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To miłość sprawiła, że Bóg stał się człowiekiem. Dlatego klęcząc przy 
żłóbku Bożego Dzieciątka z zauf 
wielką łaskę i zanosimy z serca
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prawdziwym narodzeniem Boga 

Niech Nowonarodzony Pa 
serca radością i pokojem, ni 
silni jego siłą i miłosierni ||

iznością czerpiemy tę 
modlitwę, za 

Ji s o r ó w i 
odzenic było 

naszych sercach.
napełni Wasze 
sprawi, że będziecie 

miłosierdziem.
Niech spotkanie z Dzieciątkiem Cl zjednoczy Was i Wasze 
rodziny i uświadomi, że natchnienia, które słyszymy w naszych sercach i 
czyny miłości sąjedyną drogą, którą warto kroczyć.

Ks. Proboszcz i Redakcja



Pan Jezus w żłóbku
To normalne, że człowiek od czasu do czasu patrzy w lustro. 

Bo musi wiedzieć, czy ma czystą twarz, czyste i niepomięte ubranie, 
czy może w takim stanie wyjść na ulicę, pójść do pracy czy szkoły i 
kościoła.

Ale ważne jest nie tylko ciało. Byłoby dobrze gdyby człowiek 
patrzył także na to, jak wygląda jego dusza. Do tego potrzebne jest 
nieco inne "lustro". Może nim być Chrystusowa Ewangelia, mogą 
być Święta Bożego Narodzenia, w których ciągle przed oczyma staje 
Chrystus lub Maryja, którzy zostawili nam wzór życia i wiary. 
Niech dni Bożego Narodzenia, rozważania świąteczne, staną się 
dla nas czasem poznania swego życia, czasem widzenia siebie w 
prawdzie. Bo od tego zaczyna się budowanie prawdziwego 
człowieczeństwa.

W nocy na pasterce i w czasie Mszy świętych w Boże 
Narodzenie, będziemy słuchać opowiadań ewangelicznych o 
Betlejem, o stajence, o pasterzach i jak w "lustrze" poznawać życie 
Jezusa, Maryi i Józefa.

Ostatni dzień przed Bożym Narodzeniem jest już bardzo 
radosny. Bo przecież każdy z nas przypomina sobie, że Bóg nas 
tak bardzo kocha, że staje się Dzieciątkiem i rodzi się w ubogiej 
stajence, jako Bóg - Człowiek. Zjawia się wśród nas, byśmy mogli 
zrobić największą karierę: stać się Dziećmi Bożymi, zaproszonymi 
do Nieba. Tradycje związane z tym świętem są dla nas "lustrem" i 
mają nam o tym przypominać.

W rodzinie Tomka, Natalii i Hani pilnie przestrzegano 
wszystkich zwyczajów. Opowiem jak to było u nich rok temu na 
święta.

Tomek podjął się zdobyć sianko. Kilka dni wcześniej poszedł 
do rolnika skąd z triumfem przyniósł torbę siana. Gospodarz 
życzliwie potraktował jego prośbę. To sianko umieszczone pod 
obrusem w czasie Wigilii trochę przypominało żłobek. Od rana w 
Wigilię przystroili choinkę. Kilka bombek było zbitych, więc uprosili 
babcię o pieniądze i uzupełnili te braki. Natalia tego roku szykowała 
szopkę, ale Tomek, jako starszy brat, trochę jej pomógł. Figurki 
pasterzy, palmy i owieczki pięknie wyglądały . Maleńka laleczka, 
jako dzieciątko, wyciągała rączki ze żłóbka z siankiem. Figura 
świętego Józefa dobrze się przechowała, ale Matce Boskiej Natalia 
uszyła nowy, niebieski płaszcz.

Każdy z domowników miał tego dnia swe tajemnice, bo 
starym zwyczajem, dla każdego szykował jakiś, choćby maleńki 
prezent. Na białym obrusie, na talerzu umieszczono opłatek. Mała 
Hania, gdy go zobaczyła zapytała, czy się przed nim klęka. Wyjaśnili 
jej, że to jest chleb, który przypomina miłość Boga, który w Komunii 
Świętej staje się naszym pokarmem. Tym opłatkiem będą się dzielić 
przy składaniu życzeń, na znak wzajemnej życzliwości.

Tomek zaczął ćwiczyć czytanie z Ewangelii, ale tatuś 
powiedział, że to należy do ojca rodziny. Natalia przypomniała, że 
opis Bożego Narodzenia czyta się przed samą Wigilią, przed 
dzieleniem się opłatkiem.

Tomek wyszukał w śpiewniku kolędy i miał pilnować, by 
trochę sami pośpiewali, a nie tylko korzystali z radia i magnetofonu. 
Tak im ksiądz poradził.

Siostra katechetka bardzo prosiła, aby prawdziwy żłobek 
był w'sercu i żeby nie był pusty. Dlatego już dzień wcześniej Natalia 
i Tomek poszli do spowiedzi. Przed samą Wigilią byli sami z 
rodzicami w kościele. Tylko Hania nie przystąpiła do Komunii 
Świętej, bo jeszcze była mała.

O Wigilii można by dużo opowiadać, ale wystarczy 
powiedzieć, żęto była sama radość. Dziadkowie i rodzice poszli na 
pasterkę a dzieci prosiły, by kolorowe lampki świeciły się na choince, 
gdy będą zasypiały.

Takie to Święta były u Tomka, Natalii i Hani rok temu. A w 
tym roku? Życzę Wam, by Pan Jezus też był z Wami, w Waszych 
sercach i rodzinach.

___________ /C/ 
24.12.2000 Nr 4 (48)

Oto Wasz Zbawca przychodzi
W uroczystość Bożego Narodzenia powraca urok każdego 

ludzkiego dzieciństwa. Powraca radość pierwszego oddechu, 
pierwszego płaczu i uśmiechu, pierwszego spojrzenia na matkę. 
Potem radość pierwszego słowa, pierwszego kroku, pierwszej myśli.

Czy to jest wszystko, co się kryje pod nazwą Boże 
Narodzenie? A może to, co ładne i nastrojowe, spokojne i swojskie 
jest tylko chwilą pogodnego nastroju w naszych trudnych czasach. 
Czy bożonarodzeniowa radość i pokój są tylko nastrojem, w który 
uciekamy jak w jakąś złudę, czy też świętym znakiem rzeczywistego 
wydarzenia, ku któremu zmierzamy z odwagą serca, aby dokonało 
się ono także w nas.

Boże Narodzenie jest wielką tajemnicą. Gdy nadeszła pełnia 
czasu Syn Boży przychodzi na świat w ubóstwie, w pokorze, bez 
żadnego splendoru, zrodzony z niewiasty. Serce i rozum wypełnione 
pychą nigdy tego nie zrozumie.

Jest środek nocy, najdłuższej nocy w roku. I oto pośrodku 
tej nocy słyszymy głos z nieba. Niebo nachyliło się ku ziemi, która 
wydaje owoc wspaniały. W tę noc "niebo ziemi a ziemia niebu - ślą 
życzenia". Tej nocy jesteśmy podobni do pasterzy, którzy opuścili 
wszystko i przybyli do Betlejem, aby spotkać Światłość zrodzoną 
ze Światłości. Pasterze ujrzeli i uwierzyli. Czy rozumiemy, że to, co 
tej nocy się dzieje, jest dostępne tylko przez wiarę ? To nowo 
narodzone Dziecię jest Bogiem. Przychodzi na świat dla naszego 
zbawienia.

Idziemy w kierunku wskazanym nam przez pasterzy, do 
Betlejem, aby tam oddać pokłon narodzonemu Synowi Bożemu. 
Ale Betlejem - poi hebrajsku- "Dom Chleba" -jest w naszym kościele 
parafialnym, bo to święte miejsce, gdzie się gromadzimy, staje się 
dla nas Domem Chleba. Patrzymy na Jezusa oczami wiary. To jest 
nasz Bóg i Pan, który narodził się dla naszego zbawienia. Przeżyjmy 
dzisiaj na nowo tę tajemnicę.

/C/

Informacja
W związku z reformą Służby Zdrowia zachodzi konieczność 

dostosowania naszej Przychodni - popularnie mówiąc Ośrodka 
Zdrowia w Brzeziu, do zaleceń i wymogów w myśl tejże reformy. 
Z tej to przyczyny zachodzi konieczność w terminie do trzech lat 
przenieść pomieszczenia Przychodni na parter z zachowaniem 
wyznaczonych zaleceń SANEPIDU, dostosowaniem pojazdów itp.

Na inwestycję tego typu w chwili obecnej brak pieniędzy 
zarówno w mieście jak i w powiecie. Radni naszej dzielnicy widzą 
konieczność powołania lokalnej grupy inicjatywnej w celu zdobycia 
odpowiednich funduszy na remont i modernizację Ośrodka Zdrowia 
w dzielnicy Brzezie.

W obecnej sytuacji zachodzących przemian społecznych 
stawia się na inicjatywy samorządowe. Istnieje Regulamin Programu 
Partnerstwa Lokalnego, w myśl którego, grupy mieszkańców 
samoorganizujące się wokół zgłaszanych inicjatyw lokalnych, po 
spełnieniu odpowiednich kryteriów, w tym współudział w kosztach 
realizacji projektu na poziomie minimum 25% (środki finansowe 
robocizna, materiały), mogą starać się o dofinansowanie podjętego 
zadania.

Czy stać nas w Brzeziu na podjęcie takiej inicjatywy w celu 
"ratowania" naszego Ośrodka Zdrowia? Decyzję musimy podjąć 
sami. Po nowym roku zorganizowane zostanie zebranie 
mieszkańców aby dać odpowiedź w tej ważnej a zarazem trudnej 
sprawie.

Małgorzata Burek
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Na pielgrzymkowym szlaku w Roku Jubileuszowym
W drugim numerze Brzeskiego Parafianina przedstawiono Jubileuszową pielgrzymkę dekanatu pogrzebieńskiego 

do Kościoła Jubileuszowego w Pszowie. W numerze trzecim br. opisana został pielgrzymka do Rzymu w dniach 20 
maja do 3 czerwca 2000. Dziś przedstawiamy kolejne miejsca pielgrzymowania naszych parafian.

Pielgrzymowanie do Piekarskiej Pani!
Piekary Śląskie jest miastem 

znanym na Górnym, Śląsku z 
Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej 
oraz z Kalwarii wybudowanej w 1890 
roku na wzór Męki Pańskiej. Wielbienie 
Matki Piekarskiej datuje się od XVII 
w. tj. od około 1659 roku. To kapłan 
diecezji krakowskiej Jakub 
Raczkowski, proboszcz w Piekarach w 
czasie restaurowania zdewastowanego 
kościoła w 1659 roku przeniósł piękny 
obraz Matki Bożej z ołtarza bocznego 
do ołtarza głównego. Z jego notatek 
wynika, że do tego działania zmusił go 
miły zapach wydobywający się z tego 
malowidła. Jak podkreślają zachowane 
dokumenty, z tego względu doszło do 
"wybuchu'' kultu Matki Bożej w

Piekarach, czczonej w obrazie uznawanym za święty lecz jeszcze nie cudowny. 
Do kościoła drewnianego pochodzącego z 1303 roku zaczęły przychodzić 
pielgrzymki rozsławiając imię Maryi, zdążały z daleka - aż z okolic Opola.

Potwierdzeniem niezwykłości obrazu miał być zaobserwowany 
piętnaście lat później fenomen meteorologiczny. W dżdżystą noc roku 1663 
o godzinie trzeciej nad ranem dwaj duchowni ks. J. Roczkowskii ks. A. 
Wiercioskowicz, zauważyli "dwa światła na kształt świec", które z "Górki 
Cerekwicą zwanej spadały ku kościołowi w Piekarach i znowu się wznosiły 
w górę, wstępując i zstępując całą godzinę. Po tym okresie zanotowano 
wiele łask i uzdrowień za wstawiennictwem do Piekarskiej Pani.

W latach następnych kult do Matki Bożej rozwijał się spontanicznie, 
przez różne społeczności religijne, w zależności od sytuacji społeczno- 
politycznej i zasobów materialnych wierzących. Nie były to jeszcze 
zorganizowane pielgrzymki w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, ale 
żywiołowe i spontaniczne odwiedzanie obrazu.

Z naszego terenu do Piekar ze względu na znaczną odległość i 
trudności komunikacyjne było niewiele pielgrzymek. Parafianie brzescy 
pielgrzymowali na Górę Świętej Anny i do Częstochowy.

Wyjazd do Piekarskiej Pani na coroczne zjazdy mężczyzn 
organizowane po ll-giej wojnie światowej przez bp diecezji katowickiej 
Adamskiego, zapoczątkowali brzescy kolejarze, którzy z jednej strony są 
znani z wielkiego przywiązania do Najświętszej Marii Panny, a nadto 
dysponowali biletami wolnej jazdy. Nestorami - pielgrzymami byli: Kazimierz 
Darowski, Serafin Bugdol, Józef Trompeta, Konrad Gołeczka, Rudolf Malon, 
Wiktor Fiołka. Do grupy tej w latach 60-tych dołączyli: Józef Opolony, Jan 
Fojcik, Edward Zychma, Teodor Starok, i Rafał Polak. Były to wyjazdy związane 
z dużymi trudnościami, gdyż oprócz zorganizowania samego wyjazdu, po 
drodze napotykano dość często na kordony milicji, która z polecenia 
ówczesnych władz miała za wszelką cenę zniechęcić mężczyzn do 
pielgrzymowania do Piekarskiej Pani. Na nic się to jednak nie zdało, gdyż 
"chłopy" i tak znalazły z tego wyjście i dość często wysadzani z autobusów, 
i zatrzymywanych pociągów, na miejsce utrudzeni docierali piechotą.

Dogodniejsze skomunikowanie z Piekarami, posiadanie własnych 
samochodów, zachęciło na coroczne pielgrzymowanie coraz więcej mężczyzn 
a nawet całych rodzin.

Z naszej parafii oprócz wyżej wymienionych prawie co roku na zjazd 
wyjeżdżają: Wiktor Malon, Henryk Malon, Józef i Henryk Błaszczok, Emil 
Kapuścik, Werner Błaszczok, Wilhelm Bauer, Franciszek Demanet, Benedykt 
i Jan Opolony.

Każdy zjazd mężczyzn ma swoją myśl przewodnią, na którą miały 
dość często wpływ aktualne stosunki społeczno-gospodarcze w naszym 
regionie. W latach 60-tych między innymi w 1965 roku ponownie koronowano 
obraz Matki Piekarskiej /pierwsze koronowanie nastąpiło 15 sierpnia 1925 
roku/ W 1966 roku ■ to 1000 lat Chrztu Polski i odwiedzenie Matki 
Piekarskiej przez Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego.

W latach siedemdziesiątych organizowane przez bp Herberta 
Bednorza nabrały wydźwięk ogólnopolski i można rzec światowy. Do Piekar 
zdązali pątnicy, księża i biskupi z różnych stron Polski i świata. W tym 
okresie przez 14 lat z rzędu Homilię w Piekarach głosił kardynał Karol 
Wojtyła, który apelował do ówczesnych władz o rozwiązywanie drażliwych 

spraw na drodze prawdziwego dialogu władzy ze społeczeństwem. Biskup 
Herbert Bednorz zwany biskupem robotników nawoływał do godnego 
traktowania ludzi pracy, do likwidacji pracy w niedzielę i święta. Ludz'i pracy 
na Górnym Śląsku poddał opiece Piekarskiej Pani, którą w 1981 roku 
pierwszy raz nazwał "Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej".

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w związku 
ze zmianami politycznymi w naszym kraju, w corocznych zjazdach mężczyzn 
zaczęli uczestniczyć przedstawiciele władz państwowych i organizacji 
społecznych. W 1989 roku pierwszy raz do Piekar przybył Lech Wałęsa.

Uczestnictwo w zjazdach jest wielkim przeżyciem, wspólnie w jednym 
czasie do Matki Piekarskiej swoje modły wznosi około pół miliona mężczyzn 
w obecności dużej ilości kardynałów i biskupów oraz setki księży. W 
tegorocznej pielgrzymce jubileuszowej również nie zabrakło mężczyzn z 
Brzezia. Co roku do pielgrzymów zwraca się ze swoimi pozdrowieniami Papież 
Jan Paweł II. Oby naszym mężczyznom nie zabrakło sił i zdrowia do dalszego 
pielgrzymowania.

Edward Zychma

Medziugorje
W Roku Jubileuszowym brzescy parafianie pielgrzymowali także do 

Medziugorje. Ta mała wioska w zachodniej Hercegowinie słynie z objawień 
Matki Bożej, które Kościół może zatwierdzić dopiero po ich zakończeniu. 
Maryja prosi o modlitwę różańcową, częste i pełne uczestniczenie w 
Eucharystii, czytanie Biblii, post, miesięczna spowiedź.

W ciągu ostatnich 19 lat przybyło tam miliony pielgrzymów z całego 
świata, aby odnaleźć pokój, swoje człowieczeństwo i przynależność do Boga.

Nasi parafianie pielgrzymowali do sanktuarium Królowej Pokoju w 
4terminach: 1-8 lipca, 11-19 sierpnia, 19-27 września, 14-22 października. 
Najliczniejszą była grupa sierpniowa, ponieważ prawie cały autokar 
pielgrzymów wyruszył z Brzezia. Trzy pozostałe grupy były kilkuosobowe.

Co robiliśmy w Medziugorje ?
Każdego dnia o godz. 18.00 wszyscy pielgrzymi zbierali się na wspólnym 
różańcu - części radosnej i bolesnej, po którym śpiewano Litanię Loretańską. 
O 19.00 była międzynarodowa Msza św. Po niej były modlitwy o uzdrowienie 
duszy i ciała oraz poświęcenie dewocjonaliów. Następnie odmawiano trzecią 
część różańca - chwalebną. To wieczorne nabożeństwo trwało prawie trzy 
godziny.

W środę i sobotę od 22.00 do 23.00 była adoracja Najświętszego 
Sakramentu, zaś w piątek adoracja krzyża.
Oprócz tego była wspólna Droga Krzyżowa na Górę KRIŻEVAC, oraz wejście 
na PODBRDO (góra zjawień). Mieliśmy również spotkania z Widzącymi oraz 
Ojcami Franciszkanami, którym powierzona została parafia św. Jakuba w 
Medziugorje. Niezapomniane pozostało spotkanie z Ojcem Slavko 
Barbaricem, który zawsze prowadził wieczorne adoracje, oraz w Piątki Drogę 
Krzyżową. 24 listopada br. po zakończonej Drodze Krzyżowej na szczycie 
Kriżevac o godz. 15.30 odszedł do Pana po wieczną nagrodę w wieku 54 
lat.

Mieliśmy również czas na rekreację - "w zdrowym ciele zdrowy duch". 
Kilka godzin spędziliśmy nad wodospadami niedaleko Medziugorje oraz 
nad Adriatykiem w Chorwacji.

Myślę, że nie przesadzę pisząc, że w Medziugorje wszyscy 
przeżyliśmy kawałek nieba, chętnie powrócę do tego miejsca, skąd wraca 
się z wewnętrznym pokojem i radością.

Krzysztof Jasita
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X\/ Światowe Dni Młodzieży
Rzym - miejsce Święte". Pragnęłam tu przybyć od dawna, od czasu 

świadomości moich chrześcijańskich korzeni. Te pragnienia pogłębia fakt 
obecności w nim Papieża Polaka Jana Pawła ii. Owo pragnienie ziściło się 
15 sierpnia 2000 roku.
Przyjazd do Wiecznego Miasta został poprzedzony 3-dniowym 
przygotowaniem duchowym i "Forum Młodych”, odbywającym się w 
nieprzypadkowym mieście - Wadowicach, lecz w miejscu gdzie Karol Wojtyła 
przygotowywał się do nieoczekiwanego zadania - do swej życiowej misji. 
Tam w upalne sierpniowe dni na wadowickim stadionie blisko 1000 osób z 
całej Polski, przygotowywało się do czegoś niezwykłego - do spotkania z 
Jezusem. Te trzy dni spędziliśmy bardzo intensywnie, uczestnicząc w 
codziennej Eucharystii, w konferencjach, katechezach modlitewnych, jak i 
chwilach osobistych rozważań ... po tym "Przystanku", wyruszyliśmy w 26,5 
godzinną podróż pociągiem: Wadowice-Rzym. I tak oto wczesnym rankiem 
"rozśpiewany pociąg" dotarł na stację: Roma. A tutaj przywitał nas gwar 
uliczny, śmiech ludzi no i wiwaty na naszą cześć. Od pierwszej chwili czułam 
niepowtarzalny urok tego miejsca. Przeczuwałam również, że już niebawem 
nastąpi pojednanie różnorodności ... jeszcze tego samego dnia tłumy 
pielgrzymów zapełniając rzymskie ulice kierowały się w stronę Bazyliki św. 
Piotra, by tam na Piotrowym Placu spotkać namiestnika Chrystusowego.

Moment otwarcia XV Światowych Dni Młodzieży był bardzo doniosły 
i przejmujący. Z przeciwległych kierunków wyruszyło kolejno sześć osób, 
trzymające w ręku chorągwie o kolorach oznaczających poszczególne 
kontynenty: Afryka - zielony, Ameryka łacińska - biały, Azja - żółty, Ameryka 
Pn ■ czerwony, Europa - niebieski, Oceania - pomarańczowy. Gdy dotarli do 
podium na Placu św. Piotra, rozpoczęli budowę namiotu: "Słowo stało się 
ciałem i zamieszkało między nami" - logo tegorocznego Jubileuszu Młodych. 
Po pewnym czasie Ojciec Święty przejechał wśród tłumu, witającego go 
okrzykami radości. Kolorowe flagi narodowe wzbiły się w powietrze, tworząc 
przepiękną gamę barw. Nagle ze szczytu Bazyliki rozległ się dźwięk trąby 
sygnalizując otwarcie Wielkiego Jubileuszu Młodych. Wzruszenie ogarnęło 
wszystkich ... Ojciec Święty wydawał się być szczęśliwym i rozpromienionym. 
Przywitał nas bardzo serdecznie, a przemawiając - jak gdyby - słowa kierował 
do każdego z osobna. Ujęła mnie szczerość i trafność Jego wypowiedzi. 
Wspominał wielkich ludzi naszych czasów, ale i powrócił z sentymentem do 
korzeni, czyli do domu rodzinnego. To niesamowite przeżycie być tak blisko 
tak wielkiej Persony. On, następca Piotra, pierwszy świadek w dzisiejszym 
świecie modlił się z nami i za nas! Doniosłości tej chwili towarzyszył 
niezaprzeczalny fakt - że znajduję się w samym sercu chrześcijaństwa, w 
miejscu gdzie wiekowe budowle, symbole święte, antyczne lub też barokowe 
komponują się w harmonijną całość. To zachwycające, przyciągające 
spojrzenia i piękne. A przecież: piękno jest udziałem Boskim!
Przez następne trzy dni uczestniczyliśmy w katechezach narodowych 
prowadzonych przez księży, na parafiach w których byliśmy zakwaterowani. 
Przypadło mi przebywać w jednej z rzymskich parafii - Laurentina, gdzie 
przed wiekami poniósł śmierć męczeńską św. Paweł.

17 sierpnia na terenie Graus Maximus - dawnym miejscu 
męczeństwa chrześcijan odbyło się nabożeństwo pokutne uwieńczone 
Eucharystią. Było to przygotowanie do wielkiego przeżycia: przestąpienia 
Porta Sancta - Drzwi Świętych i Odwiedzeniu Grobu św. Piotra. Każdy 
przechodzący przez Drzwi Jubileuszowe winien wiedzieć, że nim zostają 
otwierane Papież wypowiada: "Haec est Porta Domini" - "Oto jest Brama 
Pana" (Ps 117,20) i mato ogromne znaczenie dla każdego Chrześcijanina. 
18 sierpnia, w piątkowy wieczór, odbyła się Droga Krzyżowa na terenie 
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Colloseum, miejsca przepełnionego niegdyś krzykiem cierpienia ... 
Przywołano tu w litaniach męczenników, którzy oddali swe życie za wiarę. 
Nabożeństwo było głębokim wprowadzeniem w świętowanie na Tor Vergata, 
miejscem położonym niedaleko grobów męczenników III wieku.

Wielkie świętowanie z Ojcem Świętym na Tor Vergata rozpoczęło 
się 19 sierpnia około 19.30. Jednak już od wczesnych godzin porannych 
ogromne rzesze pielgrzymów kierowały się w stronę oddalonego o około 
15 km miejsca. Maszerowaliśmy w prawie 42" upale z plecakami, śpiworami 
■ i ze śpiewem na ustach. Mieliśmy również ze sobą intencje, prośby, modlitwy 
przebaczenia i dziękczynienia, niektórzy mieli ból i cierpienie serca, inni 
radość i szczęście ... wszyscy jednak kierowali się z miłością do Jezusa 
Chrystusa, który jest słowem, a "Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
między nami". Około 19.30 wylądował helikopter z Ojcem Świętym. Gdy 
rozpoczęło się czuwanie modlitewne, plac ogarnęła cisza. Dwa miliony 
dwieście owiec, szturmowały bramy nieba modlitwą. Pomimo zmęczenia, 
wraz z Papieżem litaniami, pieśniami przekraczaliśmy nasz Próg Nadziei - 
którą daje nam Chrystus. Ojciec św. był wśród nas, otoczony niby Jezus 
przez maluczkich, których najbardziej miłował ... nadeszła noc w hotelu 
milion gwiazdkowym, ... a po nocy nowy dzień ... radosny, ale i smutny 
dzień. Radosny, gdyż Jan Paweł II wzbogacił nas swą wiarą, nadzieją i 
miłością na każdy nowy dzień przyszłego tysiąclecia, a smutny? - dlatego, 
że już tylko mogliśmy ostatni raz zaśpiewać: Hymn XV ŚDM ■ "Emmanuell" 
- tzn: Bóg z nami ... i pamiętam do dziś o tym !

Barbara Stawinoga

Pielgrzymujemy do Matki Boskiej 
Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski.

W orędziu Matki Boskiej 
Licheńskiej słyszymy: "Prędzej 
czy później będzie wybudowany 
na tym miejscu wspaniały kościół 
ku mej czci. Jeżeli nie postawią 
go ludzie, aniołów przyślę i oni 
go wybudują".
Dzieła budowy wspaniałej 
świątyni w Licheniu podjął się ks 
Eugeniusz Makulski Marianin 
Kustosz tamtejszego
Sanktuarium, Ksiądz Makulski 
pisze: "Ta świątynia ma być 
podziękowaniem Matce Bożej za 
objawienie się i za łaski rozdane 
tu ludziom. W roku 2000 
przypada 150 rocznica objawień 
Maryjnych w Licheniu k/Konina. 
Obecny kościół jest tak mały, ze 
nie można juz zwlekać z budową 
obszernej bazyliki (...) Ta 
świątynia ma być jako wotum 
dziękczynno - błagalne od 
Polskiego Narodu na 2000 rok 
narodzin Pana Jezusa".

Tam do Matki Boskiej 
Licheńskiej od ośmiu już lat w dniu 15 sierpnia organizowane są również 
pielgrzymki z Brzezia. Nie zabrakło naszych parafian w Licheniu także i w 
obecnym roku jubileuszowym. Inicjatorem pielgrzymek do Licheniajest pan 
Henryk Pacharzyna, przez wiele lat czynnie w organizację tych pielgrzymek 
włączała się pani Adela Myśliwiec, czasem były to pielgrzymki dwudniowe. 
W bieżącym roku, jak wspomina Pan Henryk, nasi parafianie już tradycyjnie 
o godz. 6.00 rano brali udział w odsłonięciu obrazu, każdy modlił się w 
intencjach własnych i powierzonych mu przez najbliższych. Cała 50-osobowa 
grupa pielgrzymów z Brzezia odprawiła również Drogę Krzyżową w intencji 
chorych parafian, którzy nie mogli brać udziału w pielgrzymce. Jak corocznie 
o godz. 14.00 pielgrzymi udali się do Lasu Gromlickiego, aby ucałować 
Stopy Matki Boskiej Licheńskiej, która, wg legendy, ukazała się Tomaszowi 
Kłosowskiemu. Z podziwem patrzono na wspaniałą bazylikę, która w tak 
wielkim trudzie wzrosła jako podziękowanie narodu za wszelkie łaski tu 
otrzymane.

Nasi pielgrzymi mimo zmęczenia, przepełnieni głęboką wiarą 
obiecali Matce Boskiej Licheńskiej, że w przyszłym roku wrócą tu ponownie. 
Niech Pan Bóg dopomoże.

/m/
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Odwiedzamy pobliskie 
Kościoły Jubileuszowe

Już czwarty rok przy naszej parafii działa zespół charytatywny 
•w składzie: Michalina Piekarska, Aniela Kapuścik, Krystyna Stroka, 
Bernadeta Cichy, Małgorzata Burek - którego celem jest niesienie 
trochę radości osobom sędziwym, samotnym, schorowanym i 
niepełnosprawnym. Organizowane są spotkania w salce parafialnej, 
gdzie prócz modlitwy, możliwości spowiedzi, przyjęcia sakramentu 
jest także okazja do śpiewu i rozmów przy kawie lub herbacie, które 
nieraz trwają kilka godzin. Dowóz osób chorych najczęściej 
organizują rodziny lub też pomagają nam w dowozie - dawniej śp. 
Zygfryd Kłobuch, obecnie pani Regina Opolony.

Udało się również zorganizować kilka wyjazdów dla osób 
sprawniejszych fizycznie, była to pielgrzymka do sanktuarium św. 
Faustyny w Krakowie - Łagiewnikach, wyjazd do Katowic na 
rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego S.M.Dulcissimy, pielgrzymka 
do Turzy Śl., a wtym roku odwiedziliśmy dwa Kościoły Jubileuszowe, 
pierwszy w Rudach Wielkich, drugi Matki Bożej w Raciborzu. Autokar 
już tradycyjnie udostępnił nam nieodpłatnie Zakład "Mieszko" - za 
co serdecznie dziękujemy. Wyjazdy naszych seniorów zaszczyca 
swoją obecnością ks. Proboszcz Antoni Pieczka.

Miejsca tegorocznej pielgrzymki, która odbyła się 13 lipca, 
nie były przypadkowe. Odwiedziliśmy dwa sanktuaria maryjne, 
których wizerunki ukoronowane zostały 17 czerwca 1999 roku, 
podczas pobytu Ojca świętego w Gliwicach.

fot. M. Burek

Historię obrazu i Kościoła Matki Bożej Pokornej w Rudach 
Wielkich przedstawił nam kustosz sanktuarium a zarazem proboszcz 
parafii ks. Bonifacy Madla. To popularne niegdyś sanktuarium 
maryjne jest dziełem opactwa cysterskiego z XIII wieku, od 1995 
roku staje się Diecezjalnym Sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej, 
co czyni znowu punkt pielgrzymkowy do cudownego obrazu. Dla 
naszych pielgrzymów odprawiona została Msza św., która ubogaciła 
nas duchowo. Był również czas na krótki odpoczynek i poczęstunek 
w salce obok sanktuarium.

W drodze powrotnej z Rud zatrzymaliśmy się w sanktuarium 
naszych ojców, jak często mówi się o kościele Matki Bożej w 
Raciborzu, gdyż tam zbierały się przez wieki pielgrzymki z Raciborza 
i okolic, tam organizowane były również pielgrzymki zbiorowe z 
Brzezia. Miejsce tak bliskie a dzisiaj rzadziej przez nas odwiedzane, 
swoim początkiem sięga XV wieku i uchodzi za najstarsze maryjne 
miejsce pątnicze na Górnym Śląsku.

Warto tutaj zaznaczyć, że pierwsza koronacja cudownego 
obrazu Matki Bożej Raciborskiej odbyła się 28 sierpnia 1932 roku 
w 500 rocznicę istnienia kościoła, koronyjednak zostały skradzione.

W 1955 roku ufundowano nowe korony, które znowu 
skradziono. W 1987 roku biskup opolski dokonał rekoronacji 
nowych koron, które to właśnie poświęcił Ojciec św. w Gliwicach.

Na dźwięk słowa "Matka Boża w Raciborzu", żywiej biją 
nam serca, tak też było wśród 50-osobowej grupy, podczas naszego 
jubileuszowego pielgrzymowania 13 lipca 2000 roku.

Michalina Piekarska

Narodowa Pielgrzymka do Rzymu
6 i 7 lipca odbyła się pierwsza w historii Narodowa 

Pielgrzymka Jubileuszu 2000 do Rzymu. Przeszło 30 tysięcy 
Polaków przybyło do Wiecznego Miasta. Jedni przyjechali pociągami, 
prywatnymi samochodami, samolotami. Najwięcej osób skorzystało 
z wyjazdu autokarem. Taką autokarową pielgrzymkę zorganizowała 
diecezja opolska której byłem uczestnikiem.

W czwartek 6 lipca od wczesnego rana ciągnęły tłumy ludzi 
w stronę Watykanu by uczestniczyć w Mszy św., która stanowiła 
centrum obchodów Jubileuszu. Eucharystię o godz. 8.00 sprawował 
Papież wraz z polskimi biskupami i setkami księży. Na twarzach 
wiernych widać było wzruszenie. Wszyscy ze szczególną uwagą 
wysłuchali papieskiej homilii, w której kilka razy zabrzmiało zdanie: 
"Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki" (Hbr 13,8). 
"On jest źródłem życia i nadziei na nadchodzące trzecie tysiąclecie".

Wieczorem o godz. 18.00 na Placu św. Piotra rozpoczęło 
się nabożeństwo, w którym uczestniczył także Ojciec Święty. 
Spotkanie trwało ponad dwie godziny. W pierwszej części 
zaprezentowano naszą narodową kulturę. Druga część miała 
charakter bardziej refleksyjny, była przypomnieniem polskiej historii, 
dziejów Kościoła w Polsce, a zwłaszcza postaci świętych. Trzecią 
część stanowiło nabożeństwo, w czasie którego krótką homilię 
wygłosił bp Edmund Piszcz. Wystąpiły zespoły "Mazowsze" i 
"Śląsk", Filharmonia Śląska, oraz polscy artyści. Na koniec głos 
zabrał Jan Paweł II, który wyraził radość ze spotkania i przypomniał 
o znaczeniu trudu pielgrzymowania.

W drugim dniu Narodowej Pielgrzymk^.oA(^n§^|^ 
południem jej uczestnicy zgromadzili się w Bazylikach św. Jana na 
Lateranie, Matki Bożej Większej oraz św. Pawła za Murami - tam 
zgromadziły się diecezje południa Polski m.in. diecezja katowicka, 
gliwicka i opolska. Uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawianej przez 
kard. Franciszka Macharskiego. Później poszczególne grupy 
realizowały własny program. Odwiedziliśmy dwie pozostałe Bazyliki, 
w każdej przechodząc przez Drzwi Święte i składając w nich pełen 
czci pocałunek.

Wieczorem wyruszyliśmy do San Giovani Rotondo - by rano 
o godz. 7.00 uczestniczyć we Mszy św. dla pielgrzymów diecezji 
opolskiej. Modliliśmy się przy grobie błogosławionego Ojca Pio. 
Tam spotkałem naszego parafianina Adama Stawinogę, który 
również był uczestnikiem pielgrzymki .

W drodze powrotnej zwiedziliśmy Asyż i piękną bazylikę z 
grobem św. Franciszka. Na pożegnanie Włoch był kilkugodzinny 
pobyt w Wenecji.

Narodowa Pielgrzymka do Rzymu w Roku Jubileuszowym 
pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Krzysztof Jasita
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W jubileuszowym zamyśleniu małżeńskim nad życiem naszej rodziny w modlitwie 
dziękczynnej otwórzmy nasze serca na łaskę Pana Boga, który zawsze buduje na 
ułomności ludzkiej natury i przyjmijmy Jego błogosławieństwo i życzenia: Sto lat w 
ojcowskiej dobroci Wiekuistego Boga, w miłości i zdrowiu życzy ks. Proboszcz i autorzy 
Brzeskiego Parafianina.

fot. F. Burek

W sobotę 30 września 2000 roku, podczas 
wieczornej Mszy św. dziękowali Bogu za 50 
lat wspólnego pożycia małżeńskiego 
państwo Albina i Józef Siwy.
Wiele lat w zdrowiu oraz wszelkiej 
pomyślności na dalsze lata, życzy córka 
Janina oraz wnuki - Adam, Renata i Magda.

fot. arch. rodzinne

22 października, w niedzielę odbyła się 
Msza św. w intencji Złotej Pary państwa 
Anny i Jana Otlik.
Życzenia szczęścia, wiele zdrowia 
kochanym rodzicom składają dzieci Józef i 
Gabriela z rodzinami. Szczególne uściski od 
wnuków - Adrianny, Joasi, Tomasza i Sandry.

W niedzielę 1 października, podczas 
uroczystej sumy, rocznicę 50 lat 
małżeństwa obchodzili państwo Teresa i 
Wincenty Niedziela.
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Kochanym Rodzicom życzenia wszelkiej 
pomyślności, długich lat w zdrowiu życzą 
dzieci: Aniela, Irena, Maria i Jacek. Życzenia 
dla dziadków przesyła również dziewięcioro 
wnuków - Mariusz, Dariusz, Małgorzata, 
Zbigniew, Katarzyna, Anna, Monika, Paweł 
i Rafał.

fot. F. Burek

Państwo Gertruda i Jerzy Twardowski Złote 
Gody obchodzili 11 listopada 2000 roku. 
Życzenia zdrowia, jeszcze wieki pogodnych 
dni życzy córka Barbara oraz syn Bogdan z 
żoną oraz wnuki: Wojciech, Bogusława, 
Aleksandra, Marcin, Maria, Anna, Martyna,
Katarzyna, Piotr oraz prawnuk Mateuszek.

fot. F. Burek

10 września bieżącego roku 50 Rocznicę 
Ślubu obchodzili państwo Marta i 
Stanisław Pokracki.
Najlepsze życzenia przede wszystkim 
zdrowia, życzą dzieci: Krystyna, Jerzy, 
Eugeniusz, Krzysztof, Jan, Maria, Anna. Do 
życzeń dla dziadków dołączają wnuki - Adam, 
Aleksander, Tomasz, Patrycja, Natalia, 
Monika oraz prawnuki - Michał i Michaela.

fot. F. Burek

Złote Gody państwa Anny i Józefa Myśliwiec 
przypadły 11 września 2000 roku. Za 
wspólnie przeżyte lata dziękowali Bogu 
podczas Mszy św. 30 sierpnia. Życzenia 
dalszych lat w zdrowiu oraz wszelkiej 
pomyślności życzą córki Halina i Gabriela z 
mężami Herbertem i Romanem oraz syn 
Bogdan z żoną Grażyną. Dziadków mocno 
całują wnuki: Karolina, Patryk i Katarzyna.

fot. arch. rodzinne

Państwo Teresa i Gerard Czajka dziękowali 
Bogu za wspólnie przeżyte 50 lat 
małżeństwa podczas uroczystej sumy w 
dniu 8 października 2000 roku. Następnych 
wspaniałych jubileuszy w zdrowiu 
rodzinnym szczęściu życzą córki : Regina 
Krystyna z mężem Henrykiem. Do życzeń 
dla dziadków dołączają wnuki: Remigiusz 
Justyna, Marcin i Serafin.

Uzupełnienie
W lipcu br. Złote Gody obchodzili również 
państwo Antonina i Karol Klinik, o czyrr 
pisaliśmy w poprzednim numerze 
Brzeskiego Parafianina. Państwo Klinikowie 
doczekali się 17 wnuków; przeto dla 
kochanych dziadków, dołączamy jeszcze 
życzenia od Łukasza i Agaty.

/m/



80 lat Sokoła w Brzeziu
27 października br. z inicjatywy prezesa raciborskiego Klubu 

Olimpijczyka "Sokół”, pana Wojciecha Nazarko obchodzono 80 
rocznicę powstania gniazda Gimnastycznego "Sokół" w Brzeziu. 
Na uroczystości wśród zaproszonych gości byli również 
przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" 
w Krakowie prof. Stanisław Dobosz, Andrzej Łopata i Jerzy Wardęga, 
którzy reprezentowali także Radę Odrodzenia Towarzystw 
Gimnastycznych w Polsce. Była również delegacja z Opawy pod 
przewodnictwem Bedricha Holasa. Goście z Krakowa i Opawy 
wystąpili w mundurach Sokoła przedwojennego.

Uroczystość zaszczycili również olimpijczycy Marian 
Sypniewski oraz Aleksander Zajączkowski, którzy złożyli swe podpisy, 
na fladze olimpijskiej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego, który 
zostanie założony przy brzeskiej szkole. Zasadność istnienia klubu 
przy szkole w Brzeziu jest tym większa, gdyż, jak podkreślono w 
referacie, w latach 20-tych szkoła czynnie włączyła się do zajęć 
gimnastycznych "Sokoła", a wśród nauczycieli, pod tym względem, 
na pierwszym miejscu wymienia się nazwisko pana Zająca.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., którą odprawił ks 
proboszcz Antoni Pieczka w intencji zmarłych założycieli i członków 
gniazda "Sokół" w Brzeziu, które założono 24 października 1920 
roku. We Mszy uczestniczyli goście, rodziny dawnych członków 
Sokoła, młodzież oraz poczty sztandarowe ze szkół raciborskich.

fot. T. Hetman

Po Mszy udano się do sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Raciborzu - Brzeziu, gdzie powitała 
zgromadzonych gości dyrektor Małgorzata Popiel. Po 
przemówieniach gości wręczono okolicznościowe puchary "Sokoła" 
dla naszej szkoły i brzeskiego Klubu Sportowego. Wręczono również 
medale "Za Zasługi Sokolstwa Polskiego". Odznaczeni zostali: 
Maria z Zabolewiczów - Wojtczak, Józef Burek, Józef Jędrzejczyk 
(pośmiertnie) - medal odebrała Helena Jędrzejczyk - Burek, Edward 
Zychma oraz Zbigniew Demczuk. Dyplomy i drobne upominki za 
osiągnięcia otrzymali - najmłodsza zawodniczka akrobatyki przy 
Klubie Viktoria w Raciborzu oraz nasi uczniowie: Sławomir Gatnar, 
Wojciech Wojak, Piotr Niestrój oraz absolwenci: Magda Niestrój, 
Arkadiusz Szczepanek i Jarosław Konieczny.

Na program artystyczny złożyły się: montaż słowno-muzyczny 
naszej młodzieży, który przygotowała mgr Halina Gawliczek, 
spontanicznymi brawami przyjęto również pokaz gimnastyczny ze 
wstążką uczennicy klasy V Agaty Piekarskiej. Dziękujemy paniom 
magister - Antoninie Steciak i Aldonie Krupa. Ponadto uroczystość 
uświetnił występ młodzieży Liceum Ekonomicznego oraz pokazy 
gimnastyczne sekcji akrobatycznej MKS Viktoria Racibórz.

Zarówno w homilii jak i w przemówieniach gości podkreślano 
znaczenie sportu w wychowaniu fizycznym jak i moralnym naszej 
młodzieży. W referacie wygłoszonym przez mgra Józefa Burka 
przedstawiona została historia gniazda "Sokół" oraz przywołano 
pamięci nazwiska założycieli i pierwszych jego członków.

Wg zeszytu zachowanych protokołów pierwszymi 
przewodniczącymi (prezesami) byli: 24.10.1920 Józef Cieślik i 
Alojzy Jędrzejczyk; 09.01.1921 Józef Cieślik - zastępca Izydor 
Miczajka; 06.03.1921 Józef Jędrzejczyk - zastępca Wiktor Weingart; 
12.03.1922 Paweł Malon - zastępca Maksymilian Proske.

Naczelnikiem Sekcji Gimnastycznej "Sokół" od samego 
początku do czasu jej trwania był Karol Burek.

W tym czasie powstaje również sekcja piłki nożnej Klub 
Sportowy "Sokół", później przemianowany na KS "Sosienka", który 
po zmianach nazwy, istnieje do dziś.

Pierwszymi, dziś już nieżyjącymi członkami "Sokoła" w 
Brzeziu byli: Józef Cieślik, Jędrzejczyk Alojzy, Szołtys Karol, Szołtys 
Jerzy, Szołtys Jan, Cieślik Jan, Kapuścik Karol, Trompeta Paweł, 
Trompeta Stanisław, Miczajka Izydor, Burek Karol, Dudek Wiktor, 
Machowski Alojzy, Jambor Henryk, Pieła Teodor, Sekuła Jan, Koczy 
Maks, Gołeczka Izydor, Miketta Joachim, Weingart Wiktor, Malon 
Paweł, Kuczera Józef, Polak Józef, Jędrzejczyk Jan, Proske 
Maksymilian, Polak Karol, Fiołka Antoni, Fiołka Franciszek, Szpilka 
Antoni. Członkowie nieczynni: Szołtys Franciszek, Mika Franciszek, 
Myśliwiec Józef, Fiołka Albert, Fiołka Alojzy, Wincierz Izydor, 
Jędrzejczyk Józef, Gołeczka Klemenc.

Po zakończeniu uroczystości w szkole zebrani udali się na 
obydwa brzeskie cmentarze by złożyć kwiaty i zapalić znicze na 
grobach założycieli gniazda "Sokół" w Brzeziu.

Uroczystość zakończyła się przy kawie, gdzie był czas na 
rozmowy i refleksje. Wg opinii wielu gości przybyłych na 
uroczystości rocznicowe - co podkreśliły również "Nowiny 
Raciborskie" - organizacja ta jest jedną z najbardziej prężnych tego 
typu, a działających w kraju.

/m/

Kalejdoskop Młodych

Od września tego roku przy SP3 w Raciborzu ■ Brzeziu 
powstał Teatrzyk Szkolny "Mgiełka", który prowadzi pani mgr Ewa 
Bochnia - Hetman. Teatrzyk ubogaca uroczystości szkolne, zaś 24 
listopada o godz 17.00 zaproszono rodziców na oficjalną 
inaugurację. Dzieci wcieliły się w role bohaterów z baśni 
"Calineczka" oraz "Czerwony Kapturek".
Życzymy "Mgiełce" powodzenia

/m/

Sprostowanie

W poprzednim numerze "Brzeskiego. Parafianina" pod wierszem 
"Ja liryczne" umieszczono notatkę biograficzną JANA DAROWSKIEGO; 
nazwisko zostało mylnie napisane, za co poetę przepraszamy.

W imieniu wiernych czytelników życzymy równocześnie zdrowia, 
pomyślności oraz dalszej pracy twórczej w nadchodzącym trzecim 
tysiącleciu.

____________ /m/ »■ 
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ZYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
Na prośbę parafian dajemy przedruk artykułu 
z Małego Gościa Niedzielnego nr 9/2000.

OPERACJA BEZ SKALPELA
W kwietniu ubiegłego roku jedenastoletni Przemek przyniósł swojej babci 
"Małego Gościa ...". - Przeczytaj, babciu - prosił. Pani Alfreda była chora i nie 
miała ochoty czegokolwiek czytać. Przemek jednak nie dał za wygraną. 
Wskutek jego nalegań zrobiła, o co prosił. W numerze znalazła tekst o siostrze 
Dulcissimie, młodej zakonnicy, która zmarła w opinii świętości. Nie 
przypuszczała, że to początek niezwykłych wydarzeń.

Była noc 30 stycznia tego roku. Dla pani Alfredy była to kolejna ciężka noc. Od wielu 
lat chorowała na astmę. W ostatnim czasie jej stan znacznie się pogorszył. Pobyt w 
szpitalu niewiele pomógł. Pogotowie przyjeżdżało do niej teraz nawet trzy razy na 
dobę. Od przyjmowania mnóstwa leków dostała zatrucia. Myślała, że zbliża się jej 
koniec. Nagle nadszedł kolejny atak. Zaczęła się dusić. Usiadła na łóżku i 
rozpłakała się. - Boże, jeśli to prawda, co piszą w „Małym Gościu", przyślij siostrę 
Dulcissimę, niech mnie wyleczy - powiedziała. Położyła się i zasnęła. To był dziwny 
sen. Zobaczyła - ni to w podświadomości, ni na jawie - kobietę w czarnym habicie, 
która podeszła do chorej i-zaczęła coś robić w jej oskrzelach. - Ja wszystko czułam, 
ale nie mogłam się obudzić - wspomina pani Alfreda. Przy kolejnych uciskach w 
piersiach czułam wielki ciężar, myślałam, że ta kobieta mnie udusi - opowiada. 
Kiedy zrobiło jej się lżej, zaczęła odzyskiwać świadomość. Zanim obudziła się 
całkowicie, miała wrażenie, że zakonnica zasklepiła jej klatkę piersiową. Kiedy 
„zoperowana" otworzyła oczy, zobaczyła oddalającą się postać w czarnym habicie. 
Pani Alfreda usiadła na posłaniu. Czuła się dziwnie lekko, jak nigdy dotąd. 
Wciągnęła głęboko powietrze i... nic. Żadnej duszności, żadnego kaszlu. Wstała, 
przeszła się kilka kroków - oddech swobodny. Ubrała się i wyszła na dwór, 
odetchnęła głęboko, całą piersią. To samo cudowne uczucie ulgi, żadnych objawów 
astmy. Od tamtego dnia minęło osiem miesięcy. Torba z lekami przeciw astmie 
pokryła się już kurzem. Pod koniec czerwca panią Alfredę zobaczył lekarz, u 
którego:wcześniej się leczyła.
- Myślałem, że pani nie żyje - powiedział zdumiony. Nie mieściło mu się w głowie, że 
ktoś tak chory mógłby w jednym momencie wyzdrowieć.
Pani Alfreda jest przekonana, że swoje zdrowie zawdzięcza wstawiennictwu siostry 
Dulcissimy, młodej zakonnicy, która zmarła w opinii świętości. W kwietniu ubiegłego 
roku pisaliśmy o niej w „Małym Gościu...". Jak widać, dobrze, że nasz miesięcznik 
czytają też czasem dorośli. Ale czasem trzeba się też namęczyć, żeby to uczynili.

Franciszek Kucharczak

Alfreda Skrzypa z wnukiem Przemysławem
Pani Alfreda mieszka we wsi Wotkowiany koło Chełma Lubelskiego. Kilka miesięcy 
po nagłym ustaniu choroby napisała list do wymienionej w „Matym Gościu... " 
mieszkanki należącego obecnie do Raciborza Brzezia. Opisała w nim wydarzenie, 
które miało miejsce w nocy 30 stycznia. Dzięki temu i my dowiedzieliśmy się o tym.

PLAN ODWIEDZIN
DUSZPASTERSKICH 

2000/2001
27. XII.2000 r. - środa godz. 10.00 
ulice: Wiśniowa 11, Jagielnia, Wysoka,
Olszynkowa, Sosienkowa od nr 1
28. XII.2000 r. - czwartek godz. 13.00 
ulice: Wygonowa od nr 1, Wiśniowa 4, 
Pod Lipami
29. XII.2000 r. - piątek godz. 10.00 
ulice: Widokowa, Pogrzebieńska od 
Pogrzebienia do P. Botorka, Gliniana
30. XII.2000 r. - sobota godz. 10.00 
ulice: por. S. Myśliwca od nr 1 i Wąska
2.1.2001 r. - wtorek godz. 13.00
ulica: Zakładowa od P. Sopy
3.1.2001 r. - środa godz. 13.00
ulica: Kruczkowskiego od nr 1
4.1.2001 r. - czwartek godz. 13.00 
ulica: Pogwizdowska od ostatniego 
numeru
5.1.2001 r. - piątek godz. 13.00 
ulica: Brzeska od Raciborza do 
przystanku
7.1.2001 r. - niedziela godz. 13.00 
ulica: Kobylska od Rybnickiej
8.1.2001 r. - poniedziałek godz. 13.00 
ulica: Abp. J.Gawliny od nr 1
9.1.2001 r. - wtorek godz. 13.00
ulica: Pogrzebieńska od P. Stańska do nr 1
10.1.2001 r. - środa godz. 13.00 
ulica: Pogrzebieńska od nr 71 i 68 do
P. Świerczka
11.1.2001 r. - czwartek godz. 13.00 
ulice: Stawowa od nr 1, Nad Potokiem, 
Handlowa, Torowa
12.1.2001 r. - piątek godz. 13.00
ulica: Gajowa od ostatniego numeru
14.1.2001 r. - niedziela godz. 13.00
ulica: Rybnicka od nr 100
15.1.2001 r. - poniedziałek godz. 13.00
ulica: Bitwy Olzańskiej od nr 1
16.1.2001 r. - wtorek godz. 13.00
ulice: Nieboczowska, Pod Lasem, Brzeska 
od Lubomii do nr 55 i 38
17.1.2001 r. - środa godz. 13.00
ulice: Sadowa, Malinowa, Jagodowa
18.1.2001 r. - czwartek godz. 13.00
ulica: Wiatrakowa od nr 1 do P. Orca
20.1.2001 r. - sobota godz. 12.00
ulice: Wiatrakowa za P. Orcem, 
Poziomkowa, Tulipanowa, Fiołkowa, 
Wiśniowa 1,3,
21.1.2001 r. - niedziela godz. 13.00 
ulice: Brzeska 10 i 12, Za Dębiczem,
Dębiczna od ostatniego numeru
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