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Świątynia - patrzcie jaki 
Pan jest dobry

Jan Paweł II. 13.08.1991r.

Stary kościółek w Brzeziu

Kościół parafialny w Brzeziu nad Odrą jest usytuowany 
w centrum miejscowości, a wiele uroku dodaje mu okalająca go 
zieleń, głos dzwonów i kurantów a wieczorami oświetlona wie
ża. Kościół św. Mateusza i Macieja przez swoje usytuowanie, 
rozmiary i swoisty kształt z daleka zwraca na siebie uwagę.

Jest on znakiem mówiącym o tym, że okoliczni mieszkańcy 
są ludźmi wierzącymi i gromadzą się w nim dla sprawowania 
Eucharystii pod przewodnictwem kapłana, a także dla przyjmo
wania sakramentów, słuchania Słowa Bożego i wspólnej mo
dlitwy.

Świątynia nasza dziś obchodzi swoje 100-lecie. Dokładnie 
sto lat temu 4 listopada 1906r. odbyło się poświęcenie obec
nego kościoła. Podczas uroczystości poświęcenia przeniesio
ny został Przenajświętszy Sakrament ze starego drewnianego 
kościółka, który stał nieopodal na starym cmentarzu, do nowej 
świątyni. Stary kościółek rozebrany został dopiero w 1907r. po 
przeniesieniu cennych elementów wystroju, w tym również za
bytkowego ołtarza z 1701 r. Tak więc przez tyle pokoleń spoglą
da na nas Matka Boska znajdująca się w środkowej części oł
tarza, niezłomnie stoją na straży figury św. apostołów Mateusza 
i Macieja. Z zainteresowaniem patrzymy również na portrety 
fundatorek z rodu Oppersdorffów i Prażmów, które zgodnie 
z ówczesnym zwyczajem umieszczone zostały przy ołtarzu.

Nasi przodkowie, budowniczowie obecnego kościoła starali 
się aby był on piękniejszy od siedzib ludzkich; wysoka wieża ko
ścielna kieruje oczy ludzkie na krzyż, znak zbawienia, jest rów
nież wyrazem hołdu - jak powiedział nasz papież Sługa Boży 
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Pismo parafialne Brzeski Parafianin, od czternastu lat pie
czołowicie zbiera i przekazuje ważniejsze wydarzenia z życia 
naszego kościoła, sięga także po tajniki historii związane z pa
rafią i miejscowością, której historia wg źródeł pisanych sięga 
1223r.

Szanowni Parafianie, nadszedł czas dziękczynienia, redak
cja w tych podniosłych chwilach pragnie dołączyć swoje po
dziękowania oddając specjalny numer Brzeskiego Parafianina, 
który jest skrótową zapowiedzią monografii naszego kościoła, 
która ukaże się na koniec roku obchodzonego stulecia.

Wśród wybranych migawek z życia brzeskiej parafii, które 
ukazują naszych kolejnych przewodników duchowych - pro

boszczów są wybrane wydarzenia z okresu Ich proboszczo
wania. Nie powinno zabraknąć spojrzenia na wielki dar jakim 
jest dla nas postać Sługi Bożej SM Dulcissimy, której sarkofag 
znajduje się na placu kościelnym.

W Jubileuszowym Roku 100-lecia Kościoła przypadła nam 
w udziale niezwykle rzadka a zarazem wspaniała uroczystość, 
Setne urodziny naszej parafianki, Jubilatki Franciszki Moskwa.

Życzenia przekazywane naszej Jubilatce są szczególne, bo 
właśnie Ona jest jedyną dziś mieszkanką naszej miejscowości, 
która ochrzczona została jeszcze w starym drewnianym koście
le, który oglądamy od lat na winiecie Brzeskiego Parafianina. 
Pani Franciszka urodziła się w czerwcu 1906r., kiedy to obecny 
kościół był jeszcze w budowie.

Pamiątka dziękczynnej Mszy św. Złotej Jubilatki, którą 
odprawił 19 czerwca 2006r. w uroczystej koncelebrze 

ks. prób. Kazimierz Kopeć i ks. kapelan Józef Gawliczek

Pani Franciszka Moskwa ochrzczona została w starym ko
ściele, jednak całe Jej błogosławione życie, przez sto lat toczy 
się tak, jak stuletnie życie parafialne naszego Kościoła.

/m/

Historyczne uwarunkowania
Jakie przesłanki pozwalają twierdzić, że budowa kościoła 

w Brzeziu to stara tradycja. Trochę historii naszego śląskiego 
regionu, ziemi raciborskiej.

Chrześcijaństwo zaczęło docierać na Śląsk z chwilą po
wstania państwa wielkomorawskiego. Książe morawski Wojmir 
I ugruntował potęgę swego państwa około 830r., przyjęło ono 
chrześcijaństwo w roku 845. Jego następca Rościsław sprowa
dził w 863r., jako misjonarzy, braci Cyryla i Metodego, którzy 
zaczęli umacniać ewangelię w jego państwie, ich uczniowie byli 
wysyłani na Śląsk i do Wielkopolski. Jak długo istniało państwo 
morawskie wpływ chrześcijaństwa na południowe ziemie pol
skie, w tym i na Śląsk, był zapewniony. (...)

Z historii naszej parafii, tej udokumentowanej, wynika że 
miejscowość zwana Bresa, Breza czy Brzezie istnieje od 1223r., 
zaś pierwszy kościół pw. Mateusza i Macieja został poświęcony 
w 1331r. Badacze historii kościoła w Brzeziu są zgodni, iż ko
ściół w Brzeziu mógł istnieć już około 1060r. Z treści Kamienia 
Węgielnego wynika, iż obecny kościół jest czwartym kościołem 
w naszej miejscowości (co nie wyklucza, iż tych kościołów było 
więcej).

Kronika Augustyna Weltzla a brzeski 
kościół

Ks. Weltzel wydał „Kronikę” w 1888r. i nie mógł przewidzieć, 
że opisywane wnętrze ówczesnego kościółka, będzie wystro
jem współczesnego murowanego kościoła w Brzeziu.

(...) W okresie reformacji duża część szlachty górnośląskiej 
przeszła na protestantyzm i obsadziła miejscowe kościoły swo
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imi kaznodziejami. Również Jan Reiswitz obsadził na począt
ku siedemnastego wieku samowolnie własnego kaznodzieję 
w Brzeziu. Magistrat poprosił biskupa Jana von Sitsch o ob
sadzenie brzeskiej placówki katolickim księdzem. W tym celu 
magistrat wystosował w dniu 29 marca 1607r. pismo do Jana 
von Reiswitz. (...)

W międzyczasie, na podstawie sprawozdań powizytacyjnych 
z 1679r. parafia i kościół w Brzeziu zostały w rzeczywistości do
łączone do Pogrzebienia.

Augustyn Weltzel pisze dalej: „Zanim jednak przejdę do ob
szerniejszego opisu kościoła z tego okresu na podstawie auten
tycznych źródeł, pragnąłbym przedstawić bardzo interesujące 
zinwentaryzowane przedmioty, które osobiście spotkałem: Sta
ry mszał oprawiony metalową blachą, wydany w 1519r. w Ba
zylei. Pomimo tego, że Wrocław już w 1475r. w spadku kościoła 
św. Krzyża oraz kanoników katedry, posiadał drukarza Kaspara 
Elyan, to jednak jego oficyna, po siedmiu latach, zaprzestała 
działalności z powodu napięcia między miastem a katedrą, stąd 
też książki przeznaczone dla naszej diecezji drukowane były 
poza obrębem miasta. (...)

(Przyp. redakcji: Nie udało się stwierdzić, od kiedy zabytko
wy Mszał został zabrany z brzeskiej parafii).

Podobnie jak w innych ko
ściołach herby dawnych wła
ścicieli zachowane są na gro
bowcach, murach ścianach, 
stopkach monstrancji itp., tak 
w Brzeziu również po prawej 
i lewej stronie ołtarza znajdu
ją się dwie tablice z dobrze 
wytłoczonymi herbami rodzin 
Oppersdorff i Prażma. Po
chodzą one z czasu, kiedy 
Leopoldowi Oppersdorffowi 
zmarła małżonka, która była 
córką Schebor’a barona von 
Prażma (1670r.). Nadany 
w 1635r. ojcu Fryderykowi 
tytuł hrabiowski nie zawierał 
w pełni tego godła, które zo

stało nadane w 1626r. Jerzemu na Głogowie. Tarcza została 
mianowicie podzielona na cztery części, to znaczy podzielona 
dwukrotnie z tarczą złoconą w kształcie serca, w której znajdu
je się orzeł z koroną; na pierwszym i czwartym polu znajduje 
się herb rodowy; w drugim i trzecim polu złote uzbrojone ramię 
wraz z mieczem wystającym z tarczy. (...)

Drugi herb przedstawia 
nadanie przez króla Ferdy
nanda II. w Wiedniu, dnia 
30 kwietnia 1626r., dyplomu 
barona. Tarcza koloru nie
bieskiego, wewnątrz poroże 
jelenia, każdy drążek z czte
rema zakończeniami, nad 
tarczą hełm ćwiczebny, wokół 
którego u góry podkład koloru 
żółtego, u dołu niebieskiego; 
nad koroną poroże jelenia 
jak na tarczy. Herb książęcy 
różni się od herbu barona, że 
każdy drążek posiada osiem 
końcówek. (...)

Opis kościoła z okazji wizytacji kanonicznej z roku 1679 
brzmi: „Zbudowany w 1614r. kościół celem uczczenia aposto
łów Mateusza i Macieja, wewnątrz i zewnątrz drewniany wy
kładany gliną posiada 23 łokcie długości i 13 łokci szerokości, 
sufit wykładany (kafelkowany), podłoga wyłożona cegłami, trzy

Kościółek wybudowany w 1614r.

nie konsekrowane ołtarze, co powoduje, że msze oprawiane są 
na ołtarzu przenośnym. Kościół odnowiony został w 1644r. Za
krystia jest z drewna. Odłączona od kościoła drewniana wieża 
posiada trzy dzwony, plac kościelny otoczony jest lipami i drew
nianym parkanem".

W roku 1697 dom boży otrzymał nowe fundamenty i nową 
w drewnie wyżłobioną jeszcze nie pomalowaną chrzcielnicę. 
W inwentarzu kościół posiada dwa srebrne kielichy, miedzianą 
pozłacaną czarę, srebrny pozłacany krzyż, monstrancję, kadzi
dło, mosiężną lampę, pięć jednakowych ornatów. (...)

Stary kościół wybudowany na fundamentach zewnętrz
nych kościoła z roku 1614, poświęcony w 1746r. 

a rozebrany w 1907r.

W drugim tomie „Przeszłości Śląska", na stronie 27. dr Luchs 
podał dokładny opis kościoła. „Ze względu na to, że później 
niektóre figury zostały upiększone, powierzchnie pomalowa
ne, stąd też podane szczegóły powinny zostać uwzględnione: 
kościółek drewniany jest prosty z podpadająco małym, niskim 
chórem gdzie znajdują się romańskie łączone okna oraz trzy
częściowe sklepienie o kształcie beczki z drewna, nawa jest 
kształtu płaskiego. Krzyż triumfalny ozdabia łuk, który oddziela 
prezbiterium od nawy". (...)

Archiwum red. Pamiątka ze starego kościółka, 
Chrystus Tryumfalny
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Sufit niebieski koloru niebios ozdobiony złotymi gwiazdami. 
Święta Panna Maria; ulubidny uczeń Jan są przedstawieni obok 

Ołtarz boczny św. Anny

krzyża triumfalnego, który 
swoją nazwę bierze stąd, że 
Pan, którego miejsce ofiary 
- ołtarz znajduje się na górze, 
poprzez krzyż, nad grzechem; 
śmiercią zatriumfował. (...)

Dwa ołtarze boczne, św. 
Anny i św. Józefa, które zna
lazły się w nowym kościele, 
były jeszcze starsze, z okresu 
średniowiecza (przed 1614r.). 
Zdjęcie przedstawia widok oł
tarza św. Anny przeniesiony 
ze starego kościółka. Jeden 
z najstarszych ołtarzy w ko
ściele, do czasu, gdy zaczęto 
modernizować wystrój ko
ścioła, według uznania, ko
lejnych proboszczów naszej 
parafii. (...)

Pierwsze starania
Starania o budowę kościoła dla miejscowości Brzezia i Nie- 

boczów, które od niepamiętnych lat stale są ze sobą związane 
tradycją kościelną poparł proboszcz z Pogrzebienia ks. Muras, 
następnie ks. Józef Nowak, oni to redagują pisma i do nich kie
rowana jest korespondencja.

Równolegle do pisemnych starań w rejencji w Opolu i wła
dzach pruskich, było przygotowanie placu pod budowę. (...)

W roku 1888 zaczęto rokowania z patronem (fiskusem pru
skim) co do budowy nowego większego kościoła. Pierwszy bar
dzo piękny plan i rysunek nowego kościoła został odrzucony 

Abb. 92. Querselmitt gegen don Clior.

Abb. 93. GruudriB zu ebener Erde. 
Neuo katholische Kirclie io Brzezie, Kreis Ratibor.

przez rejencję w Opolu, która sama sporządziła drugi rysunek, 
który został znowu odrzucony przez ministra. Minister kazał 
sporządzić trzeci rysunek w Berlinie. Według tego ostatniego 
rysunku rozpoczęto budowę kościoła w roku 1904. (...)

Ks. Karol Riedel (1866 - 1941), 
budowniczy kościoła, proboszczem 

do 1913
Pierwszym proboszczem 

w nowym kościele był ks. 
Karol Riedel, który pozostał 
jednocześnie nadal probosz
czem w parafii pogrzebień- 
skiej od roku 1899 (23 lata). 
Jak wiadomo w 27 listopada 
1911r. parafianie z Brzezia 
mają znowu samodzielną pa
rafię Jak wiadomo, od około 
1610r. parafia utraciła samo
dzielność i kościół w Brzeziu 
stał się kościołem filialnym, 
w którym funkcje kapłańskie 
pełnili duchowni z Pogrzebie
nia, gdzie proboszczem jest 
ks. Karol Riedel.

Ks. Karol Riedel tuż po przybyciu do Pogrzebienia podjął 
starania swoich poprzedników, którzy już od 1888r. zabiegali 
o budowę kościoła w Brzeziu.

Trwałym śladem jego duszpasterzowania jest też budynek 
późniejszego klasztoru, który zbudował w latach 1911-13. (...)

Ostatnia procesja prowadzona przez ks. Karola Riedla 
w Brzeziu 1913r.

Ks. Feliks Borzucki (1879 - 1938), 
proboszczem w latach 1913 - 1938

Przypadająca w ub.r., 100. 
rocznica święceń kapłańskich 
ks. Feliksa Borzuckiego, który 
przyjął sakrament kapłaństwa 
we wrocławskiej katedrze 
z rąk ks. Kard. Jerzego Kop- 
pa w dniu 23 czerwca 1905r., 
stwarza uzasadnioną okazję, 
by na łamach naszego pisma 
parafialnego przypomnieć 
postać duszpasterza, który 
w latach 1913- 1938 był pro
boszczem naszej parafii. (...)

Ksiądz Feliks Borzucki 
przewodniczy ceremoniom 
pogrzebowym Siostry Dulcis-
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simy w Brzezin Nad grobem, już wtedy, jako pierwszy powie
dział; „Siostra Dulcissima była Święta”. (...)

Służebnica Boża S. M. Dulcissima Hoffmann zmarła 18 maja 
1936r. o świcie. Wraz z biciem dzwonów na modlitwę „Anioł 
Pański” jej oddech stawał się coraz słabszy, aż ustał o godzinie 
5.30. Odeszła osoba pogodna, usłużna i uprzejma, wewnętrz
nie skupiona i wierna swojemu Zgromadzeniu, dokładna i su
mienna w małych rzeczach. Siostry Maryi Niepokalanej oraz 
mieszkańcy Brzezia nad Odrą i okolic tłumnie gromadzili się 
przy trumnie „Oblubienicy Krzyża”. Całowali jej dłonie, dotykali 
różańcami i medalikami jej ciała, odcinali kawałki habitu. (...)

Ks. Dr Alfred Fross (1902 - 1983), 
proboszczem w latach 1938 - 1945

Ks. dr Alfons Fross uro
dził się 26 stycznia 1902r. 
w Zaborzu, które terytorialnie 
należało do parafii św. Fran
ciszka z Asyżu w Zabrzu. 
W franciszkańskim kościele 
otrzymał sakrament chrztu 
św. i przyjął I Komunię św. 
oraz wiele zaczerpnął z du
cha franciszkańskiego ubó
stwa I pokory. Pochodził z ro
dziny robotniczej, jego ojciec 
Jan był górnikiem, matce było 
na imię Maria zd. Przegę- 
dza. Do szkoły podstawowej 
uczęszczał w rodzinnej miej
scowości, by następnie kon

tynuować naukę w, gimnazjum w Zabrzu i Bytomiu. Egzamin 
maturalny zdaje w maju 1920r. przed Szkolną Komisją Plebi
scytową w Bytomiu. (...)

Ks. Franciszek Klimza (1892 - 1978), 
proboszczem w latach 1945 - 1955

Ks. Franciszek Klimza uro
dził się 1 października 1892r. 
w Małej Dąbrówce z rodziców 
Józefa i Marii zd. Wieczorek. 
Miejscowość urodzenia (dziś 
dzielnica Katowic) przyna
leżała do parafii św. Jadwigi 
w Roździeniu (dziś Szopieni
ce). W roździeńskim koście
le przyjmuje 6 października 
1892r. sakrament Chrztu św., 
I komunię św. i bierzmowa
nie. Lata szkoły podstawowej 
spędził w rodzinnej miejsco
wości, by następnie zdobyć 
kwalifikacje piekarsko-cukier- 
nicze. W 18-tym roku życia 
udaje się do Daszewa pod

Stryjem, gdzie jest uczniem w gimnazjum klasycznym, które 
nosiło nazwę „Zakłady Naukowe Księży Salezjanów”. Wybuch 
I wojny światowej przerwał mu naukę

Lata II wojny światowej spędza w Rybniku, gdzie jest admini
stratorem parafii Matki Boskiej Bolesnej. Po zakończeniu wojny 
otrzymuje parafię w Brzeziu nad Odrą, gdzie przybywa 15 maja 
1945r. (...)

- W krótkim czasie wymieniono uszkodzone dachówki, było 
ich około 2000.

- Naprawiono miedziane nakrycie wieży, które dokonał 
mistrz Pak z Brzezia.

- Podziurawione ściany wieży naprawił pan Wincenty Sie- 
dlaczek z Brzezia.

- Uszkodzone rynny kościoła zostały naprawione przez mi
strza blacharskiego z Raciborza.

Poważnie uszkodzony zegar, długo musiał regulować pan 
Sanetra Ludwik z Brzezia. (...)

Ks.dr Rudolf Adamczyk 
(1905 -1980), proboszczem 
od lutego do grudnia 1956

Ks. Rudolf Adamczyk był 
rodowitym Ślązakiem. Pocho
dził z bardzo religijnej i wielo
dzietnej rodziny chłopskiej. 
Urodził się w Uchylsku koło 
Gorzyc 7 kwietnia 1905r., 
w rodzinie rolnika Antonie
go i jego żony Klary. Po kil
ku dniach został ochrzczony 
w kościele parafialnym św. 
Aniołów Stróżów w Gorzy
cach. (...)

Ks. Adamczyk zajmuje 
znaczące miejsce w historii 
Kościoła katolickiego na ślą
skiej ziemi. Znany jest przede 
wszystkim jako budowniczy 

jednej z największej w Polsce świątyń: bazyliki Chrystusa Króla 
w Katowicach. Z jego wiedzy i umiejętności prawniczych korzy
stano w kilku diecezjach w Polsce, a także w Kurii Rzymskiej, 
gdzie przez pewien czas studiował i pracował. Związany jest 
także z naszą parafią, w której w 1956r. pełnił obowiązki pro
boszczowskie. Przygotował naszą wspólnotę parafialną do jubi
leuszu 50-lecia poświęcenia kościoła parafialnego. (...)
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W krótkim czasie dokonano gruntownych remontów dla 
uczczenia jubileuszu 50-lecia kościoła w Brzeziu

Ks. Alfred Wołowczyk (1915 - 1993), 
proboszczem w latach 1956 - 1978

Urodzony w Szarleju 16 
maja 1915r. z ojca Karola i je
go żony Anny z d. Kokoszka
1 ochrzczony 25 maja tegoż 
roku w Piekarach Śl. prze
niósł się z rodziną po przyłą
czeniu części Górnego Ślą
ska do Polski, do pobliskich 
Łagiewnik. Mając 13 lat, zapi
sał się do gimnazjum Księży 
Misjonarzy w Górnej Grupie 
na Pomorzu, gdzie ukończył
2 klasy gimnazjalne, jednak 
już w 1931 r. widzimy go zno
wu w domu rodzinnym, skąd 
przeważnie pieszo lub tram
wajem pokonywał drogę do

Państwowego Gimnazjum im. Odrowążów w Chorzowie, gdzie 
też w 1937r. zdał egzamin dojrzałości.

Po maturze zgłosił się do Śląskiego Seminarium Duchow
nego w Krakowie, zapisując się jednocześnie na Wydział Teo
logiczny UJ. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił jednak 
młodemu Alfredowi dalsze studia w Krakowie, stąd, jak wielu 
innych kleryków, skorzystał z gościnnego seminarium duchow
nego w Widnawie, miasteczka położonego w dawnej austriac
kiej a potem w czeskiej części archidiecezji wrocławskiej.

Ołtarz posoborowy, początek znacznych zmian wystroju 
kościoła w Brzeziu

W 1952r. ks. Wołowczyk został substytutem proboszcza 
w Łagiewnikach, po dalszym zaś roku objął placówkę wikariu- 
szowską w Pszowie, by w 1956r. objąć stanowisko administra
tora a potem proboszcza parafii w Brzeziu. (...)

Ks. Alojzy Ostrowski (1933 - 1999), 
proboszczem w latach 1978 - 1996

Po wyjeździe ks. Wołow- 
czyka do Niemiec, w dniu 
12 sierpnia 1978r. został po
słany do Brzezia nowy pro
boszcz, ks. Alojzy Ostrowski, 
syn Pawła i Marii z d. Hatko, 
urodzony 25 grudnia 1933r. 
w Brzozowicach - Kamieniu. 
Po maturze uzyskanej w Gim
nazjum św. Jacka w Katowi
cach w roku 1953, odbył stu
dia teologiczne w Krakowie. 
Święcenia kapłańskie przyjął 
z rąk ks. bpa Herberta Bed- 
norza 15 marca 1959r. w ro
dzinnej parafii św. Ap. Piotra 
i Pawła w Kamieniu. W cha

rakterze wikariusza pracował w Wapienicy, Pszczynie, Strzebi- 
niu, Gostyniu Śląskim, Suchej Górze i Brzezince, skąd przybył 
do Brzezia i pełnił obowiązki proboszczowskie do końca marca 
1996r.

Ks. Ostrowski przy budowie Groty MB Fatimskiej

20-21 marca 1993r. - Wizytacja kanoniczna ks. bpa Gerarda 
Bernackiego - bierzmowano 52 osoby (Ks.bp wyraża zgodę na 
parafialne pismo).

11 kwietnia 1993r. - ukazał się pierwszy numer Brzeskiego 
Parafianina redagowany przez: Ks. Józef Cop, Małgorzata-Ro- 
ther Burek i Florian Burek. (...)
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I Komunia św. w 1983r.

Ks. Stanisław Nocoń (ur. 1955), admi 
nistrator od kwietnia do maja 1996

Po przejściu ks. Alojzego 
Ostrowskiego na rentę, przez 
dwa miesiące, do czasu wy
znaczenia nowego probosz
cza administratorem parafi 
był ks. Stanisław Nocoń, któ
ry z dniem 1 czerwca 1996r. 
został zamianowany pro
boszczem parafii św. Krzyża 
w Siemianowicach.

Ks. Stanisław Nocoń, uro
dził się 16 kwietnia 1955r. 
w Rudzie Śląskiej-Bielszowi- 
cach. (...)

Przybywającą procesję do kościoła parafialnego przywi
tał śpiew miejscowego chóru, który nadał muzyczny ton całej 
uroczystości. Zebranych powitał Ks. Stanisław Nocoń, admini
strator parafii. Następnie rozpoczęła się Msza św. sprawowana 
z okazji: 120. rocznicy śmierci Ks. Jana Schneidera i 60. rocz
nicy śmierci S.M. Dulcissimy - odeszli z tego świata w opinii 
świętości. (...)

Ks. Antoni Pieczka (1938 - 2002), 
proboszczem w latach 1996 - 2002

Proboszcz ks. Antoni Pie
czka urodził się 25 sierpnia 
1938r. w Lędzinach jest sy
nem Karola i Weroniki z d. 
Błotko. Maturę uzyskał w Li
ceum Ogólnokształcącym 
w Bieruniu Starym, ukończył 
Śląskie Seminarium Duchow
ne w Krakowie po czym przy
jął święcenia kapłańskie 14 
czerwca 1964r. w katedrze 
katowickiej z rąk ówczesne
go bpa koadiutora -Herberta 
Bednorza. Był wikariuszem 
w Lędzinach, Orzeszu, Pod
lesiu ŚL, w Piśnikach, Rado- 
szowach, Radzionkowie i w

Zabrzu-Kończycach. Był proboszczem w Zwonowicach gdzie 
wybudował kościół i w Łaziskach-Bradzie skąd przybył do pa
rafii w Brzeziu.

26 maja 1996r. - uczestniczy w uroczystości z okazji 120. 
rocznicy śmierci ks. Jana Schneidera i 60. rocznicy śmierci 
S.M. Dulcissimy gdzie w czasie uroczystej Mszy św. ks. bp G. 
Bernacki przedstawił go jako proboszcza brzeskiej parafii. (...)

Ks. Kazimierz Kopeć (ur.1946), 
proboszczem od grudnia 2002

1 grudnia 2002r. w pierw
szą Niedzielę Adwentu, de
kretem ks. abpa Damiana Zi
monia, nowym proboszczem 
parafii pod wezwaniem św. 
apostołów Mateusza i Macie
ja w Brzeziu mianowany zo
stał ks. Kazimier Kopeć.

Ks. Kazimierz Kopeć uro
dził się 22 stycznia 1946r. 
w Zaborzu k. Czechowic- 
-Dziedzic. Święcenia ka
płańskie z rąk bpa Herberta 
Bednorza przyjął w 1971 r. 
Po kilku placówkach wikariu- 

szowskich w parafiach Przyszowice, Katowice-Zachodnie, Ka- 
towice-Ochojec, Żory - powierzono mu w Żorach jako wikare
mu budowę nowego kościoła na Osiedlu. (...)
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Punkt Opieki Zdrowotnej im. Sługi Bożej 
S.M. Dulcissimy

W sobotę 17 maja 2003r. poświęcona została tablica pamiąt
kowa z napisem „Punkt Opieki Zdrowotnej im Sługi Bożej S.M. 
Dulcissimy - Wdzięczni mieszkańcy Raciborza-Brzezia”. (...)

Niezapomniane spotkania

Rzym, 22 listopada 1993r. Jan Paweł II przekazał swoje 
błogosławieństwo: „Błogosławię, Niech się rozwija. 

Niech służy nowej ewangelizacji"

„Nieczęsto w historii ludzkości pojawiają się ludzie, którym 
nadaje się niezwykły tytuł - Wielki. Historia zna wybitnych pa
pieży: Grzegorza Wielkiego, Leona Wielkiego, Mikołaja Wiel
kiego. Z pewnością do ich grona można zaliczyć też Jana Paw
ła II”. (...)

/Ks. Mieczysław Maliński/

Parafianie wokół kościoła

100-lecie kościoła to obszerna historia z życia: Rady Ko
ścielnej, funkcyjnych w brzeskim kościele - kościelnych, po
rządkowych, dzwonników, organistów, grabarzy, konserwato
rów urządzeń i sprzętu, śpiewu kościelnego - chóru, zespołu 
charytatywnego, grup modlitewnych. (...)

oprać, /mf/

Nastał czas dziękczynienia

Kościół św. apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu 
1906-2006

- Bogu dziękujemy za to, że błogosławił dzieło roz
poczęte przez naszych Ojców i dopomógł doprowadzić 
je do końca,

- Bogu dziękujemy za to, że zechciał zamieszkać, 
przebywać w tym miejscu przez ludzi przygotowanym,

- Dziękujemy więc Bogu, że jest tu obecny. I wysłu
chuje nasze modlitwy zanoszone z tego miejsca,

- Dziękujemy Bogu za tyle cudów, które dokonały się 
w tej świątyni: cudów przemiany chleba i wina. Cudów 
nawrócenia i pojednania z Bogiem,

- Dziękujemy Bogu za to, że w tej świątyni dzieci 
otrzymały sakrament chrztu św. Za to, że przeżywa
ły w tej świątyni swoje pierwsze spotkanie z Bogiem 
w Eucharystii,

- Dziękujemy Bogu za to, że przyjmował zaproszenie 
młodych ludzi stojących u początku wspólnej drogi i był 
z nimi, tak jak niegdyś w Kanie Galilejskiej,

- Dziękujemy Bogu za to, że z naszej świątyni, ludzie 
których kochaliśmy szli na swoje spotkanie z Bogiem 
za progiem śmierci,

-Bogu dziękujemy... - i można tak długo jeszcze wy
liczać za co każdy z nas może dziękować.

Id
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