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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



Trwając w atmosferze pielgrzymki papieskiej do Ojczyzny przeżywamy nasz Odpust Parafialny Św. Apostołów 
Mateusza i Macieja. Wśród wielu podniosłych chwil w dniach od 16 do 19 sierpnia Ojciec św. Jan Paweł II 
wyniósł także na ołtarze czterech nowych błogosławionych stawiając przed nami, przed całym Kościołem 
pielgrzymującym dzisiejszych czasów wzorce realizowania miłości miłosiernej. Niechaj One i dla nas staną 
się żywym przykładem oraz wzorem postępowania w trudach codziennego życia.

Ks. Proboszcz i Redakcja

Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Szczęsny

Ksiądz Arcybiskup Zygmunt 
Szczęsny Feliński urodził się w 1822 roku 
w Wojutynie na Wołyniu. Wychowany 
w atmosferze religijnej i patriotycznej od 
najmłodszych lat odznaczał się głęboką 
pobożnością maryjną. W Moskwie ukończył 
studia matematyczne, w Paryżu był 
słuchaczem Sorbony i przyjacielem 
Słowackiego. Idąc za głosem powołania, 
wstąpił do Seminarium Duchownego. Mając 
33 lata otrzymał święcenia kapłańskie 
w Petersburgu. Jako gorliwy kapłan miał oczy 
szeroko otwarte na sytuację w stolicy carskiej 
Rosji, dostrzegał los opuszczonych dzieci 
polskich, wygnańców oraz starców 
pozbawionych opieki. Sam doświadczywszy sieroctwa był wrażliwy na cierpienia 
ludzkie. W1857 roku założył zgromadzenie zakonne Sióstr Rodziny Maryi, któremu 
zlecił opiekę nad dziećmi, chorymi i staruszkami. W1862 roku Pius IX mianował go 
arcybiskupem metropolitą warszawskim. Po 16 miesiącach za obronę praw Kościoła 
i Ojczyzny został przez władze carskie wygnany w głąb Rosji. Jako więzień 
i zesłaniec nawet wśród największych cierpień i osamotnienia dawał przykład 
głębokiej wiary i pełnego zaufania wobec zrządzeń Opatrzności Bożej. Po 20 
latach został zwolniony z zesłania, zamieszkał w Galicji i mimo podeszłego wieku 
oraz choroby podjął pracę duszpasterską. Z jego inicjatywy Zgromadzenie Sióstr 
Rodziny Maryi zaczęło organizować szkoły dla wiejskich dzieci.

Zmarł 17 września 1895roku. Pozostawił wzór życia całkowicie oddanego 
Bogu i bliźnim.

Sancj a Janina Szymkowiak
Siostra Sancja Janina Szymkowiak 

urodziła się 10 lipca 1910 roku w Możdżanowie. 
Z domu rodzinnego wyniosła silną wiarę, 
zasady moralne i gorącą miłość ojczyzny. 
W 1929 roku po ukończeniu gimnazjum 
w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęła studia 
na Uniwersytecie Poznańskim na filologii 
romańskiej. Od wczesnej młodości wiodła 
głębokie żyde religijne. Cechowała ją prawość 
w postępowaniu, wierność przyjętym 
zobowiązaniom i miłość bliźniego. Podczas 
pobytu we Francji odbyła pielgrzymkę do 
Lourdes, gdzie podjęła decyzję o wstąpieniu 
do klasztoru. W1936 roku przystąpiła do Sióstr 
Serafitek w Poznaniu. W czasie wojny służyła 
jeńcom francuskim i angielskim jako tłumaczka. Ciężkie przeżycia, głód, zimno 
wyniszczyły jej słaby organizm, zachorowała. Śluby wieczyste przyjęła na 2 miesiące 

przed śmiercią. Zmarła w opinii świętości 29 sirpnia 1942 roku

Jan Beyzym

Ojciec Jan Beyzym urodził się 15 maja 
1850 roku w Beyzymach Wielkich na Wołyniu. 
Po ukończeniu gimnazjum w Kijowie wstąpił do 
nowicjatu księży jezuitów. Święcenia kapłańskie 

otrzymał w Krakowie w 1881 roku. Mając 48 lat 
za zgodą przełożonych wyjechał na Madagaskar 
do posługi wobec trędowatych. Im właśnie; 
opuszczonym, chorym, głodnym, wyrzuconym 
poza nawias społeczeństwa oddał wszystkie 
swoje siły, zdolnośd i serce. Zamieszkał wśród 
nich na stałe, opiekował się nimi dniem i nocą. 
Na Czerwonej Wyspie stworzył pionierskie 
dzieło, które uczyniło go prekursorem współczesnej opieki nad trędowatymi.

Z ofiar zebranych głównie wśród rodaków w kraju i na emigracji wybudował 
w Maranie szpital dla 150 chorych, by zapewnić im leczenie i przywracać nadzieję. 
Szpital ten - pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej - istnieje do dziś.

Wyczerpany pracą ponad siły ojciec Beyzym zmarł 2 października 1912 
roku otoczony nimbem bohaterstwa i świętości. Jego życie cechowała żywa wiara 
i poczucie sprawiedliwości, apostolska troska o zbawienie ludzi, samarytańska 
opieka wobec najbiedniejszych z biednych.

Jan Balicki

Ksiądz Jan Balicki urodził się 25 
stycznia 1869 roku pod Rzeszowem. Po 
zdanym egzaminie dojrzałości wstąpił do 
Seminarium Duchownego w Przemyślu. Od 
1882 roku był kapłanem. Już jako wiejski 
wikary wyróżniał się autorytetem wśród 
wiernych, walczył z alkoholizmem tak 
skutecznie, że po paru miesiącach jedną 
z karczem zamieniono na szkołę, trzy inne 
splajtowały. Był ascetycznie skromny, 
rozdawał wszystko, co miał, odmawiał 
zaszczytów kościelnych. Wszystkie lata życia 
kapłańskiego poświęcił Bogu i ludziom jako 
ceniony kaznodzieja, charyzmatyczny 
spowiednik, pasterz poszukujący owiec, które, 
z różnych względów, oddaliły się od
Chrystusowej Owczarni. Zmarł w Przemyślu w opinii świętości 15 marca 1948roku.

Ksiądz Balicki - pokorny kapłan diecezji przemyskiej to wspaniały wzór, 
który ukazuje, jak łączyć życie kontemplacyjne z apostolskim, jak pomagać bliźnim 
w ich duchowych i materialnych potrzebach, w jaki sposób zdobywać świętość 
ewangelizując świat.

"Nadszedł czas miłosierdzia". Tak zatytułowana została homilia Ojca Świętego 

wygłoszona podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 roku, 
podczas której Papież niejednokrotnie odwoływał się do życiorysów czworga 
błogosławionych i wskazywał ich jako przykład prawdziwego miłosierdzia. Warto 
przytoczyć raz jeszcze znane już słowa Papieża, którymi zakończył homilię, 
a które są jak drogowskaz dla wszystkich pragnących przyjąć przesłanie ósmej 
pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny.

"Wpatrując się w postaci tych Błogosławionych, pragnę przypomnieć raz 
jeszcze słowa, które napisałem w encyklice o Bożym miłosierdziu: "Człowiek 
dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia 
się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich". Obyśmy na tej 
drodze odkrywali coraz pełniej tajemnicę miłosierdzia Bożego i żyli nią na co dzień!

W obliczu współczesnych form ubóstwa, których- jak wiem- nie brakuje 
w naszym kraju, potrzebna jest dziś - jak to określiłem w liście" Novo millennio 
ineunte" - "wyobraźnia miłosierdzia" w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której 
pomoc będzie "świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr". Niech tej "wyobraźni" nie 
zabraknie mieszkańcom Krakowa i całej naszej Ojczyzny. Niech wyznacza 
duszpasterski program Kościoła w Polsce. Niech orędzie o Bożym miłosierdziu 
zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi.

Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz 
z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny 
i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. 
Potrzeba "wyobraźni miłosierdzia", aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu 
duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy 
zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę, 
pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę 
ze złem. Potrzeba tej wyobraźni wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do 
Ojca miłosierdzia: "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj" Oby dzięki 
bratniej miłości tego chleba nikomu nie brakowało! "Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7).

Oprać. Beata Kuliś
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Z Papieżem na Błoniach
Wszyscy pamiętamy ten smutny dzień przed trzema laty, kiedy Ojciec Święty 

z powodu choroby nie sprawował Mszy św. na Błoniach, a później nie przybył na 
planowane spotkanie popołudniowe do Gliwic, gdzie zgromadziło się również wielu 
brzeskich parafian.

Tym razem 
wszystko dopisało. 
Była piękna pogoda, 
a gdy słońce mocno 
zaczynało przypiekać, 
małe chmury co jakiś 
czas zakrywały niebo.

Już w sobotę 
17 sierpnia około godziny 
2000 obserwowaliśmy jak 
pielgrzymi z autokarów 
zaparkowanych na 
obrzeżach miasta 
udawali się pieszo 
kilka kilometrów na 
Błonia. Na szczęście

Foto.: Michał Jasita

Jubilatki 95 i 90 lat
Ssanownyw (Jubilatkom paniom 
;Aur\ie Burek oraz jAnnie 
.Myśliwiec składamy życzenia 
słowami liturgii Kościoła: 
„Wszechmogący wieczny Boże 
przed) użaj Jm lata życia i 
obdarzaj troskg aby posłusznie 
Twojej woli przyjmowały radości 
i ciężary życia"

noc, którą spędzili pod gołym niebem była dość ciepła. Druga grupa przybyszów 
świętowała pobyt Papieża w mieście, bawiąc się prawie przez całą noc na 
Krakowskim Rynku. Wielu młodych z całej Polski w tym czasie było na modlitewnym
czuwaniu w intencji pokoju i Papieża w znajdującym się w pobliżu Rynku Kościele św.
Ap. Piotra i Pawła.

W niedzielę 18 sierpnia od wczesnych godzin porannych ze wszystkich stron
miasta w kierunku Błoń ciągnęły tłumy pielgrzymów. Ruch kołowy w mieście był 
zatrzymany. Około godziny siódmej weszliśmy na Błonia od strony Alei 3 Maja i zajęliśmy 
miejsca w sektorze B1. Po chwili sektory w pobliżu ołtarza były wypełnione po brzegi. 
Służby porządkowe prosiły aby zajmować miejsca na obrzeżach. Szczególnie zachwalały 
walory widokowe „tarasu” pod kopcem Kościuszki. O godzinie dziewiątej dotarła do 
wszystkich informacja, że Papież wyjechał z krakowskiej Kurii. Dwadzieścia minut 
później wjechał na Błonia witany przez 2,5 miliona wiernych w tym również około 30-

Foto.: F. Burek

Anna Burek, ur. 21.07.1907 r.

osobową grupę naszych parafian, którzy byli w różnych sektorach. Wśród nich rodziny: 
Opolony, Jasita, Błaszczok, Malon, Gawliczek, Glenc i inni.
Chór śpiewał „Ty jesteś Piotr”, a następnie cały tłum „Bądź pozdrowiony Gościu nasz” 
i „wyćwiczone” podczas ostatniej pielgrzymki „Kraków wita Cię, Kraków kocha Cię, 
Kraków dziękuje Ci... Polska kocha Cię...”.Papamobil jechał między sektorami C i D, 
po czym zatrzymał się z przodu, by fotoreporterzy mogli zrobić rodzinne zdjęcie Polaków 
z Papieżem. Punktualnie o godzinie 10“ Ojciec św. pojawił się na ołtarzu, na którym 
wyeksponowany był wizerunek Jezusa Miłosiernego przywieziony z Łagiewnik. 
Rozpoczęła się Msza św., w czasie której Jan Paweł II ogłosił nazwiska czterech nowych 
Błogosławionych. Ze wzruszeniem myślałem o tym, by nadeszła chwila, kiedy brzeska 
Sługa Boża S. M. Dulcissima zostanie wpisana w poczet błogosławionych.
W homilii Papież odnosząc się do hasła tej pielgrzymki, przekazał wiele ważnych treści 
na temat miłosierdzia. Na słowa Ojca Świętego zebrani reagowali żywo oklaskami, m. in.

kiedy zachęcał: .żebyśmy
sami z dnia na dzień 
oddawali życie, czyniąc 
miłosierdzie dla braci”.

Po Mszy św. Papież 
pozdrowił wszystkich 
zgromadzonych na tej 
liturgii wyraził to także 
w kilku językach 
obcych. Niedaleko nas 
była grupa Włochów 
i Białorusinów. Widziałem 
także flagi Norwegii, 
Kanady, Rosji i innych 
państw.

Foto.: rodź. Opolony

95 - Urodziny p. Anny przypadły 
w niedzielę. Doczekała się w swoim 
życiu 11 prawnuków. Podczas 
wieczornej Mszy św. 21.07.2002 roku, 
wraz z rodziną, dziękowała Bogu za 
wszelkie otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo.

Foto.: Arch. rodzinne

Na zakończenie odśpiewano „Boże coś Polskę” oraz ulubioną przez Jana Pawła II 
„Barkę”. Wtedy uniósł się do góry las rąk z biało-żółtymi i biało-czerwonymi 
chorągiewkami, było też wiele transparentów. Wśród nich (już po raz trzeci) jako jeden 
z pierwszych, zaledwie kilkadziesiąt metrów od ołtarza, był także nasz, z napisem: 
„Parafia Brzezie nad Odrą". Mamy nadzieję, że Papież zauważył go. Mimo zmęczenia 
machał i błogosławił wszystkich. Ludzie wołali: dziękujemy! Tak, dziękujemy Ojcze Święty! 

Krzysztof Jasita

Anna Myśliwiec, ur. 1.08.1912 r. (na 
zdjęciu wraz z prawnuczką Anią).
W niedzielę 4.08.2002 na sumie 
odprawiona została uroczysta, 
dziękczynna Msza św. z okazji 
90-Urodzin pani Anny.

Do życzeń urodzinowych dla 
naszych Jubilatek dołączają parafianie 

/m/
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W kręgu dzieciństwa i młodości 
Sługi Bożej S.M. Dulcissimy

W niespełna dziesięć lat po 
śmierci S.M. Dulcissimy - 
Heleny Hoffmann, w październiku 
1945 roku, ukazała się pierwsza 
biografia poświęcona Jej życiu. 
Autor książki ks. Józef Schweter 
pisze: „Dla większej chwały 
Boga (...) w tych trudnych 
czasach, pod koniec II wojny 
światowej, piszę te słowa 
i otrzymuję pociechę w obecnych 
utrapieniach i walkach. 
Świetlana postać Oblubienicy 

Krzyża rozprasza mroki 
dalekiego od Boga świata 
i ukazuje zagubionej ludzkości 
źródło prawdziwego bogactwa 

i prawdziwej radości - największe zjednoczenie z Jezusem (...) 
jednak to, co ukazane w historii z życia Siostry wydaje się 
cudownym, należy oceniać tylko według pojęć ludzkich, 
a ostateczne słowo w tej sprawie leży w gesti Kościoła”.

S.M. Dulcissima znosząc cierpienia fizyczne nie była 
pozbawiona przykrości wynikających z braku zrozumienia Jej 
postępowania oraz mistycznych rozmów z duchową 
przewodniczką św. Teresą od Dzieciątka Jezus. Szczerą 
opiekunką, powierniczką a zarazem świadkiem wielu 
niezwykłych wydarzeń z życia S.M. Dulcissimy była S.M. Lazaria, 
wraz z którą została skierowana do brzeskiego klasztoru. Autor 
„Oblubienicy Krzyża” pisze: „według przytoczonych świadectw nie 
można zaprzeczać ich nadnaturalnego postępowania - 
szczególnego kierownictwa Bożej Opatrzności”. I to mistyczne 
przeżywanie z głównym rysem wielkiego dzieciństwa miało 
znaleźć uwiecznienie, jak mówi autor książki; nie w mieście Nysie 
„Śląskim Rzymie”, ale w małej polskiej wsi Brzezie n/Odrą.

Już za życia ludzie w Brzeziu uważali ją za świętą i polecali 
się Jej modlitwom. Również przełożeni byli przekonani 
o szczególnej skuteczności jej modlitw i zwracali się do niej 
w trudnych sprawach. Kult S.M. Dulcissimy pozornie cichy i ukryty 
przekazywany był z pokolenia na pokolenie. Wreszcie Kościół 
wypowiedział również pierwsze słowo - 18 lutego 1999 roku 
rozpoczął się proces beatyfikacyjny. Siostrze Marii Dulcissimie 
przysługuje miano Sługi Bożej.

Trwający proces beatyfikacyjny sprowadza coraz 
liczniejsze rzesze osób i całych grup pielgrzymkowych do Grobu 
Siostry Dulcissimy, parafianie modlą się w intencji rychłej 
beatyfikacji. Co w dzisiejszych czasach przyciąga ludzi do grobu 
skromnej zakonnicy? Dzisiejszy, zabiegany człowiek potrzebuje 
ciszy, spokoju jak również szuka wsparcia Miłosiernego 
Boga w trudnych chwilach swego życia, zwraca się z prośbą 
o zdrowie z całą ufnością wierząc w stawiennictwo Siostry 
Dulcissimy u Boga i Jego Matki Maryi.

Jak zaznaczono parafia trwa w modlitwie w intencji 
trwającego procesu naszej Siostry. W myślach niejednego jawi 
się również pytanie - jaka droga życiowa wiodła małą Helenę do 
tak wielkiego oddania się Bogu, do przyjmowania choroby, 
swego cierpienia jako Bożej Łaski

Nic więc dziwnego, że nasi parafianie, szczególnie dzieci 
pierwszokomunijne odwiedzają Świętochłowice - Zgodę, 

miejsce urodzenia, młodości S.M. Dulcissimy.
Parafialny Zespół Charytatywny kierowany przez p. Michalinę 

Piekarską, tegoroczną lipcową pielgrzymkę skierował również 
w tę stronę. 13 lipca pięćdziesięcioosobowa grupa starszych 
parafian, osób specjalnej troski wraz z ks. proboszczem Antonim 
Pieczką udała się w kierunku Zgody. Podczas pielgrzymki 
staraliśmy się cofnąć myślami prawie sto lat - spojrzeć na dom 
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urodzenia, kościółek w którym została ochrzczona, kartoflisko 
na którym znalazła medalion św. Tereski, na łąkę gdzie zbierała 
polne kwiatki do kościoła, na klasztor SMN, w którym chętnie 
przebywała. Niestety, nie tak wygląda kraina młodości S.M. 
Dulcissimy, wszystko swoim prawem zmienia się.

W gąszczu miejskich aglomeracji naszym przewodnikiem 
śladami S.M. Dulcissimy stał się kuzyn Sługi Bożej p. Józef 
Góralczyk, który oczekiwał naszych parafian w pobliżu 
kościoła w Nowym Bytomiu. Ze wzruszeniem patrzyliśmy na 
wiekowy, kilkupiętrowy budynek, familok; na którym widnieje 
tabliczka, iż tu urodziła się S.M. Dulcissima. W kamienicy tej do 
chwili obecnej mieszka bratowa Siostry Dulcissimy p. 
Jadwiga Hoffmann, która cierpliwie czekała nas przez kilka 
godzin, ze względu na spotkane objazdy na trasie.

Foto.: M. Burek

Na kolejnym zdjęciu upamiętniono miejsce dawnego 
kościoła św. Józefa, w którym została ochrzczona Helenka 
Hoffmann w 1910 roku. Kościółek rozebrany został w 1931 r. ze 
względu na szkody górnicze, dziś znajdują się w tym miejscu 
tylko ślady fundamentów i stoi pamiątkowa tablica, którą widzimy 
na zdjęciu.

Foto.: M. Piekarska

W pobliżu dawnego kościoła w krótkim czasie, jak to na 
katolickim Śląsku bywa, wybudowano nowy kościół pod tym 

samym wezwaniem, w którym znalazły się pamiątki z rozebranego 
kościółka, między innymi ogromny drewniany Krzyż Chrystusa. 
Mimo trwającego obecnie remontu kościoła św. Józefa, umożliwiono 
naszym pielgrzymom wejście do świątyni, gdzie o godz. 15“ 
odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zmienił się 
krajobraz dzieciństwa Sługi Bożej, jednak nasza pielgrzymka 
sięgała głębiej. Szukaliśmy własnego miejsca w dzisiejszym 
świecie. Brzescy pielgrzymi w tym pięknym dniu Matki Bożej 
Fatimskiej „przerośli samych siebie”. W swojej chorobie, 
utrudzeniu codziennym życiem, na wzór Sługi Bożej S.M. 
Dulcissimy „zapomniano" o dolegliwościach fizycznych, 
uśmiechano się - śpiewem i modlitwą dziękowano i wypraszano 
łaski dla siebie, swoich bliskich i całej naszej wspólnoty parafialnej.

/m/



Kalejdoskop Młodych
O, Panie...

Ty potrzebujesz mych dłoni 
naszego serca młodego zapałem 
mych kropli potu i samotności

Któż by dziś nie rozpoznał tych słów?
„Barka” oazowa pieśń młodych, tak bardzo umiłowana przez Ojca 
Świętego „Zapomniana piosenka, gdzieś pod sercem ukryta”. 

Niech słowa tej piosenki, będą dedykacją dla naszych młodych 
parafian wkraczających w dorosłe życie, a szczególnie dla 
tegorocznych maturzystów.

Maturzyści 2002
Adam Błaszczok 
Katarzyna Bortnowska 
Bożena Cichoń 
Katarzyna Franiczek 
Tomasz Jemczura 
Agnieszka Klinik 
Magdalena Klinik

Joanna Komarek 
Tomasz Komor 
Faustyna Łopacz 
Michał Mikoda 
Monika Moskwa 
Beata Sczepanek 
Justyna Starok

Obchody 80 rocznicy powrotu części 
Górnego Śląska do Macierzy

Racibórz -Brzezie
Historyczny akt połączenia województwa katowickiego z Polską 

dokonał się w dniach 17-20 czerwca 1922 roku. Główne uroczystości 
w Katowicach miały miejsce 20 czerwca. Delegację cywilną stanowili, 
między innymi: nowomianowany Wojewoda Śląski Józef Rymer, nasz 
krajanin z Zabełkowa, powiat raciborski, jednocześnie prezes Naczelnej 
Rady Ludowej wraz z członkami Tymczasowej Śląskiej Rady 
Wojewódzkiej. Wkraczającymi oddziałami Wojska Polskiego dowodził 
gen. Stanisław Szeptycki.

W katowickich uroczystościach przed 80-laty uczestniczyli 
również powstańcy z Brzezia n/Odrą, obecnej dzielnicy Raciborza.

Ostatnią strefą obszaru plebiscytowego Górnego Śląska 
przyznanego Polsce, do którego wkroczyły wojska polskie był powiat 
rybnicki, w tym również Brzezie. Stało się to 4 lipca 1922 r.

Stąd też obchody 80-rocznicy powrotu Górnego Śląska do Polski 
odbyły się w Raciborzu zarówno dla uczczenia daty 20 czerwca jak i 4 lipca.

19 czerwca 2002 roku w przeddzień historycznej daty, pod 
Pomnikiem Powstańców Śląskich w parku przyzamkowym nad Odrą 
odbyła się uroczysta ceremonia upamiętniająca to wydarzenie.

W uroczystości brała udział liczna delegacja mieszkańców 
dzielnicy Brzezie, między innymi przedstawiciele rodzin: Malon, 
Jendrzejczyk, Burek, Cieślik, Herman, Rubin, Fiołka, Opolony. W imieniu 
mieszkańców naszej dzielnicy kwiaty pod pomnikiem w Raciborzu złożyli 
radni Małgorzata Burek oraz Roman Majnusz. Wśród delegacji z kwiatami 
była również młodzież Gimnazjum nr 2 z polonistką Beatą Kuliś. Do tegoż 
Gimnazjum przynależy młodzież dzielnicy Brzezie.

W dniu 4 lipca w godzinach rannych pod Pomnikiem Powstańców 
Śląskich w dzielnicy Raciborza-Brzeziu zapalono symboliczny znicz, 

zaś dyrekcja szkoły 
zadbała o oflagowanie 
pomnika. „Załopotały 
nasze biało-czerwone” 
dla upamiętnienia 
wydarzeń sprzed 
80-laty. Podczas rannej 
Mszy św. proboszcz 
polecił modlitwie naszą 
Ojczyznę -Polskę i całą 
parafię. Parafianie objęli 
modlitwą wszystkich 
ojców, braci, którzy 
poświęcili życie dla 
Ojczyzny. Pamięć 
trwa.

Małgorzata 
Rother-Burek

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Centrum Medyczne „ESKULAP” 

Racibórz-Brzezie, ul. Kapitana S. Myśliwca 9, tel 419-08-00

W majowym numerze „Brzeskiego Parafianina” przedstawiono 
dzieje Ośrodka Zdrowia w Brzeziu, poprzednio funkcjonującego pod 
nazwą: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, Przychodnia Miejska 4. W 
artykule zaznaczono, że w najbliższym czasie rozpocznie działalność 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Medyczne „Eskulap”.

Foto.: M. Burek

Otwarcie nowej poradni nastąpiło 31.05.2002 r. W uroczystości 
udział wzięli między innymi: v-ce starosta Krzysztof Kowalewski, v-ce 
Prezydent Miasta Mirosław Lenk, radni dzielnicy Brzezie Małgorzata 
Burek, Marian Gawliczek, przedstawiciele N.Z.O.Z.C.M. „ESKULAP” oraz 
nasz personel medyczny wraz z doktorem Tomaszem Krężlem. Po 
symbolicznym przecięciu wstęgi ks. proboszcz Antoni Pieczka poświęcił 
pomieszczenia nowej poradni, która mieści się w tym samym budynku 
co poprzednio, jednak na parterze.

Adaptacja pomieszczeń i remont finansowany był przez NZOZ 
Centrum Medyczne „ESKULAP”. NZOZ Centrum Medyczne „ESKULAP” 
Sp. z o.o. przy ul. kolejowej 19,19a, rozpoczął działalność 1.07. 2001r., 
po likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rybniku. Przejął 
pracowników dawnej poradni kolejowej, a obecnie również zadania 
i pracowników brzeskiej poradni.

* Porady są udzielane bezpłatnie osobom ubezpieczonym 
w-Śląskiej Regionalnej Kasie Chorych i Branżowej Kasie Chorych dla 
Służb Mundurowych, zdeklarowanych do tejże poradni.

NZOZ Centrum Medyczne „ESKULAP” świadczy usługi 
z zakresu: podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, chirurgii, 
chirurgii urazowo-ortopedycznej, diabetologii, dermatologii, poradni 
zdrowia psychicznego, logopedii, ortorynolaryngologii, okulistyki, 
logopedii, medycyny pracy.

Aby zabezpieczyć ubezpieczonym całodobową opiekę, lekarze 
podstawowej opieki zdrowotnej mogą ją realizować w swojej przychodni 
lub też podpisać umowę o współpracy w zakresie całodobowej opieki. 
Centrum Medyczne „ESKULAP” podpisało stosowną umowę z SPZOZ 
w Raciborzu przy ulicy Ocickiej 51 a, gdzie pełnione są dyżury nocne. 
Dyżury pełnione są w godzinach 1800-800 oraz całodobowo w soboty, 
niedziele i święta, tel. kontaktowy: 415-48-30, tel. kom. 604 626515
- lekarz internista, 604626516 - lekarz pediatra, 604626494- 
pielęgniarka. Tam zgłaszamy się w razie nagłego zachorowania.

Mieszkańcy Brzezia z wielkim zadowoleniem przyjęli fakt otwarcia 
nowej przychodni. Reorganizacja służby zdrowia stawiała pod znakiem 
zapytania funkcjonowanie dotychczasowej Poradni Miejskiej 4, ze 
względu na brak pieniędzy w ZLA na przeprowadzenie stosownej 
modernizacji i remontu. Wiele zabiegów w kierunku wydzielenia poradni 
w Brzeziu ze struktur ZLA wykazała radna powiatu Małgorzata Burek 
przy czynnym wsparciu mieszkańców dzielnicy Brzezie, poprzez 
zebrane podpisy, które złożono w starostwie powiatowym. Warto przy 
tym zaznaczyć, że otwarcie NZOZ „ESKULAP” przyczyniło się tym 
samym, poprzez stosowne Uchwały Rady Powiatu, Rady Gminy Racibórz 
i Rady Gminy Komowac, do usprawnienia funkcjonowania Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w rejonie Brzezie - Kobyla.

Mając na względzie pomyślne rozwiązanie ważnego problemu 
dla mieszkańców oraz podziękowanie za sprawnie przeprowadzony 
remont przez Centrum Medyczne „ESKULAP”, jak również pomoc 
wszystkich zaangażowanych w utrzymaniu poradni zdrowia w Brzeziu
- a jednocześnie uwzględniając głęboki kult naszych parafian do 
Sługi Bożej S. M. Dulcissimy, wyrażamy pragnienie nazwania nowej 
przychodni zdrowia Jej imieniem. Propozycja została przyjęta z pełnym 
zrozumieniem.

Uroczystości związane z nadaniem imienia zaplanowano na 
miesiąc luty 2003 roku. /m/

22.09.2002 Nr 3 (54) 5



Przewodniczący Rady Gminy w Brzeziu w latach 1790-1945 m.)

Druga wojna światowa w Brzeziu
(1.90.1939-30.03.1945 r.)

Po 22 lipca 1922 r., w wyniku Powstań Śląskich 

i Plebiscytu, w Brzeziu - Lukasynie przebiegała granica polsko - 
niemiecka. Międzynarodowa Komisja Rozjemcza, która 
nadzorowała Plebiscyt, nakazała Polakom i Niemcom ochronę 
praw mniejszości narodowych po obu stronach granicy. 
W miejscowościach po lewej stronie granicy powstał Związek 
Polaków w Niemczech, zaś po prawej stronie, w tym i w Brzeziu, 
Ludowy Związek Mniejszości Niemieckiej - Volksbund. Po obu 
stronach granicy nakazano utworzyć szkoły mniejszościowe. 
W Brzeziu n/O, w latach 30-tych zwiększała się liczebność 
zwolenników przynależności do orientacji proniemieckiej, co 
było rezultatem zabiegów agitacyjnych Volksbundu, w związku 
z licznym zatrudnieniem ludności Brzezia w Raciborzu. 
Zapowiadana przez Adolfa Hitlera wojna światowa przyśpieszyła 
proces germanizacji.

1 września 1939 r. wybuchła wojna światowa, która w Brzeziu, 
z racji rozległego obszaru z przysiółkami, przebiegała różnie. 
Marszruta wojska zmechanizowanego i czołgów była 
skierowana od Lukasyny w kierunku Rybnika, stąd mieszkańcy, 
np.ul. Brzeskiej w stronę Lubomi nie widzieli wojska. W czasie 
wojny w Brzeziu stale stacjonował oddział wojska niemieckiego 
we Dworze. Administrację sprawują ludzie Volksbundu. Oprócz 
władzy cywilnej i wojska, w Brzeziu działa niemiecka partia 
NSDAP. Szkoła podstawowa podejmuje naukę jeszcze 
w miesiącu wrześniu (istnieje bezwzględny zakaz używania mowy 
polskiej - gwary śl.). Uaktywniły się niemieckie grupy fanatycznych 
Niemców. Chwile grozy przeżywały polskie rodziny, które nie 
opuściły Brzezia. Polacy, którzy rzekomo zagrażali bezpieczeństwu 
Rzeszy Niemieckiej zostali aresztowani, umieszczono ich 
w Obozach Koncentracyjnych lub Obozach Pracy. Niektórych 
zwolniono, ale 13 musiało zapłacić cenę najwyższą (nazwiska 
na pomniku w Brzeziu). Polakom w wieku poborowym 
proponowano wstąpienie do niemieckiego wojska, zaś odmowa 
znaczyła obóz pracy.

Na pewno czytelnicy, szczególnie ludzie starsi, będą 
mieli niedosyt informacji o minionej wojnie. Jeżeli weźmiemy 
jeszcze pod uwagę dwa przeciwstawne punkty widzenia tej wojny, 
oraz bagaż osobistych doświadczeń, to trudno obiektywnie 
przedstawić okres wojenny.

Mamy świadomość, iż epizody przebiegu wojny w Brzeziu, 
przeżycia poszczególnych osób, wymagają aby do problemu II wojny 
światowej wrócić w szerszym opracowaniu.

Po wojnie minęło 57 lat, a ludzi zdolnych do 
obiektywnego przedstawienia faktów jest coraz mniej. 
Świadomie unikano rachunku krzywd, aby nie odgrzebywać 

starych ran. Intencją naszą jest pozostawienie częściowej 
informacji dla młodego pokolenia o minionej wojnie. Mniemamy, 
iż informacje tu przedstawione uzupełnią nasz „brzeski pamiętnik”.

Szołtys Paweł 
(*1892,+1978)

Szołtys Paweł jest Przewod
niczącym Gminy w pierwszych 
miesiącach wojny (1.09.1939 r.). 
Szołtys jest aktywnym członkiem 
Niemieckiego Volksbundu w Brzeziu, 
stąd był najbardziej kompetentny do 
pełnienia tej funkcji. Niewdzięczna 
to była rola, gdy na jego oczach 
wywożono jego krewnych i znajomych 
parafian do obozów. Szołtys nie 
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należał do radykalnych Niemców w Brzeziu, mimo to nie był w stanie 
niczego wstrzymać. Bardziej radykalne było jego otoczenie, w którym 
wypadło mu pełnić funkcję przewodniczącego. Należy też przypomnieć, 
iż w Brzeziu byli członkowie partii NSDAP, którzy czuwali nad realizacją 
zadań programowych tej partii. Co znaczyła Partia, w nie tak odległym 
PRL-u, większość mieszkańców Brzezia jeszcze pamięta. Absolutnie 
nieporównywalnie odległe cele realizowały obie przytoczone partie, 
ale styl funkcjonowania obu partii był podobny. W początkowym 
okresie, istniejące przejawy agresji ze strony jednostek fanatycznych 
próbował łagodzić z ambony, ks. prób. Dr Fross. Z czasem, i on 
musiał się podporządkować. Jak widać nieludzka ideologia 
zniewalała również samych Niemców, stąd tyle zła w tej wojnie. Na 
okres urzędowania Szołtysa przypada większość zła wyrządzonego 
Polakom w Brzeziu. Szołtys rezygnuje z funkcji przewodniczącego 
Gminy w Brzeziu po 9 miesiącach. Na to stanowisko wybrano Karola 
Mandrysza. Sądząc z przytoczonego fragmentu urzędowego pisma, 
mogło to nastąpić w maju 1940 r. Pozytywnie ocenia się w Brzeziu 
jego zaangażowanie w staraniach o emerytury licznego grona wdów 
po byłych żołnierzach Wermachtu, którzy polegli w wojnie.

Rodowody Rodzin Szołtysów w Brzeziu
Według dokonanego rozeznanie „Kto jest Kto” o nazwisku Szołtys 
w Brzeziu udało sję ustalić, iż w Brzeziu na początku ubiegłego 
stulecia był w Szołtys, który miał dwóch synów; Józef iFranciszek, 
którzy tworzą dwie linie tego samego rodu.
Linia I. Scholtys Józef (*1840+1910) i Maria (*1838+1912) - 
dane z pomnika na starym cmentarzu. Dzieci z tego małżeństwa; 
1.Szołtys .Jan i Joanna z d. Niestrój z Brzezia.- Wiatrok. Dzieci: 
Agnieszka i Edward Fiołka z Brzezia (Helena, Józef, Hubert żona 
Niestrój,Józef żona Sochiera); Maria i Franciszek Jendrzejczyk 
z Pogrzebienia (Maria+, Józef+, Gerard, Elżbieta, Joachim); 
Franciszek i Franciszka Dudek z Pogrzebienia (...); Teofil i Marta 
Stroka z Płoni(...); Jan i Weronika Małczok z Brzezia (...)
2. Szołtys Paweł i Paulina z d. Lokaj - Potok. Dzieci: Józef 
i Elżbieta Walter z Marklowic - Racibórz (Maria i Janusz); Alfons 
i Maria Pięła z Brzezia (Stefan i Eugenia): Karol i Jadwiga 
z Rudułtów (...); Helena i Kuczera Ludwik (Ludwik, Eugeniusz, 
Cecylia, Kunegunda); Jerzy i Notburga z Popielowa (...); Paweł 
i żona Mandera z Kościami (...); Maria samotna;
3.Szołtys Józef i Marianna z d. Machetzki - Stara leśniczówka. 
Dzieci: Paweł (*1892,+1978) Przewodniczący i Zofia Kubala 
z Kotucza Dzieci-(Hubert + wypadek, Walter i Edyta Krupa 
z Chałupek (Werner i żona z Rybnika, Józef i żona Waldenberg 
z Nieboczów, Gerard i żona - Studzienna, Ilona i Józef Górka 
z Raciborza(Paweł i Córka)- Józef zamieszkały.-Nieboczowy 
pozostali- Niemcy); Martin marynarz zamieszkały w Hamburgu 
(Klaus); Karol kawaler + II w. św.; Joanna samotna .

Linia II. Szołtys Franciszek i Marianna z d. Pacharzyna wBrzeziu. 
Dzieci: - Kowala ojca.
1. Franciszek i Franciszka z d. Ćwienk z Brzezia - Kowal syn. 

Dzieci; Paweł+, Karol+,Jadwiga+, Franciszka i Jan Miczajka zam. 
Rybnik(Paweł, Maria, Serafin, Wanda), Bronisława i Antoni 
Wyczyszczok (Franciszka, Ema, Franciszek, Bernadeta), 
Franciszek+, Adam+, Ewa+, Berta samotna, Albina+.
2. Katarzyna(*1875) i żona Baron z Rydułtowy
3. Joanna i Józef Mandera z Brzezia. Dzieci; Serafin i Maria 
Malcharczyk (Teresa, Cecylia, Józef).
4. Marianna i mąż Koczy z Brzezia. Dzieci; Jadwiga i Joachim 
Wardęga (Maksymilian, Joachim, Edyta), Marta i mąż Płaczek 
(Ginter i Helga), Karol żonaty w Kobyli, Wiktor i żona Herman 
zam. Racibórz (Rudolf, Agnieszka, Irena).

Dziękujemy za pomoc przy ustalaniu osób z pokrewieństwa 
rodziny Szołtys: Anieli i Walterowi Fest, Rucie Widenka, 
Agnieszce i Helenie Fiołka, Kunegundzie Dudek oraz Franciszce 
i Józefowi Trompeta.



Karol Mandrysz (*1899, +1945)

Karol Mandrysz. jest drugim w czasie 
wojny przewodniczącym Rady Gminy 
w Brzeziu. Brak urzędowych dokumentów 
uniemożliwia podanie dokładnej daty jego 
nominacji. O jego funkcji dowiadujemy się 
z protokołu Rady Parafialnej w Brzeziu 
z dnia 13 maja 1940 r. Nową radę tworzą: 
K. Jambor, W Siedlaczek, F. Kruczek i K. Wycisk. 
Przewodniczący Rady Gminy, Karol Mandrysz 
z urzędu uczestniczy w Radzie Parafialnej. 
Przytoczony fragment dokumentu wyjaśnia czas jego powstania

czym niechybnie wskazuje faszystowska swastyka. Powraca też 
.nazwa Hohenbirken i jesteśmy w powiecie raciborskim. Podpis Mandrysza 
na piśmie z pieczęcią Urzędu Stanu Cywilnego wynika z jego kompetencji, 
jako Przewodniczącego Gminy. Innego dokumentu nie udało się zdobyć.

Jako przewodniczący raczej administrował oficjalny Urząd 
w Brzeziu. Dużą grupę spraw dotyczyło wyrażania opinii o polskich 
rodzinach będących w Obozach i na robotach przymusowych 
w różnych rejonach Niemiec. Dość liczna grupa osób z Brzezia wyraża 
się o nim dobrze, co jest rezultatem jego silnego poczucia więzi z całą 
brzeską wspólnotą parafialną. Występował w obronie (nieoficjalnie) 
licznej grupy szkolnych kolegów, koleżanek i krewnych, którzy mieli kłopoty 
w czasie wojny z racji propolskich przekonań. Należy pamiętać, iż 
Byrgermajster w Brzeziu nie podejmował decyzji jednoosobowo, stąd 
również i negatywne opinie o Karolu Mandryszu.

Rodowody rodziny Mandrysz, podobnie jak rodowody 
poprzednich przewodniczących prezentowanych w kolejnych 
numerach B.P. podajemy w celu wyraźnego podkreślenia rodowodu, 
z którego wywodzi się przewodniczący, od innych o tym samym 
nazwisku. Wprawdzie rodzin o nazwisku Mandrysz obecnie 
w Brzeziu nie ma, to jednak rodzin o tym nazwisku w czasie 
urzędowania Karola Mandrysza w Brzeziu było sporo o czym, 
niebawem się przekonamy. Cztery męskie linie rodowodu Mandryszów 
wywodzą się od wspólnego przodka tworząc linię I. Oprócz tego 
w Brzeziu pojawia się II. linia rodu Mandryszów, która w przeważającej 
merze emigruje z Brzezia. Obie wyróżnione linie wywodzą się od 

wspólnego przodka, którego nie udało się ustalić. Pokrewieństwo 
Mandryszów II. linii kończy się na dzieciach: Marty Mandrysz- Rumpel, 
oraz Joanny Mandrysz- Miczajka. Starsi parafianie pamiętają, iż 
w rejonie pozostałego budynku, w którym mieszkał fojt Karol Mandrysz, 
był obok stary budynek, w którym mieszkał brat Józefa Mandrysza, 
który z Johanną z d. Liszka początkuje I linię rodowodu. Nie udało się 
ustalić imienia tegoż Mandrysza. Fragment końcowy II. linii w Brzeziu 
otwiera Franciszek Mandrysz i Franciszka z d. Kozub z Pogrzebienia.

Linia I. Mandrysz Józef i Joanna z d. Liszka
Dzieci z tego małżeństwa;
1. Madrysz Józef i Elżbieta z d. Franica z Markowie. Dzieci: Anna 
zam. Maksymilian Tomala zamieszkali w Odrze; Walenty i Jadwiga 
Grzeńca zamieszkali w Czernicy; Marta i Józef Błaszczok z Pogrzebienia 
zamieszkali na ojcowiźnie w Brzeziu; Jan Mandrysz + II. w. św.(*1924).
2. Mandrysz Jakub i I. żona Joanna z d. Jędrzejczyk z Brzezia. 
Dzieci: Jakub i Anna z d. Machowski; Amalia i Paweł Fiołka 
z Wiatroka - stolarz.; Konstantyna i Jan Mandera z Kościami; Maria 
i Wendelin Świerczek z Doły- Kościarnia.
Mandrysz Jakub i II. żona Joanna z d. Staniek z Dzimierza. Dzieci: 
Julianna i Alojzy Sekuła na ojcowiźnie; Anna i Rudolf Pacharzyna w Brzeziu.
3. Mandrysz Franciszek i Agata z d. Polak na Kotuczu. Dzieci: 
Agnieszka i Bugla z Syryni (Rudolf, Walter, Anna); Aniela i Wiktor 
Cyfka - stolarz w Brzeziu (Wiktor); Rudolf - Niemcy.
4. Mandrysz Jan (*1853, +1919)) i Katarzyna (*1863, +1924) z d. 
Wystryk z Bieńkowie- rodzice przewodniczącego. Poniżej fotografia 
całej rodziny Jana.
Dzieci: Leopold i Wiktoria z d. Myśliwiec z Brzezia. (Dzieci; Gertruda 

i Maksymilian Kolonko z Płoni, Elfreda i Nawrat - Rydułtowy, Aniela 
i Walter Fest z Dębicza); Jan i Magdalena Kozieł z Brzezia (Dzieci:Walter 
i Katarzyna oraz Hildegarda Garncarz z Rudułtów oboje zam. Niemcy); 
Józefa i Karol Jendrzejczyk z Brzezia. (Dzieci; Helena, Antonina, 
Agnieszka, Franciszek, Łucja); Wiktor i Franciszka z d. Szamara 
z Kościami.(Dzieci; Jerzy i Franciszek żonaci w Niemczech). Wiktor 
zmarł po zakończeniu wojny w drodze do domu (zawał w pociągu); 
Izydor (+1949) i Jadwiga Kostka wdowa z d. Koch - oboje bezdzietni, 
zam. w Markowicach; Konstanty i Anna Wulecki z Bieńkowie (Dzieci; 
Oswald i Marta (4 dzieci) - poza Brzeziem, Maria i Jan Krzykała - 
Bieńkowice, Alicja i Jerzy Mrozek z Markowie (Jedyny syn uległ 
wypadkowi). Matka Jerzego była siostrą Jadwigi, żony Izydora. 
Mandrysza; Karol - przewodniczący i Leopoldyna z d. Piprek z Odry 
(Dzieci; Johan, Erich , Helmut).

Gdy Rosjanie wkroczyli do Brzezia, Karol ukrywał się u swojego 
szwagra, skąd został zabrany do obozu - zgrupowania dla Niemców 
w cywilu, którzy nie opuścili Brzezia mimo wyraźnego nakazu 
dowództwa niemieckiego frontu. Karol zginął z rąk Rosjan w 1945 r. 
w obozie (Świętochłowice- Jaworzno) dla Niemców przeznaczonych 
do wysiedlenia. Leopoldyna pozostała w Brzeziu z najmłodszym synem 
Helmutem, który rozpoczął naukę w szkole Podstawowej w Brzeziu. 
Synowie: Johan i Erich nie wrócili do Brzezia, założyli rodziny 
w Niemczech. Gospodarstwo Karola zostało znacjon'alizowane 
i przekazane repatriantowi ze wschodu. Stecko Piotr, tak nazywał się 
repatriant, miał w Brzeziu kuzyna w innym gospodarstwie, obaj w roku 
1952 opuścili Brzezie i udali się do Kluczborka, gdzie przyłączyli się do 
swoich rodzin. Leopoldyna i najmłodszy syn Helmut, na czas pobytu 
repatrianta w ich gospodarstwie, musieli zamieszkać u krewnych 
w Brzeziu. Po opuszczeniu gospodarstwa przez repatrianta, wrócili do 
swojego domu, gdzie mieszkali do 1962 roku, kiedy to postanowili 
wyjechać do Niemiec. Po wyjeździe Helmut ożenił się ze Ślązaczką 
poznaną w Niemczech.

Fot. Arch. Antonina Klinik
Na zdjęciu siedzą od lewej; Karol - fojt, Jan Mandrysz i jego żona 
Katarzyna - rodzice, Konstanty. Stoją od prawej; Leopold, Jan, Józefa, 
Wiktor, Izydor.
5. Mandrysz Johanna po mężu Wieczorek zamieszkała 
w Kornowacu.
6. Mandrysz Agnieszka po mężu Starok zamieszkała Pogwizdów.
7. Mandrysz Wincenta po mężu Sanetra zamieszkała w Brzeziu
8. Mandrysz Jadwiga i Franciszek Solich zamieszkała w Westfali

Linia II. Mandrysz Franciszek i Franciszka z d. Kozub 
z Pogrzebienia Dzieci: 1. Marta Mandrysz (*1904) i Leopold Rumpel 
(*1905) (Dzieci; Helena i Alfons Kocjan, Maria i Joachim Dubik, Anna 
i Stefan Pieter, Józef i Gertruda z d. Fiołka, Paweł i Danuta z d. Wałach 
- z Gliwic, Joachim i Łucja Zagola -Ostróg, Leon i Anna Błaszczok - 
Bluszczowy); 2. Julia zamężna w Rybniku; 3. Jadwiga zamężna 
w Rybniku; 4. Joanna i Miczajka z Pgwizdów-Przystanek; 5. Maciej 
Mandrysz (*1898) i Jadwiga z d. Wardęga z Kobyli.(Dzieci; Gertruda 
iAlojzy Otręba z Żor, Anna i Jan Knura z Kobyli, Bolesław + 1950, 
Joachim i Aniela Radecka w Kobyli, Serafin i Walentyna Popławska 
z Lubomi (Weronika, Joanna, Bożena), Emanuel i Anna Langer 
z Brzezia (Eugeniusz i Gabriela Sowa z Racib., Dariusz i Magdalena 
Fiet z Racib.)); 6. Konstanty żonaty w Rybniku; 7. Antoni żonaty 
w Markowicach.

Dziękujemy za pomoc przy ustalaniu osób z pokrewieństwa rodziny 
Mandrysz: Marcie Błaszczok, Anieli i Walterowi Fest, Antoninie Klinik, 
Józefowi Rumpel, Emanuelowi Mandrysz i Rudolfowi Jambor
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ŻYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
Drodzy Diecezjanie!

Dziękujemy Panu Bogu za dar ostatniej 
pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Jeszcze 
przechowujemy w pamięci orędzie miłosierdzia 
głoszone nam z taką mocą. To jest źródło nowej 
nadziei.

Trzeba teraz zatroszczyć się o realizację 
Ewangelii miłosierdzia w naszym życiu. Niech Matka 
Miłosierdzia pomoże nam podjąć ten program.

Tę duchowość chcemy raz jeszcze 
głęboko przemyśleć, owocnie przemodlić i skutecznie 
zaproponować naszemu Śląskowi i naszym 
czasom podczas koronacji w Pszowie, która 
nastąpi 8 września 2002 roku. (...)

Zapraszam więc w takich światłach, 
kontekstach, celach - do Pszowa, na Wielki 
Odpust, na Wielką Koronację w imieniu Papieża, 
8 września. Początek uroczystości o godzinie 
11.00 Będzie to już czwarta w dziejach 
koronacja tego obrazu. Po raz pierwszy Pani 
Uśmiechnięta została ukoronowana 
w 1732 roku przez Opata cystersów z Rud 
Raciborskich. W drugiej połowie XX wieku 
korony były dwukrotnie rabowane. Nastąpiły 
po tych bezbożnych czynach kolejne koronacje: 
druga - w 1979 r. i trzecia w 1990 r.

Ale dopiero teraz, we wrześniu, na 
skronie Maryi i Dzieciątka zostaną nałożone, 
korony w imieniu samego Papieża (nomine et 
auctoritate ipsius Summi Pontificis), na 
podstawie specjalnego pisma stosownej 
watykańskiej kongregacji z dnia 14 marca2002 
roku. Korony te poświęcił przed 23 laty na 
Jasnej Górze Jan Paweł II.

W roku, w którym obchodzimy 80 
rocznicę połączenia (po wiekach rozłąki) 
katowickiej części Górnego Śląska z Polską, 
zapraszam do Pszowa na koronację!!!

Zachęcam do odkrycia bijących tu 
ciągle duchowych źródeł wspólnej, otwartej 
na innych Europy, do odkrycia głębi maryjnej 
duchowości, której znakiem rozpoznawczym 
jest pełen nadziei pogodny uśmiech Pierwszej 
Chrześcijanki - Maryi. Niech nas uczy coraz 
lepszego zrozumienia orędzia pokoju i jedności 
Ojca Świętego Jana Pawła II.

Błogosławię Wam w Imię Ojca i Syna, i 
Ducha świętego.
Katowice, w uroczystość świętego Jacka, 
patrona Śląska, 2002 r.

Z listu Arcybiskupa Metropolity 
Katowickiego Damiana Zimonia

Parafia św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu 
w odpowiedzi na zaproszenie do Pszowa

Parafianie z Brzezia żywo zareagowali 
na zaproszenie do Pszowa w niedzielę 
8 września, kiedy to Abp Damian Zimoń nałożył 
korony papieskie Matce Bożej Uśmiechniętej.

Dojazd do Pszowa odbył się w różny 
sposób. Na szczególne jednak podkreślenie 
zasługuje piesza pielgrzymka ponad 
piećdziesięcioosobowej grupy parafian, którą 
zainicjowały Dzieci Maryi prowadzone przez 
S. M. Inocencję, przy dużym zaangażowaniu 
pani Ireny Czekały.

Trzygodzinna piesza wędrówka na 
uroczystości koronacyjne pozostanie 
pielgrzymom na długo w pamięci.

Wydarzenie z 8 września 2002 roku 
przywołało również wiele wspomnień 
z odległych już czasów, kiedy to corocznie 
w czerwcu na „Piotra, Pawła" pielgrzymowano 
z Brzezia n/Odrądo Pszowa, o czym pisaliśmy 
już na łamach Brzskiego Parafianina”.

Do Pszowa ściągnęły pielgrzymki z całego 
Śląska, wśród nich, wg zapisów kronikarskich, 
wyróżniała się pielgrzymka z Raciborza. 
Pierwszą z nich odnotowano w 1750 roku. 

Nasi parafianie twierdzą że już 
wówczas dołączano do 
pielgrzymujących.

O samodzielnych piel
grzymkach z Brzezia wiemy 
z całą pewnością od czasów 
wznowienia naszej parafii, czyli 
od 1911 roku.

Coroczne pielgrzymki 
stanowiły przeżycie nie tylko 
dla uczestników lecz również 
dla oczekujących z „pąci”, na 
których czekano już na 
Pogwizdowie, by razem z nimi 
podążać do brzeskiego kościoła na wspólne 
nabożeństwo.

Pozostało wiele pamiątek, zdjęć 
pielgrzymów z przystrojonymi figurami, które 
niesione były przez różne stany: mężczyzn, 
kobiety, dzieci, stowarzyszenia kościelne. 
Często pielgrzymom towarzyszyła orkiestra.

Oficjalny zakaz organizowania 
pielgrzymek nastąpił w 1976 roku, jak 
twierdzono ze względu na wzrastający ruch

na drogach. Wielu jednak parafian na własną 
rękę udaje się tradycyjnie do pszowskiego 
sanktuarium.

Niedziela, 8 września - widok 
rozśpiewanej grupy pielgrzymów z naszej 
parafii do Matki Bożej Uśmiechniętej 
przypominał piękne, dawne tradycje, za co 
jesteśmy wdzięczni Bogu i Jego Matce - Maryi.

/m/

Raciborski Portal Internetowy
www.raciborz.com.pl

redakcja@raciborz.com.pl

Elektroniczną wersję BRZESKIEGO PARAFIANINA 
można znaleźć na Raciborskim Portalu 
Internetowym, gdzie również zamieszczono artykuł 
„Obchody 80 rocznicy ...".
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