

Zdjęcie sosienki z lat 60-tych 
owadów spłonęło!) 
zmu...?

przy martwym już drzewie, stwierdzili niezwykle rzadkie zjawisko 
anomalii w budowie anatomicznej drewna tej sosny, a mianowi
cie silny skręt włókien, który jednak nie był przyczyną śmierci 
drzewa. Profesor W. Włoch nie zdecydował się na wycięcie z 
jego pnia prób drewna do badań laboratoryjnych, gdy tylko po
znał wartość historyczną tego obiektu i dowiedział się o estymie 
jaką wzbudza on u mieszkańców Brzezia i okolicznych miejsco
wości. Jaka szkoda, że o tej czci, szacunku oraz poważaniu nikt 
nie powiedział podpalaczom i strażakom...

Dokładne badania próbek, pobranych już po ścięciu nie
szczęsnego drzewa, wykazały, że żyło ono niecałe dwieście lat, a 
jego drewno było nadzwyczaj silnie wysycone żywicą (stąd jego 
łatwopalność i "sukces" szkolnych piromanów!). Jednakże wła

śnie to przesycenie żywicą zabez
pieczało nie spróchniałą za życia 
część pnia sosny i jej grubsze ko
nary przed dalszą zgnilizną, tym 
bardziej, że dziuplastość pnia za
pewniała dobrą wentylację, która 
jak wiadomo ogranicza działalność 
grzybów rozkładających drewno. 
Pień sosny, chociaż martwy i pu
sty był jednak domem dla niektó
rych ptaków, które w nim gnieździ
ły się corocznie, zaś na zimę chro
niły się w nim motyle i inne poży
teczne owady. Jeszcze dzisiaj 
można zobaczyć nadpalone ptasie 
wyściółki gniazdowe w resztkach 
po pociętym pniu... Latem też licz
ne dziuple, jakie miała ta sosna, 
umożliwiały dzienny sen i wypoczy
nek nietoperzom - ssakom praw
nie chronionym i u nas już nieste
ty rzadkim. Właśnie z powodu nie
dostatku dziuplastych drzew! Ileż 
to pożytecznych organizmów stra
ciło swoją siedzibę (a zimujących

z powodu jednego aktu głupoty i wandali-

Z chwilą utworzenia powiatów dokumentacja dotycząca 
wszystkich pomników przyrody naszego terenu spłynęła z Urzę
du Wojewódzkiego w Katowicach do Urzędu Powiatowego w Raci
borzu, ponieważ zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z 
dnia 5. czerwca 1998 r. (art. 4.1. ppkt.13) "w zakresie ochrony 
środowiska i przyrody powiat wykonuje określone ustawami za
dania publiczne o charakterze ponadgminnym". Jak widać refor
ma administracyjna i ustawowe zapisy nie przyniosły korzyści 
również i naszej zabytkowej sośnie - pomnikowi przyrody!

Jednakże szukanie winnych zaistniałej sytuacji nie jest 
bynajmniej działaniem konstruktywnym, dlatego warto zastano
wić się co uczynić, aby chociaż częściowo naprawić błędy. Oczy
wiście trzeba pilnie poprowadzić "modne" ścieżki edukacji eko
logicznej i regionalnej poza opłotki brzeskiej szkoły, a w miejscu 
po zniszczonej, unikatowej sośnie, posadzić nową, ponieważ ro
snąca tam już od kilku lat mała sosenka jest nie tylko rachitycz
na, ale i NIEWIADOMEGO, pochodzenia genetycznego. Trzeba

Dokończenie na str. 7 
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się więc dobrze zastanowić JAKIE drzewko posadzić?
Nieopodal na gruncie należącym do p. Gawliczka rośnie 

kilkudziesięcioletnia sosna zwyczajna, która pozostała przy ży
ciu, jako jedyna, z wielu samosiejek wyrosłych z oskrzydlonych 
nasion przeniesionych tam, północnym wiatrem, od pomnikowej 
sosny. Wiedzą o tym wszyscy starsi okoliczni mieszkańcy. Tej 
dużej sosny, niewątpliwej córki sosny - pomnika przyrody, nie da 
się już przesadzić... Warto więc poprosić naszych, obytych z 
przebywaniem na wysokościach, raciborskich strażaków o ze
rwanie z wierzchołka tej sosny - córki, kilkudziesięciu młodych 
szyszek i przekazanie ich fachowcom do pilnego wyhodowania 
sosen - wnuczek. Trzeba to zrobić jeszcze w miesiącu lutym lub 
na początku marca br., gdyż później nasiona wypadną i rok ho
dowli będzie stracony. Tylko w ten sposób ekotypowe cechy na
szej nieistniejącej już "sosienki" nie przepadną, a tym samym 
nie zostanie zubożona ogólna pula zasobów genetycznych rodzi
mej flory drzewiastej. Sprowadzenie i posadzenie nawet najwięk
szej i najokazalszej sosny zwyczajnej pochodzącej z obcego tere
nu nie jest na pewno działaniem "ekologicznym"...

Zanim jednak wyhodowana zostanie właściwa następczy
ni zniszczonej sosny warto zaproponować archeologom przeba
danie wierzchołka wzgórza, ponieważ istniejąca na nim roślin
ność wyraźnie wskazuje na jego nienaturalne ukształtowanie. Być 
może był w tym miejscu kurhan z pochówkami ciałopalnymi, lub 
też były usytuowane wczesnosłowiańskie umocnienia obronne 
albo obserwacyjne? Zabytkowa sosna została nieroztropnie zwa
lona, nowej jeszcze nie ma, a więc jest OKAZJA do bezszkodo- 
wych wykopów badawczych... Warto przypomnieć, że penetrują
cy naszą rodzinną ZIEMIĘ, jeszcze przed II wojną światową, wiel
ki archeolog prof. Józef Kostrzewski przypuszczał, że kopiec 
dziwnie usytuowany na granicy trzech wsi: Lubomia, Grabówka i 
Syrynia jest.. kurhanem. Nie zdecydował się on jednak poszu
kiwać w nim pochówków ciałopalnych, ponieważ na szczycie kop
ca - domniemanego kurhanu - rosła potężna lipa, którą należało
by zniszczyć. Profesor uszanował nasz zabytek żywej przyrody, 
lecz Armia Czerwona nie.... Lipa z "ustrzeloną" przez artylerię 
połówką pnia przewróciła się więc w czasie burzy w latach sześć
dziesiątych naszego wieku. Przy jednej okazji można by więc prze
badać archeologicznie i ten obiekt!

Niżej podpisany, gdy zamknie powieki "oczyma wyobraź
ni widzi", tak jak kiedyś widział z okna swego domu rodzinnego, 
dwa szczególne miejsca: na południu lipę na kopcu za Lubomią, 
a na zachodzie parasolowatą sosnę na wzgórzu za Lipkami oraz 
słyszy pouczający głos swojej starki - "synek pamiyntej se dycki 
- te dwa stromy som świynte i bezto namalowali je na mapach. Z

12.01.2000

SZANOWNI MIESZKAŃCY DZIELNICY BRZEZIE

Z uznaniem chcę podziękować i pogratulo
wać Mieszkańcom Dzielnicy Brzezie, za solidarną 
i aktywną postawę w akcji zbierania plastikowych 
opakowań. Dzięki, Wam, w okresie ostatnich 6 
miesięcy, udało się zebrać aż 1000 kg tego 
rodzaju odpadów. Poprzez zrozumienie rangi 
sprawy, czego dowodem jest ilość zebranych 
surowców wtórnych osiągnęliśmy dwie korzyści. 
Pierwsza to ochrona środowiska, a druga, równie 
ważna to - ekonomiczna, umożliwiająca wtórne 
wykorzystanie zebranych odpadów! 
Zaangażowanie Państwa w tym przedsięwzięciu 
zachęciło nas do wprowadzenia takiej zbiórki na 
terenie całego miasta.

Pozostajemy w oczekiwaniu na Państwa 
niezmienne zaangażowanie i solidarność, które to 
cechy niewątpliwie będą godnym do naśladowania 
wzorem dla innych mieszkańców Raciborza.

Z wyrazami szacunku 
Prezydent Miasta 
Andrzej Markowiak

sosieynki, jak se jom bodnie ciecze krew. A tyn co to uczyni 
pryndko umrze...

Tak było w 
czasach, gdy nikt nie 
wiedział co to eduka
cja ekologiczna i re
gionalna!

Jeszcze do 
niedawna, z tego 
samego okna co nie
gdyś, niżej podpisa
ny prawie codziennie 
obserwował charak
terystyczną sylwetkę 
"sosienki". Już na
stępnego dnia, gdy 
ona padła, z bijącym 
mocno sercem szyb
ko sprawdził co się 
tam zdarzyło... Te
raz pyta "osoby 
urzędowe", za po
średnictwem łamów Spotkanie pod sosienką 23.05.1998

"Parafianina" co One uczyniły, aby tak się nie stało.
Jan Duda

Podziękowania
Dla p. doktora Dudy znawcy przyrody za bezintere

sowne przesłanie artykułu.
W kontekście wypowiedzi zawartych w poniższym artyku
le warto nadmienić, że w społeczności brzeskiej dużym 
zainteresowaniem i poparciem cieszy się zamysł „odbu
dowy” pomnika - symbolu naszej miejscowości.

_________ /m/.
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ŻYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
Sakrament chrztu św. Przyjęło w:
1998 r. - 28 dzieci -14 chłopców, 14 
dziewczynek
1999 r. - 28 dzieci -17 dziewczynek, 11 
chłopców

14. Jambor Denis
15. Skrzyszowska Jessica
16. Przegendza Artur
17. Knura Wanessa
18. Pacharzyna Rafał
19. Orc Aleksandra
20. Fiołka Mateusz
21. Stasierowski Aleksander
22. Dudek Tomasz
23. Wiktor Marzena
24. Obruśnik Krzysztof
25. Bożyński Kamil
26. Zielonka Michalina
27. Szamara Aneta 
28J<ampka Julia

Sakrament bierzmowania przyjęło 66 osób 
12 marca 1999 r. bierzmował Ks. Biskup 
Gerard Bernacki

Do I komunii św. Przystąpiło w:
1998 r. - 29 dzieci w tym 15 dzieci do wczesnej komunii św.
1999 r. 25 dzieci w tym 11 dzieci do wczesnej komunii św.

Liczba rozdzielonych komunii św. w:
1998 r. 106.370 w kościele 92.156, w klasztorze 9.686
1999 r. - w kościele 87.360, w klasztorze 7.972

Do I komunii św. w tym roku przystąpią dzieci
21 maja o godz. 10.30

Sakrament chorych przyjęło w:
1998 r. 14 chorych, odwiedzonych w domach 172
1999 r. 30 chorych, odwiedzonych w domach 184

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

Sakrament małżeństwa w:

6. Kubenko Dariusz lat 23 ul. Abp. Gawliny 25
7. Płaczek Paweł lat 73 ul. Stawowa 9 ifL , ~ln~r
8. Kubala Gartruda lat 82 ul. Czogały 2
9. Jędrośka Nikodem lat 66 ul. Tulipanowa 1
10. Bugdol Kunegunda lat 80 ul. Abp.Gawliny 10
11. Fiołka Hubert lat 63 ul. Por. S. Myśliwca 44
12. Szpilka Zygfryd lat 57 ul. Bitwy Olzańskiej 8
13. Fiołka Alojzy lat 76 ul. Wygonowa 32
14. Peter Zygmunt lat 61 ul. 3-go Maja 66 Syrynia
15. Pacharzyna Henryk lat 55 ul. Brzeska 39
16. Skatuła Mirosław lat 34 ul. Por. S. Myśliwca 11
17. Mandrysz jakub lat 89 ul. Abp. Gawliny 2
18. Starok Józef lat 85 ul. Wygonowa 9
19. Bugdol Maria lat 78 ul. Kruczkowskiego 10
20. Lizak Gertruda lat 65 ul. Malinowa 8
21. Solich Franciszek lat 79 ul. Olszynkowa 6
22. Płaczek Alfred lat 59 ul. Pogrzebieńska 87
23. Botorek Józef lat 60 ul. Pogrzebieńska 73
24. Stawinoga Leon lat 78 ul. Jagielnia 8
25. Ks prób. Alojzy Ostrowski lat 66 ul. Piekarska 124, Piekary
26. Kubenka Horst lat 63 ul. Stawowa 13
27. Koczwara Adam lat 59 ul. Pogrzebieńska 74
28. Miczajka Urban lat 38 ul. Brzeska
29. Błaszczok Aniela lat 88 ul. Wygonowa 4
30. Cuber Józef lat 54 ul. Por. S. Myśliwca 23
31. Dorna Jadwiga lat 80 ul. Pogrzebieńska 81
32. Sekuła Alojzy lat 77 ul. Wygonowa 23

W tym roku pragniemy pomalować kościół oraz odnowić ławki. 
W ubiegłym roku odnowiony został przedsionek kościoła oraz 
sanitariaty przy kościele.

Słowa szczerego podziękowania do wszystkich moich współ
pracowników i Ks. Kanonikowi Józefowi Copowi za wspaniałą 
pomoc w pracy duszpasterskiej, za trud redagowania naszego 
pisma "Brzeskiego Parafianina" oraz współredaktorom 
Małgorzacie i Florianowi Burkom.

Bóg zapłać za katechizację siostrze przełożonej 
Imeldzie Gawlas, siostrze organistce Annie, siostrze 
zakrystiance Innocencie, za troskę o zakrystię i kościół.

1998 r. zawarło sakramentalny związek małżeński 16 par
1999 r. zawarło sakramentalny związek małżeński 15 par
8. Hanczuch Adrian Korzenek Bogusława
9. Ploszka Andrzej Nowak Marta
10. Pytlik Bogusław Niestrój Bożena
11. Kaczyński Artur Pacharzyna Anna
12. Cichoń Sebastian Jęczmionka Mariola
13. Psota Grzegorz Kszuk Zuzanna
14. Piechula Leszek Niestrój Violetta
15. Bożygórski Arnold Polak Zuzanna

Odwołani do wieczności w:
1998 r. 28 osób
1999 r. 32 osoby
1. Trojan Helena lat 62 ul. Zborowa 6B/4
2. Drożdżok Emil - lat 91 ul. Widokowa 2
3. Koczor Henryk lat 56 ul. Gajowa 8
4. Trześniowska Aniela lat 73 ul. Rybnicka 105
5. Kłobuch Zagfryd lat 69 ul. Gajowa 18

Mojej rodzonej siostrze Cecylii za pracę na probostwie.

Panu Henrykowi Błaszczok naszemu grabarzowi i jego 
współpracownikom.

Ministrantom młodszym i starszym za trud służenia do mszy św. 
Radzie Parafialnej, Zespołowi Charytatywnemu za troskę o ludzi 
starych i niepełnosprawnych.

Panom: Waldemarowi Świerczkowi i Markowi Orc za zbieranie 
ofiary w kościele. Naszemu chórowi,
Pani dyrygent dr Aleksandrze Gamrot.
Scholi oraz Dziecim Maryi.
Palaczom w kościele Henrykowi Pacharzynie i na probostwie 
Herbertowi Reclikowi.
Bóg zapłać za każdy gest życzliwości względem nas.

Ks. Proboszcz
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