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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

Radosnego spotkania z Jezusem Ogrodnikiem i usłyszenia z Jego ust także naszego imienia: Mario, Moniko, Barbaro, Anno, 
Krzysztofie, Józefie, Piotrze. Radosnych Świąt przy stole eucharystycznym i przy stole rodzinnym. Radosnych Świąt Wielkanocnych. 
Jezus żyje. Jezus jest Panem, jest Panem Zmartwywstałym. Jest Panem, który powróci w chwale. Bądźmy wielkanocni!

Wesołego Alleluja! Smacznego jajka, symbolu zmartwywstałego Pana.
Ks. Kazimierz - proboszcz

Do życzeń dołącza Redakcja
Fot. F. Burek



Niepokalana Początkiem lepszego świata
Wielkanoc, Święto Zmartwychwstania 

Pańskiego jest okazją przypomnienia wierzącym, 
całej ludzkości faktu, iż Niepokalane Poczęcie Maryi 
rozpoczęło wielkie dzieło odkupienia, które dokonało 
się za sprawą bezcennej krwi Chrystusa.

“Niepokalane Poczęcie jest niczym jutrzenka 
zapowiadajaca promienny dzień Chrystusa, który 
przez swoją śmierć i zmartwychwstanie przywróci 
pełną harmonię między Bogiem a ludzkością. Jeśli 
Jezus jest źródłem życia, które zwycięża śmierć, to 
Maryja jest troskliwą Matką, która wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom swoich dzieci, wyjednując dla nich 
zdrowie ducha i ciała.”

W bieżącym roku przypada 150. rocznica 
ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. 
8 grudnia 1854 roku papież, błogosławiony Pius IX. 
wydał bullę dogmatyczną, w której napisał:” nauka, 
która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od 
pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej 
łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą 
przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa Zbawiciela 
rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od 
wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą 
przez Boga objawioną.”
Oprać, za: L’OSSERVATORE ROMANO, 2/2004. 

/m/

Program Rekolekcji Wielkopostnych Brzezie 1-4.IV.2004 
Czwartek 1 .IV

800- Msza św. uroczystego rozpoczęcia rekolekcji; 
1100-Spotkanie z dziećmi-nabożeństwo Drogi Krzyżowej; 
17°°- Msza św. z nauka ogólną; 
1800- Nauka stanowa dla kobiet;

Piątek 2.IV
800- Msza św. z nauką ogólną;
1100- Nabożeństwo pokutne dla dzieci i spowiedź dla nich; 
17“- Nabożeństwo Drogi Krzyżowej;
1800- Msza św. z nauką ogólną; 
19“- Nauka stanowa dla mężczyzn; 

Sobota 3 IV
800 - Msza św. z nauką ogólną;
1000- Rekolekcyjny objazd chorych;
1600- Msza św. zakończenia rekolekcji dla dzieci;
1700- Msza św. z nauką ogólną;
1800- Nauka stanowa dla młodzieży, a po niej spowiedź 
św. dla młodzieży;

Niedziela 4 IV
Msze św. Niedzieli Palmowej o godz. 800 i 1030, gdzie 
o godź. 1030 Msza św. uroczystego zakończenia rekolekcji.

Rekolekcje prowadzi) ks. Stanisław Staśko z Tarnowa

Program Triduum Sacrum :
Wielki Czwartek godz. 16°° - Msza św. szkolna 

godz. 19°° - Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
Wielki Piątek godz. 900 - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

godz. 19°° - Ceremonie Wielkiego Piątku 
godz. 21“ - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

dla mężczyzn
Wielka Sobota godz.7°° -19“ Adoracja przy Bożym Grobie 

godz. 19“ - Ceremonie Wielkiej Soboty 
- procesja resurekcyjna
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150 lat Zgromadzenia Sióstr 
Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanej

Rocznica ogłoszenia 
dogmatu o Niepokalanym poczęciu 
zbiega się z datą powstania 
Zgromadzenia SMN. W tym roku 
przypada także 180. rocznica urodzin 
Ojca Założyciela Zgromadzenia, 
dziś Sługi Bożego księdza Jana 
Schneidera.

Proces beatyfikacyjny ks. 
Jana rozpoczął się we Wrocławiu 
16 maja 2001 roku.

We Wrocławiu bowiem ksiądz Jan Schneider powołał 
Zgromadzenie, którego głównym założeniem, wypływającym z 
potrzeby czasu, było niesienie pomocy duchowej i materialnej 
służącym i ubogim dziewczętom. Stąd też w początkow^- tazie 
nosiło nazwę Stowarzyszenia dla Ochrony i Podniesienia Mc . lego 
Dziewcząt Służebnych. Powołane Zgromadzenie przyjęło nazwę “ 
Ubogich Sióstr Najświętszej i Zawsze Niepokalanej Maryi”, nazwa 
ta utrzymała się ponad 100 lat, aż do 1963 roku, w którym kapituła 
generalna ustaliła nową nazwę, która trwa po dzień dzisiejszy 
“ Zgromadzenie Sióstr NMP Niepokalanej.”

W miarę upływu czasu działalność Zgromadzenia 
poszerzyła swoją opiekę obejmując również dzieci i osoby starsze. 
Zgromadzenie poszerzyło nie tylko formę działalności lecz również 
obszar swojego działania, który obejmuje dzisiaj wiele krajów.

Wielokrotnie na łamach Brzeskiego Parafianina 
przedstawiana była działalność Zgromadzenia, ze względu na 
nasz klasztor Sióstr NMP Niepokalanej.

Brzeski klasztor w bieżącym roku obchodzi dodatkową 
rocznicę; bowiem w 1929r., a więc 75 lat temu, utworzona 
została prowincja katowicka, a klasztor w Brzeziu stał się 
Domem Prowincjalnym nowoutworzonej prowincji (Brzeski
Parafianin, nr 4/99).

Siostry ze Zgromadzenia NMP Niepokalanej z m^ćlą o 
radosnym jubileuszu 150-lecia podjęły trzyletnie przygotowania 
do Roku Jubileuszowego. Przygotowania miały wieloraki zakres 
i charakter (Brzeski Parafianin, nr 3/2001).

Radosne te przygotowania 
potęgują szczególnie dwa 
wydarzenia. Dwie osoby bowiem 
ze Zgromadzenia, które otrzymały 
formację religijną na śląskiej ziemi, 
a więc wspomniany na wstępie 
ks. Jan Schneider - Założyciel 
Zgromadzenia i nasza Siostra 
Dulcissima, której proces 
beatyfikacyjny rozpoczął się przed 
pięciu laty w Katowicach (18 lutego 

1999r.) otrzymały zaszczytny tytuł Sług Bożych. Fakt ten potęguje 
wiarę w Ich specjalne wstawiennictwo u Boga.

Uroczystości 150-lecia Zgromadzenia Sióstr Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanej trwają.

Pozostajemy w duchowej, modlitewnej łączności - 
Parafianie

2



Do Ciebie się uciekamy Święta Boża 
Rodzicielko

“Matko Boża z Gvadelupe 
Wierzę, ufam i wiem, 
że zawsze jesteś przy mnie, 
że jesteś źródłem mej radości, 
że jestem w Twoim cieniu, 
w skrzyżowaniu Twych rąk”.

Objawienie Czarnej Madonny ze wzgórza Tepeyac w 
Meksyku, która nazywana jest Matką Najświętszą Brzemienną, 
miało miejsce w 1531 roku. Matka Boska ukazała się Indianinowi 
- J. owi Diego. Namalował Maryjny Autoportret różami na 
tilmte"ćodziennym stroju, płaszczu Azteków. W kilka tygodni po 
ukazaniu tegoż wizerunku Hiszpanie i Meksykanie zbudowali 
u stóp wzgórza Tepeyac kaplicę, której kustoszem został sam 
Diego.

Objawienie miało miejsce w czasach gdy Aztekowie 
składdali prawie 50 tys. ofiar z ludzi swym bogom, wśród ofiar 
znajdowały się również niemowlęta, dzieci, które umierały w 
ogromnych cierpieniach. Maryja z Gvadelupe położyła kres 
składaniu ofiar z ludzi, przyczyniła się do nawracania Indian.

Cudowny obraz z Gvadelupe zasłynął wieloma cudami, 
sanktuarium Matki Najświętszej Brzemiennej przyciąga tłumy 
pielgrzymów z całej Ameryki.

Sam obraz fascynuje naukowców i malarzy, a badania 
mikroskopowe w podczerwieni, nie potrafią wyjaśnić fenomenu. 
Materiał tkany z włókien, na którym namalowano wizerunek, jest 
materiałem nietrwałym, gdyż po upływie 20 lat nie nadaje się 
do użytku. Tymczasem mija prawie pięć wieków, a tilma Juana 
wciąż trwa. Kolorystyka zachowuje swą świeżość, twarz wydaje 
się żywa, zachwycają tajemnicze źrenice. Cudowność obrazu 
podkreśla również fakt, iż kilkakrotnie został nietknięty, mimo 
nie fziennych okoliczności, nawet w postaci podłożonej w 
bukiecie kwiatów bomby.

Promieniuje Matka Boska, a świętobliwy Juan Diego, w 
1990 roku został ogłoszony błogosławionym, zaś 31 lipca 2002 
roku zaliczony w poczet świętych.

Ojciec św. Jan Paweł II nazwał Matkę Boską z Gvadelupy 
Panną i Matką Ameryki, Patronką Życia, Królową Pokoju.

To wspaniałe sanktuarium, w listopadzie ubiegłego roku, 
odwiedzili nasi parafianie państwo Anna i Józef Błaszczokowie. 
Podczas tej pielgrzymki u stóp Czarnej Dziewicy składali modły w 
intencjach własnych i całej naszej rodziny parafialnej -Brzezia.

Serdeczne Bóg zapłać.

Fot. arch. A.J.Błaszczok

Panno Święta co 
w Ostrej świecisz 
Bramie

“ Od najdawniejszych czasów w mieście Wilnie, w Kaplicy 
nad prastarą bramą, która się zowie pospolicie Ostrą Bramą, 
czczony jest ze szczególną pobożnością obraz Najświętszej 
Panny Maryi, pod wezwaniem Matki Miłosierdzia, przez 
mieszkańców miasta i kraju, oraz przez obcych. Do tego obrazu 
jaśniejącego ustawicznymi cudami i łaskami Bożymi, uciekali się 
i uciekają wierni dla uproszenia pomocy w potrzebach, zarówno 
publicznych jak i prywatnych, doznając ustawicznej i przemożnej 
opieki najłaskawszej Matki o czym świadczą i potwierdzają jasno 
i wyraźnie dawne i współczesne dokumenty”- tak zaspisano 
w rzymskim dekrecie zezwalającym na uroczystą koronację 
koronami popieskimi Obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej, która 
odbyła się 2 lipca 1927 roku.

Szczególnym impulsem dla rozwoju kultu Matki Bożej 
Ostrobramskiej w Wilnie, która swym łagodnym, delikatnym 
obliczem obejmuje wszystkich przechodzących przez bramę stały 
się spadające na miasto nieszczęścia. Było ich wiele. W 1655 
roku zniszczył miasto car Aleksy, niedługo potem w 1702 i 1706 
zajmowały Wilno wojska szwedzkie, zaś w 1794 miasto zostało 
zdobyte przez wojska rosyjskie (wydarzenia z tym związane 
opisał Adam Mickiewicz w IX księdze “Pana Tadeusza”).

Uciaczką dla zagrożonych i prześladowanych 
mieszkańców Wilna, była zawsze Ta, która stale “świeciła 
w Ostrej Bramie”.

Ignacy Kraszewski napisał “Odejmijcie ten obraz 
miastu -odejmiicie mu życie jego”. Opiekunami ostrobramskiej 
Kaplicy byli Ojcowie Karmelici. Oni też od początku stali się 
gorliwymi szerzycielami kultu Pani z Ostrej Bramy jako Matki 
Miłosierdzia.

Ostrobramska Pani Miłosierdzia pociągnęła nasz 
wzrok ponownie bardzo wymownie podczas ostatniej 
pielgrzymki naszego Ojca św. do Ojczyzny, kiedy to zawierzy) 
w Zebrzydowicach świat Bożemu Miłosierdziu, zaś na dróżkach 
kalwaryjskich powiedział znamienne słowa” miłosierną miłość 
najłatwiej przyjmuje się ze strony Matki”.

Z ufnością, gorącą modlitwą do Matki Bożej 
Ostrobramskiej, Pani Miłosierdzia zwraca się nasza parafia.

W dniach od 14 do 18 czerwca 2004 trwać będzie 
pielgrzymka naszych parafian na Litwę - do Wilna.

Szczęść Boże
/m/
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Za Wasze cierpienia nasza miłość
,, Z pokolenia niech głos nasz idzie w pokolenie 
O pamięć, nie o zemstę proszą nasze ziemie,
Los nasz dla nas przestrogą ma być, nie legendą 
Jeżeli ludzie zamilkną, głazy wołać będą”.

Franciszek Fenikowski

Postać św.Maksymiliana kieruje nasze myśli w stronę 
naszych parafian, mieszkańców Brzezia n/Odrą, którzy oddali 
życie w obozach koncentracyjnych oraz tych, którzy szczęśliwie 
uszli śmierci, jednak przeżycia obozowe pozostawiły trwały ślad 
w ich życiu.

Przytoczone na wstępie słowa Franciszka Fenikowskiego 
znajdują zewnętrzny wydźwięk w postaci naszego pomnika na 
„brzeskim rynku” i głęboko wryte są we wspomnienia rodzinne. 
Niech te głosy „z pokolenia idą w pokolenie”.

W bieżącym roku mija 35 lat od odsłonięcia Pomnika 
Powstań Śląskich i ofiar II wojny w Brzeziu n/Odrą. Zdjęcie 
pamiątkowe z tej uroczystości prezentujemy naszym 
Czytelnikom.

Fot. arch. Edward Zychma

Charakterystyczne dla naszego pomnika są trzy tablice 
pamiątkowe; jedna z nich, po prawej stronie, pochodzi z 1930 
roku, ze starego pomnika, który mieścił się przy ulicy, obecnie 
brzeskiej, niedaleko dawnego dworca kolejowego. Tablica ta 
upamiętnia okres powstań Śląskich i przetrwała w ukryciu do 1969 
roku, do czasu odsłonięcia obecnego pomnika. Tablica frontowa 
upamiętnia 13 nazwisk mieszkańców Brzezia, którzy zginęli w 
obozach II wojny światowej, byli to: Pawał Chrószcz, Franciszek 
Ekert, Adolf Fiołka, Maksymilian Frydrych, Fryderyk Haas, 
Józef Jambor, Ryszard Kucharczyk, Teofil Kulik, Ludwik Mika, 
Wincenty Pawlik, Franciszek Popeła, Władysław Pyszczyński, 
Antoni Wałłach. Krótkie dane biograficzne wymienionych na 
płycie pomnika mieszkańców Brzezia, którzy „za słowa - Polak, 
polskie, Polska” przypłacili życiem przedstawiono w Brzeskim 
Parafianinie (nr 1\95r), z okazji 50 rocznicy międzynarodowych 
obchodów wyzwolenia obozu w Oświęcimiu. Pozostaną w naszej 
pamięci. 27 kwietnia 2001 roku na pomniku umieszczona została 
trzecia tablica, swoisty aneks do historii. Tablica upamiętnia 
polskich policjantów z Brzezia, którzy zginęli w Ostaszkowie - są 
to: Wilhelm Rydygiel oraz Józef Pak. Uroczystość ta znajduje 
odbicie w naszym piśmie nr 2\2001 roku.

Wśród mieszkańców Brzezia byli i tacy, którzy przeżyli 
gehennę obozową, wśród nich Józef Szołtys, Ryszard Majnusz, 
Albert Polak, kierownik szkołły Augustyn Musioł. Rzadko w 
szerszym gronie opowiadali o przeżyciach obozowych, mówiono 
o nich - byt Dachau, był w Sachsenhausen, lub po prostu był w 
obozie. Dla młodego pokolenia jednak Ich postacie kojarzyły się 
z bohaterstwem.

Wracając myślą do tamtych tragicznych wydarzeń 
odwiedziliśmy pana Józef Kraska z Pogrzebienia, który dziś, 
jako jeden z nielicznych stanowi żywą historię tamtych czasów. 
Z pełnym podziwem i szacunkiem można godzinami przeglądać 
skrupulatnie zbierane dokumenty, spisane przeżycia, listy, 
pamiątki. Pan Józef Krasek urodził się 14 lutego 1916 roku. 
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Od 20 czerwca 1940 roku do 27 lipca 1943 roku więzień obozu 
Oranienburg - Sachsenhausen, numer obozowy 25935.

Losy pana Józefa Kraska w wielu momentach są zbieżne 
z losami mieszkańców Brzezia.

Głęboko w pamięci pana Józefa utkwił kwietniowy dzień 
1940 roku. Punkt poborowy w restauracji pana Siedlaczka w 
Brzeziu; tu trzeba było określić swoją przynależność narodową 
na piśmie i potwierdzić odciskiem własnego palca (Fingerabdruk). 
Oświadczenie to trzeba było nosić stale przy sobie. Pan Krasek 
wpisał narodowość polską, w tym dniu podobne oświadczenia 
złożyli m. innymi mieszkańcy Brzezia: Ryszard Majnusz, Serafin 
Myśliwiec, Józef Szołtys, Albert Polak, Konrad Wałach...

16 kwietnia 1940 roku p. Józef Krasek otrzymał 
wezwanie na policję, która mieściła się przy obecnej ul. Batorego 
w Raciborzu. Został zatrzymany i przez tydzień więziony w 
policyjnej piwnicy, tam spotkał Maksymiliana Proske.

Z tamtąd przewieziony został do raciborskiego więzienia; 
w tym czasie było ich tam dziesięciu m. in. panowie: A. Grim, P, 
Iksal, W. Lampart, J. Hudek, J. Niestrój, E. Lamża, oraz Józef 
Szołtys i Ryszard Majnusz z Brzezia.

20 czerwca pan Krasek wraz z Lampartem z C^*yc i 
Józefem Szłtysem z Brzezia zostali pociągiem - kibitką wyv> .zieni 
z Raciborza. Pociąg jechał przez Brzeg, na trasie stale zapełniał 
się. We Wrocławiu zostali rozdzieleni. Józef Szołtys skierowany 
został do Dachau, zaś p. Krasek z p. Lampartem do obozu 
Sachsenhausen. Po miesiącu do obozu w Sachsenhausen 
dołączył Ryszard Majnusz, który otrzyma) numer obozowy 28319, 
przebywał w obozie do końca wojny.

Trudno w jednym artykule spisać przeżycia obozowe, 
wspomnę tylko podkreślany przez pana Józefa fakt, iż był okres że 
przez pół roku listy w jego imieniu pisa) Ryszard Majnusz, on zaś 
lewą ręką składał własnoręczny podpis. Prawa ręka okaleczona, 
ślady pozostały po dzień dzisiejszy.

Wzruszające są również listy związane z osobą p. Alberta 
Polaka z Brzezia, który wraz z panem Rudolfem Osieckim, obecnie 
mieszkańcem Rybnika przeżyli obóz w Dachau, a następnie w 
Ravensbruck. Głęboko skrywane są również przeżycia pana 
Józefa Szołtysa z Brzezia - więźnia obozu w Dachau.

Być może, uda się dzięki zebranym pamiątkom rodzinnym 
poszerzyć temat jako naukę i przestrogę o okrutnościach wojny.

Od 30 lat w Niemczech, początkowo we Freinburgu, 
obecnie w Kolonii działa Stowarzyszenie świętego Maksymiliana 
Kolbe “ MAKSYMILIAN - KOLBE - WERK”, które utrzymui^stały 
kontakt z żyjącymi więźniami obozów koncentracyjnych.

W 50 rocznicę śmierci św. Maksymiliana Kolbego 
wydany został w Niemczech medal pamiątkowy “ by okazać 
wyraz uszanowania Waszym cierpieniom”, tak piszą do więźniów 
członkowie Stowarzyszenia.

Na stronie czołowej przedstawione jest oblicze Ojca 
Maksymiliana w otoczeniu współwięźniów. W dołączonym do 
medalu liście czytamy: “ Ojciec Maksymilian, Wasz towarzysz 
obozowej niedoli w zastępstwie tych wszystkich spośród Was, 
którzy okazali pomoc swoim koleżankom i kolegom - dzieląc 
si kawałkiem chleba i dobrym słowem Święty Maksymilian - 
męczennik pojednania, w zastępstwie tych spośród Was, którzy 
w sercu swoim nie noszą nienawiści.”

dokończenie str. 5



Apostołować jak św. Maksymilian
Rok bieżący nazwany 

został Rokiem Świętego 
Maksymiliana Marii - Kolbego, 
z jednej strony z pewnością 
jako uczczenie 110 rocznicy 
urodzin, z drugiej zaś dla 
podkreślenia jego szczególnej 
misji powołania życiowego 
i duchowego w ścisłym 
powiązaniu z Niepokalaną.

Znana maksyma św. 
Maksymiliana “Odnowić

wszystko w Chrystusie przez Niepokalaną” znalazła 
pełne odbicie w Jego niecodziennym życiu i heroicznej 
śmierci, kiedy poświęcił swoje życie w Oświęcimskim obozie 
koncentracyjnym dla ratowania bliźniego współwięźnia 
Franciszka w 1941 roku.

Św. Maksymilian Maria Kolbe urodził się 8 stycznia 
189^.oku w Zduńskiej Woli, niedaleko Lodzi. Szkołę 
powszechną ukończył w Pabianicach. Tu rozpoczął również 
szkołę średnią, tu również uświadomił sobie ów dar, jaki stał 
się natchnieniem na całe życie - miłość szczególną do Matki 
Najświętszej. Lata 1912-1919 spędził w Międzynarodowym 
Kolegium 00 Franciszkanów w Rzymie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 28 kwietnia 1918 roku. Pierwszą Mszę 
św. odprawił w kościele S. Andrea dell Fratte przy ołtarzu 
Matki Bożej Niepokalanej, gdzie kiedyś ukazała się Ona 
Alfonsowi Ratisbonne.

Współbracia zakonni podziwiali Jego gorliwość, 
wszyscy obserwowali Jego świętość. Pragnienie Ojca 
Kolbego to rozszerzenie Królestwa Bożego i wola obrony 
tegoż Królestwa przed atakami bezbożnych. Przewodniczką 
w tym dziele jest Maryja, stąd pragnał On zapalić wszystkich 
jak największą ku Niej miłością.

Temu celowi ma służyć założone przez niego w dniu 
16 października 1917r. “Rycerstwo Niepokalanej” (Militia

dok. zenie ze str. 4

Odwrotna strona medalu przedstawia krzyż, drut kolczasty 
i różę jako symbole cierpienia, śmierci i zmartwychwstania. Cały 
list dołączony do medalu nosi tytułZa Wasze cierpienia nasza 
miłość.”

Z listów przesyłanych przez MAKSYMILIAN - KOLBE 
- WERK odczytujemy, iż Stowarzyszenie - Fundacja, jako główne 
cele stawia sobie nie tylko stały kontakt z byłymi więźniami 
obozów koncentracyjnych lecz również podtrzymywanie wśród 
młodego pokolenia Niemców pamięci o tragediach obozowych. Z 
wielkim zaangażowaniem stowarzyszenie włączyło się również w 
protest przeciwko urządzeniu w Niemczech “ Centrum Przeciwko 
Wysiedlaniu” - piszą członkowie stowarzyszenia: “Mamy nadzieję, 
że planowane urządzenie “Centrum” nie powstanie, a przynajmniej 
nie w obecnie dyskutowanej formie(...). Za każdym razem, 
kiedy czytamy lub wysłuchujemy relacji o Waszych przeżyciach 
obozowych, przejmuje nas uczucie wstydu i grozy(...). Obecnie w 
następstwie najnowszych wydarzeń stworzone zostały warunki, 
które zbliżą nasze narody. Swoimi cierpieniami, ale i wolą 
pojednania, istotnie przyczyniliście się do powstania tej nadziei. 
Bardzo dziękujemy Wam za to...”

Przytoczone fakty, listy wspomnienia warto zakończyć 
zacytowanymi na wstępie słowami poety: “O pamięć, nie o zemstę 
proszą nasze ziemie, los nasz dla nas przestrogą ma być, nie 
legendą...”

/m/

Immaculatae - międzynarodowy 
skrót nazwy tego ruchu: M.J.).

W 1919 r. św. 
Maksymilian wrócił do Polski, 
mimo trwającej choroby 
nie ustawał w gorliwej 
misji kapłańskiej, w 1922 
roku rozpoczął wydawanie 
miesięcznika pt “Rycerz 
Niepokalanej”, który był 
pomyślany jako organ 
Rycerstwa Niepokalanej.

Apostolska gorliwość 
św. Maksymiliana, wpółpraca 
braci z zakonu franciszkańskiego 
umożliwiła w 1927 roku 
utworzenie Niepokalanowa. 
Leżący około 50 km na zachód 
od Warszawy Niepokalanów stał 
się ogniskiem promieniującym 
na całą Polskę a niebawem na 
inne kraje.

W 1930 roku wraz
z czterema braćmi wyruszył jako misjonarz na Daleki 
Wschód. W kwietniu tegoż roku stanął na ziemi japońskiej. 
Przyjęty życzliwie w Nagasaki przez miejscowego biskupa, 
już w maju wydał po japońsku pierwszy numer Rycerza 
Niepokalanej. Następnie na zboczu góry Hicosan ufundował 
klasztor, który nazwał “Ogrodem Niepokalanej”. W ten 
sposób w dalekiej Japoni powstał drugi Niepokalanów. 
' Praca misjonarska w Japoni przyniosła duchowe i
wymierne materialne skutki, w japońskim Niepokalanowie 
otwarto Małe Seminarium, potem nowincjat i studium 
filozoficzno - teologiczne. Wzrastał stale nakład “Rycerza 
Niepokalanej”.

W 1936 roku przełożeni odwołali Ojca Kolbego do 
Polski. W latach 1936 -1939 Niepokalanów polski osiągnął 
szczyt swojego rozwoju. Liczba braci w Niepokalanowie 
osiągnęła 800. Rycerstwo Niepokalanej rozszerzyło się 
na cały wiat.

Wrzesień 1939 roku, antych,rześcijańska 
ideologia hitlerowska nie mogła ominąć prześladowania 
Niepokalanowa, który otworzył bramy dla uciekinierów, 
rannych, chorych, głodnych, wystraszonych, dla chrześcijan 
i Żydów. Niósł pomoc materialną i duchową. Niemcy zdawali 
sobie sprawę z duchowej siły jaka tkwiła w Niepokalanowie; 
było więc tylko kwestią czasu uwięzienie Ojca Kolbego 
Założyciela Niepokalanowa. W dniu 17 lutego 1941 roku 
gestapo wywiozło go na Pawiak, 28 maja przewieziono go 
do obozu w Oświęcimiu, tam dał świadectwo heroicznej 
wiary katolickiego kapłana, franciszkańskiej miłości, dobra 
głoszonego cierpiącym braciom, świadectwa Rycerza 
Niepokalanej, który pragnie zapalić wszystkich ludzi 
miłością ku Niej dotąd, dopóki nie oddał swojego życia w 
ofierze miłości za bliźniego.

Obraz na górze przedstawia ołtarz główny w 
Niepokalanowie, "wiety Maksymilian trzyma w dłoniach 
kulę ziemską.

/m/
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Wieczne lampy w brzeskim kościele
W brzeskim kościele pojawiła się nowa wieczna lampa. 

Trzeba przyznać, iż dotychczasowa migocąca neonówka nie 
zastępowała uroku wiecznej lampy. Starsi parafianie mają w 
pamięci nieco inne konstrukcje wiecznych lamp chociażby 
z tego powodu, iż wieczna lampa świeciła „żywym światłem” 
pochodzącym od płomienia palącego się naturalnego tłuszczu 
jakim było masło „jałówki” (młodej krowy), która po raz pierwszy 
urodziła cielaka. W Brzeziu nigdy takiego masła nie brakowało, 

bo było dużo gospodarzy 
a i wielu chałupników 
hodowało krowy. 

Konstrukcje 
tych lamp cechował 
duży kunszt artystyczny 
rzemieślnika, nierzadko 
złotnika. Konstrukcje 
były mistrzowskimi 
arcydziełami sztuki 
wykonanymi ze 
szlachetnych fnetali stąd 
były fundowane przez 
bogatych ofiarodawców. 
Trzeba przyznać, iż w 
Brzeziu takich fundatorów 
musiało być dużo, bo na 
przykład, w starym kościele, 
rozebranym w 1907 roku 
w otoczeniu prezbiterium 
były trzy wieczne lampy.

W „Brzeskim Parafianinie” z 1996 roku w opracowaniu 
jubileuszowym z okazji 90 lat naszego kościoła wskazano 
na rolę starego drewnianego kościółka w wyposażeniu 
nowowybudowanego kościoła. Prawie wszystkie nadające 
się do użytku elementy ze starego kościółka znalazły się w 
nowym kościele. Stary kościółek znany był z przeładowanego, 
bogatego wystroju stąd przy budowie nowego kościoła, w

Lampa lewa

Lampa główna 1

że ołtarze boczne zostały 
zlikwidowane, tak iż 
wieczne lampy stały się 
niepotrzebne i zostały 
użyte jako kolorowy 
złom do wytopu dużego 
dzwonu św. Mateusza i 
Macieja. Starsi ministranci 
z rocznika 1928 
pamiętają jak obsługiwali 
wspomniane wieczne 
lampy. Jedna z lamp 
bocznych była zapalana 
tylko w tedy, gdy z jakichś 
powodów gaszono lampę 
główną. Sytuacja taka 
istniała co roku w okresie 
Wielkiego Tygodnia, gdy 
tabernakulum jednego z 
ołtarzy bocznyc ełnił

funkcję „Ciemnicy”. W kościele paliła się zawsze tylko jedna
wieczna lampa.

procesie przygotowania projektu uwzględniano ten fakt. W 
nowym kościele w całości znalazły się; ołtarz główny i dwa 
boczne ołtarze św. Anny i św. Józefa. To przed tymi ołtarzami
zawisły trzy niezależne wieczne lampy. Dzięki przypadkowi 

f znalazły się zdjęcia, 
które uwidaczniają 
konstrukcje tych lamp. 

Starsi parafianie, 
niestety, już nieżyjący, 
wspominali, iż w nowym 
kościele trzy wieczne 
lampy zostały zawieszone 
z zachowaniem tych 
samych umiejscowień jak 
to było w starym kościele. 
Lewa wieczna lampa była 
przed ołtarzem św. Anny, 
gdzie obecnie znajduje 
się wejście do nawy 
głównej z zakrystii. Prawa 
wieczna lampa była przed 
ołtarzem św. Józefa,

Lampa prawa gdzie obecnie znajduje

Lampa główna 2

Lampa główna zawieszona była w prezbiterium, 
tuż nad Tabernakulum. 
Konstrukcja tej lampy 
ulega zmianom. Lampa 
główna w starym kościele 
jest widoczna na zdjęciu. 
Pierwsze zdjęcie wnętrza 
nowego kościoła pochodzi 
z 1916 r. (pocztówka) 
stąd wieczna lampa jest 
niewyraźna ale ogólne 
zarysy wskazują, iż jest 
to inna lampa, podobna 
do jednej z bocznych 
w starym kościele. 

Kolejne zdjęcie 
prezbiterium po Idzi 
z roku (1 930)1931,

kiedy to na ołtarzu znalazła się dekoracja z liczbą 25, 
znaczącą jubileusz poświęcenia naszego kościoła. 

W tym samym okresie ks. 
proboszcz Feliks Borzucki 
obchodził jubileusz 25- 
lecia kapłaństwa. Główna 
wieczna lampa na tym 
zdjęciu jest w formie 
lichtarza z elektrycznymi 
lampkami. W środku 
lichtarza mieściła się stale 
świecąca wieczna lampa.

Nie wiadomo 
dokładnie, kiedy w naszym 
kościele zaniechano 
„żywego płomienia” 
w wiecznej lampie.

/mf/
Lampa główna 3się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Niczym nie

uzasadnione reorganizacje w naszym kościele spowodowały,
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Szpitale w Raciborzu
Początki szpitalnictwa są ściśle związane z działalnością 

opiekuńczą względem chorych i ubogich, jaką wziął na siebie 
średniowieczny Kościół, kierując się ponadczasowym przesłaniem 
Jezusa Chrystusa, zawartym na kartach Ewangelii. Stąd też pierwsze 
instytucje tego typu powstawały najczęściej przy klasztorach i parafiach 
i spełniały zasadniczo rolę przytułków, w których schronienie znajdowały 
nie tylko osoby niedomagające na zdrowiu, ale głównie ludzie biedni, 
żyjący na marginesie ówczesnego społeczeństwa.

Pierwszy szpital w Raciborzu, pod wezwaniem Św. Krzyża, 
powstał IVII11295 r. Związany był z działalnością klasztoru bożogrobców, 
mającego swoją siedzibę przy nieistniejącym już dziś kościele Św. Piotra 
i Pawła, położonym między murami miejskimi a rzeką Odrą, w pobliżu 
dzisiejszego „McDonalds a” Jak podaje odnośny dokument z I VII11295 
r., tego dnia książę raciborski Przemysł (ojciec świętobliwej Eufemii/Ofki), 
uzyskawszy wcześniejsze poparcie ze strony mieszczan, założył szpital 
dla 10 osób, którego obsługą mieli zajmować się wspomniani bożogrobcy. 
Pod względem liczby miejsc była to na Górnym Śląsku instytucja średniej 
wielkości. Dla porównania: szpital Św. Aleksego w Opolu zapewniał 
opiekę 8 osobom. Świętego Ducha w Bytomiu -12 osobom. Świętej Trójcy, 
Najświętszej Marii Panny i Św. Bartłomieja w Gliwicach -7 osobom. 
Większe szpitale, dysponujące kilkudziesięcioma miejscami każdy, 
znajdowały się na Dolnym Śląsku, zwłaszcza we Wrocławiu i Legnicy.

Powołany do życia raciborski szpital zyskał przychylną opinię 
hierarchii Kościoła, a biskup wrocławski Jan Romka oficjalnie zatwierdził 
24 VII 1296 r. jego działalność przy wspomnianym klasztorze. Zezwolił 
pon?'1 aby na terenie szpitala odprawiane były przez bożogrobców 
nab\^ stwa.

" Szpital Św. Krzyża funkcjonował owocnie przez prawie dwa 
stulecia. Stopniowo jednak jego rola coraz bardziej malała. Zamknięty 
na wąskim terenie zalewowym między Odrą a murami miejskimi, nie miał 
perspektyw na większy rozwój.

Dodatkowym ciosem, osłabiającym pozycję, funkcjonującego 
poza murami Raciborza, szpitala Św. Krzyża, było powitanie przed 1410 
r., podobnej instytucji w samym mieście. Istnienie szpitala raciborskiego, 
nad którym pieczę sprawował burmistrz i rada miasta, poświadcza 
również, sporządzony z polecenia księcia raciborskiego Jana III 
Młodszego, dokument datowany na 18111480 r. Władca zapewnił w nim, iż 
dochody szpital czerpać będzie z darowanej wcześniej przez proboszcza 
kościoła farnego w Raciborzu Pawła, wsi Adamowice, którą zwolnił przy 
tej okazji od wszelkich powinności na rzecz dworu książęcego. Pojawienie 
się nowego szpitala w obrębie murów miejskich Raciborza uznać należy 
w XV wieku za zjawisko typowe na Śląsku, gdzie władze różnych miast 
wzięły na siebie odpowiedzialność za opiekę nad chorymi i ubogimi. 
Działalność szpitala miejskiego, dla którego organem prowadzącym 
był lokalny samorząd, stawiała pod znakiem zapytania dalszą owocną 
egzystencję starego szpitala Św. Krzyża.

Nowym etapem dla szpitalnictwa w Raciborzu był XVII 
wiek, a dokładniej biorąc okres wojny trzydziestoletniej (1618- 
1648). Powszechne zubożenie ludności, rozpowszechnianie się 
zakaźnych chorób, spowodowanych ruchami przemieszczających się 
wojsk wymusiły na lokalnej społeczności tworzenie nowych domów 
szpil eh. .

Jako pierwszy powstał tutaj, za sprawą kapituły kolegiackiej 
przy kościele farnym i władz miasta Raciborza, szpital dla biednych 
kobiet, pod wezwaniem Św. Łazarza, wzniesiony za murami w pobliżu 
bramy zwanej Nową (okolica dawnej restauracji „Wiedeńska”, obecnie 
„Bugla - Serwis” oraz „Almar Elektronics”). Odnotowanym na kartach 
źródeł hojnym dobrodziejem nowego domu szpitalnego był niejaki Jakub 
Kaj, który w 1622 r., podarował rodzącemu się przytułkowi-lecznicy, 
leżące w pobliżu drogi, prowadzącej do bramy Nowej, grunty ziemskie 
wraz ze znajdującym się tam ogrodem. Szpital ten utrzymywał najpierw 
8, a następnie 10 pacjentek.

Na mocy sporządzonego 4 VII 1643r., przez pułkownika straży 
cesarskiej Jana Krzysztofa Brosia, testamentu, część jego majątku, w tym 
także łańcuch o wartości 200 koron wraz z piękną szkatułą, przekazano 
na budowę szpitala Ciała Chrystusowego, dla 5 mężczyzn. Budynek 
wzniesiono przy kaplicy pod tym samym wezwaniem, mieszczącej się 
przy dzisiejszej ulicy Solnej. Pierwsze osoby zostały tam przyjęte 29 
XI 1654 r. Zobowiązano je, w zamian za dach nad głową, wyżywienie 
i ubranie, do uczestnictwa w porannych mszach i popołudniowych 
nieszporach, jakie były odprawiane w pobliskiej kolegiacie na rynku. 
W 1690 r., w szpitalu Ciała Chrystusowego przebywało 6 ubogich i 
schorowanych mężczyzn. Na ich utrzymanie łożono wcale pokaźne sumy 
pieniędzy.

W XIX wieku rola szpitali, spełniających funkcję przytułków dla 
najuboższych, stopniowo gasła. Również opiekę nad przebywającymi 
tam osobami przestali sprawować duchowni, którzy zastępowani byli 
przez fachowy personel świecki.

O typowym szpitalnictwie w obecnym tego słowa znaczeniu, 
zajmującym się leczeniem chorych i całodobową opieką, możemy 
mówić w Raciborzu począwszy od 1802 r., kiedy to za 2600 talarów 

wybudowano przy dzisiejszej ulicy Leczniczej, gmach publicznego 
szpitala, a dokładnie Miejskiego Instytutu Leczniczego. Budowa została 
sfinansowana ze składek obywateli Raciborza m. in. Franciszki Kohler i 
Klary Poinsot. Szpital miał dwie kondygnacje. Na parterze znajdowały się 
łóżka dla 6 pacjentów, zaś na piętrze dla 12. Szpital przy ulicy Leczniczej 
służył potrzebom mieszkańców miasta jeszcze po oddaniu do użytku I 
X11878 r., nowego Miejskiego Szpitala przy ulicy Bema. Stary budynek 
przeznaczono wówczas na przytułek dla osób nieuleczalnie chorych.

W porównaniu do starego, nowy gmach szpitala przy ulicy 
Bema miał nieporównywalnie lepszy standard. Spełniał wówczas 
wszystkie wymogi stawiane wobec budownictwa szpitalnego na terenie 
Rzeszy Niemieckiej. Budynek, tak jak obecnie, miał parter i dwa piętra. 
Mógł przyjąć 58 pacjentów. Zatrudniony w szpitalu personel lekarski 
uchodził za lepszy w kraju. Obiekt w porównaniu do innych budowli 
raciborskich, nie ucierpiał zbytnio po wkroczeniu wojsk sowieckich w 
1945 r. Po ustaniu działań zbrojnych, na terenie szpitala pojawili się 
pierwsi polscy lekarze, którzy w krótkim czasie doprowadzili do jego 
uruchomienia. Szpitalowi nadano imię Józefa Rostka, wybitnego lekarza 
i działacza polskiego pochodzącego z Wojnowic pod Raciborzem. Szpital 
przy ulicy Bema rozwinął się zwłaszcza w latach 70-80 - tych'XX wieku. 
W 1983 r., sam tylko jego pion ortopedyczny liczył 80 łóżek, 8 lekarzy i 
39 pielęgniarek.

Podsumowując należy stwierdzić, iż tradycja szpitalnictwa w 
Raciborzu swoimi korzeniami sięga schyłku XIII wieku. Instytucje tego 
typu w dobie średniowiecza i w epoce nowożytnej, do XIX wieku, ściśle 
związanebyły z Kościołem; spełniały też trochę inną rolę niż obecne. Chodzi 
o to, iż były bardziej przytułkami dla najuboższych, aniżeli klasycznymi 
lecznicami. O nowoczesnym szpitalnictwie, w obecnym tego słowa 

znaczeniu, możemy 
mówić w Raciborzu 
dopiero w XIX wieku, 
wraz z powstaniem 
Miejskiego Instytutu 
Leczniczego, przy 
dzisiejszej ulicy 
Leczniczej.

Problemy z 
jakimi jednak przyszło 
borykać się raciborskim 
szpitalom na przestrzeni 
wieków były zawsze 
takie same: brak 
pieniędzy na bieżące 
funkcjonowanie, mało 
liczny personel zdolny 
zapewnić właściwą 
opiekę itd. Pozostaje 
wyrazić nadzieję, że 
oddany do użytku 
w kwietniu 2004 
r., nowy szpital przy 
ulicy Gamowskiej, 
nie będzie już zmagał 
się z podobnymi 
trudnościami.

Fot. Florian Burek Norbert Mika

Uroczystości przeniesienia Krzyża ze starego szpitala na ul. Bema 
do nowego obiektu przy ul. Gamowskiej

26 marca, godz 15“ -demontaż i przewiezienie Krzyża do kościoła 
NMP(rynek)
2 kwietnia, godz 18“ - Uroczysta Procesja z Krzyżem ( 14 stacji Drogi 
Krzyżowej, Krzyż niesiony przez różne stany; rozpocznie młodzież, 
zakończą samorządowcy).Uroczysta Droga Krzyżowa ulicami Raciborza 
stanie się z pewnością wydarzeniem historycznym.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie szpitala
26 kwietnia 2004
godz. 11“ - Uroczysta Msza św. w Kościele św. Mikołaja 
godz. 1230 - Uroczystość na placu od strony pogotowia ratunkowego

Wieloletnie starania dotyczące przeniesienia szpitala z ulicy 
Bema do nowego szpitala przy ul. Gamowskiej zostały urzeczywistnione. 
18 lutego bieżącego roku oddany został jako pierwszy oddział 
ginekologiczno-położniczy, jako ostatni w tym miesiącu przeniesiony został 
oddział dermatologiczny.

W starym szpitalu przy ul. Bema pozostanie oddział zakaźny. 
Trwają usilne starania o pozyskanie środków finansowych na uruchomienie 
na Gamowskiej również oddziału zakaźnego.

Trudna sytuacja w służbie zdrowia wymaga wszechstronnych 
zabiegów starostwa powiatowego jako organu prowadzącego, aby prawie 
półwiekowa inwestycja oddana została do użytku mieszkańców naszego 
miasta i powiatu.

/m/
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ŻYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
Statystyka roku 2003 
Parafia Brzezie n/Odrą

Sakrament małżeństwa przyjęli:

Chrzty -16 dzieci ( 9 dziewczynek i 7 chłopców);
I Komunia św. -16 dzieci;
Śluby -11 par;
Odwiedziny chorych -163 osoby
Rozdane Komunie św. - 68 310 ( 5 904, kaplica - 
klasztor)
Pogrzeby - 23 parafian.

Odeszli do wieczności:

Hajduczek Adam i Miczajka Monika 
Gorus Adam i Kęsik Anna 
Chołołowicz Piotr i Koczwara Teresa 
Kuchajewicz Damian i Stawinoga Barb 
Krakowczyk Łukasz i Opolony Helena 
Fryt Dariusz i Błaszczok Małgorzata 
Bochynek Bartosz i Pacharzyna Agata 
Jakubiak Mirosław i Fiołka Beata 
Czernecki Jan i Niestrój Magdalena 
Voss Bernd i Jambor Dorota 
Mormul Jacek i Zając Bożena

Mrozek Lucjan, lat 55, ul. Głowackiego 5/3 
Liszka Henryk, lat 61, ul. Wiatrakowa 38 
Błędowska Anna, lat 71, ul. Wąska 7 
Zielonka Albertyna, lat 66, ul. Pogrzebieńs 
Pokracki Stanisław, lat 79, ul. Gawliny 12 
Jendrzejczyk Agnieszka, lat 81, ul. Pogr: 
Siwy Józef, lat 79, ul. Gajowa 1 
Solich Roman, lat 42, ul. Olszynkowa 6 
Niedziela Ernestyna, lat 76, ul. Pohrzebif 
Staś Helmut, lat 67, ul. Gawliny 23a 
Sekuła Józef, lat 92, ul. Sadowa 1 
Sieradzka Lucyna, lat 63, ul. Pod Widok 
Grabowska Bronisława, lat 79, ul. P(XJrz 
Kocjan Henryk, lat 67, ul. Wygono 
Adamiak Jan, lat 63, ul. Kobylska 
Fiołka Helena, lat 92, ul. Brzeskaj 
Starok Jadwiga, lat 80, ul. Wygg^ 
Gawliczek Jerzy, lat 64, ul. Gajów a 
Zielonka Jan, lat 66, ul. Pogrzebjeńska 4 
Cieślik Józef, lat 75, ul. Pogrzebieńska 2 
Skrzyszowska Aniela, lat 76, ul. Brzeska 9 
Jendrzejczyk Marta, lat 93, ul. Grzonki 1 
Wiśniewski Franciszek, lat 69, ul. Kobylska 11
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Sakrament chrztu św

Woźny Dawid 
Pawlik Damian
Orc Damian 
Polak Kinga 
Kulikowski Szymon 
Polak Dominika 
Brzuchała Adam 
Konieczny Lucja 
Otawa Daniel 
Dudek Agnieszka 
Hajduczek Emilia 
Zdrzałek Julia 
Baron Kacper 
Rucka Oliwia 
Minko Magdalena 
Koloska Aleksandra

Całodobowy dostęp do Internetu 
(w Brzeziu i okolicy) 

aktywacja zaledwie 50, - zł

jedyny dziennik to regionie

raciborz.com.pl
RACIBORSKI PORTAL INTERNETOWY

50,- 40 w promocji*)
70,- 55 w promocji*)

: 250,-

Abonament:
128 kbit/s
256 kbit/s
Pakiet Standard
karta radiowa sieciowa, antena 8dB, 
konto e mail, konto www, hosting *)

*7 więcej informacji na stronie www 
lub w siedzibie firmy
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