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Niekończący się czas 
życzeń i pozdrowień

Niedziela Chrztu Pańskiego, która w tym roku przypadła na 
dzień 11 stycznia, po uroczystościach Objawienia Pańskiego
- Trzech Króli, w liturgii kościoła kończy okres Bożego Naro
dzenia; jednak w polskiej tradycji świąteczny wystrój bożona
rodzeniowy wraz ze stajenką, śpiewem kolęd trwa do 2 lutego
- Święta Matki Boskiej Gromnicznej. Stąd też i składanie ży
czeń noworocznych w świątecznym nastroju nie jest spóźnione
- przeto więc - Wszystkim naszym parafianom oraz czy
telnikom „Brzeskiego Parafianina” życzenia wszelkiej po
myślności, Bożego Błogosławieństwa w rozpoczętym 2009 
Roku, ludzkiej życzliwości w pokonywaniu codziennych, 
życiowych zmagań, zdrowia i radości życzy Ks. Proboszcz 
i Redakcja.

Zarówno przeżyte chwile przy stole wigilijnym, „sylwester”
- żegnanie odchodzącego i powitanie nowego roku, jak zawsze 
skłaniają do wspomnień, refleksji a także najbliższych czy da
lekosiężnych planów, marzeń podbudowanych chrześcijańską 
nadzieją w pomoc i opiekę Bożej Dzieciny.

W tym też duchu dzisiejszy numer naszego pisma parafial
nego przeplatać będą wydarzenia z przełomu 2008/2009 roku, 
sięgać wspomnieniami w przeszłość z nadzieją na jak najlepszą 
przyszłość.

Zacznijmy od adwentowych przygotowań do Świąt Bożego 
Narodzenia, które, jak chyba w każdej parafii, pamiętać będą 
nasze dzieci, szczególnie te najmłodsze dzięki nabożeństwom 
roratnim. Atmosfera rorat udzielała się każdemu, kto wpatrzył się 
w dziecięce wzruszone twarzyczki, rączki trzymające kolorowe 
lampiony, kiedy w orszaku podchodziły do ołtarza. Oczywiście 
także widok przeglądanych, liczonych pamiątkowych obrazków 
i trzymające w bezdechu oczekiwanie na numer „unowocześ
nionej zuski” losującej „szczęśliwca” danego dnia. Wiele uroku 
naszej dostojnej świątyni dodała, jak zwykle w każdym okre
sie, przepiękna, ciekawa, co tu mówić z artystycznym smakiem 
dekoracja, która jest zasługą naszej siostry zakrystianki S. M. 
Haliny.

Już pierwsza niedziela adwentowa w tym roku rozpoczyna
ła coroczne odwiedziny duszpasterstwie - kolędę, kończąc 8 
stycznia. Tegoroczna kolęda przebiegała w niektórych dniach 
„dwutorowo” dzięki pomocy ks. kapelana Józefa, za co ks. pro
boszcz serdecznie dziękuje. Kolęda przebiegała następująco: 
3O.XI 2008 - niedziela - godz. 14.00: ul. Handlowa i Nad Poto
kiem. 6.XII 2008 - sobota - godz. 14.00: ul. Wąska. 7.XII 2008
- niedziela - godz. 14.00: ul. Stawowa. 13.XII 2008 - sobota - 
godz. 14.00: ul. Jagodowa. 20.XII 2008 - sobota - godz. 14.00: 
ul. Malinowa i Sadowa. 21.XII 2008 - niedziela - godz. 14.00: ul. 
Fiołkowa i Tulipanowa. 27.XII 2008 - sobota - godz. 10.00: I- ul. 
Wiatrakowa od początku do pp.Orc i Poziomkowa.il- ul. Wiatra
kowa od pp. Orc do końca i ul. Wiśniowa. 28.XII 2008 - niedziela
- godz. 14.00: I- ul. Myśliwca od końca.II- ul. Gawliny od końca. 
29.XII 2008 - poniedziałek - godz. 10.00: I- ul. Pogrzebieńska od 
końca do pp.Cymerman i Fiołka oraz ul. Gliniana.il- ul. Pogrze
bieńska od pp. Botorek do pp. Świerczek. 3O.XII 2008 - wtorek
- godz. 10: I- ul. Gajowa od końca i ul. Mandrysza.il- ul. Pogrze
bieńska od pp. Staniek do ul. Brzeskiej. 2.I 2009 - piątek - godz. 
10.00: I- ul. Rybnicka od nru 100 i ul. Świerkowa.II- ul. Kabylska 
od początku. 3.I 2009 - sobota - godz. 10.00:1- ul. Wygonowa od 
początku i Pod Lipami.-godz. 14.00:11-ul. Zakładowa od początku. 
7. 4.1 2009 - niedziela - godz. 14.00: I- ul. Kruczkowskiego od 
końca. 5.I 2009 - poniedziałek - godz. 14.00: I- ul. Brzeska od 
początku do pp. Zychma i Torowa.II- ul. Brzeska od końca do 
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ul. Pogrzebieńskiej, ul. Pod Lasem i Nieboczowska. 6.I 2009 - 
wtorek - godz. 14.00:1- ul. Sosienkowa od początku, Olszynkowa 
i Wysoka.II- ul. Jagielnia od początku i Akacjowa. 7.I 2009 - środa
- godz. 14.00:1- ul. Pogwizdowska od początku, Widokowa i Pod 
Widokiem.il- ul. Bitwy Olzańskiej od pp. Gierszewski. 8.I 2009
- czwartek - godz. 14.00: I- ul. Dębiczna od początku.II- ul. Brze
ska 12, 10 i 2 i ul. Za Dębiczem.

Okres adwentowy ubogaciły tradycyjne już dni skupienia. 14 
października, w klasztorze naszych sióstr odbył się dzień skupie
nia dla zespołów charytatywnych dekanatu pogrzebieńskiego. 
W pierwszą niedzielę adwentu rozpoczęły się również w na
szym klasztorze cykliczne spotkania dla młodzieży, które z pew
nością wśród ważnych tematów nie pomijają faktu poznania, 
ściślejszego „zaprzyjaźnienia się” z Siostrą Dulcissimą- Sługą 
Bożą, która ściąga do Brzezia coraz szersze kręgi. Wielu para
fian korzystało także ze spotkań modlitewnych, dni skupienia w 
raciborskiej „Anuncjacie” czy w pobliskim - Pogrzebieniu.

Nie zabrakło opłatka, świec „Wigilijnej Pomocy Dzieciom”
- cennej inicjatywy Ojca św. Jana Pawła II, oraz wielu zbiórek 
charytatywnych, gdyż okres bożonarodzeniowy jakoś szerzej 
otwiera nasze serca na ludzkie potrzeby.

W niedzielę, 11 stycznia braliśmy udział w tradycyjnym pa
rafialnym koncercie kolęd. Tym razem wraz z naszym chórem 
wystąpił znany chór z parafii św. Anny z Krzyżanowic pod dyr. 
p. Leonarda Fulneczka. Koncert rozpoczęły „brzeskie aniołki” 
prowadzone przez SM Sylwię - katechetkę.

„brzeskie aniołki" wraz z SM Sylwią fot.F.Burek

Wracając do naszego chóru prowadzonego przez p. Alek
sandrę Gamrat, trzeba dodać, że rok 2008 owocował wieloma 
wyróżnieniami - m.in., zaproszeniem do udziału w uroczystoś
ciach 90 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w 
kościele farnym w Raciborzu, jak również uświetnieniem kon
certu w „Strzesze” wraz ze znakomitą orkiestrą pod dyr. An
drzeja Rosoła.

Bogaty repertuar na
szego chóru doceniony 
został również podczas 
przeglądu pieśni im. Ei- 
chendorffa - statuetka 
za I miejsce.

W okresie świątecz
nym Brzezie odwiedzili 
również wspaniali kolęd
nicy z Raciborza - zespół 
Sudaryniapod kierunkiem 
p. Grażyny Tabor - dzię
kujemy.

fot.l.Burek



„Sudarynia"podczas kolędowania fot.l.Burek

W miesiącu styczniu parafianie nie zapomnieli 
o urodzinach naszego ks. proboszcza Kazimierzu Kopdn 
poprzez dziękczynne Msze św, życzenia, kwiaty.

Także tą drogą przekazujemy Ks. Proboszczowi 
wiele najlepszych życzeń, Bożego Błogosławieństwa na dalsze 
lata pasterskiej posługi w naszej parafii.

/m/

fot.F.Burek

90 - Urodziny
31 października w naszej świątyni odbyła się Msza świę

ta dziękczynna do Opatrzności Bożej z okazji 90-urodzin 
p. BEATY WYCISK jak zwykle przy takich okazjach z odśpiewa
niem - Te Deum.

Dostojnej Jubilatce , 
drogiej pani Beti życzenia 
dalszych lat w zdrowiu zło
żył nie tylko ks. proboszcz 
lecz również rodzina, gro
no przyjaciół, znajomych.

Nie zabrakło również 
życzeń i kwiatów od pa
rafialnego zespołu cha
rytatywnego, z którym 
jeszcze tak niedawno z 
niezrównanym humorem 
pokonywała pielgrzymko
we szlaki.

Życzymy wszyscy 
wszelkich Łask Bożych na 
dalsze lata.

Złote Gody
„Rodzina - formatorką wartości ludzkich i chrześcijań

skich” - hasło tegorocznego VI Światowego Spotkania Ro
dzin w Meksyku, które z inicjatywy Ojca św. Jana Pawła II 
co trzy lata odbywa się w różnych częściach świata - niech 
połączy nas duchowo wypraszając potrzebne łaski dla na
szych Złotych Jubilatów, jak również wszystkich rodzin na
szej parafii.

fot.archiwum rodzinne

Dostojni Jubilaci państwo MARIA i ALOJZY SZWEDA przed 
pięćdziesięciu laty zawarli ślub w Rogowach. Za wspólnie prze
żyte lata dziękowali Bogu podczas Mszy św. w dniu 14 paździer
nika 2008roku.

Państwo Szweda wychowali dwoje dzieci - syna Andrzeja i 
córkę Renatę, doczekali się czwórki wnuczek - Doroty, Justyny, 
Julii i Natalii. Cieszą się dwójką wspaniałych prawnuków - Emilii 
i Maksymiliana.

Cała Rodzina wraz z przyjaciółmi życzy Drogim Jubilatom 
dalszych lat w zdrowiu, wszelkich Łask Bożych na kolejne lata 
rodzinnego pożycia.

fot.archiwum rodzinne

Maturzyści 2008 - raz jeszcze
W numerze 3/2008 złożono gratulacje ubiegłorocznym 

maturzystom, wśród wymienionych zabrakło nazwisk: Je
rzy Niedbała oraz Adam Krybus. Przepraszamy i życzymy 
wszystkiego najlepszego.

Styczniowi Jubilaci Państwo ANNA i HENRYK KOCUR za
warli ślub w brzeskim kościele 5 stycznia 1959roku. Za wspólnie 
przeżyte 50 lat małżeństwa dziękowali Bogu podczas Mszy Świę
tej 10 stycznia. Wychowali dwie córki Urszulę i Renatę, doczekali 
czterech wnuczek, to: Dorota, Anna, Justyna, Magdalena.

Drogim Rodzinom i Dziadkom życzenia szczęścia, zdrowia, 
dalszych dobrych lat życzą córki wraz z rodzinami. Do życzeń 
dołączają się parafianie.

/m/
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Pielgrzymie szlaki naszych parafian
. Święty nawyk Polaków...”

Jan Paweł II, Częstochowa 1979
W czerwcu minie 30 lat od pierwszej pielgrzymki Ojca św. Jana 

Pawła II do Ojczyzny. Wypowiedziane słowa w Częstochowie od
dają bogatą tradycję pielgrzymowania chrześcijańskiej Polski, a 
zarazem stanowią drogowskaz pontyfikatu naszego papieża, za 
którym podążały tłumy. Częstochowa - duchowe serce Polaków, 
któż z nas nie wiąże z tym miejscem osobistych przeżyć, któż z 
nas nie łączy się przynajmniej duchowo z trwającymi czasem ty
godniami pieszymi trudami pielgrzymów podążającymi do Często
chowy, a szczególnie z pielgrzymami wyruszającymi rokrocznie z 
Raciborza.

A obok nas, tak blisko kościół Matki Bożej w Raciborzu zali
czany do najstarszych sanktuariów maryjnych na Górnym Śląsku, 
które ściągało przez wieki tysiące wiernych. Pierwsza wzmianka 
historyczna tego miejsca sięga 1445 roku. Tam też udawali się 
nasi ojcowie pielgrzymując w grupach z rodzinami, nie omijając 
tego miejsca szczególnie w dni targowe. W tym miejscu warto za
znaczyć, że Kościół Matki Bożej w chwili obecnej stał się znów, 
bliższy, szczególnie w maju ściąga tłumy, szczególnie rozśpiewa
ną młodzież pod pomnik Ojca św. Jana Pawła II, który stanął w 
Raciborzu. Historię tegoż sanktuarium przedstawiliśmy w naszym 
piśmie parafialnym w 17. numerze w 1995 roku.

W tym czasie przedstawiona została również wielowieko
wa tradycja pielgrzymowania do Pszowa - do Matki Boskiej 
Uśmiechniętej. Parafianie z Brzezia z figurami, sztandarami wy
ruszali do Pszowa w czerwcu na „Piotra i Pawła” a witanie wra
cających z pąci parafian, a szczególnie dzieci odbywało się na 
Pogwizdowie, by razem podążać do kościoła na wspólne nabo
żeństwo. W okresie wojny pielgrzymki zostały wstrzymane - by 
już w 1945, tym razem we wrześniu podążyć tłumnie do Pszowa.

Starsi parafianie wspominają pielgrzymkę z 1957r, gdy wraz z 
śp. ks. Alojzym Niedzielą w strugach deszczu podążano do Pszo
wa by podziękować za szczęśliwe uwolnienie księdza z więzienia. 
W 1976 roku zabraniano pielgrzymek „ze względu na wzmożony 
ruch na drogach"; w chwili obecnej parafianie dołączają do pieszej 
pielgrzymki z parafią pogrzebieńską.

Utrwaliła się wiekowa tradycja pielgrzymowania do Piekar, któ
ra w sposób szczególny jednoczy mężczyzn naszej parafii.

Tradycje pielgrzymkowe starano się przybliżyć na łamach 
„Brzeskiego Parafianina” w kolejnych numerach w 2000 roku, 
Roku Wielkiego Jubileuszu; Tradycje pielgrzymek do Matki Bo
skiej Piekarskiej przedstawił p. Edward Zychma, ukazana została 
również wieloletnia tradycja brzeskich pielgrzymek do Lichenia, 
które przez wiele lat organizowała p. Adela Myśliwiec, a później p. 
Henryk Pacharzyna.

12 lat istnienia parafialnego zespołu charytatywnego prowa
dzonego przez p. Michalinę Piekarską pozostawiło wiele ciepłych 
wspomnień pielgrzymkowych wśród naszych seniorów i osób 
niepełnosprawnych. Pielgrzymki te nieodpłatne, często miały cha
rakter integracyjny z mieszkańcami Domu św. Notburgii i Złotej 
Jesieni w Raciborzu. Wiele wysiłku w organizację włożyły ówczes
ne członkinie zespołu - pp. Krystyna Stroka, Aniela Kapuścik, Ber
nadeta Cichy, Małgorzata Burek, śp. Gertruda Lizak, a swój urlop 
poświęcały panie pielęgniarki Urszula Kuca, Krystyna Krybus, Hil- 
degarda Świerczek dziś członkini zespołu, do którego dołączyły 
także panie Cecylia Knura i Danuta Błaszczok. Wielką radość piel
grzymującym sprawiali swym uczestnictwem m.in. ks. proboszcz 
Antoni Pieczka, ks. kapelan Józef Cop, Siostry Maryi - Estera, 
Jadwiga, Ambrozja; tak udało się w pielgrzymim trudzie odwiedzić 
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min. Łagiewniki, Wadowice, Zgodę - miejsce urodzenia S.M. Dul- 
cissimy, Prudnik-Las, miejsce więzienia kardynała Wyszyńskiego, 
pobliskie kościoły Jubileuszowe, cudowne sanktuarium św. Jadwi
gi w Trzebnicy - patronki dnia wyboru Ojca św. Jana Pawła II.

Wybrane zdjęcie z tej grupy pielgrzymek to Śląska Fatima - 
Turza, ze względu na fakt „udokumentowania” jak to jeszcze parę 
lat temu w pielgrzymkach uczestniczyły nasze ubiegłoroczne so- 
lenizantki 90-letnie panie Antonina Klinik oraz Beata Wycisk.

Turza Śląska, Fatima, 1999r.

Jakże istotne zmiany nastąpiły w możliwościach pielgrzymo
wania. Przypomnijmy fakt, jak niezwykłym wydarzeniem była Ślą
ska Pielgrzymka do Rzymu w roku 1913, w której brał udział ks. 
Proboszcz Riedel oraz grupa parafian z Brzezia, a dziś, naszych 
parafian spotykamy na pielgrzymkach do Ziemi świętej, Fatimy, 
Rzymu, Meksyku i wielu innych zakątków świata, o czym niejed
nokrotnie wspominano w „Brzeskim Parafianinie”

Wróćmy jednak do cyklicznych pielgrzymek. Od dwunastu lat 
nasi parafianie corocznie pielgrzymują do Medjugorie, miejsca cu
downych objawień Matki Boskiej w maleńkiej wiosce zachodniej 
Hercegowiny.

Pielgrzymki zapoczątkowane przez rodzinę państwa Jasitów 
trwają i co warto podkreślić niezmiennie z biurem krajoznawczo - 
pielgrzymkowym z Tych. Od sześciu lat organizatorami najliczniej
szej grupy pielgrzymkowej z Brzezia są państwo Teresa i Andrzej 
Pytlikowie, znani nam właściciele brzeskiej kwiaciarni. Wyjazdy 
czerwcowe i październikowe wspomagają nadal państwo Jasi- 
towie oraz p. Z. Kiszczak. Coroczne pielgrzymki cieszą się dużym 
zainteresowaniem naszych parafian, którzy wracają tam kilkakrot
nie. W sercach wielu pielgrzymujących do Medjugorie zapadły 
słowa Ojca św. Jana Pawła II. skierowane do byłego proboszcza 
parafii O. Jozo w czerwcu 1992 roku: „Daję ci moje błogosławień
stwo. Bądź odważny, jestem z Tobą. Powiedz Medjugorie, że ja 
jestem z tobą. Strzeż Medjugorie”



Minęło 27 lat od codziennych objawień Królowej Pokoju wzy
wającej do postu, modlitwy i nawrócenia - miejsce to ściąga coraz 
liczniejsze tłumy pątników, wśród nich od dwunastu lat także na- 
zych parafian.

Od pięciu lat godną odnotowania tradycją stało się również 
uczestniczenie w 7 - dniowych wczasach w Domu Rekolekcyj
nym Archidiecezji Gdańskiej w Straszynie. Są to wczasy powią
zane z pielgrzymowaniem a organizatorem tychże wyjazdów 
jest p. Roman Polak. W ciągu tych pięcioletnich wyjazdów zwie
dzono min. Częstochowę, Licheń, Niepokalanów, Warszawę, 
Toruń - Radio Maryja, Gierzwałd, Świętą Lipkę, Inowrocław, Za
porę na Wiśle - miejsce śmierci ks. Popiełuszki. Była też dwu
dniowa pielgrzymka do Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie.

Pielgrzymka z roku 2007

\Ng słów p. Romana, pielgrzymi mile wspominają pobyt na reko
lekcjach, pielgrzymkowe i turystyczne przeżycia dzięki księdzu 
Edwardowi, który wspaniale łączy przeżycia fizyczne z ducho
wymi. W grupie tradycją już stała się piosenka o Brzeziu, którą 
ułożył pan Roman i która coraz głośniej rozbrzmiewa w czasie 
pielgrzymowania. Życzymy pielgrzymom dalszych niezapomnia
nych przeżyć.

Od kilku lat pielgrzymkowymi szlakami prowadzi także pani 
Zuzanna Kiszczak, której w organizacji dzielnie „sekundu
je” p. Łucja Kocjan. Oto przeżycia opisane przez p. Zuzannę 
Kiszczak: „Wielu traktuje komfort i luksus jako najważniejsze w 
życiu. Jednak do prawdziwego szczęścia wystarczy nam odro
bina tego co może nas zachwycić” - Charles Kingsley. I dlatego 
,varto było się zapisać na jedną z pielgrzymek w naszej parafii. 
W 2005r. Skorzystało 238 osób, w 2006 - 256 osób. W 2007r. 
-192 osoby, zaś w 2008 tylko 120 osób.

Pielgrzymowaliśmy 4-krotnie na „Majówkę” do Klasztoru 
Misjonarzy Oblatów M N. W Bodzanowie gdzie w przepięknym 
parku odbywała się uroczysta msza św. po której następowało 
spotkanie z ojcami misjonarzami i ich opowiadaniem o krajach 
w których pełnili misje. Na powitanie ugoszczono nas kawą i 
pysznym ciastem, a na obiad zjechała kuchnia połowa. Gdzie 
kto mógł rozsiadał się w scenerii zielonego parku z miską go
rącej zupy i pajdą chleba. Zwiedziliśmy zaplecza klasztoru, od
prawiliśmy drogę krzyżową na obrzeżach parku. Po nabożeń
stwie majowym, po pożegnaniu i błogosławieństwie wracaliśmy 
szczęśliwi do domów.

Budzanów, 2008 r.

Nie mniejszym powodzeniem cieszył się wyjazd do Kościo
ła Pielgrzymkowego NMP Wspomożycielki Wiernych pod Zło
tymi Horami w Jesenikach. „MARIA HILF” jest to sanktuarium 
„trzech narodów”. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca msza o 
15:00 odprawiana jest w języku polskim. My zaś wyruszaliśmy 
w pierwsze piątki miesiąca, aby zdążyć na nocną drogę krzyżo
wą, która odbywa się jako pokutna i modlitwa w intencji ochrony 
dzieci nienarodzonych. Z latarkami w ręku docieramy do celu 
gdzie ciszę przerywają donośne dzwony i odbywa się krótkie 
nabożeństwo. Wracamy późno, ale szczęśliwi i zadowoleni z 
trudu wędrówki.

W sierpniu w przeddzień odpustu św. Jacka wyruszaliśmy 
do Kamienia Śląskiego, gdzie zwiedzaliśmy kompleks Pałacowo 
- Parkowy, w którym mieści się Centrum Naukowe i Ośrodek 
Rekolekcyjny. Słuchaliśmy muzykujących zespołów w pięknie 
utrzymanym parku, a wieczorem uczestniczyliśmy w uroczy
stej mszy św. przedodpustowej z procesją do Sanktuarium św. 
Jacka. Po uroczystości zostaliśmy zaproszeni na biesiadę przy 
dźwiękach wspaniałej orkiestry.

W Kamieniu znajduje się Zespół Turystyczno - Wypoczyn
kowo - Rehabilitacyjny Caritas Diecezji Opolskiej „Sebastiane- 
um - Silesiacum” godny polecenia. Terapia oparta jest na meto
dzie wodolecznictwa Ks. Kneippa w miejscu bogatych pokładów 
wody oligoceńskiej. Nie sposób wymienić różne inne atrakcje tej 
małej miejscowości.

Wśród wielu pielgrzymek należy wymienić pobyt w Sank
tuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz pobyt w Klasztorze 
Ojców Benedyktynów w Tyńcu. Koncert w tym miejscu to bal
sam dla ducha, a i pokaźny sklepik z wyrobami benedyktyńskimi 
może zachwycić.

Najliczniejszą grupę tworzyli uczestnicy pielgrzymek do Tu- 
rzovki na Słowacji, gdzie 15 VIII i 15 IX obchodzone są uroczy
stości Maryjne. Droga do kapliczki w górach wiodła wzdłuż drogi 
krzyżowej, w której brali udział wszyscy uczestnicy. Przy każdej 
kapliczce ktoś inny prowadził modlitwę. Po uroczystej mszy św. 
w bardzo miłej atmosferze przyjęcia przez Słowaków przyjecha
liśmy się do małej „kapliczki” aby po polsku pośpiewać Pannie 
Maryji. Jeszcze tylko wspólny obiad w jednym z domów wypo
czynkowych i radośni z pieśnią na ustach wracamy do naszych 
domostw.”

W maju 2008 roku z inicjatywy p. Waldemara Świerczka ani
matora a zarazem kierowcy zawiązała się grupa pielgrzymkowa, 
której przewodzą panie Joanna Moneta oraz Teresa Łysień, te 
kilka miesięcy pozwoliły zwiedzić kilka wspaniałych sanktuariów, 
miejsc pielgrzymkowych - jak chociażby Zakopane, Warszawę, 
Turzovkę oto jedno z pamiątkowych zdjęć.

Z grupą pielgrzymowali: P. J. Pacharzyna, J. Bugdol, Ł. Bug- 
dol, K. Sękowska, A. Siedlaczek, A. Płonka, E. Stawinoga, G. Fi
lip, M. Jambor, H. Gawliczek, T. Pacharzyna, Ł i A. Riedel, E. Zie
lonka, Z. Wasper, Z. Kachel, A. Myśliwiec, J. Mika, L. Kocjan, C. 
Knura, K. Dudkowska, państwo Świerczek, Granieczny, Cichy.

Turzovka, pielgrzymka z roku 2007
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Pielgrzymie szlaki naszych parafian - dokończenie ze str. 5

Kościół M.B. Fatimskiej, Zakopane 2008

Ave, ave , ave Maryja...
W ubiegłym roku prawie wszyscy spoglądali w stronę 

Lourdes, gdzie przed 150 laty na jednym z oderwanych szczytów 
Pirenejów (skale Massabielskiej) w 1858 roku objawiła się bied
nej córce młynarza Bernadecie Soubirous Matka Boska „Niepo
kalane poczęcie” nawołując do pokuty.

Grota Matki Bożej z Lourdes konsekrowana w 1884r., w pięć 
lat po śmierci Bernadety, po dzień dzisiejszy ściąga niezliczone 
tłumy pielgrzymów, zaś przede wszystkim chorych, niepełno
sprawnych. Już za kilka dni, bo 11 lutego - dzień Matki Boskiej 
z Lourdes od wielu lat Światowy Dzień Chorego, kierować bę
dziemy nasze oczy znów w tym kierunku

Lourdes, modlitwa przy grocie
Lourdes, jedno z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych 

w pielgrzymim trudzie, w intencjach własnych, swoich najbliż
szych odwiedziło wielu naszych parafian, a każdy z nich potwier
dza, że jest to miejsce niezapomniane - tak też wspomina pani 
Anna Jambor wraz z siostrą Basią Kałuża, p. Aniela Fest, pań
stwo Anna i Alojzy Błaszczokowie, Hildegarda i Józef Świerczko- 
wie, wiele naszych sióstr wśród nich SM. Paulina - Przełożona 
klasztoru, wiele wspomnień związanych z tym miejscem wiąże 
ks. proboszcz Kazimierz Kopeć, a także z pewnością, wielu in
nych, do których nie dotarli redaktorzy Parafianina.

W 2008 roku, Roku Jubileuszowym do Lourdes pielgrzymo
wali państwo Stefania i Karol Fiołkowie wraz z rodziną państwa 
Konieczny.

Pobyt w Lourdes pozostawia 
głębokie przeżycia, tak również od
czuwam to osobiście, chociaż minę
ło 18 lat, gdy z mężem Florianem, 
dziś już nieżyjącymi Jego braćmi 
Nikodemem i Józefem Burek, bra- 
towymi Heleną i Małgorzatą - Ewą 
przemierzaliśmy przez cały miesiąc 
pielgrzymie szklaki Europy Zachod
niej aż do Fatimy - w tym również 
niezapomniane Lourdes; po dzień 
dzisiejszy gdzieś głęboko w sercu 
pozostaje obraz tego rozmodlonego 
tłumu szczególnie podczas wieczornych procesji różańcowych 
rozświetlanych świecami, lampionami prawdziwy „Kościół wędru
jący”, „Światło świata” jedno serce i jeden duch wielu narodów... a 
w uszach brzmi to cudowne Ave, ave, ave Maryja...

Sanktuarium w Lourde, 2007r.

Wieczorna procesja różańcowa, Lourdes 1991r.

Kogóż z nas nie „chwytają” te piękne pieśni „Po górach, do
linach...", „Czarna Madonna", a obecnie wszechobecna „Barka”; 
gdzie najszczerzej słychać te wyśpiewywane dziękczynienia, 
modlitwy, prośby - wie każdy, kto chociaż raz spróbował znaleźć 
się w pielgrzymim tłumie, gdzie trud wysiłek i modlitwa jednoczy 
ludzi a słowo solidarność nie potrzebuje komentarza.

Z pielgrzymimi pozdrowieniami - Szczęść Boże!
Małgorzata Rother-Burek

Zdjęcia: arch. pielgrzymów

Wybór wierszy
I I ■

"Powroty”
Powroty” - pierwsze w kraju wyda
nie wyboru wierszy Jana Dąbrow
skiego poety, eseisty, tłumacza pi- 
szącego na emigracji w Londynie. 
Poeta rodem z Brzezia n/Odrą, tłu
macz m.in. poezji Różewicza, Her
berta, Miłosza, Szymborskiej zmarł 
w Londynie 4 lipca 2008; pochowa
ny na brzeskim cmentarzu.

Wydawca: Raciborskie Media, Racibórz 2008
Wybór wierszy:- Małgorzata Rother - Burek „Brzeski Parafianin”. 
Wstęp: prof. Florian Śmieja, Toronto 2008.

Do nabycia: Księgarnia „Sowa” ul. Długa, 32 418 15 13, 
Raciborskie Media, ul. Klasztorna 12, 32 414 90 30, 
zakrystia brzeskiego kościoła.
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Parafialna Statystyka Roku 2008
Sakrament chrztu przyjęli: Odeszli do wieczności
Mateusz, Michał Taszka; 
Helena, Katarzyna Konieczny; 
Sonia, Weronika Sladek; 
Brian Piechula;
Olivia, Viktoria Ferko;
Krzysztof, Tomasz Opolon; 
Wiktor Lach;
Wiktoria, Nata
Kamila, Anna Siwoń;
Natalia, Justyna Sekuła 
Michał, Karol Kosiorows 
Kamil, Bartłomiej Otawa; 
Szymon, Mariusz Daniel;

Filip, Michał Komaniecki; 
Zofia, Janina Szymiczek; 
Julia, Elżbieta Kubek; 
Tomasz, Gabriel Flieger; 
Karol, Józef Opić;
KarolinaŚwierczek;

Karol, Paweł Stawinoga; 
Łucja, Maria Rucińska;
Bartosz, GrzegorzWardęga; 
Michał Jędrysiak;
Wiktoria, Anna Rajca; 
Malwina, Bernadeta Kuchta.

Małgorzata Stawinoga, lat 75; 
Ewald Stroka, lat 77;
Maria Komarek, lat 86; 
Zofia Janik, lat 85;
Paweł Mordeja, lat 85;
Alojzy Cieślik, lat 51; 
Elżbieta Błędowska, lat 79;
Regina Polnik, lat 80;
Franciszka Trompeta, lat 76;
Kornelia Widenka, lat 40; 
Gertruda Płaczek, lat 87;
Edeltrauda Zgrzendek, lat 69;
Gerard Biel, lat 66;
Krystyna Tchórz, lat 59;

Roman Knura, lat 76; 
Halina Goworko, lat 42; 
Wiktoria Szulc, lat 75; 
Leon Herman, lat 79;
Agnieszka Gorus, lat 84: 
Marta Kapuścik, lat 69;
Jan Darowski, lat 81; 
Ginter Płaczek, lat 69; 
Franciszka Gajda, lat 86;
Józef Burek, lat 77; 
Regina Ździebko, lat 79;
Walter Fest, lat 78;'
Elżbieta Fiołka, lat 66;
Tadeusz Janik, lat 86;

Związki małżeński zawarli:

Adam Machowski i Emilia Klinik 
Krzysztof Jureczko i Alina Kubala 
Leszek Banaszek i Anna Wycisk 
Tomasz Stawinoga i Michalina Plis 
Kamil Grochowicz i Bożena Plis 
Sebastian Gocyła i Iwona Błaszczok 
Jan Somerla i Stefania Zapotoczna 
Przemysław Meyra i Anna Herzog 
Gregor Michna i Yvonne Kaczor

£ 1
J

y

fot.F.Burek

fot. F. Burek

Agnieszka Bauer, lat 62;
Damian Bauer, lat 20;

Anna Sekuła, lat 98; 
Ryszard Grycman, lat 80.

Nowości w naszym 
kościele i jego obejściu

W 30 rocznicę pontyfikatu Sługi Bożego Jana Pawła II nasza 
świątynia ubogacona została dwoma witrażami, które prezentuje
my na ostatniej stronie dzisiejszego numeru. Z tej również okazji 
młodzież szkolna zasadziła, obok dotychczasowej „Róży Ojca 
Świętego”, nowe drzewko jest to buk kolumnowy.

W nawach bocznych i pod chórem zamontowane zostały 
nowe lampy. Zamontowano także wyświetlacz numerów pieśni - 
w ten sposób dowartościowane zostały książki do nabożeństwa. 
Z tyłu ostatnich ławek można skorzystać z 40 książek do nabo
żeństwa - są to „Skarbczyki modlitw i pieśni”, wg których modlimy 
się podczas nabożeństw w naszej parafii. W obejściu kościoła w 
ubiegłym roku powstały nowe sanitariaty.

Wszystkim ofiarodawcom i wykonawcom ks. proboszcz skła
da serdeczne podziękowania!

Im/

fot.F.Burek
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ŻYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
1978 - 2008; 30 - rocznica 
Jana Pawła II

Świątynia nasza ubogacona została kolejnymi dwoma witra
żami, których wykonawcą jest pan mgr Rudolf Liszka. Ofiaro
dawcom składamy serdeczne podziękowania.

Tematyka witraży kieruje nasze myśli w stronę Placu Św. 
Piotra, gdzie 13 mają 1981 r. dokonano zamachu na Jana Pawła 
II. Ojciec Święty przeżył za wstawiennictwem Matki Bożej, której 
w rocznicę zamachu podziękował w sanktuarium fatimskim.

13 mają2005r. w Bazylice św. Jana na Lateranie, w 24 rocz
nicę zamachu papież Benedykt XVI sam odczytał dokument 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o rozpoczęciu procesu be
atyfikacyjnego, jak stale podkreśla, swego wielkiego poprzed
nika. Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Jana Pawła II trwa, 
a wśród wiernych, bez względu na obowiązujące procedury, od 
dnia śmierci naszego ukochanego Ojca Świętego słychać ze
wsząd „Santo subito”.

/m/

pontyfikatu Ojca Świętego

fot. F. Burek

Noworoczny Koncert Kolęd
W tegorocznym, już tradycyjnym koncercie świątecznym, w niedzielę 11 stycznia wraz z naszym chórem pod dyrekcją 

p. Aleksandry Gamrat „kolędował” gościnnie chór z parafii św. Anny z Krzyżanowic pod dyr. p. Leonarda Fulneczka.

fot.l.Burek
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