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Pismo Parafii Rzymsko - Katolickiej 
św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu nad Odrą

W pełnym radości i nadziei przeżywaniu 
Paschalnego Misterium 

dedykujemy Wszystkim Parafianom 
słowa św. Augustyna :

"Przyszedł czas śpiewania Alleluja, 

niech się otworzą Wasze serca, 

niech śpiewają wasze usta, 

niech śpiewa Wasze życie, 

niech śpiewają Wasze czyny",

Niech Zmartwychwstały Pan 
wszystkich Czytelników i sponsorów 
naszego pisma ogarnie swoją mocą 

i obdarzy odwagą w dawaniu świadectwa 
na każdy dzień.

f
Ks. Proboszcz i Redakcja

19 maja br o yodz. 10.00 w kościele parapalnyin św. dłpostołów Mateusza i Macieja w 'IłaciborzuWrzeziu 

ks. abp 'Damian jZimoń odprawi Mszą św. w koncelebrze kapłanów ziemi raciborskowodzislawskiej 

z okazji 65 rocznicy śmierci Słia/i Hożej jiJll.Didcissimy.

j)o Mszy św. wykład ks. dr Jana śjóreekieyo i modlitwy przy yrobie <Sluyi Hożej.



( CHRYSTUS ZBAWICIEL CZŁOWIEKA)
Najważniejszym momentem życia i działalności Chrystusa 

jest okres Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Postaraj się 
dostrzec w Wielkim Tygodniu Jego Boskie Oblicze oraz doświadczyć 
miłości Boga do Człowieka.

Przyzwyczaiłeś się do widoku Krzyża, widzisz go w domu, 
w kościele, w miejscach, gdzie zbierają się chrześcijanie. Wydaje 
ci się normalne, że On jest przybity do tego krzyża. W rzeczywistości 
krzyż powinien być miejscem przeznaczonym dla człowieka; 
człowieka egoisty, złego, grzesznika. On zajął nasze miejsce. 
Dla nas stał się "mężem boleści".

Zwracając się do tłumów, Jezus powiedział: "Teraz odbywa 
się sąd nad światem. Teraz władca tego świata zostanie precz 
wyrzucony. A Ja gdy zostanę nad ziemią wywyższony, przyciągnę 
wszystkich do siebie" /J 12,31-32/.

Całe życie Jezusa jest zdominowane tym, co stanie się Jego 
epilogiem, cierpieniem, ukrzyżowaniem i śmiercią. Jezus jest 
sprawiedliwy i do końca wierny Ojcu. Głosi i czyni prawdę oraz 
sprawiedliwość. Odrzuca kompromis i fałsz. Wykazuje zrozumienie 
dla każdego człowieka, zapowiada straszliwe "biada" tym, którzy 
uważają się za doskonałych i jednocześnie potępiają Boga i innych 
ludzi.

Wrogowie skazali Go na śmierć przez ukrzyżowanie. Jezus 
niewinny, prawy i sprawiedliwy, przyjmuje mękę jaką wyznaczają 
mu ludzie. Przyjmuje ją dobrowolnie, ponieważ posiada moc dawania 
życia i odzyskiwania go. To ludzki grzech jest sprawcą ukrzyżowania 
Chrystusa. Grzech Jego narodu i całej ludzkości. Chrystus umiera 
z powodu naszego grzechu zrodzonego z egoizmu i zła. Jest 
świadom ludzkich win i bierze je na siebie.

Tam, na krzyżu, Chrystus wypełnia swą misję, wyzwala ludzi 
od grzechu, zbawia ich poprzez miłość oraz daje im przyjźń Boga. 
Jest to największy akt miłości Chrystusa do wszystkich ludzi.

Dlatego Chrystus jest odkupicielem człowieka, Zbawicielem 
człowieka, największym przyjacielem człowieka. Przyjacielem 
prawdziwym, jedynym, niezastąpionym. Jesteśmy ludźmi,

Alleluja! Jezus żyje
"Alleluja! Jezus żyje" - tak śpiewają dziś pełne kościoły świata. 
"Alleluja! Jezus żyje" - to radość serc milionów chrześcijan na całym 
świecie. Radość tę przechwytują dzwony i brzmią potężnym, 
dostojnym echem. Radością tą opanowany jest cały świat, cała 
przyroda budzi się do życia po twardej zimie.
Zmartwychwstanie Chrystusa to serce Ewangelii, jak zresztą całego 
nowego testamentu, to szczyt historii zbawienia, to najważniejsze 
wydarzenie dla nas chrześcijan.
Święto Zmartwychwstania Pańskiego jest w naszej religii świętem 
nadziei. Ta nadzieja utwierdza nas w przekonaniu, że jeśli Chrystus 
zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy.
Jest to także święto wiary. Dziś nasza wiara otrzymuje w darze od 
Chrystusa nowy argument za jej prawdziwością. Także jest to święto 
miłości. Dziś również i miłość odniosła ostateczne zwycięstwo nad 
ludzką słabością, niedoskonałością i zawziętością.
W sercu człowieka wierzącego, stojącego przy pustym grobie 
Chrystusa, pojawia się uśmiech politowania nad wszystkimi, którzy 
Go zamordowali w okrutny sposób. Ilu ludzi miało w tym udział? 
Annasz, Kajfasz, Najwyższa Rada, Piłat, Herod, Judasza, pluton 
egzekucyjny, tłum wołający "Ukrzyżuj Go !". Winni byli również 
uczniowie. W chwili pojmania nie stanęli w Jego obronie. Wszyscy 
zwątpili w Niego, zostawili Go samego. Ich tchórzostwo ułatwiło 
aresztowanie i egzekucję.
I oto wyszedł z grobu. Teraz mógł dochodzić sprawiedliwości. Mógł 
porazić paraliżem umyte ręce Piłata, które podpisały wyrok śmierci; 
mógł osądzić Kajfasza i skazać na śmierć członków Wielkiej Rady; 
mógł nałożyć cierniową koronę żołnierzom, którzy ją upletli; mógł 
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grzesznikami, czasem ogarnia nas rozpacz, lecz odkupiła nas Jego 
krew.

Gdyby historia Jezusa z Nazaretu zakończyła się na Golgocie 
i tak z sympatią byśmy go wspominali. Otrzymaliśmy od Niego 
cenne nauki oraz przykład na trudne chwile życia.
Ale życie Jezusa nie kończy się wraz z Jego śmiercią i jest ono 
jeszcze wspanialsze niż dotychczas. Jest to zadziwiający fakt 
chrześcijaństwa i całej historii ludzkości. Historia chrześcijaństwa 
nie została przerwana przez wielki kamień, pod którym złożono 
Jego martwe ciało, oderwane od krzyża ciało.
"Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła 
Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie 
trzęsienie ziemi. Albowiem Anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, 
odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jaśniała jak błyskawica, 
a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli 
strażnicy i stali się jakby umarli.

Anioł zaś przemówił do niewiast: "Wy się nie bójcie! Gdyż 
wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo 
zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie 
leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał zmartwych 
i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto co wam 
powiedziałem" /Mt 28, 1-7/.

Chrystusa najdziesz wszędzie: w Rzymie, gdzie rezyduje Jego 
następca Papież, w Pekinie, gdzie jeszcze jest prześladowany, w 
Nowym Jorku, w pełnej krwi wietnamskiej dżungli, w nędznych 
lepiankach Afryki czy a slamsach Ameryki Południowej ...
Żyje wraz z nami, jest współczesny ludziom każdej epoki i tak będzie 
poprzez wieki wieków. Teraz chce rozmawiać z tobą. Ma dla ciebie 
jedyną na świecie propozycję. Wiara to przyjęcie Go jako 
Zmartwychwstałego Syna Bożego. Członek Akademii Francuskiej 
Jean Guitton pisze: "Największą radością życia jest miłość do Niego 
i naśladowanie Jego postępowania".

Podał /C/

oddać każde uderzenie bicza i wydać na ukrzyżowanie tłum wołający 
"Ukrzyżuj Go!".
Mógł ... a jednak nie uczynił tego. Po zmartwychwstaniu w ogóle 
nie zajął się tymi, którzy wyrządzili mu krzywdę. Nawet ich nie szukał. 
Z żadnym z nich nie spotkał się. Szukałjedynie ludzi dobrych, tych, 
których nauczał, gromadzili się, by Go słuchać. Rozmawiał jedynie 
z tymi, którzy w Niego uwierzyli. Po zmartwychwstaniu Chrystus ze 
złymi ludźmi się nie kontaktował. On się nimi nie zajmował. Troszczył 
się wyłącznie o dobrych.
Przebywał w świecie dobra. Zło nie miało już do Niego dostępu. 
Zmartwychwstanie to wielki tryumf dobra. To gwarancja pomocy 
dla każdego, kto wierzy w dobro, kto chce być dobrym. 
Od Zmartwychwstania Chrystusa szansę na spotkanie z Nim mają 
jedynie ludzie dobrzy, ci, którzy pragną wejść w świat dobra. Źli już 
Go nie spotkają, bo nie mogą wejść w Jego świat dobra. Oni zginą 
w świecie zła, który zostanie przez Niego potępiony na Sądzie 
Ostatecznym.
Wielkanoc to radosna uroczystość dla wszystkich ludzi dobrej woli. 
To dzień otwarcia bramy świata wiecznej dobroci i umożliwienia 
wejścia w ten świat każdemu, kto zawierzy Chrystusowi.
Istnieje świat czystego dobra, do którego zło już nie sięga!
Warto być dobrym, aby do tego świata należeć.
Warto być dobrym !
Stąd my, kapłani pracujący wśród was, dołączmy się do życzeń, 
które Składacie sobie nawzajem, chcielibyśmy Wam życzyć przede 
wszystkim wielkiej radości płynącej z faktu , że nasz Jezus 
zmartwychwstał i dlatego On i my, z Nim związani, będziemy żyć 
wiecznie w radości tak wielkiej, aby się chciało wam śmiać i śpiewać.

Opr. /C/.
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Inspektoria Polska M.B. Jasnogórskiej

Wspomnienie biograficzne
O śp. Siostrze Gizeli ZYGAR

"Pan jest moim Pasterzem, 
nie brak mi niczego...

...i zamieszkam w domu Pańskim 
po najdłuższe czasy" (Ps 23, 1-2 ;6b)

Kochane Siostry,

W środę popielcową 28 
lutego 2001 roku, ukończywszy 56 lat życia, 
w 35 roku Profesji zakonnej, w naszym domu 
w Jastrzębiu, pod wezwaniem "Błogosławionej 
Laury Vinci", po miesiącach cierpliwie znoszonej 
choroby, Chrystus powołał do pełnej komunii 
w tajemnicy Swojej śmierci i zmartwychwstania 
naszą drugą Siostrę Gizelę Zygar.

Siostra Gizela urodziła się 17 
października 1944 roku w Brzeziu. Ojciec jej 
Aleksander z zawodu był kierowcą, matka 
Jadwiga z domu Fest, zajmowała się pracami 
domowymi. Siostra Gizela z trojga dzieci była

foto: arch. rodzinne najstarsza m lała o trzy lata młodszą siostrę
Helenę i o 11 lat młodszego brata Jana. Zawsze 

bardzo kochała swoją rodzinę naturalną i była z nią bardzo związana. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej uczęszczała na kurs kroju i szycia prowadzony przez Siostry 
w Pogrzebieniu . W latach 1961/62 ukończyła Szkołę Rolniczą w Pieszycach.

Głos powołania zakonnego odczuwała ■ jak sama zaznacza - będąc jeszcze 
w szkole podstawowej, ale pragnienie ofiarowania życia Bogu nasiliło się w trakcie 
kursu u Sióstr. W podaniu z prośbą o przyjęcie do Zgromadzenia dnia 25 września 
1961 roku napisała: "Bardzo spodobał mi się duch salezjański i pragnęłabym zostać 
wierną Córką Maryi Wspomożycielki. Całe moje życie chcę poświęcić pracy dla dobra 
młodzieży. Pracując zaś dla Boga i zbawienia dusz pragnę przede wszystkim uświęcić 
i zbawić własną duszę".

Do Zgromadzenia wstąpiła 17 października 1962 roku w Pogrzebieniu. 
Pierwszą profesję złożyła 5 sierpnia 1966. Jako młoda siostra uczęszczała do 
Państwowego Ogniska Plastycz nego w Rydułtowach, które ukończyła w 1969 roku. 
W następnym roku uzyskała we Wrocławiu dyplom mistrza w zawodzie krawca. Śluby 
wieczyste złożyła 5 sierpnia 1972 roku w Pogrzebieniu. Pracowała w kilku naszych 
domach: w Pogrzebieniu, Wrocławiu, Łomiankach, Wiśle, a ostatnie lata swojego życia 
spędziła w Jastrzębiu. Była wszechstronnie uzdolniona: szycie, haft, cerowanie 
artystyczne, gra na akordeonie, różnego rodzaju naprawy, mechanika samochodowa. 
Kiedyś nawet wyraziła się, że podobałoby się jej bardziej pracować w warsztacie 
mechanicznym, aniżeli jeździć samochodem. Wiele osób zwracało się do niej 
w wielorakich potrzebach. Miała zamiłowanie do tzw. "majsterkowania". Często można 
ją było spotkać z młotkiem, śrubokrętem, czy wiertarką w rękach.

Siostra Gizela miała osobowość specyficzną, charakteryzującą się 
zdecydowaniem i niezależnością. Posiadała dobre, wrażliwe i współczujące serce. 
Jej odważna i pogodna postawa często imponowała dzieciom i młodzieży, które ją bardzo 
lubiły. Budziła sympatię i życzliwość ludzi bliskich i postronnych. Silna fizycznie 
wykazywała gotowość do wykonywania ciężkich prac.
Większość swojego życia spędziła jednak za kierownicą. Jako córka kierowcy, będąc 
jeszcze dziewczynką, bez wiedzy ojca próbowała prowadzić autobus, co jej się świetnie 
udawało. Pełniąc w Zgromadzeniu obowiązek kierowcy inspektorialnego przez 17 lat, 
zawsze z wielką troską i miłością przygotowywała potrzebne rzeczy na podróż, była 
bardzo punktualna. Już na 10 - 15 minut przed umówioną godziną wszystko miała 
gotowe. Utrzymywała samochód w wielkim porządku i to nie tylko od zewnątrz. Dbała 
bardzo o konserwację silnika, tak że mimo przejechanych setek tysięcy kilometrów był 
on jak nowy. Każdą wolną chwilę wykorzystywała haftując komże, welony oraz robiąc 
różańce. Lubiła się modlić. Podróżując zawsze chętnie odmawiała różaniec, a gdy podróż 
trwała dłużej oplatała nim całą Polskę, wkładając intencje za mieszkańców mijanych
miast i wiosek.
Siostry wspominają iż odznaczała się wielką miłością do ludzi chorych, cierpiących 
i starszych. W razie potrzeby umiała bez reszty poświęcić się, by nieść im pomoc. 
Budziła zaufanie do wielu sióstr, które nieraz przeżywały jakieś trudności. 
Niejednokrotnie podejmowała się osobiście im zaradzić wbrew swoim możliwościom 
i kompetencjom, co było dyktowane jej miłością bliźniego.
W ciągu całego swojego życia wiele modlitw i ofiar składała w intencji misji, oraz naszych 
sióstr misjonarek. Kiedy na kilka miesięcy przed śmiercią, znalazła się w szpitalu 
i nad swoim łóżkiem zobaczyła obrazek św. Teresy od Dzieciątka.Jezus powiedziała: 
"misje potrzebują ofiary".
Pan stopniowo przygotowywał ją do akceptacji tajemnicy krzyża, dlatego chorobę 
i cierpienie przyjmowała zgodzona z wolą Bożą. Nawet mamie, która przy niej czuwała 
starała się nie okazywać, jak bardzo cierpi. Siostry, które towarzyszyły jej w ostatnich 
miesiącach życia, wspominają, iż siostra Gizela nigdy się nie uskarżała. Za każdą 
nawet najmniejszą wyświadczoną jej przysługę i okazaną pomoc była bardzo wdzięczna. 
Dziękujemy Bogu za dar życia drogiej Siostry Gizeli i równocześnie prosimy, aby jak 
najprędzej mogła uczestniczyć w chwale Pana.

Łomianki, 28.02.2001 r. Inspektorka
Siostra Gizela odwiedzająć swoją matkę w Tworkowie czy też rodzinę 

w Krzyżanowicach często bywała w Brzeziu modląc się na grobach swoich dziadków, 
odwiedzając znajomych. Była również w Brzeziu pamiętnego dnia 8 kwietnia 2000 
roku, podczas ekshumacji zwłok Sługi Bożej S.M.Dulcissimy.

Pogrzeb śp. Siostry Gizeli Zygar odbył się 3 marca 2001 r. w Tworkowie, 
gdzie spędziła dzieciństwo, gdzie mieszka jej matka. Wśród licznie zgromadzonych 
sióstr, księży były również Siostry Salezjanki wraz z ks. Florianem Grzesiakiem 
i parafianami z Pogrzebienia oraz znajomi i rodzina z Brzezia.

/m/

____ S T SŁUGI BOŻEJ1V1 1 k>l 11 S.M. DULCISSIMY

Czcigodna Matko, czy zechciałabyś dla wielkiej radości Maryi, naszej 
niebieskiej Matki zatroszczyć się o to, żeby wszystkie święta 
maryjne były obchodzone bardziej duchowo i z większym 
przygotowaniem ? To nie powinno polegać na nadzwyczajności, 
lecz na małych, niewidocznych umartwieniach, Zwycięstwach nad 
sobą, szczególnie duch skupienia i modlitwy powinien odznaczać 
dni przygotowania. Powinno się przede wszystkim zachęcić siostry 
w szczegółach, by podejmowały te ćwiczenia, żeby uprosić większe 
błogosławieństwo i łaski dla naszego Zgromadzenia i dla ich dusz. 
Podczas każdej uroczystości maryjnej Maryja otrzymuje łaski 
i dusze, a my wszyscy powinniśmy dusze ratować. Maryja jest 
równocześnie Pośredniczką i kapłanką.

O Jezu jako zakonnica powinnam pomóc Ci dźwigać krzyż, a czynię 
Twoje brzemię jeszcze cięższym. Jezu wyrwij wszystko, co złe 
z mego serca i zasadź Twoją i Maryi miłość. Pozwól mi być 
dzieckiem, dobrym, małym dzieckiem! Napełnij moje serce żalem 
za grzechy. Nie pozwól mi być nadal Tak zimną wobec woli Bożej 
i Ciebie! Uczyń mnie dobrym dzieckiem, jakim była kiedyś 
Maryja,Która towarzyszyła Ci w składaniu ofiar. Niech idę mu 
naprzeciw, jak kiedyś Maryja.

Jezu przebij moje serce tym mieczem skruchy i miłości do Ciebie, 
Który przebił również serce Maryi! Maryjo, Ty nasza niebieska 
Matko, Rozgrzej nasze zimne serca i pomóż nam znieść dla Jezusa 
wszystko, Co ciężkie, co wydaje się nas przygniatać!

Jezu, daj mi miłość do cierpienia, tzn. do Ciebie.Chwała, 
podziękowanie i skrucha Tobie, miłość ofiary, Zbawicielu, mnie. 
Maryjo, uczyń mnie piękną, małą, całkiem czystą dla Jezusa. 
Dopiero wtedy Jezus może mieć radość.

Trzeba więcej żarliwej miłości dla Jezusa i Maryi, Byłoby wtedy 
lepiej. Jak łatwo jest spełnić wolę Bożą Przez jedno "tak", czy to 
w milczeniu, czy w działaniu.

O Maryjo, jak wielka była Twoja pokora przy Twoim "Oczyszczeniu" 
w świątyni! Pomóż nam poznać prawdziwą pokorę z czystej miłości 
do Boga i potem ją praktykować.

Jak długo w naszych potrzebach zwracamy się do ludzi, a nie do 
Ciebie i Maryi, tak długo nasze lampy są bez oliwy. Aby pozostać 
dzieckiem Bożym, trzeba mocno, po dziecinnemu I ślepo wierzyć. 
Przez Komunię świętą i nabożeństwo do Maryi Można stać się 
bogatym dla wieczności. Wszystkie drogi na świecie połączyć z drogą 
do wiecznej ojczyzny.

Przyjmij ofiarę, Maryjo, Skarbnico łask, i daj duszom wszystko, 
czego potrzebują; Miłości, miłości, tysiąc razy miłości! O Jezu, daj 
duszom tak wiele miłości, Żeby dusze, które Ciebie nie kochają, 
były przyciągnięte przez pałające miłością dusze! Kochana Matko 
Boża, Ty musisz prowadzić dusze do Zbawiciela. Ty wiesz najlepiej, 
jak można zacząć i jak można je zdobyć.
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foto arch. rodzinne

ULICA
PORUCZNIKA
SERAFINA 
MYŚLIWCA

"Brzeski ryneczek" - miejsce 
gdzie, znajduje się Pomnik 
Powstańców Śląskich i Ofiar II 
Wojny Światowej, w pobliżu stary 
cmentarz, kościół parafialny, na 

placu którego wzniesiono 
sarkofag Sługi Bożej S.M. Dulcissimy, klasztor SM. Niepokalanej, 
ponad stuletnia szkoła ■ tu krzyżują się dwie ulice o wymownych dla 
Brzezia nazwach. Ulica Arcybiskupa Józefa Gawliny - Biskupa 
Polowego Wojska Polskiego, który w latach 1929-32 ściśle związany 
był z Brzeziem, o czym pisaliśmy wielokrotnie na łamach "Brzeskiego 
Parafianina" oraz ulica Porucznika Serafina Myśliwca .
Kim był Serafin Myśliwiec? Pokolenie powojenne brzezian pamięta 
go jako pracownika spółdzielni, dobrego kompana, człowieka o 
wrażliwym sercu, który często w swoim wojskowym mundurze zjawiał 
się na uroczystościach szkolnych, zebraniach, akademiach, witał 
wysokie osobistości kościelne, głosił mowy pożegnalne nad grobami 
odchodzących parafian, dawnych powstańców, wojennych towarzyszy. 
Czym jednak zasłużył się, że na stałe wszedł do historii Śląska 
i stał się patronem ulicy ?

Serafin Michał Myśliwiec, syn Franciszka i Magdaleny 
z domu Fiołka, urodził się 29 września 1915 roku w Brzeziu nad 
Odrą. Tu też ukończył szkołę podstawową. W latach 1927-35 
uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Męskiego w Rybniku. 
18 lutego 1936 roku złożył egzamin dojrzałości nowego typu 
klasycznego wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Katowicach. Po maturze odbył czynną służbę wojskową, w tym 
czasie od września 1936, do 10 czerwca 1937 roku, ukończył 
V Kurs Podchorążych Rezerwy 6 Dywizji Piechoty w Krakowie 
zyskując stopień kaprala podchorążego. Od 1 października 1937 
roku do 26 sierpnia 1939 roku pracował w Starostwie Powiatowym 
w Rybniku. Jako podporucznik brał udział w kampanii wrześniowej 
6 Dywizjonu piechoty Armii "Kraków", już 6 września 1939 roku, 
dostał się do niewoli niemieckiej, skąd zwolniony został 31 marca 
1940 roku - jako Ślązak.
Od 10 kwietnia 1940 roku do 15 marca 1942 r. był zatrudniony 
w Betoniarni "Petrucco" w Raciborzu. Od 1940 do 3 kwietnia 1945 
roku (4 lata i 9 miesięcy) brał udział w ruchu podziemnym - 
partyzantce. Został komendantem IV Obwodu zewnętrznego 
raciborsko - kozielskiego Armii Krajowej.
Z dniem 11 listopada 1942 r. otrzymał stopień porucznika, 
pseudonim "Krwawnik”, "Adam Rajski".
Po wyzwoleniu, w czasie Wielkanocy 1945 r. został aresztowany 
przez NKWD i więziony przez Rosjan w Mysłowicach, następnie 
przez władze Polski Ludowej w Katowicach Uwolniony 14 września 
1945 roku powrócił do Brzezia.
Od 28 września 1945 r. - 14 kwietnia 1946 r. pracował w Urzędzie 
Gminy Po'grzebień. Od 15 kwietnia 1946 do 31 grudnia 1948 r. 
w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Od stycznia 1949 r. do 31 
grudnia 1975 był pracownikiem Gminnej Spółdzielni Brzezie - 
Pstrążna. Od stycznia 1976, do chwili śmierci pracował w Gminnej 
Spółdzielni w Rudniku.
Z dniem 12 października 1973 roku, rozkazem Ministra Obrony 
Narodowej Nr 0208, porucznik Serafin Michał s. Franciszka, 
mianowany został Kapitanem.
Kapitan Serafin Myśliwiec przez lata był członkiem ZBOWiD, pełnił 
stanowisko prezesa Koła w Brzeziu. Należał do komitetu 
organizacyjnego budowy pomnika w Brzeziu n/O, który odsłonięto 
we wrześniu 1969 roku.
Zmarł 26 czerwca 1977 roku, pochowany został na brzeskim 
cmentarzu. Pozostanie w naszej pamięci.
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Z dziejów IV obwodu 
zewnętrznego 

Racibórz- Koźle
Na terenach włączonych do Rzeszy, na mocy dekretu Hitlera 

z 28 października 1939 r. Niemcy stosowali taktykę pozbawienia 
społeczeństwa polskiego przywódców i inteligencji poprzez 
stopniowe i systematyczne aresztowania, wywożenie do więzień 
i obozów.

Nie odstraszyło to ludności polskiej od podejmowania 
wysiłków zmniejszania dolegliwości okupacji, pomocy tym, których 
dotknęły hitlerowskie represje, ochrony przed załamaniem 
psychicznym.
Żywiołowy ruch oporu nie uszedł uwagi władz niemieckich. 
Od samego początku werbowano konfidentów i donosicieli, śledzono 
zachowania się inteligencji polskiej, byłych zawodowych oficerów 
i podoficerów, powstańców śląskich i innych, co do których istniało 
przypuszczenie o ich patriotycznym nastawieniu.

W okresie zagrożenia niepodległości w 1939 r. członkowie 
Oddziałów Młodzieży Powstańczej, organizacje młodzieżowe 
skupiały się w organizacjach przykościelnych, Związku Strzeleckim 
lub Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" i wspólnie ze Związkiem 
Powstańców Śląskich organizowali ochotnicze formacje obrony 
narodowej. Rybnicki Inspektorat Związku Walki Zbrojnej - Armii 
Krajowej powołany został już w początkowej fazie organizowania 
konspiracji na terenie Górnego Śląska. Początkowo obejmował 
powiaty: rybnicki, niektóre (południowe) gminy powiatu 
Pszczyńskiego i powiat raciborski. Po przeprowadzeniu reorganizacji 
struktury Śląskiego Okręgu ZWZ do Inspektoratu Rybnickiego 
włączono powiat kozielski, a po rozbiciu przez gestapo Inspektoratu 
Cieszyńskiego, także tereny powiatu cieszyńskiego i frysztackiego, 
tworząc podinspektorat cieszyńsko-zaolziański. Granice 
Inspektoratu uległy w różnych okresach zmianom.

Związek Walki Zbrojnej z 1940 roku przemianowany w lutym 
1942 roku na Armię Krajową, powstał z połączenia takich tajnych 
organizacji jak: Tajna Śląska Chorągiew Harcerstwa Polskiego, której 
głównym organizatorem był hrm. Józef Pukowiec, Organizacja Orła 
Białego, Polskiej Organizacji Powstańczej, Tajnej Organizacji 
Niepodległościowej, Polskie Siły Zbrojne. Organizacje te często 
zachowywały swoją autonomiczność odrębność, zmieniały nazwę, 
kryptonimy dla uniknięcia strat i ewentualnej denuncjacji 
i aresztowań.

Każdy wstępujący do ZWZ - AK składał przysięgę 
wg ustalonej roty:
"W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Korony Polskiej, kładąc rękę na ten święty krzyż, znak 
męki i zbawienia, przysięgam, że będę wiernie i nieugięcie stał na 
straży honoru Polski aż do wyzwolenia jej z niewoli , walczyć będę 
ze wszystkich sił moich, aż do ofiary mego życia. Wszelkim 
rozkazom władz Związku będę bezwzględnie posłuszny, tajemnicy 
niezłomnie dochowam,.cokolwiek by mnie spotkać mogło" 
Sztab Obwodu raciborsko-kozielskiego, krypt. "Renifer", 
"Kadzidło" IV batalionu 75 pp.
Dowódca obwodu - ppor. Mgr Franciszek Żymełka ps. "Rębacz", 
"Sęp" aresztowany 18.XII.1940 r.
por. Serafin Myśliwiec, ps. "Krwawnik", "Adam Rajski" 1941-1945 
dowódca kompanii - ppor. Józef Gawliczek, ps. "Ryś"

Jak widać ścisłe dowództwo IV Obwodu zewnętrznego
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raciborsko-kozielskiego (Serafin Myśliwiec, Józef 
Gawliczek)stanowili mieszkańcy Brzezia, w tym miejscu wymienić 
trzeba również zasłużonego łącznika IV obwodu raciborsko- 
kozielskiego Maksymiliana Jędrzejczyka, ps. "Stach" również 
z Brzezia.

Obwód raciborsko-kozielski na skutek złych warunków 
terenowych i ludnościowych nie mógł przeprowadzać akcji 
bojowych. Pozostawało najbardziej pożądane działanie w zakresie 
wywiadu, dywersje, propagandy i akcje "N". Z tych zadań obwód 
wywiązywał się należycie. Szczególnie dotyczyło to zniszczenia 
wytwórni zbrojeniowych na terenie powiatu kozielskiego przez 
lotnictwo alianckie.

Porucznik Serafin Myśliwiec w kwietniu 1940 roku został 
zaprzysiężony przez ppor. Mgr Franciszka Żymełkę. 
Po aresztowaniu ppor. Żymełki został mianowany dowódcą IV 
Obwodu zewnętrznego raciborsko-kozielskiego. Pozostał w nim 
aż do ujawnienia.

Sztab IV Obwodu miał swą siedzibę w Miejscu Odrzańskim, 
na pograniczu powiatów raciborskiego i kozielskiego. Kwatera 
mieściła się w domu Franciszka Bortla, uczestnika powstań 
śląskich, dobrego i wytrawnego konspiratora.

W domu państwa Bortlów podpułkownik "Walter" po zbadaniu 
możliwości i warunków, polecił zainstalować radiostację. Chodziło 
o to, by w możliwie jak najszybszym czasie przekazywać do 
alianckiego dowództwa lotnictwa wyniki bombardowania 
kozielskich i kędzierzyńskich zakładów oraz przygotowań i zmian 
w systemie obrony przeciwlotniczej.

W tym czasie na podstawie rozpracowań wywiadu AK, 
a szczególnie obwodu raciborsko-kozielskiego lotnictwo alianckie 
dokonywało skutecznych bombardowań zakładów mających bardzo 
duże znaczenie dla zaopatrzenia niemieckiej machiny wojennej. 
W drugiej połowie 1943 roku praca sztabu koncentrowała się na 
opracowaniu rozmieszczenia zakładów chemicznych
I.G.Farbeindustrie  oraz systemu obrony przeciwlotniczej na terenie 
Kędzierzyna, Koźla, Zdzieszowic i Blachowni Śląskiej. 
W opracowaniu rozeznania produkcji zakładów dużą pomoc wykazali 
angielscy i francuscy jeńcy wojskowi oraz pracownicy tychże 
zakładów, tu warto wymienić również Anzelma Kraska pracownika 
Blachowni - Śląskiej, który w 1945 roku został rozstrzelany przez 
Rosjan w pobliżu swego domu w Pogrzebiebiu.
Opracowanie przez sztab meldunku, za pośrednictwem Komendy 
Głównej AK trafiły do Londynu. Latem 1944 roku rozpoczęły się 
dywanowe naloty. W bombardowaniach brało udział jednorazowo 
do ośmiuset samolotów. Zniszczone zostały Zakłady ceramiczne 
wyrabiające półfabrykaty do produkcji materiałów wybuchowych 
oraz fabrykę benzyny syntetycznej. (Relacje por. Serafina 
Myśliwca, oryginały pism "Nad Odrą czuwa straż , rozkazy por. 
Myśliwca z lat 1942 -1945).

Na terenie obwodu w czerwcu i lipcu 1944 roku 
przeprowadzono kilka akcji dywersyjnych - wysadzanie pociągów 
między Raciborzem i Kędzierzynem i Kluczborkiem.

Niestety, 20 lipca 1944 roku przewiezione przez łączniczki 
części radiostacji ukryte na strychu w siedzibie Franciszka Bortla 

zostały odkryte przez gestapo podczas rewizji.
Rodzina Bortlów została aresztowana, szczęśliwie uniknął 
aresztowania Franciszek Bortel. Jego żona i córka Matylda, 
synowie Józef i Rafał zostali aresztowani. Rafał uczeń przed 1939 
rokiem polskiego gimnazjum w Bytomiu, został skazany na śmierć 
za dywersję i rozstrzelany na Zaolziu w październiku 1944 roku; 
pozostali skazani na pobyt w obozie i więzieniu.

W czasie rewizji aresztowany został dowódca IV Obwodu 
AK por. Serafin Myśliwiec. Dzięki nieuwadze Niemców i odwadze 
udało mu się uciec w kajdankach. Pani Jadwiga żona Serafina 
Myśliwca, wspomina, że kajdanki, które przyniósł p. Serafin 
jeszcze niedawno miała w domu, ale gdzieś się zapodziały.

Kwatera Obwodu została przeniesiona do Grzegorzowie 
w powiecie raciborskim, do domu Józefa Wyciska. Ponieważ część 
rodziny Wycisków za działalność w Związku Polaków w Niemczech 
została już wcześniej osadzona w Obozach, ta kwatera nie była 
bezpieczna.

Po aresztowano por. Serafina Myśliwca i jego brawurowej 
ucieczce kwatera została przeniesiona na prawy brzeg Odry do 
Kornowaca - do domów Jana Glenca a także Antoniego i Jana 
Gorywodów.
Często por. Myśliwiec korzystał z kwater w Pogrzebieniu u rodziny 
Pawła Cubra lub Antoniego Kolorza.
Stąd wychodziły od dowódcy obwodu por. Myśliwca rozkazy 
podpisywane pseudonimami "Adam Krwawnik" lub "Dębicki". 
Rozkazy te dla zmylenia przeciwnika były antydatowane na okresy 
przedwojenne.

W przeniesieniu a raczej przewiezieniu z Grzegorzowie do 
Pogrzebienia maszyny do pisania, powielania i farb drukarskich, 
papieru pomocna była por. Myśliwcowi jego żona Jadwiga. Pani 
Jadwiga do chwili obecnej pamięta tę "podróż na wozie”, którym 
powoził łącznik Maksymilian Jędrzejczyk, a ona wraz z Julianną 
Jędrzejczyk opatulone siedziały na wozie. Wspomina fakt, jak w 
Raciborzu zatrzymali wóz Niemcy, na szczęście bez szczegółowej 
kontroli.
(W tym miejscu kilka słów wyjaśnienia: w okresie przed 
plebiscytem teren powiatu raciborskiego po prawej stronie Odry 
obejmował kilkanaście wiosek: Syrynia, Brzezie, Kornowac, 
Pogrzebień, Rzuchów i inne. Po plebiscycie gdy zapadła decyzja o 
przyłączeniu tych wiosek do Polski tereny te włączono do powiatu 
rybnickiego. Hitlerowskie Niemcy tworząc nową administrację w 
czasie okupacji, tę część powiatu rybnickiego włączyły ponownie 
do powiatu raciborskiego. Ponadto granice działalności 
poszczególnych obwodów nie były rygorystycznie przestrzegane i 
por. Myśliwiec swą działalność rozszerzył poza ustalone tereny 
obwodu raciborskiego i kozielskiego, także na tereny powiatów 
strzeleckiego i prudnickiego.)

Sztab obwodu raciborsko - kozielskiego mógł pracować 
stosunkowo bezpiecznie do 1943 roku na terenie Opolszczyzny 
dzięki posiadaniu wtyczek. Taką wtyczką był Karol Duda szewc z 
Raciborza, wtyczką była też sekretarka - maszynistka w 
powiatowym gestapo.

Porucznik Serafin Myśliwiec wspólnie z Józefem 
Gawliczkiem ps. "Ryś" i Alojzym Świerczkiem ps. "Rozchodnik" 
redagowali i rozprowadzali na Opolszczyźnie pismo "Nad Odrą 
czuwa straż"
Była to jedyna gazetka konspiracyjna wychodząca w czasie 
okupacji na terenie III Rzeszy, według granic przedwojennych. 
Początkowo drukowano ją w mieszkaniu Franciszka Bortla w 
Miejscu Odrzańskim lub u Ignacego Wyciska w Grzegorzowicach, 
później jak już wspomniano drukarnia została przeniesiona na 
prawy Brzeg Odry - drukowano u rodziny Gorywodów w Kornowacu. 
Ukazywała się dość regularnie w nakładzie około 150 egzemplarzy 
jako dwutygodnik. Rozprowadzana była na terenie Opolszczyzny 
przez placówki AK. ____________
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"Najwięcej informacji - pisze w swych wspomnieniach Serafin 
Myśliwiec - umieszczaliśmy o stanie bieżących działań wojennych, 
ponieważ były to wiadomości niesłychanie krzepiące po 
początkowym okresie załamania. Następnie demaskowaliśmy 
różne kłamstwa i wszelkie oszustwa, które podawały miejscowe 
gazety niemieckie, a zwłaszcza atakowana przez nas gadzinówka 
raciborska,. Mieliśmy też stałą rubrykę "Kącik Żołnierski”, dział 
instruktażowy dla wojska, na przykład, jak własnym sposobem 
konstruować i konserwować broń itp. Oczywiście były też 
poruszane i inne sprawy patriotyczne z okazji świąt narodowych, 
przykładowo 3 maja, 11 listopada, lecz główne publikacja 
przeciwko hitlerowskim kłamstwie o postępie wojsk sojuszniczych 
i ciągach, jakie zbierali Niemcy na wszystkich frontach oraz 
instruktaż wojskowy. Materiały o charakterze politycznym pojawiały 
się rzadko". (W. Sulewski, Polacy nad Odrą i Bałtykiem w walce z 
Trzecią Rzeszą 1939-1945, W-wa 1975)

W Obwodzie raciborsko-kozielskim utworzony został 
również pluton partyzancki o nazwie "Wędrowiec" (podobna nazwa 
w Beskidzie Śląskim) dowodzony przez ppor. Józefa Gawliczka, 
adiutanta dowódcy obwodu.
W skład plutonu wchodzili m.in. Józef Wycisk z Grzegorzowie, 
Rufin Hibner z Pszowa i wielu partyzantów wywodzących się 
spośród uciekinierów z obozów, dezerterów Wermachtu oraz 
przymusowych robotników zakładów zbrojeniowych Kędzierzyna, 
Koźla i okolicznych majątków ziemskich.

Oddziały partyzanckie "Wędrowca" oraz dowodzone przez 
A.Steinera , Pawła Góreckiego i Sylwestra Michalika 
przeprowadziły koncentrację jesienią 1944 roku w rejonie 
Krzyżowic - Osiny. O dokonanej koncentracji dowiedziały się władze 
bezpieczeństwa w Rybniku. Na skutek ostrzeżenia przez 
kontrwywiad koncentrację po tygodniowych ćwiczeniach odwołano, 
a oddziały wróciły do swoich baz. Ćwiczenia koncentracji oddziałów 
obwodu raciborsko - kozielskiego dokonał porucznik S.Myśliwiec 
na terenie swej działalności, to jest w Lubomi i Syryni.

W obydwu koncentracjach wzięli udział oficerowie 
Inspektoratu i Komendy Okręgu wraz z ppłk. Walterem Jankę. W 
sierpniu 1944 roku dokonano wielu aresztowań osób podejrzanych 
o udzielanie kwater członkom ruchu oporu. Trzeba było korzystać 
z pomieszczeń niezamieszkałych bądź opuszczonych a nawet z 
bunkrów wybudowanych z dala od szlaków komunikacyjnych. 
Wszystko to odbiło się na zdrowiu działaczy ruchu podziemnego. 
Opieka sanitarna była utrudniona, nieliczni polscy lekarze byli 
pilnie obserwowani przez swoich niemieckich kolegów.

W miarę jak ustępowała okupacja niemiecka, wygasała 
działalność jednostek AK. Formalnie Armia Krajowa zakończyła 
swą działalność w styczniu 1945 roku. Burza dziejowa jednak 
trwała, niektóre miejscowości przechodziły kilkakrotnie z rąk 
niemieckich do rąk sowieckich. Współpraca między władzami 
sowieckimi a społeczeństwem Śląska nie układała się jak między 
wyzwolicielami a wyzwolonymi. Nadal ginęli ludzie, tym razem z 
rąk sowieckich, a przecież były miejscowości, w których był 
znikomy procent Niemców, a i ci tereny te opuścili jeszcze przed 
wkroczeniem wojsk sowieckich. Wśród zabitych i pomordowanych 
byli również żołnierze AK.

Działalność IV Obwodu raciborsko - kozielskiego zakończyła 
się wiosną 1945 roku. Porucznik Serafin Myśliwiec został 
internowany, najpierw przez wojska rosyjskie był więziony w 
Mysłowicach, z kolei przez władze Polski Ludowej w Katowicach. 
Zwolniony został 14 września 1945 roku.

Po okupacji uczestnicy wojsk niepodległościowych odczuli 
bardzo boleśnie próby zdyskredytowania. Wśród wielu zostały 
bolesne wspomnienia, swoje czyny i bohaterstwo zachowali dla 
własnej satysfakcji jako dobrze spełniony obowiązek wobec Polski 
- Ojczyzny.
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W opracowaniu wykorzystano:
1. Mieczysław Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej Katowice 

1995,
2. Juliusz Niekrasz, Z dziejów AK na Śląsku, Katowice 1993
3. Działalność Ruchu Oporu Armii Krajowej IV Obwodu Zewnętrznego 

AK - maszynopis

I- •

4. AK w Raciborzu, Katolik nr 40, 1998 r.
5. mgr Mieczysław Brzost, Okupacyjny głos zza Odry, (maszynopis)
6. Jacek Dubiel, Ich wojna o Polskę, TŚL, lipiec 1990 
Podziękowania składam również moim rozmówcom.

Uwaga:
Propozycja do rozpatrzenia - przy ewentualnej zmianie tablic wnieść 
poprawkę: Ulica Kapitana Serafina Myśliwca.

/m/
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PODZIĘKOWANIA ZA ROK 2000 PROGRAM REKOLEKCJI OD 8.IV-ll.iV.2001

W tym roku został pomalowany kościół.
Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich moich 
czcigodnych współpracowników:
Ks. Kanonikowi Józefowi Copowi za pomoc w pracy 
duszpasterskiej.
Dziękuję również ks. Józefowi Copowi oraz państwu magister 
- Małgorzacie i Florianowi Burkom za trud redagowania 
naszego pisma "Brzeski Parafianin".
Bóg zapłać za katechizację w szkole siostrze przełożonej 
Imeldzie Gawlas; siostrze Annie za grę w kościele 
i prowadzenie Scholi; siostrze zakrystiance Innocencie za 
troskę o zakrystię i kościół.
Mojej rodzonej siostrze Cecylii za pomoc na probostwie. Panu 
Henrykowi Błaszczokowi - 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 
ofiar w kościele.
Naszemu wspaniałemu chórowi - pani prezes dr Helenie 
Burek, pani dyrygent dr Aleksandrze Burek-Gamrot. Scholi 
oraz Dzieciom Maryi.
Palaczom-w kościele Henrykowi Pacharzynie i na probostwie 
Henrykowi Reclikowi.
Bóg zapłać za każdy gest życzliwości i dobroci względem 
nas.

Ks. Proboszcz

Zaproszenie

27 kwietnia br. O godz. 11.00, odbędzie się 
poświęcenie tablicy upamiętniającej pomordowanych 
polskich policjantów z Brzezia, którzy zginęli w Ostaszkowie 
wiosną 1940 roku.

Dodatkowa tablica umieszczona zostanie na Pomniku 
Powstańców Śląskich i Ofiar II Wojny Światowej w naszej 
dzielnicy Raciborzu-Brzeziu.

W uroczystości udział weźmie Powiatowa Komenda 
Policji w Raciborzu.

Serdecznie zapraszamy młodzież oraz wszystkich 
naszych parafian.

W imieniu radnych dzielnicy - 
Małgorzata Burek

Niedziela Palmowa 8.IV.2001 r.
8.00, 10.30, 17.00 - na mszach św. nauki ogólne
18.00 - Nauka stanowa dla mężczyzn

Poniedziałek - 9.IV.2001 r.
8.00 - Msza św. i nauka ogólna
9.30 - Spowiedź dzieci

10.00 - Msza św. i nauka rekolekcyjna dla dzieci
17.30 - Spowiedź kobiet
18.00 - Msza św. i nauka ogólna
19.00 - Nauka stanowa dla kobiet

Wtorek 10.IV.2001 r.
8.00 - Msza św. i nauka ogólna
9.30 - Spowiedź dzieci

10.00 - Msza św. i nauka rekolekcyjna dla dzieci
17.30 - Spowiedź młodzieży
18.00 - Msza św. i nauka ogólna
19.00 - Nauka stanowa dla młodzieży

Środa ll.IV.2001 r.
8.00 - Msza św. i nauka ogólna
9.30 - Spowiedź dzieci

10.00 - Msza św. i nauka rekolekcyjna dla dzieci
17.30 - Spowiedź mężczyzn
18.00 - Msza św. i nauka ogólna

PROGRAM WIELKIEGO TYGODNIA

WIELKI CZWARTEK 12.IV.2001 r.

17.30 - okazja do spowiedzi św.
18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej za parafian, za 

ministrantów i ich rodziców, w intencji służby 
kościelnej o powołania kapłańskie. Adoracja w 
ciemnicy do 21.00

WIELKI PIĄTEK 13.IV.2001 r.

8.00 - Droga krzyżowa
8.45 - Adoracja w ciemnicy do 18.00

17.30 - Okazja do spowiedzi św.
18.00 - Ceremonie Wielkopiątkowe,
Adoracja w Bożym Grobie do 21.00

WIELKA SOBOTA 14.IV.2001 r.

8.00 - Początek adoracji przy Bożym Grobie, okazja do 
spowiedzi do godz. 9.00

14.00 - Święcenie potraw Wielkanocnych
16.00 - Święcenie potraw Wielkanocnych
17.00 - Okazja do spowiedzi
18.00 - Ceremonie Wielkosobotnie - Rezurekcja - Msza św. 

za parafian
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ZYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
STATYSTYKA DUSZPASTERSKA ZA ROK 2000

Sakrament chrztu przyjęło

w roku 1999: 28 dzieci -14 chłopców, 14 dziewczynek;
w roku 2000 : 25 dzieci -17 chłopców, 8 dziewczynek;

Sakrament bierzmowania przyjęło

w roku 1999 - 66 osób;
w roku 2000 nie było u nas bierzmowania;

Do I komunii:

w roku 1999 przystąpiło 25 dzieci w tym 11 dzieci do wczesnej 
komunii św.;
w roku 2000 przystąpiło 13 dzieci w tym 6 dzieci do wczesnej 
komunii św.;
W roku 20011 komunia św. odbędzie się 20 maja o godz. 10.30

Liczba rozdzielonych komunii św.:

w roku 1999 - 95.332: w kościele 87.360, w klasztorze 7.972 ;
w roku 2000 - 83.916: w kościele 77.731, w klasztorze 6.185;

Sakrament chorych

w roku 1999 przyjęło 30 osób - odwiedziliśmy w domach 184 osoby 
w każdy I piątek miesiąca;
w roku 2000 przyjęło 32 chorych - odwiedziliśmy w domach 196 
osób;

10. Lazar Wilhelm
11. Wardenga Jadwiga
12. Klimek Henryk
13. Opolony Józef
14. Pak Amalia
15. Baron Jerzy
16. Janikowska Krystyna
17.
18.
19.
20.
21.
22. Pytlik Rafał
23. Korzenek Leo
24. Zając Eugeniusz
25. Niestrój Maria
26. Sekuła Ema
27. Kubenka Irena

Kopacz Józef 
Kurowski Wilhelm 
Przegędza Maria / 
Haas Henryk 
Fiołka Gertruda

88 - ul. Gajowa 23
88 - ul. Stawowa 6
75 - ul. W#iatrakowa 16
65 - ul. Malinowa 6
90 - ul. Brzeska 10
66 - ul. Pogwizdowska 11
71 - ul. Brzeska 68
85 - ul. Brzeska 73
70 - ul. Dębiczna 14
65 - ul. Dębiczna 5
74 - ul. Wysoka 3

- ul. Sosienkowa 10
e - ul. Abp. Gawliny 7
ul. Bitwy Olzańskiej 16

53 -jjI. Pogrzebieńska 28
rul. Por. S.Myśliwca 25

84 - ul. Sadowa 1
65 - ul. Kobylska 8

Sakrament kapłaństwa

Nie ustajemy w ciągłych modlitwach o powołania kapłańskie, 
zakonne i kontemplacyjne.

w
w

Sakrament małżeństwa zawarło:

roku 1999 -15 par małżeńskich;
roku 2000 - 9 par małżeńskich;

Odwołani do wieczności:

roku 1999 - 32 osoby; 
roku 2000 - 27 osób;

1. Pacharzyna Otylia
2. Paluch Franciszek
3. Sekuła Jadwiga
4. Szymiczek Róża
5. Jambor Marta
6. Koloska Józef
7. Błaszczok Jan
8. Simko Jadwiga
9. Bezuszko Stanisław

w 
w

SKLEP
Prasa
Napoje
Słodycz^ 
Chemia
Art. Higien 
Znicze 
Baterie

do wieczności:Alat 86 - ul. Brzeska 41 
lat 65 - ul. Pogrzebieńska 74 
lat 77 - ul. Malinowa 3
|at 39 - ul. Handlowa 3
at 81 - ul. Grzonki 1, Racibórz

64 - ul. Bitwy Olzańskiej 14
72 - ul. Pogrzebieńska 103
88 - ul. Długa 1, Racibórz 

u^pbylska 6/9

Sakrament chrztu otrzymali w roku 2000:
1. Miczajka Adrian ' 1:
2. Jambor Kewin
3. Kaczyński Wiktor
4. Hańczuch Mateusz
5. Cichy Sylwia
6. Graca Paweł -.....— I
7. BugdofAttrłan - "-™

9. Cyfka Karol
10. Mucha Szymon
11. Kowalczyk Julia
12. Doleżych Aleksandra

113. Morcinek Szymon
14. Sekuła Robert
15. Błaszczok Agata
16. Gajdziński Kacper
17. Szpilka Baniamin
18. Fiołka Robert
L9. Kozyra Wiktor

1. Sekuła Patrycja
22. K
23.
24. Zmuda Justyna
25. Pietrzykowska Natalia

ieczny Marcel 
umulka Paulina

Sakrament małżeństwa w 2000 roku zawarli:

1. Bugdol Mariusz - Wysłuch Małgorzata
2. Morcinek Adam - Weingart Justyna
3. Przybyła Waldemar- Sala Beata

lat (

4. Lindner Krystian
5. Szulc Zbigniew
6. Dreja Karol
7. Niestrój Andrzej
8. Koczwara Leszek
9. Kocjan Janusz

- Kocjan Krystyna
- Pawełek Karina
- Staś Barbara
- Miczek Bogusława
- Dudek Joanna
- Zapłata Marzena

f
tARKET

ul. 10

ne 7.30-18.00
7.30- 15.00

Dtntk
Reklamy
Sitodlmk ^-wo
Pieczątki
Poligrafia 
Tworzenie
stron www
www.compart-online.com.pl

ul. (;7-
kl. 032 / 413 22 S6

ine.com.pl

