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

Pismo ukazuje się od kwietnia 1993 roku cena 3 zł

ZAPATRZCIE SIĘ W OBLICZE CHRYSTUSA

Foto: F. Burek

Przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II 

do wiernych u progu Roku 2002



Eucharystia - nieustający Wieczernik
Aby zgłębić tajemnicę eucharystii, trzeba ciągle na nowo 

powracać do wieczernika, tam gdzie w Wielki Czwartek miała 
miejsce Ostatnia Wieczerza. W liturgii dzisiejszej św. Paweł mówi 
właśnie o ustanowieniu Eucharystii. Zdaje się, że jest to 
najstarszy zapis mówiący o Eucharystii, wcześniejszy od zapisu 
ewangelistów. Św. Paweł w liście do Koryntian pisze: „Pan Jezus 
tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy 
połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydanej. Czyńcie to 
na moja pamiątkę! Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął 
kielich mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi 
mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moja pamiątkę. Ilekroć 
bowiem spożyjecie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską 
głosicie, aż przyjdę (Kor 11, 23-26). głosimy śmierć Twoją Panie 
Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego 
przyjścia w chwale.

Słowe te zawierają sam rdzeń tajemnicy eucharystycznej. 
Odnajdujemy w nich to czego codziennie jesteśmy świadkami 
i uczestnikami, gdy sprawujemy i przyjmujemy eucharystię. Jezus 
dokonuje w wieczerniku przeistoczenia. Mocą jego słów, chleb - 
zachowuje zewnętrzną postać chleba - staje się Ciałem 
Chrystusa, wino zaś - zachowuje zewnętrzną postać wina - staje 
się Jego Krwią. Oto wielka tajemnica wiary!

Sprawując tę tajemnicę nie tylko ponawiamy to, co 
Chrystus uczynił w wieczerniku, ale także wchodzimy w misterium 
Jego śmierci „Głosimy śmierć Twoją” śmierć odkupieńczą. 
„Wyznajemy Twoje zmartwychwsanie” Jesteśmy prawdziwie 
uczestnikami Triduum Sacrum i Nocy Paschalnej. Jesteśmy 
uczestnikami zbawczego misterium Chrystusa i oczekujemy jego 
przyjścia w chwale. Wraz z ustanowieniem Eucharystii weszliśmy 
w czas ostateczny, w czas oczekiwania na drugie i ostateczne 
przyjście Chrystusa, kiedy dokona się sąd nad światem, 
a zarazem wypełni się dzieło odkupienia. Eucharystia o tym 
wszystkim nie tylko mówi. W Eucharystii to wszystko jest 
sprawowane - to wszystko się w niej dokonuje. Zaiste, jest ona 
wielkim, największym sakramentem Kościoła. Kościół sprawuje 
Eucharystię, a równocześnie Eucharystia tworzy Kościół.

Słowa z homilii Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszone 
we Wrocławiu w 1997r. Wydanie Specjalne „L'OSSERVATORE 
ROMANO”, 1997, s.17.

WIELKI TYDZIEŃ
w niedzielę Palmową - 24.III.2002
Poświęcenie palm - w czasie mszy św. o godz. 1030 - procesja 
z palmami

Wielki Czwartek. - 1700 Spowiedź
1800 Msza wieczerzy Pańskiej - za parafian adoracja
w ciemnicy do 2100

Wielki Piątęk - 29.lll.2002
8°° - Droga krzyżowa
845 - 18°° Adoracja w ciemnicy o 17°° Spowiedź św.
18°° Ceremonie wielkopiątkowe - Adoracja przy Bożym 
Grobie do 2100

Wielka Sobota
800 początek adoracji przy Bożym Grobie okazja
do spowiedzi do godz. 9°°
14°° święcenia potraw wielkanocnych
16°° święcenia potraw wielkanocnych
17°° okazja do spowiedzi
18°° Ceremonie wielkosobotnie i Msza św. za parafian

Rok Kościelny
Dwa wielkie Święta - Boże Narodzenie i Wielkanoc dzielą 

rok kościelny na dwa okresy.
W obu okresach przeżywamy co roku na nowo całe życie Pana 

Jezusa od narodzenia aż do wniebowstąpienia i zesłania Ducha 
Świętego. Staramy się w tym czasie naśladować Jego życie, 
przyswoić sobie jego naukę i przyjąć jego łaski. W ten sposób 
uświęcamy się i przygotowujemy na wejście Jego Królestwa.

Po okresie Bożego Narodzenia - Tajemnicy wcielenia 
wchodzimy w okres Wielkanocy - Tajemnicy odkupienia.

W okresie wielkanocnym wyróżniamy następujące okresy:

I. Przygotowanie

1. Przedpoście: niedziela starozapustna (zwana także 
siedemdziesiątnicą), niedziela mięsopustna, niedziela zapustna 
do Popielca, która w tym roku przypadła na dzień 13 lutego.
2. Wielki Post: od środy popielcowej poprzez cztery tygodnie 
wielkiego Postu i czas Męki Pańskiej.

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbyły się w dniach 
od 10-13 marca

10.111 2002 - niedziela
Rozpoczęcie rekolekcji na Mszy św. - nauki ogólne

11.111 - poniedziałek
730 - Spowiedź
8°° - Msza św. Nauka ogólna
930 - Spowiedź dzieci - od klas I-III 
10°° - Msza św. i nauka ogólna dla dzieci 
17°° - Spowiedź dla kobiet i mężczyzn 
18°° - Msza św. nauka ogólna
19°° - nauka stanowa dla mężczyzn i kobiet (razem)

12.111 - wtorek
730 - Spowiedź
800 - Msza św. - nauka ogólna
930 - Spowiedź dla klas IV - VI
10°° - Msza św. - nauka dla dzieci
17°° - Spowiedź młodzieży
18°° - Msza św. - nauka ogólna
19°° - Nauka stanowa dla młodzieży licealnej, technikum oraz 
klas gimnazjalnych.

13.111 - środa (zakończenie rekolekcji)
730 - Spowiedź
8°° - Msza św. - nauka ogólna
10°° - Msza św. z kazaniem dla dzieci
18°° - Msza św. nauka na zakończenie.

Dnia 12 o godz. 14°° odbyło sie również w salce parafialnej 
spotkanie osób starszych i niepełnosprawnych z ks. 
rekolekcjonistą w ramach cyklicznych spotkań prowadzonych 
przez Parafialny Zespół Charytatywny
Tegoroczne rekolekcje prowadził Ojciec Piotr Kwoczała - 
Franciszkanin z Płoni.
3. Wielki Tydzień od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Soboty 
( plan Wielkiego Tygodnia podano obok - z lewej strony)

II. Obchód Uroczystości

1. Zmartwychwstanie
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Święta)

III. Czas poświąteczny

1. Uroczystości Trójcy Świętej, Boże Ciało, Uroczystości Serca 
Jezusowego.
2. Niedziele po Zielonych Świętach 23-28 tygodni

Uwaga: treści religijne zawarte na łamach Brzeskiego Parafianina 
na bieżąco konsultowane sąz ks. proboszczem Antonim Pieczką 
zgodnie z zaleceniem księdza biskupa.
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Zegnamy Drogiego księdza kanonika Józefa Copa 
współredaktora „Brzeskiego Parafianina”

20 lutego 2002 roku w jastrzębskim szpitalu o godzinie 
15.00, godzinie Koronki do Bożego Miłosierdzia, odszedł od nas 
do Pana, w 60 roku życia i 35 roku kapłaństwa śp. Ksiądz Kanonik 
Józef Cop - ostatnie 12 lat swego życia spędził w Raciborzu- 
Brzeziu jako kapelan Sióstr Maryi Niepokalanej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w Brzeziu 
w piątek 22.02. W godzinach południowych trumna ze zwłokami 
przywieziona została do brzeskiego klasztoru, skąd o godz. 15.00 
odbyła się eksportacja zwłok do kościoła parafialnego św. 
apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu, z udziałem ks. biskupa 
Gerarda Bernackiego przy współudziale licznie zgromadzonych 
sióstr, 55 księży oraz licznie zgromadzonych parafian.

Podczas homilii ks. biskup G. Bernacki, jednocześnie 
kolega seminaryjny ks. kanonika Józefa Copa, zwrócił szczególną 
uwagę na okres studiów oraz przebytej drogi kapłańskiej. Słowa 
podziękowania w imieniu księży dekanatu pogrzebieńskiego 
wygłosił ks. dziekan Antoni Wyciślik.

Po Mszy św. przy otwartej trumnie rozpoczęło się czuwanie 
parafian oraz tradycyjne w Brzeziu modlitwy przedpogrzebowe, 
które trwały do godz. 20.00.

W sobotę 23 lutego dalsze ceremonie pogrzebowe 
rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą św., której przewodniczył ks. 
biskup Stefan Cichy, jednocześnie bliski przyjaciel śp. J. Copa, 
w obecności około 100 księży, wśród których większość stanowili 
wychowankowie ks. kanonika, oraz przedstawiciele Studium 
Teologicznego z Katowic.

W pogrzebie oprócz sióstr Maryi Niepokalanej z prowincji 
katowickiej, do której należy klasztor brzeski, wzięły udział między 
innymi siostry z prowincji branickiej i wrocławskiej. Wśród licznie 
zgromadzonych parafian z Brzezia i okolicy były takie delegacje 
ze sztandarami z rodzinnych stron ks. Copa a mianowicie z Wirku 
i Halemby oraz rodzina.

Ks. biskup Stefan Cichy jako motto przewodnie swojej 
homilii wybrał z pogrzebowych czytań liturgicznych słowa: „Nikt 
nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeśli żyjemy dla 
Pana to należymy do Niego w życiu i śmierci". Jak zwrócił uwagę 
ks. biskup to samo czytanie wybrane zostało przez księdza 
proboszcza Antoniego Pieczkę na okoliczność pogrzebu ks. 
kanonika Józefa Copa. Ten zbieg myśli znajduje potwierdzenie 
w przekonaniu parafian, Sióstr Maryi z brzeskiego klasztoru, 
którym służył przez 12 lat.

Ks. Józef Cop oznaczał się głębokim życiem 
wewnętrznym co emanowało na innych, czego dowodem był tak 
liczny udział w pogrzebie jego wychowanków - księży. Podobnie 
odbierany był przez parafian Brzezia, bardzo szybko bowiem 
zaakceptował naszą parafię jako swoją małą ojczyznę w sensie 
duchowym jak w życiu społecznym. Od samego początku potrafił 
nawiązać kontakt z ludźmi i wnikliwie wsłuchiwać się w dzieje 
naszej parafii, a w szczególności wgłębić się w historię 
brzeskiego klasztoru, co w chwili obecnej stanowi jeden z ważnych 
elementów dziejów Brzezia.

Osobiście miałam okazję przez 9 lat współpracować 
z ks. kanonikiem przy wydawaniu naszego pisma parafialnego 

o charakterze religijno-historycznym „Brzeski Parafianin", który 
w obiegowym określeniu stanowi swoisty „Album Parafialny". 
Pamiętam dokładnie dzień 21 marca 1993 roku, kiedy podczas 
wizytacji duszpasterskiej naszej parafii przez ks. bpa G. 
Bernackiego po spotkaniu z grupą nauczycieli, z inicjatywy mojego 
męża Floriana Burka spotkaliśmy się z ks. biskupem Bernackim 
w obecności śp. proboszcza Alojzego Ostrowskiego 
i otrzymaliśmy ustną zgodę i błogosławieństwo na stworzenie 
„Brzeskiego Parafianina". Z wielką powagą i obawą 
rozpoczęliśmy pracę nad pismem dzieląc się od początku 
tematyką, która poruszona zostanie na łamach naszego pisma. 
Pierwszy numer ukazał się już na Wielkanoc 11 kwietnia tegoż 
roku.

Wiele artykułów ukazujących się na łamach pisma 
zebranych zostało przez ks. J. Copa w formie'broszur. Do 
najcenniejszych należą te dotyczące Klasztoru Sióstr Maryi 
Niepokalanej w Brzeziu, jak chociażby "80 lat obecności SMN 
w Brzeziu n/Odrą", "Twórcy duchowego oblicza Brzezia nad Odrą 
w XX wieku", "Duchowo żyje wśród nas" - rzecz o Słudze Bożej 
Siostrze Dulcissimie (Helenie Hoffmann), której proces 
beatyfikacyjny trwa.

Ks. J. Cop zebrał również w formie broszury „Myśli" Sługi 
Bożej SM. Dulcissimy. Przybliżył także postać Abpa Józefa Feliksa 
Gawliny, który związany był z brzeskim klasztorem w latach 1929- 
32; a tym samym przybliżył, z urzędu nadanej ulicy, właściwą 
treść, która ubogaca naszą małą ojczyznę.

Współpracując z ks. Józefem imponował mi u niego 
niezwykły dar słuchania, mam przed oczyma Jego twarz w takich 
momentach, te opuszczone powieki jakby wsłuchiwał się 
wewnętrznie w słowa rozmówcy, odpowiedzi padały wolno, 
z głębokim rozmysłem.

Prawie wszystkim parafianom był również znany ogólny 
harmonogram zajęć ks. kanonika; prócz stałej posługi jako 
kapelana w klasztorze sióstr, pomagał w pracy duszpasterskiej 
księdzu proboszczowi - zaś soboty, jeszcze do niedawna 
przeznaczone były na wykłady w Katowicach, a poniedziałki po 
rannej Mszy św. - udawał się prawie co tydzień do swojej matki.

W dniu pogrzebu nad 
otwartą mogiłą ks. 
kanonika, ośmieliłam się 
podejść do zbolałej Matki ks. 
Józefa z kondolencjami - 
usłyszałam z jej ust wśród 
cichego płaczu słowa: był 
dobrym synem, dobrym 
człowiekiem.

Te słowa Matki 
potwierdzał zgromadzony 
licznie tłum osób na placu 
kościelnym parafii św. 
apostołów Mateusza i Macieja 
w Raciborzu-Brzeziu, gdzie 
w pobliżu sarkofagu Sługi 
Bożej SM. Dulcissimy 
w pobliżu klasztoru SM. Niepokalanej, w którym był przez 
ostatnie lata kapelanem, spoczęły doczesne szczątki księdza 
kanonika Józefa Copa.

Pozostanie na zawsze w naszej parafialnej pamięci

W imieniu Ks. Proboszcza,
Redakcji i Wydawcy - 

Małgorzata Rother-Burek

Zdjęcie na okładce z archiwum redakcji;
wykonano spontanicznie podczas przygotowania przez ks. J. Copa 
artykułu „Symbole wielkanocnej prawdy” Wielkanoc 1995 rok

Dziś zdjęcie samo w sobie jest przesłaniem zapatrzenia 
się w Chrystusa Ukrzyżowanego.

Iml
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A myśli i wiara nie
Trzeci „obóz izolacyjny” Prymasa Polski - Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego Służba Bezpieczeństwa urządziła w położonym 
w lesie w odległości 3 km od Prudnika Śląskiego klasztorze 
Franciszkanów. 1 października 1954 r. zjawili się w nim ubecy 
z nakazem opuszczenia w ciągu dwóch godzin klasztoru przez 
zakonników. Franciszkanie zabierali ze sobą pospiesznie, co się 
da - przenieśli się do współbraci w Borach Wielkich. Przez kilka dni 
obiekt klasztorny adaptowano na kolejne wiezienie Prymasa, 
którego wraz z ks. Stanisławem Skorodeckim i siostrą Leonią 
Graczyk przywieziono tu ze Stoczka Warmińskiego (najpierw 
samochodem w kierunku na Bartoszyc, Kętrzyna skąd samolotem 
w okolice Nysy na Opolszczyźnie, a stamtąd po zapadnięciu 
ciemności ponownie samochodem przez Głuchołazy) 
6 października 1954 r.

Przeżywany w Polsce Rok Kard, Stefana Wyszyńskiego jest 
okazją do podejmowania wielu inicjatyw mających na celu 
przypomnienie i przybliżenie postaci Prymasa Tysiąclecia. 
Szczególnie młodemu pokoleniu, ale także wielu starszym Polakom. 
Inicjatywy te pozwalają poznać osobę Kardynała Wyszyńskiego i co 
najważniejsze wciąż aktualną naukę i myśli tego opatrznościowego 
męża Kościoła w Polsce.

W sobotę 14 lipca 2001 r. grupa parafian z Brzezia nad Odrą 
udała się do Prudnika-Lasu. Wyjazd zorganizował Parafialny Zespół 
Charytatywny, który animuje p. Michalina Piekarska.

Podróżując drogą z Nysy do Prudnika pielgrzymi 
przypominali sobie, że właśnie wtedy 47 lat temu - 6 października
1954 r. - pod osłoną nocy wieziono do kolejnego miejsca 
odosobnienia Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Po pobycie w Rychwałdzie i Stoku Warmińskim komunistyczna 
władza w obawie przed odkryciem przez społeczeństwo tej zbrodni 
w majestacie prawa postanowiła ukryć Prymasa Polski na Śląsku 
Opolskim.

Dzisiaj dobrze oznakowany szlak prowadzi z Prudnika do 
oddalonego ok. 3 km od miasta klasztoru Ojców Franciszkanów 
w Prudniku-Lesie. Położone na wysokości 285 m n.p.m. , otoczone 
zielenią budynki klasztoru i sanktuarium św, Józefa (tu 
uczestniczyliśmy we Mszy św.) przyciągają wiele pielgrzymów.

W dawnych mrocznych latach było tu zupełnie inaczej. 
W trybie natychmiastowym usunięto z klasztoru ojców 
Franciszkanów, zbudowano i zabezpieczono drutem kolczastym 
3-metrowy mur, postawiono drewniane wieże wartownicze, okolice 
obsadzono wojskiem, a wysokie drzewa miały ograniczyć 
widoczność. Dziś klasztor i kościół odnowiono, została jednak 
pamięć tamtych lat - mała salka - muzeum, skrzypiące drewniane 
podłogi i piętra, gdzie mieszkali „panowie z opieki”, zostały też 
śpiewające nad oknem i piętra, stanowiącego skrawek nieba, ptaki, 
które tak lubił obserwować Ksiądz Prymas. Błotnisty, stromy placyk, 
służący za miejsce spacerów, zastąpiony został zadbanym 
trawnikiem i figurką Matki Bożej. Klasztor oddano Ojcom 
Franciszkanom w 1957 r., kompletnie zdewastowany. Jak 
opowiadają opiekunowie tego miejsca - zginęło prawie wszystko. 
Kościół ówczesne władze próbowały adoptować na świetlicę, 
a klasztor- na prewentorium dla dzieci z rodzin wojskowych. Niszcząc 
wszystkie znąki kultu religijnego, wysadzono w powietrze w latach
1955 - 57 m. in. stacje Drogi Krzyżowej w parku klasztornym (od 
dziś przy furcie zwraca uwagę głowa umęczonego Chrystusa - część 
XII stacji) Pozostały natomiast grota lurdzka z 1903 r. ( tu 
wysłuchaliśmy informacji o sanktuarium Ojca Szymona 
z miejscowego klasztoru) i XIV stacja - zbudowana z kamienia 
sprowadzonego aż znad Renu, nie poddały się wandalom. 
O sąsiedztwie zarówno groty, jak i kościoła Prymasa mógł się tylko 
domyślać. Ulokowany w północnej części I piętra, miał do dyspozycji 
tylko korytarz bez okna, mały pokoik do pracy, sypialnię, maleńkie 
pomieszczenie adaptowane na kaplicę oraz pokój spotkań. 
Sąsiednie pokoje zajmowali ks. Stanisław Skorodecki i s. Leonia, 
będący więziennymi towarzyszami Prymasa: w końcu korytarza 
znajdowały się sanitariaty. W celi widzimy drewniany klęcznik, na 
jego pulpicie książki napisane tu przez Prymasa, m.in.: Listy do 
moich braci kapłanów, a także - co szokuje wszystkich - życiorys 
Józefa Stalina, który Prymas otrzymał od jednego z „panów” w celach
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dały się aresztować
edukacyjnych i ... dokładnie przeczytał. Na ścianie wisi duży 
drewniany krzyż, a obok wyjątek z testamentu śp. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego: „Umażam sobie za łaskę, że mogłem dać 
świadectwo prawdzie jako więzień polityczny przez trzyletnie 
więzienie i że uchroniłem się przed nienawiścią do moich rodaków 
sprawujących władzę w państwie. Świadom wyrządzonych mi 
krzywd, przebaczam im z serca wszystkie oszczerstwa, którymi mnie 
zaszczycili”. Słowa jakże piękne i charakterystyczne dla Prymasa 
Tysiąclecia. W pomieszczeniu ponadto: drewniany stół, krzesło, łóżko 
z prostych desek i niewielka komoda.

Po opuszczeniu Prudnika 29 października 1955 r. Prymas 
Wyszyński już nigdy tu nie wrócił. Podczas pobytu jednego z ojców 
w Warszawie przekazał tylko na pamiątkę własnoręczny wpis do 
książki z jego biografią: Drogim Ojcom Franciszkanom i wszystkim 
nawiedzającym ten Dom składam próbę, by dziękowali Chrystusowi 
i Jego Matce za wszystkie łaski i radości, których doznałem w tym 
Domu, i błogosławię. St. Kard. Wyszyński - Prymas i więzień 
Prudnika w latach 1954-55”. Ta dedykacja, wyryta także na pomniku 
Prymasa przed wejściem do klasztoru, stanowi jedną 
z najcenniejszych pamiątek dla Franciszkanów prudnickich.

Okres pobytu Prymasa w Prudniku był dotychczas najmniej 
znany społeczeństwu, a przecież to właśnie tutaj powstało najwięcej 
przemyśleń i prac Prymasa Wyszyńskiego. Tutaj jego modlitwa 
stała się mniej błagalna, a bardziej dziękczynna, tutaj narodził się 
pomysł Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego. Chociaż teksty 
powstały już w Komańczy, to właśnie w Prudniku, niedaleko Głogowa 
( gdzie byliśmy w drodze powrotnej do Brzezia), gdzie po latach 
szwedzkiego potopu król Jak Kazimierz po raz pierwszy oddał cały 
Naród polski w opiekę Maryi, niedaleko Mochowa, gdzie 
w paulińskim klasztorze ukrywany był w czasie oblężenia Jasnej 
Góry Cudowny Obraz, Zrodziła się ta myśl. Król Jan Kazimierz dopiero 
po powrocie do Lwowa mógł spełnić swoje śluby.

Dziś nie tylko Prudnik-Las, ale cała Polska żyje 
przemyśleniami i wiarą Prymasa Tysiąclecia. Tu, gdzie był 
potajemnie więziony i gdzie miał zostać pokonany, dzięki opiece 
Maryi, której do końca zawierzał, odniósł zwycięstwo, a teraz jest 
kandydatem na ołtarze.

Niechże więc to sanktuarium św. Józefa i ten klasztor 
franciszkański, o to święte, ciche, ustronne miejsce ze skromną 
izbą pamięci nakłonią nas do podążania śladami tego, który był tu 
niewolnikiem, abyśmy żyli wolni.

Artykuł śp. ks. Józefa Copa napisany w lipcu 2001 r. Ks. kanonik 
towarzyszył naszym starszym parafianom i osobom 
niepełnosprawnym podczas pielgrzymki do Prudnika-Las, 
zorganizowanej przez Zespół Charytatywny.

/m/
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'yrL baśniowej krainy do spotkań literackich” 
- rzecz o Bibliotece Gromadzkiej 

w Brzeziu n / Odrą w latach 1961-1978.
Wszystko zaczęto się w maju 1964 roku, kiedy do Brzezia 

przyjechał na zaproszenie pani Amalii Haas Alfred Szklarski. Na to 
spotkanie przybyło tak wiele osób, że niektórzy siedzieli na korytarzu 
i schodach. Pisarz nieco się spóźniał, nie mógł znaleźć małego Brzezia, 
ale wszyscy czekali cierpliwie na autora "Tomków", który wspaniale 
potem opowiadał o swoim warsztacie pracy, o pierwowzorach swoich 
bohaterów, czytał wyjątki z pisanych kolejnych przygód Tomka, 
odpowiadał na pytania czytelników, rozdawał autografy.

W następnym roku, też w maju, gościem brzeskiej biblioteki był 
Adam Bahdaj. Potem przyjeżdżali następni: Andrzej Wydrzyński, Jan 
Pierzchała, Wacław Czyżewski, Elżbieta Jackiewiczowa, Natalia 
Rolleczek, Zofia Bystrzycka, Stanisława Fleszerowa-Muskat, Aleksander 
Baumgardten i inni.

Dziś trudno zaprosić do Raciborza znanego literata, 
bo...prowincja, nikt nie chce przyjeżdżać gdzieś na koniec Polski. Wtedy 
jakoś się udawało. Ktoś powie, że czasy były inne i pewnie będzie miał 
rację, ale nikt nie zaprzeczy, że musiało być jeszcze coś, co sprawiało, 
że biblioteka w latach 1961-1978 przeżywała prawdziwy rozkwit.

■, "Nigdy nie zapomnę spotkania w Brzeziu. Zgotowała mi Pani i Pani dzieci 
niezwykle miłą niespodziankę. Byłem tak wzruszony, że początkowo nie 
mogłem wydusić słowa"- tak pisał w liście do pani Amalii Haas Adam Bahdaj. 
"To wielka satysfakcja dla autora, jeśli jego 
powieści i opowiadania cieszą się 
uznaniem czytelników. Szczególnie 
sprawiło mi przyjemność to, że bohaterzy 
moich utworów są wam bliscy i, jak 
twierdzicie - podobni do was."- to z listu 
Edmunda Niziurskiego. "Gdyby wszystkie 
biblioteki miały tyle ujmującego czaru i taką 
atmosferę jak ta, prowadzona przez 
Amalię Haasowąto - byłoby wspaniale!!"- 
tak napisała Natalia Rolleczek po spotkaniu 
autorskim w Brzeziu w 1972r. ,

Można cytować dalej, wszystkie 
podziękowania są równie ciepłe 
i wszystkie podkreślają wyjątkową 
atmosferę spotkań autorskich. Niektóre z nich stały się początkiem bliższej 
znajomości z pisarzem. Tak było np. w przypadku Adama Bahdaja.

Na zdjęciu pisarz z kukiełką 
wykonaną przez panią Haasową, 
pochodzi ono z "Płomyczka" z okazji 
zdobycia przez autora I miejsca w 
konkursie "Orle pióro" za twórczość dla 
dzieci i młodzieży.
A w liście z 26 maja 1965 roku czytamy: 
"Paragon, którego otrzymałem, stał się 
już nieodłączną maskotką i teraz siedzi 
na bidrku i patrzy, jak piszę. Jest 
niezwykle sympatyczny i bardzo go 
polubiłem. Może jednak tęskni za całą 
drużyną. Byłem z nim na kiermaszu 
w Warszawie, kiedy podpisywałem książki. 
Pokazywałem go warszawskim dzieciom. 
Bardzo się podobał i wzbudzał podziw." '

Dopełnieniem spotkań autorskich były przede wszystkim 
przedstawienia kukiełkowe, o których mowa w pierwszej części artykułu 
(6.P. nr 3 (41) 1999r.), ale także konkursy dla uczniów ze szkoły 
w Brzeziu i wystawy. Niejednokrotnie na prośbę bibliotekarki pani 
Małgorzata Burek- polonistka i opiekunka Koła Miłośników Języka Polskiego 
w szkole w Brzeziu pełniła rolę witającej gości, nie rzadko też czytała 
poezję. W jej prywatnych pamiątkach ze spotkań autorskich znajdziemy 
m. in. słowa Stanisławy Fleszerowej Muskat: "Pani Małgorzacie Burek 
dziękuję za piękną recytację mego "Snu..." na spotkaniu ze mną", czy 
Aleksandra Baumgardtena: "Kołu Miłośników Języka Polskiego” (piszę 
to z wielkich liter, bo o naszym języku nie można pisać inaczej) pięknie 
dziękuję za miłe spotkanie literackie i życzę wielu sukcesów, i dalszego 
miłowania naszej mowy"

Przeglądając sprawozdania i pamiątki biblioteki z tego okresu, 
można zobaczyć jak różnorodne formy pracy z czytelnikiem prowadzono 
w Brzeziu. W bibliotece działało Koło Filatelistów, skupiające ponad 50 
osób, organizowane były przedstawienia kukiełkowe dla 
przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej, zabawy noworoczne, 
wycieczki, konkursy, wszystkie ważne wydarzenia kulturalne i rocznice, 
takie jak: Dzień Książki, 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, 100- 
lecie urodzin Stefana Żeromskiego, pierwsza rocznica śmierci Gustawa 
Morcinka miały swe odzwierciedlenie w wystawach, plakatach czy 
gazetkach.

W roku 1965 biblioteka w Brzeziu zdobyła I miejsce w powiecie 
rybnickim w czytelnictwie oraz nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za 
urządzenie wypożyczalni dla dzieci.

W bibliotece u pani Haasowej nie było przymusów, nakazów, 
a jednak poziom czytelnictwa stale wzrastał. Dobre słowo, pogodny 
uśmiech, spokój, życzliwość- to przyciągało nie tylko dzieci i młodzież, 
ale również dorosłych, którzy, gdy trzeba było, służyli pomocą.

Trudno napisać o wszystkim, musiałaby powstać książka ( może 
powstanie?!) Mieszkańcy Brzezia pamiętający "tamtą" bibliotekę dodadzą 
coś od siebie, bo przecież każdy zapamiętuje co innego.

Myślę, że dziś przy okazji zbliżającego się Dnia Książki i Praw 
Autorskich ( 23 kwietnia) pani Amalii Haas "najmilszej bibliotekarce 
Europy"(słowa z listu Andrzeja Wydrzyńskiego) należą się słowa uznania 
i gorącego podziękowania za wieloletnią pracę dla naszego Brzezia.

Beata Kuliś

Bliżej Misji
Zdaję sobie sprawę, że „Dziękuję” jest wyrazem zbyt małym. 

Moja wdzięczność do Was jest większa, to też będę swą modlitwą 
wraz z czarnymi siostrami prosić Dobrego Boga, aby Wam Kochani 
błogosławił i wynagrodził za złożenie ofiary dla mnie. Z całego serca 
składam Bóg zapłać Ks. Proboszczowi i Wam.

W latach 1973-74 po raz pierwszy wyjeżdżałem z Brzezia do Afryki

Po 20-tu latach pobytu tam w miejscowości Kilimarondo- 
Nachingwea, wróciłam do Brzezia, to nie pech; ale lubię to miejsce.

Przed nami miesiąc maj. W tej pięknej scenerii wiosennej wiele 
chłopców i dziewczynek po raz pierwszy przyjmuje do swych serduszek 
Pana Jezusa, by odtąd już w pełni uczestniczyć we Mszy św.

Drogie dzieci, jeden dzień w Białym Tygodniu jest poświęcony 
misjom. W tym dniu pamiętajcie o dzieciach afrykańskich. Spójrzcie na to 
zdjęcie - te ubranka przesłały dzieci z Polski. Był to najpiękniejszy dzień 
dla tych dzieci, że mogły przyjąć Pana Jezusa w pięknych ubrankach. 
Wiele dzieci tego właśnie dnia włączą się w Papieskie Dzieła Misyjne 
Dzieci. Życzę i Wam abyście byli małymi misjonarzami, zobaczcie jak 
wiele łączy Was z tańzańskimi dziećmi - jest to ta sama Miłość do Pana 
Jezusa i Jego Matki Maryji. Niech Wasze serca będą otwarte na ich 
potrzeby, obdarzajcie ich modlitwą.

Żegnając Was kochani na tych kilka miesięcy będę pamięcią 
modlitwą z Wami. Szczęść Boże

S.M. Innocencja
Jako parafianie jesteśmy Bogu wdzięczni, że mamy w Brzeziu 

klasztor Sióstr Maryji Niepokalanej, cieszymy się faktem, że jedna z 
naszych sióstr tyle lat poświęciła pracy misyjnej wśród dzieci w dalekiej 
Afryce - Tanzanii. Obecny wyjazd S. Inocencji do Tanzanii i Jej słowa nie 
pozostaną bez echa. Oganiamy modlitwą dzieło misyjne i naszą siostrę.

W porozumieniu z ks. proboszczem tworzymy przy Parafialnym 
Zespole Charytatywnym Krąg Misyjny Brzezie-Tanzania; zaś po 
powrocie S. Inocencji nawiążemy bliższy kontakt z przebywającymi 
tam Siostrami Maryi i tańzańskimi dziećmi. Z pewnością nasi parafianie, 
mimo własnych trudności, wspomogą dzieło misyjne zarówno modlitwą 
jak też drobnymi ofiarami materialnymi.

/m/

Wszystkim, którzy byli z nami w trudnych dla nas chwilach 
oraz wszystkim tym, którzy wzięli udział w uroczystości 
pogrzebowej naszej najdroższej Mamy i Babci 

śp. ANIELI MALON 
składamy tą drogą serdeczne podziękowanie.

Bóg zapłać
Rodzina
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Przewodniczący Rady Gminy 
w Brzeziu w latach 1790-1945
Sprostowanie

W przedstawionym rodowodzie wójta Gawliczka w Brze
skim Parafianinie Nr 51 wpisano nazwisko Mandrysz - winno być 
Manterys. Za udostępnienie materiałów na temat rodowodu Karola 
Gawliczka dziękujemy pani Jadwidze Gawliczek.

Konstanty Freund (*1862, +1927)
C.d. z BP Nr 3(51)/2001

Z uwagi na brak miejsca na stronie BP Nr 3(51)/2001, 
odnośnie artykułu na temat przewodniczącego Rady Gminy 
w Brzeziu Konstantyna Freunda, zrezygnowano z prezentacji 
dokumentów, co czynimy w tym wydaniu Brzeskiego Parafianina.

Na podstawie dokumentów prezentowanych w odniesieniu 
do przewodniczących, Karola Gawliczka i Konstantego Freunda, 
można zauważyć dość istotną zmianę w stosunkach 
społeczności parafialnej w Brzeziu. Sytuację po roku 1875 
w Brzeziu, jak i na całym Śląsku, można określić jako okres 
zmian związanych z politycznym układem sił w Niemczech jak 
i z postępem ekonomicznym, który niósł system kapitalistyczny 
nierozerwalnie związany z napływem niemieckich kapitalistów. 
Dla Brzezia jest to też okres wyraźnego postępu w wielu 
dziedzinach naszego życia, a zarazem nasza społeczność 
parafialna poddana została rygorowi, który w wielu przypadkach 
był pogwałceniem wiekowej tradycji i zwyczajów; równolegle 
wyłonił się podział "polsko - niemiecki". Wyraźnie zauważyć 
można, iż nasilenie procesu germanizacji w Brzeziu spowodował 
nasilenie procesu budzenia się świadomości narodowej i powrót 
do sympatii propolskich, jako że mowa polska - śląska 
nieprzerwanie w Brzeziu i na całym Śląsku była podtrzymywana. 
Tendencje polskie w Brzeziu musiały być dość silne, skoro po 
rozpadzie cesarskich podziałów Europy po drugiej wojnie 
światowej a powstańczego zbrojnego zrywu już w 1922 r. Brzezie 
przynależy do Polski. Od około roku 1740 Śląsk znajduje się 
pod panowaniem Prus, stąd w urzędach obowiązuje pisownia 
niemiecka. Dokumenty notarialne były pisane w języku polskim 
i niemieckim, gdyż większość osób nie znała języka niemieckiego. 
W stosunku do księży, był wymóg znajomości mowy śląskiej, 
tam gdzie ludność mówiła gwarą śląską. Nieliczne wsie, na 
skutek niemieckiego osadnictwa na Śląsku, używały tylko języka 
niemieckiego.

Na dokumencie z lewej strony 
zauważamy druk i pismo w języku 
niemieckim, zaś w treści napisu 
w pieczęci użyto starą nazwę naszej 
miejscowości Brzezie.

W dokumencie po prawej stronie, 
podobnie jak w poprzednim 
dokumencie, napisy i druk jest w języku 
niemieckim, a w pieczęci pojawia się 
zupełnie nowa nazwa niemiecka Brzezia,
Hohenbirken. Pieczęcie Brzezia z Sosienką w herbie stosowano
jeszcze niedawno, po wojnie. Czytelnik łatwo zauważy, iż sylwetka 
Sosienki w pieczęci na dokumencie z roku 1909 jest bardziej 
wysmukła, podobna do typowej sylwetki dużej sosny.
Starsi ludzie z Brzezia pamiętają sylwetkę (do 12 stycznia 2000r.), 
co wskazuje iż nasza Sosienką w ostatnim stuleciu starzała się 
na naszych oczach. Na marginesie prezentowanego dokumentu 
z okresu urzędowania Konstantego Freunda zauważamy też, iż 
druk pisma urzędowego zawierał wydrukowane nazwisko 
przewodniczącego Freunda, zaś dokument podpisuje pisarz
gminny Piegza

Blucha Mateusz *1877 +1934 r

O ile w przypadku naczelnika 
Konstantego Freunda ustalenie rodowodu 
było trudne z uwagi na skąpe informacje 
z powodu nielicznego rodu Freund, o tyle 
w przypadku rodu Bluchów trudności 
w ustaleniu, kto jest kim w Brzeziu komplikuje 
fakt istnienia rodu dość licznego, jednak znikło 
nazwisko Blucha. Męska linia rodu Bluchów 
przestała istnieć w Brzeziu z powodu 
emigracji (Racibórz, Rybnik, Olza, Niemcy).

Mimo obiektywnych trudności 
spróbujmy zaprezentować co udało się 
dotychczas ustalić na podstawie rozmów z osobami spokrewnionymi 
z przewodniczącym Mateuszem Bluchą.

Wstępnie ustalono, iż w Brzeziu, w okresie przewodniczenia 
w Gminie Mateusza Bluchy od 1911 - 1934 r. istniały dwa rody Bluchów, 
które, jak zaznacza jedna osoba z rodu Bluchów, nie były spokrewnione. 
W księgach parafialnych zaznaczono Blucha Mateusz I (Fojt) i Blucha 
Mateuszll.

Wzajemne relacje między istniejącymi rodami mogą wyrażone 
przez: pokrewieństwo - jako stosunek rodzinny łączący osoby 
pochodzące od wspólnego przodka ( z uwzględnieniem linii i stopni 
pokrewieństwa) i powinowactwo - jako stosunek rodzinny łączący 
jednego małżonka z krewnymi drugiego małżonka (z uwzględnieniem 
linii i stopni pokrewieństwa).

Interesujący nas przewodniczący Blucha Mateusz I wywodzi się 
z Brzezia. Jego rodzice to:
I.Blucha Franciszek (*1830, +1909) i Julianna z d. Jędrzejczyk 
(*1844,+1909). Dzieci z tego małżeństwa to:
1. Jakub Blucha (*1874,) i Maria Czernechowsky (*1869,) pochodząca 
z okolic Krakowa. Dzieci z tego małżeństwa: Jan Blucha (*1899, + II w. 
św.) żona z Rybnika; Anna Blucha (*1901) i mąż z Raciborza (córka 
Agnieszka- Niemcy); Jakub Blucha (*1904, +1979) i Anastazja z d. 
Chroboczek (*1879, +1972)zŁańc. Dzieci to: Elżbieta zamężna Antoni 
Demanet z Francji, dzieci (Franciszek w Brzeziu i Henryk w Francji) 
i Karol jego żona Krystyna z d. Hawlik z Ocic, dzieci (Barbara, Waltrauda, 
Piotr +1999, Krystyna zam. Bortnowska i Krystian); Józef Blucha (*1904) 
i żona Gertruda z d. Utrata z Raciborza dzieci Elżbieta zam. Skóra; Łucja 
zam. Miśta; Krystyna zam. Machowski; Karol Blucha (*1906) i żona 
z Olzy, syn Alfred; Maria Blucha (*1908) i Emil Rajman, dzieci Ryszard, 
Hubert, Emil.
2. Jan Blucha i Maria z d. Malon, której rodzice Józef Malon i matka 
z d. Polak mieszkali na Kotuczu. Dzieci z tego małżeństwa; Emilia 
Blucha zam. Henryk Rydygiel; Emil -(syn i córka- Niemcy); Elfryda 
zamężna Piegza - Racibórz; Hildegarda - Niemcy; Helmut -( syn 
Niemcy).
3. Mateusz Blucha I (* 1877, +1934) i Franciszka z d. Pacharzyna. 
(bezdzietni).
4. Jadwiga Blucha i Antoni Wałach z Raciborza. Dzieci Jadwiga 
zam. Bourrioux z Francji (Bernadeta, Eugeniusz); Antoni ożeniony 
w Odrze z Alma Chrobok; Konrad (adwokat) ożeniony w Rybniku potem 
zamieszkały w Gliwicach; Henryk i Emilia z d. Malon jej rodzice Jan 
Malon i Maria z d. Niestrój zamieszkali na Pogwizdowie. (rodzeństwo 
Emilii: Anna, Rozalia, Elżbieta, Izydor, Wiktor, Franciszek, Karol).; Eryk 
i żona Maria zamieszkały w Gliwicach.; Rajnhold (+ samotny).
5. Monika Blucha (*1887,+1954), panna.

W tym samym czasie, kiedy Mateusz Blucha I pełni funkcję 
przewodniczącego, w Brzeziu istnieje drugi Mateusz Blucha II , który 
pochodzi od:
II.Blucha Franciszek (z Markowie) i Anastazja Gawliczek (wdowa) 
urodzona z d. Jędrzejczyk z Brzezia. Dzieci z tego małżeństwa:
1. Jakub Blucha (Gawliczek) Syn Anastazji z pierwszego małż, żonaty 
w Lubomi
2. Mateusz Blucha II. i Alojza z d. Kandziora z okolic Koźla, dzieci to; 
Maciej Blucha ( + II w. świat.); Antoni samotny +1980; Józefa Blucha 
i Franciszek Solich dzieci (Jan (+) i Krystyna z d. Janik, Franciszek 
i Małgorzata z d. Ulman (Świerklany), Krystian i Adelajda z d. 
Cymerman,); Franciszek Blucha i Helga z d. Płaczek dzieci (Józef 
(dwóch synów), Margot zamężna Sanetra).
3. Jan Blucha i Paulina Pacharzyna (wdowa) bezdzietni.
4. Marianna Blucha i Porwoł z Nieboczów (córka +)

Dziś trudno dokładnie zebrać szczegółowe dane odnośnie obu 
rodów. Sytuację komplikuje fakt, iż imiona w obu rodach się pokrywały. 
Jesteśmy skłonni poprzeć pogląd innego członka rodziny Blucha, iż oba 
rody są spokrewnione. Nie udało się ustalić rodziców Franciszka 
Bluchy I i Franciszka Bluchy II., którzy mogli być synami dwóch braci 
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Bluchów. Zauważalnym dowodem na potwierdzenie pokrewieństwa 
jest fakt, iż obie żony (Julianna i Anastazja); Franciszka I oraz Franciszka 
II pochodzą z tej samej rodziny Jędrzejczyk. Myślimy że przytoczone 
orientacyjne rodowody będą przedmiotem szczegółowych 
uzupełnień w konkretnych rodzinach. Rodziny Blucha należały 
w przeszłości do bardzo aktywnych członków naszej parafialnej 
społeczności. Do zebrania wiadomości przyczynili się; Józefa Solich, 
Hildegarda Rajman, Henryk Rydygiel, Bernadeta Cichy, Jadwiga Fojcik 
i Anna Burek. Dziękujemy za pomoc.

Na łamach Brzeskiego Parafianina staramy się dość często 
prezentować, przy różnych poruszanych tematach, rodowody nazwisk 
aby uzmysłowić czytelnikom niezaprzeczalny fakt dużej integracji naszej 
brzeskiej społeczności a co uderza, w sensie pozytywnym, różnych 
osobistości przybywających do Brzezia.

Mateusz Blucha jako przewodniczący gminy miał swoje 
gospodarstwo na końcu obecnej ul. Abpa Gawliny, w miejscu gdzie 
znajduje się druga kaplica na trasie procesji Bożego Ciała. Pierwotnie 
biuro gminy znajdowało się w prywatnym mieszkaniu pana Bluchy. 
Jednak po pożarze jaki miał miejsce w kancelarii, władze zaleciły 
przeniesienie dokumentów do budynku urzędowego, jakim od dawna 
był budynek starej szkoły (obecnie Poczta). Od 1883 roku istnieje budynek 
nowej szkoły, gdzie również ulokowano na pewien czas urząd pocztowy. 
Dokonano remontu budynku starej szkoły gdzie znalazły się 
pomieszczenia gminne i z czasem również przeniesiono z powrotem 
Urząd Pocztowy który jest w tym miejscu do dziś.

Przewodniczący Blucha Mateusz *1877 +1934 r., stale 
uczestniczy w Radzie Parafialnej. Należy do honorowych gości na 25- 
leciu kapłaństwa ks. Borzuckiego. W okresie pierwszej wojny światowej, 
poza listą 66 poległych, Brzezie nie doznaje materialnego uszczerbku. 
Dzięki osobistym układom ks. Borzuckiego i Mateusza Bluchy nie zabrano 
z brzeskiego kościoła dwóch zabytkowych dzwonów, które miały być 
przetopione na wojenne armaty. Zabrano jedynie jeden, największy 
dzwon pochodzący ze starego kościoła (Krupny).Dzwony zabytkowe 
zostały zdjęte z wieży i ukryte, stąd przetrwały wojnę. W roku 1922 
powraca stara nazwa Brzezie. Blucha sprawdził się w trudnych 
czasach Powstania i Plebiscytu. Jest obecny przy podpisaniu 
porozumienia z Komisją Aliancką, co miało miejsce w Brzeziu. Na 
Lukasynie przebiegała granica polsko - niemiecka. Mimo politycznych 
podziałów, następuje po obu stronach ożywienie gospodarcze. Wieża 
Bismarka, wybudowana w 1915 roku, mimo iż jest pruskim akcentem na 
polskiej ziemi, nie stanowiła problemu dla społeczności naszej wsi. Wieża 
została przemianowana na Wieżę Wolności i wokół niej nastąpiło 
ożywienie, na przemian odbywały się tam polskie lub niemieckie 
uroczystości. Było też miejscem harcerskich zbiórek. "Za Polski", Blucha 
Mateusz ściśle współpracuje z Brzeskim Folksbundem (niemiecki 
samorząd mniejszości). W Brzeziu powstaje niemiecka szkoła 
mniejszościowa. Po Brzeziu patrolują połączone patrole policyjne. Mimo 
istotnych różnic politycznych, w Brzeziu panuje względny spokój. Na 
Lukasynie u Mrożka, odbywa się doroczny bal sylwestrowy dla polskich 
i niemieckich funkcyjnych Urzędów Celnych. Od roku 1933r. z chwilą 
dojścia Hitlera do władzy, sytuacja się zmienia radykalnie,. Pierwszym 
ostrzeżeniem ze strony polskiej, było wysadzenie pomnika Bismarka na 
polecenie Wojewody Śląskiego. W jednym dniu wysadzono cztery takie 
wieże na Górnym Śląsku, które dziwnym zbiegiem okoliczności znalazły 
się po powstaniu, po polskiej stronie. Powstańcy z Brzezia nie mieli z tą 
sprawą nic wspólnego. Sytuacja w Brzeziu ulega radykalizacji do czasu 
wybuchu drugiej wojny światowej. Mateusz Blucha jednak umiera już 
w 1934 roku.

>»u-

Ptr Ptr 6t«ririrftrriirr
Blucha - ___

®rotf Matłta.

Pismo pochodzi z 1 kwietnia 1914 roku a pisarzem gminnym jest 
Hildebrant. Pozostaje ta sama pieczątka z Sosienką.

Pismo z 13 marca 1930 roku, potwierdza, iż w pieczęci Gminy "za 
Polski" nadal pozostała Sosienką mimo, iż Brzezie przynależy do powiatu 
rybnickiego.

Mateusz Blucha pełnił najdłużej swoją funkcję bo od 1911 do 
1934 roku. W ostatnich latach jego urzędowania zastępcą zostaje 
Franciszek Solich, późniejszy przewodniczący. Pogrzeb Mateusza 
Bluchy w Brzeziu miał bardzo uroczysty charakter z udziałem wielu 
osobistości licznie zgromadzonych parafian uroczystościom 
pogrzebowym przewodniczył Franciszek Solich.

C. d.n.
/mf/

Telegramy nieco spóźnione
Trwajcie we mnie jak ja trwam w Was. To właśnie 

w chwili zawierania sakramentu małżeństwa uświadamiamy 
sobie ten Boży element, który istnieje w naszych sercach.

W ubiegłym roku 21 października 
minęło 50 lat od zawarcia ślubu 
państwa Anieli i Feliksa Kołodziej 
(Kunert), naszych. parafian 
mieszkających obecnie w Niemczech

Państwo Aniela i Feliks
Kunertowie dziękowali Bogu za wspólnie przeżyte lata w brzeskim 
kościele, gdzie przed 50 laty zawarli związek małżeński.

Szanownym Jubilatom wielu dalszych lat w szczęściu i 
zdrowia życzą dzieci: Ryszard, Jerzy, Michał i Gabriel z rodzinami, w 
tym siedmioro wnuków: Robert, Dawid, Krystian, Fabian, Julia, Laura, 
Luka. Do życzeń dołączają rodziny - Wycisk, Kurchan, Jasita i parafianie 
z Brzezia.

W numerze 3 (51) 2001 „Brzeskiego Parafianina” przesłano 
życzenia Złotej Parze państwu Jadwidze i Janowi Fojcikom. Wśród 
wymienionych córek i wnuków zabrakło zięciów, co czynimy niniejszym. 
Do życzeń dla Szanownych Jubilatów dołączają się Franciszek i Emil. 
Wszystkiego najlepszego

/ml

Bazylika Mniejsza w Warszawie
Wiele naszych parafian, szczególnie osób w podeszłym wieku 

oraz chorych łączy się w każdą niedzielę, poprzez transmisję Mszy św. 
radiowej, w wielką rodzinę parafialną z Kościołem św. Krzyża w 
Warszawie.

Kongregacja Kultu Bożego i Sakramentów Świętych przy Stolicy 
Apostolskiej w Rzymie, na wniosek ks. Kardynała Józefa Glempa z dnia 
9 maja 2001 r., odpowiednim dekretem podniosła Kościół św Krzyża do 
godności Bazyliki Mniejszej.

Dla nas mieszkańców Brzezia ten doniosły fakt ma również 
dodatkowe znaczenie; z tym kościołem bowiem związany był przez 
wiele lat, szczególnie w okresach trudnych wojny i okupacji, nasz 
parafianin, Misjonarz ks. Alojzy Niedziela, który na stałe wpisany został 
w historię Kościoła św. Krzyża w Warszawie o czym wspominaliśmy 
niejednokrotnie na łamach Brzeskiego Parafianina.

Oficjalne uroczystości z nadaniem Kościołowi św. Krzyża 
godności Bazyliki Mniejszej odbędą się 21 kwietnia 2002 roku.

Im/

Krzyż Jerozolimski
W środę 23 stycznia; dzięki Przełożonej Prowincjalnej S.M. 

Awelinie przybył do naszego kościoła Krzyż Jerozolimski.
O godz. 1500 w drzwiach kościoła odebrał go ks. proboszcz Antoni 
Pieczka z rąk ks. kapelana Józefa Copa. O godz. 1510 rozpoczęto 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego. O godz. 1600 odprawiono Drogę 
Krzyżową, a o godz. 1700 rozpoczęła się Msza św. z kazaniem 
o Krzyżu. Od godz. 1800 trwała adoracja licznie zgromadzonych rodzin, 
można było ucałować Krzyż Uroczysta adoracja zakończyła się 
w naszym kościele parafialnym o godz. 1900 Apelem Jasnogórskim.

Z kościoła Krzyż Jerozolimski przeniesiony został przez ks. 
proboszcza do klasztoru naszych Sióstr Maryi gdzie odbyła się całonocna 
adoracja z udziałem Sióstr

Iml
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ZYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
Statystyka duszpasterska za rok 2001

Sakrament chrztu przyjęło:
W roku 200 - 25 dzieci; 17 chłopców, 8 dziewczynek
W roku 2001 - 21 dzieci; 11 chłopców, 10 dziewczynek

8. Knura Roland - Kroczek Izabela
9 . Otawa Marek - Jakubczyk Anna

Odwołani do wieczności:
W roku 2000 - 27 osób
W roku 2001 - 25 osób

1. Zając Emilia H 12. Wysłuch Natan
2. Dudek Wojciech I I 13. Popowska Jessica
3. Dreja Violetta ***■ f*"* 14. Bubak Radosław

Weingart Karol 
Polak Natalia

ŚwiereaSfc
Drewniok Łukcfez
Cichy Ewa

15. Bubak Przemysław
16. Knura Martyna
17. Klimolo Magdalena 

per
. Tumułka Kamila

0. Gatnar Dominik
21. Fiołka Jan

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Widenka Aleksa
11. Niestrój Patryk

Markowicka 14 
arkowicka 14 

liny 10 
zów, ul. K. Miarki 4a

5 
ka 1(13 
onow a 39 
zeskć 38 
D@sv ieckiego 6

?1
:owa 5

Sakrament bierzmowania:
W roku 2001 nie było u nas bierzmowania. W roku 2002 
bierzmowanie młodzieży gimnazjalnej (klas II i III) odbędzie się 
6 maja o godz. 1700. Sakramentu bierzmowania udzieli Ks. 
biskup Gerard Bernacki. Obecnie trwa w Gimnazjum przygoto
wanie młodzieży do bierzmowania.

Eucharystia:
W roku 2000 do I Komunii św. przystąpiło 13 dzieci w tym 6 
dzieci do wczesnej komunii św.
W roku 2001 do I Komunii św. przystąpiło 29 dzieci w tym 6 
dzieci do wczesnej komunii św.
W roku 2002 I Komunia św. odbędzie się 19 maja o godz. 1030

1. Gawliczek Maria - lat 47, Dębiczna 25
2. Pokracki Eugeniusz - lat 47, Abpa Gawliny 2
3. Stawinoga Salomea - lat 84
4. Stawinoga Henryk - lat 88,
5. Knura Anna - lat 89, Abpa
6. Myśliwiec Stanisław - lat 5
7. Kocjan Maria - lat 94, B
8. Wolnik Jan - lat 68, rybni
9. Kucza Kinga - lat 63, Wy<
10. Kampa Maria - lat 87, B
11. Chrobok Ewald - lat 67,
12. Sekuła Krystyna - lat 5
13. Starok Teodor - lat
14. Fiołka Urszula - lat
15. Cieśklik Wiktoria -
16. Starok Agnieszk
17. Bauer Marta -1
18. Kubenka Herb
19. Pieła Łucja ;
20 . Szołtys Maria - lat 82, Tulipan^)
21. Błędowska Agnieszka - lat 74.
22. Pokracki Jan - lat 43, Abpa G
23. Kszuk Piotr - lat 64, Abpa Gawliny 2
24. Kolorz Bogdan - lat 46, Abpa Gawliny 15
25. Szlemer Rudolf - lat 78, Tulipanowa 3

, Pla

oriTei 
otjjlska 15
Brze ska 51/D

Liczba rozdzielonych komunii św. w 2000 roku:
- w kościele 83.916
- w klasztorze 6.185
W roku 2001 rozdzielono:
- w kościele 89.654
- w klasztorze 11.719
Prosimy nie klękać po komunii św. tylko skłaniamy głowę i 
odchodzimy.

Sakrament chorych:
W roku 200 odwiedziliśmy w domach 196 osób, sakrament 
chorych przyjęły 32 osoby.
W roku 200-1 odwiedziliśmy w domach 233 osoby, sakrament 
chorych przyjęło 14 osób

Sakrament kapłaństwa:
Każdego 16 dnia miesiąca w czasie Mszy św. modlimy się o 
powołania kapłańskie, zakonne i kontemplacyjne. Nie usta- 
wajmy w modlitwach o powołania kapłańskie, zakonne i 
kontemplacyjne. Modlitwa nasza kiedyś zaowocuje.

Sakrament małżęństwa:
W roku 2000 sakrament małżeństwa zawarło
W roku 2001 sakrament małżeństwa zawarłc| 9 j>ar:
1. Kretek Jerzy - Franiczek Bożena
2. Szymiczek Sebastian - Kauczor Beata
3. Minko Adam - Cymerman Maria
4. Kozieł Adam - Kapuścik Bożena
5. Walendzewicz Stanisław - Solich Ewelina
6. Wałach Marian - Hodak Katarzyna
7. Kowalski Andrzej - Cymerman Anna

Podziękowania za rok 2001
Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich drogich 
mojemu sercu współpracowników:
- Ks. kanonikowi Józefowi Copowi za pomoc w pracy 

duszpasterskiej,
- Bóg zapłać za redagowanie naszego pisma „Brzeski 

Parafianin” - ks. Józefowi Copowi oraz państwu magister 
Małgorzacie i Florianowi Burek,

- Bóg zapłać; Siostrze Przełożonej Imeldzie za katechizację 
w szkole, Siostrze Annie za grę na organach i prowadzenie 
scholi; Siostrze Innocencji za troskę o zakrystię, kościół 
i prowadzenie Dzieci Maryi,

- Mojej rodzonej siostrze Cecylii za prowadzenie probostwa.
- Ministrantom młodszym i starszym za trud służenia do Mszy św.
- Radzie Parafialnej,
- Zespołowi Charytatywnemu za troskę o ludzi starszych 

i niepełnosprawnych.
- Za zbieranie ofiar w kościele - panom: Waldemarowi Świerczkowi, 

Markowi Orc i Oswaldowi Zgrzendkowi,
- Panu Stanisławowi Starok i synom za kopanie grobów i troskę 

o cmentarz.
- Palaczom: w kościele Herykowi Pacharzynie, na probostwie 

Herbertowi Reclikowi.
- Naszemu wspaniałemu chórowi - p. prezes doktor Helenie 

Burek, p. dyrygent doktor Aleksandrze Gamrot.

Parafia nie ma żadnego długu, jest na bieżąco z opłatami 
i rachunkami. Bóg zapłać za każdy gest życzliwości i dobroci 
względem nas kapłanów.

Ks. Proboszcz
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