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Pismo ukazuje się od kwietnia 1993 roku cena 5 zł



z

Świąteczna niespodzianka
Podniosła, a równocześnie bardzo rodzinna atmosfera 

Świąt Bożego Narodzenia znajduje, jak co roku, pełne odbicie 
w naszych domach, a szczególny nastrój ogarnia naszą świą
tynię już od pierwszej niedzieli adwentu, jak chociażby poprzez 
nabożeństwa roratnie aż po tradycyjną, cudowną stajenkę.

Wśród zmieniających się elementów świątecznego wystroju 
naszej świątyni w tym roku zauważyć można niewielką statu
etkę S. BAMBINO Dl ARACOELI - Dzieciątka Aracoeli (czyt. 
Araczeli) zwanego też DZIECIĄTKIEM PRASKIM.

Oryginał tejże statuetki znajduje się w Rzymie na jednym z 
najsłynniejszych wzgórz - Kapitolu - w kościele Santa Maria 
In Aracoeli, zbudowanym w 14 wieku przez lud rzymski, jako 
podziękowanie Matce Boskiej za ocalenie od dżumy.

W tym to kościele, w jednej z kaplic, znajduje się, oto
czona szczególną czcią, owa statuetka. Rzeźbę św. Dzieciąt
ka wykonał w drzewie oliwkowym, z jerozolimskiego ogrodu, 
ogrodu Getsemani, franciszkański zakonnik pod koniec 15 
wieku, a potem osobiście przeniósł ją do Rzymu.

Liczne cuda sprawiły, że to Święte Dzieciątko jest przed
miotem czci wiernych z całego świata, w tym szczególnie 
dzieci. Tam w rzymskim sanktuarium przez cały rok słychać 
kolędy, modlitwy, zmieniane są drogocenne szaty Świętego 
Dzieciątka, zaś obok znajdują się stosy listów od dzieci z ca
łego świata.

„Brzeski Parafianin” w pierwszym roku swego istnienia, na 
Święta Bożego Narodzenia 1993 roku, zachęcał dzieci naszej 
parafii również do pisania listów na rzymski adres:

S. Maria in Aracoeli 
Capelle del S. Bambino 

00135 Roma (Italia)

Być może, iż w stosie listów w Rzymie znajdują się również 
listy z Brzezia n/Odrą, być może Święte Dzieciątko uśmiechnę
ło się w sposób szczególny i obdarzyło swymi łaskami kogoś z 
nas, z naszych bliskich?

Jakże więc nie powitać z radością, nie cieszyć się z tak 
miłej świątecznej niespodzianki, figurki Świętego Dzieciątka. 
Niespodziankę zawdzięczamy naszej siostrze zakrystiance, 
zaś ofiarodawcom rodzinie p. Krybus, którzy zakupili figurkę za 
granicą - dziękujemy.

Błogosławieństwa Bożej Dzieciny wraz z życzeniami 
świątecznymi pragniemy przekazać wszystkim parafianom, 

czytelnikom, a szczególnie naszym dzieciom, które 
z pewnością w kolejnych latach kierować będą swoje 

„listy szczególne” do naszego S. Bambino.

Ks. Proboszcz i Redakcja

Złote Gody
15 listopada jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 

obchodzili państwo Regina i Henryk Cymermanowie
Za 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego Jubilaci dzięko

wali Bogu podczas Mszy św. w naszej świątyni 14 listopada 
bieżącego roku.

Drogim Rodzicom podziękowania za trud wychowania wraz 
z życzeniami dalszych wspólnych lat w zdrowiu przekazują 
córki z mężami - Adelajda z Krystianem, Celina z Piotrem 
i Alina z Krystianem. Ucałowania dla Dziadków przekazuje 
szóstka wnuków - Jarosław, Katarzyna, Mateusz, Sebastian, 
Dominika i Karolina.

fot.F Burek

Do życzeń dla Złotej Pary dołączają krewni i parafianie - 
niech Boża Dziecina obejmie swoim błogosławieństwem całą 
Waszą rodzinę.

Im/
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Jako honor i Boże błogosławieństwo 
poczytuje sobie każda parafia, gdy 
z jej grona wychodzi nowy duszpasterz

„Już nie nazywam was 
sługami, ale przyjaciółmi

(J.15.15)

Rok Kapłański skłania do głębszej refleksji a jednocześ
nie do gorliwej modlitwy o nowe, godne powołania kapłańskie, 
razem przecież tworzymy Kościół Boży. W jednym z ostatnich 
numerów Gościa Niedzielnego czytaliśmy rozważania, kto z 
nas ludzi dorasta do tej kapłańskiej godności? Kto może po
wiedzieć, że nadaje się do tej funkcji i że pasuje do tej Bo
żej miary? Pan Bóg wybiera jednak nie ze względu na nasze 
zdolności, pochodzenie czy cnoty. Bóg wybiera, a kapłan ma 
przyjąć Jego funkcję i Jego zadania tu na ziemi, ma tak jak On 
do końca umiłować Boga i ludzi, ma życie swe oddawać za 
przyjaciół. Historia, a także dzień dzisiejszy zna wielu takich 
pięknych postaw kapłanów. Jednak kapłan jest tylko człowie
kiem, niekiedy zawodzi i sprzeniewierza się wobec przyjętych 
zadań, zdarzają się chwile zwątpienia, stąd też właśnie i Rok 
Kapłański przypomina wierzącym o potrzebie stałej, gorliwej 
modlitwy za kapłanów. Nie ma bowiem na świecie piękniejszej 
i godniejszej misji jak posługiwanie w Bożym imieniu.

Ojciec Święty przypomina, że od świętości kapłańskiej 
krzepnie wiara ludu, a wiara ta dziś jest nam bardziej potrzeb
na niż kiedykolwiek. Papież dostrzega również jak często 
kapłani tracą radość życia z wiary, co jednocześnie osłabia 
entuzjazm wiary ludzi, a bardziej osłabieni często odchodzą 
od kościoła zagubieni.

Rozważania związane z trwającym Rokiem Kapłańskim 
kierują nasze myśli w obręb naszej brzeskiej parafii, obejmuje
my modlitwą naszych byłych i obecnych proboszczów, kapela
nów i to nie tylko podczas Mszy św. rocznicowych lecz również 
w osobistych modlitwach. Jednak w rozmowach wielu parafian 
słychać pewien niepokój, jak to możliwe, że w naszej parafii 
mija prawie pół wieku od ostatnich święceń kapłańskich, uro
czystych prymicji a także smutny jest fakt, że w tym roku mija 
piąta już rocznica od śmierci ostatniego księdza, który wywo
dził się z brzeskiej parafii.

Niech więc dzisiejszy, świąteczny numer Brzeskiego Pa
rafianina przywoła pamięcią drogich, niestety dziś już nieży
jących księży z Brzezia n/Odrą. Niech modlitewna pamięć 
o Nich kieruje zarazem prośbę do Boga o nowe powołania 
kapłańskie, zakonne z naszej parafii.

Ksiądz Karol Biskup
(1884-1959)

U progu XX wieku, 20 czerwca 1910 roku, prawie sto lat 
temu parafia w Brzeziu n/O przeżywała podniosłą uroczystość 
święceń kapłańskich ks. Karola Biskupa. Karol Biskup syn Jó
zefa i Franciszki z d. Pośpiech urodził się w Koźlu, jednak 
dzieciństwo i młodość spędził w naszej parafii. Jego ojciec 
pracował w fabryce Ceres a jedna z jego sióstr była nauczy
cielką w brzeskiej szkole.

Smutny fakt z życiorysu ks. Karola, który warto przypo
mnień - matka Franciszka, której grób znajduje się na naszym 

starym cmentarzu nie 
doczekała święceń 
swego syna, zmarła 
kilka miesięcy przed 
święceniami syna 
w styczniu 1910 roku.

Pracę duszpa
sterską ks. K. Biskup 
rozpoczął jako wikary 
w Kluczborku, później 
w Lublińcu i Mysłowi
cach.

Od 1921 roku, 
przez 38 lat związany 
był z parafią Wniebo
wzięcia NMP w Polskiej 
Cerekwi, najpierw jako 
administrator, później 

proboszcz. W 1943r. otrzymał nominację honorowego dziekana. 
Na lata jego posługi duszpasterskiej przypadł trudny okres wojny, 
odbudowy kościoła a jednocześnie odbudowy życia duchowego 
parafii. Biografię ks. Karola umieszczono w Brzeskim Parafiani
nie 3/1993r.

Znany kapłan zmarł pięćdziesiąt lat temu 3 lutego 1959r. 
Grób ks. Karola Biskupa znajduje się na cmentarzu w Polskiej 
Cerekwi, parafianie otaczają ks. Karola szczególną pamięcią, 
niech pozostanie również w naszej modlitewnej pamięci.

Ks. misjonarz Karol Pacharzyna
(1902- 1977)

Minęło 80 lat od kolejnej uroczystości prymicyjnej w Brze
ziu n/O. Zaszczytu tego doznał ks. Karol Pacharzyna syn Jó
zefa i Pauliny z d. Nalaz, która pochodziła z Nieboczów.

Ks. Karol urodził się 20 lipca 1902r. w Brzeziu n/O, świę
cenia kapłańskie przyjął 20 stycznia 1929 roku. Prymicje w 
naszym kościele odbyły się 18 lutego tegoż roku. Rodzeństwo 

księdza to siostry Anna 
Szpilka, Aniela Błaszczok 
oraz brat Izydor Pacha
rzyna.

Pierwszą placówką 
duszpasterską ks. Pacha- 
rzyny to Jeziorany, jednak 
już w roku 1937 skiero
wany został na służbę 
misyjną do Stanów Zjed
noczonych - do uniwer
syteckiego miasta Nev 
Hawen w stanie Connecti
cut. Tu w Nev Hawen jako 
Charles Pacherski roz
poczyna odpowiedzialną 
pracę w polskim kościele 
św. Stanisława Biskupa 
Męczennika, gdzie od 
1941 roku pełni funkcję 
proboszcza.

Dokończenie na str. 6-7
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O „Widoku” sentymentalnie - 
i nie tylko...

„Lecz nie należy tracić nadziei. Każda technologia wytwa
rza swe własne ograniczenia i często umie ułatwić właśnie to, 
co miała utrudniać i utrudnić to, co miała ułatwiać (...) auto 
miało nam sprawić szybki i przyjemny transport. Jak może, 
na drogach wszędzie zatłoczonych? (...) Dlatego wybieram 
rower jako wzór przyszłej literatury i jako symbol dla niej 
najbardziej istotny”.

Jan Darowski 
w: „Londyn - Toronto - Wancower” 

Kresy, Lublin 1993

Okres świąteczno - noworoczny to czas sentymentalnych 
wspomnień a jednocześnie czas planów i marzeń. W gąsz
czu głosów o nowe drogi, autostrady coraz głośniej przewijają 
się wołania o najprostsze ścieżki dla zwykłych przechodniów 
czy też rowerzystów. I u nas skończyła się motoryzacyjna 
fascynacja. Nie dziwi więc z pewnością czytelników fakt przy
toczenia słów, wywiadu naszego poety Jana Darowskiego, bo 
chociaż związany z literaturą - to przecież literatura to obraz 
naszej codzienności.

Temat tworzenia ścieżek rowerowych, chodników dla pie
szych pojawia się ze zdwojonąenergiąw naszym zatłoczonym 
samochodami mieście. Prezydent miasta zapewnia, że staną 
się w najbliższym czasie faktem i u nas w Brzeziu, powtórzy
my więc za Janem Darowskim „nie należy tracić nadziei”.

Pozostaje więc kwestia kolejna -cel naszych ścieżek czy 
tras rowerowych. Tu zatrzymujemy się w brzeskim lesie - na 
Widoku.

„Brzeski Parafianin” wielokrotnie pisał o tym wspania
łym miejscu rekreacyjnym, który w ubiegłym stuleciu sta
nowił dumę mieszkańców a zarazem miejsce spacerowe 
raciborzan.

Jeden z artykułów nosi wymowny tytuł „Widok, który on
giś leczył, bawił i żywił.” Autor artykułu mgr Józef Burek pod 
pseudonimem „Brzezik” napisał: „To właśnie raciborzanie 
nobilitowali naszą miejscowość i jej okolice z Widokiem do 
miana „Brzeskiej Szwajcarii”.

Pagórkowate, zalesione tereny Brzezia n/O od dawna 
nęciły wrażliwych na piękno. Aby temu wyjść naprzeciw wła
dze miasta wytyczyły w 1890 roku dwie przepiękne aleje lipo
we. Jedna z nich biegła w kierunku na Dębicz - Lipki i Sosien- 
kę, zaś druga wprost do Brzezia n/Odrąod strony Płoni.

Część promenad lipowych istnieje do dziś, jednak trudno wy
obrazić sobie ich piękno, gdyż straciły swój charakter spacerowy, 
kiedy w latach 1943-40 przecięte zostały kanałem Ulga

V-

fot.F Burek

Jednak piękno tych alei uchwycone zostało słowami poety. 
Wiersz Jana Darowskiego „Brzeską aleją” umieszczony w Anto
logii literatury emigracyjnej obiega szerokie kręgi sławiąc naszą 
miejscowość. Pięknie brzmią słowa poety: Pięćdziesiąt lat już idę/ 
tą aleją lip/ z których się żadna nie starzeje/ i kwiecia nie traci 
-/ chyba, że kapryśną kaskadą zapachu/ gdy potrąci je pamięć/. 
Słowa pełne nostalgii i w niejednym ze starszych parafian budzą 
nostalgiczne wspomnienia.

Piękne aleje lipowe wysypane były żużlem, co kilkadziesiąt 
metrów stały ławki ocienione żywopłotem, a z miasta w każdą 
niedzielę przy sprzyjającej pogodzie całe rodziny raciborzan, 
szczególnie zamożniejszych, kierowały się w stronę Widoku. Tu 
witała spacerowiczów restauracja zbudowana na stromej skar
pie w latach 80-tych XIX wieku, przebudowana w 1913 roku, 
o czym świadczy data i herb Raciborza. Tu można było się pożywić 
w restauracji lub też na zewnątrz w cieniu drzew.

Widokowe werandy, sala taneczna a w 1888 roku zbudo
wana z 50 grubych pni dwudziestometrowa wieża widokowa, 
o której pisze historyk ks. Augustyn Weltzel, przysparzały 
atrakcji temu urokliwemu miejscu. Zimą Widok przyciągał go
ści atrakcyjnymi torami saneczkowymi.

Wspomniano o niezłym zarobku. Otóż warto wspomnieć, 
że na trasie alei z Raciborza na Widok znajdowały się dobrze 
prosperujące restauracje - u Barskiego, Kulika, Siedlaczka, 
Proskego - stąd też często do miejscowych gospodarzy wpa
dali posłańcy od „gospodzkiego” z prośbą o świeżego kogu
ta, czy indyka, ponieważ „państwo z miasta” sobie zażyczyli. 
Warto wspomnieć o boisku, piaskownicy na widokowym placu 
pod werandą, gdzie można było zostawić dzieci pod specjalną 
opieką, gdy starsi się zabawiali.
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Obserwując ruch spacerowy mieszkańcy Płoni i Brzezia n/O, 
zaraz po pierwszej mszy niedzielnej zaprzęgali konie do bryczek 
i jechali na podwód na promenadę. Część bowiem zamożniej
szych mieszczan chętnie korzystała z przejażdżki, szczególnie 
w godzinach wieczornych po całodziennej eskapadzie.

Leśne ścieżki prowadzące na Widok musiały być zadbane, 
praca więc była dla wielu mieszkańców. Nie „próżnowały” rów
nież dzieci. Jak wspominali przed laty najstarsi mieszkańcy, jak 
chociażby pan Emil Drożdok mieszkający w pobliżu Widoku lub 
pani Waleska Bugdol, mająca podczas rozmowy w latach dzie
więćdziesiątych, 95 lat - było radośnie. Pani Waleska jako mała 
dziewczynka zbierała kwiatki, robiła bukieciki, które wręczała 
spacerowiczom, a wielu z nich szczodrą ręką obdarowywało 
grosikami.

We wspomnieniach o Widoku nie może braknąć historycz
nego faktu, który opisywały ówczesne gazety, a mianowicie - 
w latach 1929 aż do II wojny światowej Widok wynajmowany był 
sezonowo przez SS Urszulanki z Rybnika. Pani Amalia Haas, jed
na z wychowanek , skrzętnie przechowuje wycinki z prasy, w któ
rych czytamy: „Letnia szkoła SS Urszulanek z Rybnika mieści się 
w Brzeziu n/Odrą, na stoku wzgórza wśród liściastych i iglastych 
lasów (...). Dyrekcja SS Urszulanek w kursie nauki, jaką prze
chodzą uczennice w osiedlu letnim, szczególny nacisk położyła 
na naukę przyrody jako na przedmiot, który w terenie najlepiej 
można opanować (...), skierować też uwagę na geografię zwa
żywszy na polodowcowe, erozyjne formacje okolic Brzezia n/O. 
W artykule podkreślany zostaje fakt, że jest to jeden z najcie
kawszych ośrodków szkolnych w Polsce, a metoda nauczania 
prowadzona wg najnowszych metod prowadzonych w Anglii.

Zajęcia licealistek z Rybnika nie pozostały bez echa wśród 
mieszkańców Brzezia n/O. Z inicjatywy ówczesnych nauczy
cielek brzeskiej szkoły - pań Ligaczówny i Próchnickiej - zor
ganizowana została „Katolicka rodzina młodzieży polskiej”. 
„Rodzina” spotykała się na wieczornych nabożeństwach, które 
prowadzili ks. Salezjanie z Pogrzebienia. Organizowano wy
stępy, spacery, przygotowywano okolicznościowe upominki dla 
dzieci i młodzieży. Trwają nadal wspomnienia, pozostały pa
miątkowe zdjęcia.

fot.arch Beata Wycisk

W latach powojennych skończyły się tradycyjne spacery ale
jami lipowymi, jednak Widok nadal tętnił życiem. Tam bowiem 
odbywało się wiele uroczystości środowiskowych, szkolnych 
z niezapomnianymi występami w urokliwej leśnej scenerii, któ
rych echo rozbrzmiewało daleko....

W latach 70-tych obiekt przejęła kopalnia „Anna” w Pszo
wie. Dokonano renowacji oraz adaptacji na ośrodek szkolenio
wo - rekreacyjny oraz kolonijny dla dzieci.

fot.F Burek

Podczas renowacji Widoku partyjne względy „wzięły górę” 
- zamalowano wspaniały obraz (jak twierdzono „tematyka religij
na”) namalowany przez leśniczego p. Pieczkę, który przedsta
wił patrona myśliwych św. Huberta z jeleniem. Piękny ten obraz 
przez wiele lat zdobił frontową ścianę przy wejściu do restau
racji.

Gorsze czasy dla pięknego obiektu zaczęły się pod koniec 
ubiegłego wieku. Zaczęli się zmieniać „właściciele” Widoku, ist
niała nadal restauracja, jednak słabła reputacja, Widok zyskiwał 
coraz gorszą opinię w środowisku, atmosfera tworzyła się wręcz 
niebezpieczna, często interweniować musiała policja. Budynek 
opustoszał, dziś odstrasza i smuci jego dewastacja.

fot.F Burek

A jednak, jak zaznaczono na wstępie, „nie należy tracić na
dziei...” !

Oto kilka faktów z najnowszej historii Widoku.
1 lipca 2006 roku, na podstawie umowy notarialnej, na 

skutek zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego gruntu 
i własności budynku przez firmę prywatną TORFARM s. a. z 
siedzibą w Toruniu, nieruchomość przeszła na Skarb Państwa. 
Tym zaś sposobem reprezentantem Skarbu Państwa został 
Starosta Raciborski. Drogą przetargu ogłoszonego przez Sta
rostę Raciborskiego nieruchomość została kupiona, 28 sierp
nia 2008 roku, przez państwo Jana i Zofię Weselak.

Pozostając w świątecznym nastroju życzymy i żywimy na
dzieję, że uda się obecnym właścicielom przywrócić dawny 
splendor Widokowi, a wymarzone ścieżki rowerowe i space
rowe poprowadzą znów w stronę historycznego, urokliwego 
miejsca w brzeskim lesie.

Małgorzata Rother - Burek
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cd. ze str. 3

Mimo trudnych lat.wojennych, kiedy to część pomieszczeń 
parafialnych zamieniło się w punkty Czerwonego Krzyża, skąd 
przesyłano pomoc dla ofiar z Polski rozrzuconych po całym 
świecie, ks. Pacherski podejmuje się trudnego zadania - przy
gotowania w 1943 roku do jubileuszu 30-lecia świątyni.

Ks. Charles Pacherski odwiedził Brzezie n/O trzykrotnie. 
W 1958r. brał udział w obchodach 15-lecia kapłaństwa nasze
go parafianina ks. misjonarza Alojzego Niedzieli. Ponownie 
gościł w Brzeziu w 1974r. gdzie odprawił sumę odpustową św. 
Anny wraz z młodym wówczas ks. Pawłem Gelnym. Ostatni 
raz odwiedził kraj w 1975 roku. Ks. misjonarz Charles Pacher
ski zmarł w Nev Hawen 11 stycznia 1977 roku. (Więcej infor
macji z życia ks. K Pacharzyny - Brzeski Parafianin 1/1993r.) 
Pozostanie w naszej parafialnej pamięci.

Ks. misjonarz Paweł Kuczera
(1910 - 1979)

W maju bieżącego roku minęła 30 rocznica śmierci ks. mi
sjonarza Pawła Kuczery.

Ks. Paweł Kuczera urodził się 1 lipca 1910 roku w Brzeziu 
n/O. Jego rodzice to Marianna i Franciszek. Pochodził z bar
dzo licznej rodziny. Studia podjął dzięki finansowemu wsparciu 
stryja Mandery. Mimo trudnych warunków finansowych ojciec 
księdza pozostawił w Brzeziu piękną pamiątkę, jest fundato
rem przydrożnego krzyża przy ulicy Brzeskiej (dziś posesja p. 
Stawinoga naprzeciw p. Cyfka)

Ks. Paweł Kuczera święcenia z rąk arcybiskupa Sapiechy 
otrzymał w 1935 roku.

Pierwsza placówka misyjna ks. Kuczery to okolice Lwowa, 
potem Wilno, gdzie zastała go II wojna światowa. Tam wprost 
z konfesjonału zabrany został do sowieckiego obozu w Kow
nie. Ślad po nim zaginął. Dzięki usilnym staraniom rodziny 
p. Szulc z Pszowa odszukany został przez Czerwony Krzyż, 
zwolniony w grudniu 1943 roku, przyjechał do rodziny w Pszo
wie. Tu rozpoczęły się kolejne prześladowania ze strony władz 
niemieckich. Pracuje jako robotnik w kopalni pod stałym nad
zorem, Mszę świętą odprawia w tajemnicy o godz. 5:00 rano, 
w takich warunkach doczekał końca wojny.

Ks. Kuczera po wojnie jest 
kapelanem Sióstr Szarytek w 
Chorzowie, później wikarym w 
kościele św. Jadwigi w Chorzo
wie.

W niedługim czasie jego 
praca duszpasterska to „Zie
mie Odzyskane” - wsie Kobiela, 
Chróścina Nyska, tam w trud
nych warunkach powojennych 
pełni funkcję proboszcza a jed
nocześnie „lekarza, aptekarza, 
murarza, cieśli” w jednej oso
bie.

Kolejne miejsce pracy dusz
pasterskiej ks. Pawła Kuczery to

Kraków - Klepacz, gdzie jako kapelan szpitalny Kliniki Aka
demii Medycznej przy ul. Kopernika, da się poznać jako „ten, 
który pracuje 24 godziny na dobę”.

Umiera nagle w maju 1979 roku. Pochowany został w 
Krakowie we wspólnym grobowcu Księży Misjonarzy w Krze
szowicach. Życie i działalność ks. misjonarza przedstawiono 
w Brzeskim Parafianinie 1/1994r.

Mimo trudnej, pracowitej drogi kapłańskiej ks. Paweł Ku
czera znajdował czas by wielokrotnie odwiedzić Brzezie ze 
względu na liczne skoligowacenia rodzinne. Trzydziesta rocz
nica śmierci ks. misjonarza niech będzie dodatkową okazją 
przybliżenia Jego postaci i objęcia modlitewną pamięcią księ
dza rodem z Brzezia n/O.

Ks. Izydor Myśliwiec
(1916 - 1962)

Droga do kapłań
stwa ks. Izydora My
śliwca stanowić może 
doskonały scenariusz 
wojennych losów 
ówczesnego pokolenia 
Polaków.

Ks. Izydor Myśli
wiec urodził się 4 kwiet
nia 1916r. w Brzeziu 
n/O. Rodzice księdza 
to Jan i Konstantyna 
z d. Miczajka.

Ślub rodziców 
księdza, państwa My
śliwiec ma w Brzeziu
symboliczną wymowę
- stanowili bowiem 
ostatnią parę, która 
sakrament małżeństwa 

r'K przyjmowała w starym 
drewnianym kościółku, 

■kW który widzimy na wi
niecie Brzeskiego Parafianina, mimo, iż obecna świątynia była 
już prawie gotowa do poświęcenia.

Ks. Izydor pochodził z licznej rodziny, miał 8 braci i 2 sio
stry. W 1936 roku ukończył Niższe seminarium OO Francisz
kanów w Kobylinie i wstąpił do nowicjatu. Niestety niemieckie 
władze zlikwidowały zakład, a młody nowicjusz znalazł się w 
więzieniu. Po zwolnieniu pracował w Cukrowni Racibórz. Stąd 
wojna pognała go przez Niemcy, Francję, Hiszpanię do wię
zienia w Barcelonie a stamtąd do Szwecji (Glasgow). Korzy
stając z opieki PCK rozpoczął w Anglii studia teologiczne, tam 
też przyjął święcenia kapłańskie 27 stycznia 1947 roku.

We wrześniu 1947 powrócił do Polski. Późną jesienią 
tegoż roku odbyła się Msza prymicyjna w naszej parafii.

Ks. Izydor Myśliwiec pełnił obowiązki wikariusza w Orze- 
powie, Zawodziu, Dąbrówce Wielkiej, w Godowie.

Warto wspomnieć temat pisanej przez Niego pracy 
proboszczowskiej - „Historia parafii Brzezie n/Odrą”.

Po napisaniu pracy i zdaniu egzaminu w roku 1956 został 
mianowany wikariuszem - ekspozytem w Gołkowicach. Dzięki 
Jego staraniom w 1957r. parafia w Gołkowicach uzyskała usa
modzielnienie, a ks. Izydor został pierwszym kuratorem tejże 
parafii św. Anny. Wybudował tam również plebanię oraz dom 
dla sióstr parafialnych. Ukochanie pracy w każdej formie było 
Jego żywiołem. Zmarł niespodziewanie w 15 roku swego ka
płaństwa 2 sierpnia 1962r. w święto Matki Boskiej Anielskiej.

Postać ks. Izydora Myśliwca ukazana została przez ks. Jó
zefa Kurpasa w Gościu Niedzielnym z 18 listopada 1962 roku, 
zaś Brzeski Parafianin przedstawia postać naszego zacnego 
parafianina śp. ks. Izydora Myśliwca w numerze 4/1994r.

Pozostanie w naszej parafialnej pamięci.
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Ks. misjonarz Alojzy Niedziela
(1919-2004)

Ks. Paweł Gelny
(1935- 1998)

Ks. misjonarz Alojzy Niedziela urodził się 12 kwietnia 1919 
ł-oku w Raciborzu jako syn Jana i Anastazji z d. Żgoll. Po III 
Powstaniu Śląskim rodzina przeniosła się do Brzezia n/O. 
Ks. Alojzy szkołę podstawową rozpoczął w Brzeziu n/O, 
w latach 1930-34 uczęszcza do Gimnazjum Ks. Misjonarzy 
w Krakowie, zaś od 1934-38 w Wilnie zdobywa maturę i składa 
śluby zakonne. W latach 1938-43 odbywa studia teologiczne 
i filozoficzne w Krakowie zdobywając tytuł magistra na Uniwer
sytecie Jagiellońskim.

Od 1943 do 1960 roku pełni obowiązki duszpasterskie 
w Warszawie w znanym nam wszystkim Kościele św. Krzy
ża, prowadząc między innymi Chór Świętokrzyski. Przez ks. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego powołany został do pracy 
w Wydziale Duszpasterskim przy Kurii Warszawskiej jako kie
rownik duszpasterstwa dla świata artystycznego, pełnił rów
nież funkcję sekretarza komisji audycji religijnych przy Polskim 
Radiu. Setki prowadzonych rekolekcji w całym kraju, muzyka i 
młodzież to główna pasja Jego duszpasterskiej działalności.

Jako kapelan brał udział w Powstaniu Warszawskim, 
więziony na Pawiaku, po wojnie zaś po aresztowaniu ks. Kar
dynała Stefana Wyszyńskiego i biskupa Baraniaka zostaje 
również aresztowany. Przebywa w więzieniu od 1953 do 1958 
roku. Wspomnienia z tamtych lat zostały opisane w Brzeskim 
Parafianinie 4/1993r.

W latach 1960-67 pracował w Tarnowie, zaś od 1967 aż do 
śmierci pełnił obowiązki duszpasterskie w Kościele ks. Misjo
narzy w Krakowie. Zmarł pięć lat temu 27 listopada 2004 roku. 
Pochowany został w Grobowcu Księży Misjonarzy na cmenta
rzu Rakowickim w Krakowie.

Mimo 85 lat, 
śmierć ks. mi
sjonarza Alojze
go Niedzieli była 
zaskoczeniem
- jeszcze bowiem 
11 listopada w 
Święto Niepodle
głości był jak co 
roku w Warsza
wie i osobiście 
odebrał zaszczyt
ne wyróżnienie
- Medal i Dyplom 
Honorowy Kawa
lera Orderu Polo
nia Mater Nostra 
Est. Pozostał rów
nież wartościowy 
film z okresu II 
wojny obrazujący 
historyczną scenę 
rozgrywającą się 

w Kościele św. Krzyża z udziałem naszego zacnego parafiani
na ks. Alojzego. Film „Serce Chopina” godny polecenia.

Ks. misjonarz przez cały życie mocno był związany z brze
ska parafią, prawie co roku gościł w Brzeziu, szczególnie 
w okresie Odpustu św. Anny. Obejmijmy ks. Alojzego naszą 
modlitewną pamięcią - odszedł od nas jako ostatni z księży, 
Których wydała parafia w Brzeziu.

Jak wspomniano na wstępie pół wieku wkrótce mija od 
ostatnich święceń kapłańskich w brzeskiej parafii.

25 czerwca 1961 roku, z rąk ks. bpa Herberta Bednorza 
w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach święcenia kapłań
skie otrzymał ks. Paweł Gelny. Mszę św. prymicyjną odprawił 
w naszym kościele parafialnym 27 czerwca i przez cały mie
siąc posługiwał w parafii zastępując ks. proboszcza Alfreda 
Wołowczyka.

Ks. Paweł Gelny urodził się 27 mają 1935 roku w Brzeziu 
n/Odrąjako syn Adolfa i Doroty z d. Lenort.

Miał dwóch braci i siostrę. Szkołę podstawową ukończył 
w Brzeziu w 1945 roku. W latach 1949-55 pracował jako 
nauczyciel w Budziskach, po czym wstąpił do Śląskiego 
Seminarium Duchownego w Krakowie, które ukończył w 1961 r. 
przyjmując święcenia.

Pierwszy dekret 
wikarego otrzymał 
do parafii Pyrzowice. 
Obowiązki duszpa
sterskie pełnił w bar
dzo wielu parafiach, 
a mianowicie: Cze
chowicach - Dziedzi
cach, Bielszowicach, 
Pstrążnej, Piekarach 
- Szarleju, Mysło
wicach, Goczałko
wicach, Tychach, 
Chwałowicach. Od 
1988 roku pełnił 
obowiązki duszpa
sterskie w parafii św. 
Krzyża w Siemiano
wicach, gdzie obcho

dził piękny jubileusz 35-lecie kapłaństwa. Z tej okazji również 
Brzeski Parafianin złożył najlepsze życzenia naszemu kapła
nowi (czytaj B.P. Nr 5/1996)

22 września1996r. ks. Gelny w naszym kościele parafial
nym, w dniu odpustu ku czci św. Apostołów Mateusza i Ma
cieja, odprawił dziękczynną Mszę św. za lata swej posługi 
kapłańskiej. W uroczystości brał udział również ks. misjonarz 
Alojzy Niedziela.

Niezbadane są wyroki Boże, tenże sam ks. misjonarz Aloj
zy Niedziela w niespełna dwa lata później odprawił Mszę św. 
pogrzebową śp. ks. Pawła Gelnego.

Było to 22 kwietnia 1998 roku.
Ks. Paweł Gelny zmarł 19 kwietnia 1998r. w Siemianowi

cach. W nabożeństwie pogrzebowym w kościele św. Krzyża w 
Siemianowicach udział wziął ks. infułat Stefan Cichy, ponad 
50 kapłanów, rodzina zmarłego, liczni zgromadzeni parafianie. 
Po Mszy św. odprowadzono ciało zmarłego do samochodu, 
który przewiózł trumnę do kościoła parafialnego w Brzeziu 
n/Odrą, jak wspomniano Mszę św. odprawił ks. Alojzy Niedzie
la. 23 kwietnia odbył się pogrzeb ks. Pawła Gelnego (czyt. 
B.P. Nr 3/1998). Ksiądz Gelny spoczywa na przykościelnym 
cmentarzu naszej parafii, najmłodszy z kapłanów, którego 
wydała brzeska parafia przed prawie pięćdziesięciu laty.

Módlmy się za wszystkich zmarłych kapłanów z prośbą 
o nowe powołania z naszej parafii.

Małgorzata Rother - Burek
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ZYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
W bliskości z Siostrą Dulcissimą

Z pewnością w nadchodzącym Roku Pańskim 2010 w każdej 
brzeskiej rodzinie zawieszony zostanie kalendarz wydany z okazji 
przypadającej 100 rocznicy urodzin Sługi Bożej S.M. Dulcissimy.

Pięknie ilustrowa
ny kalendarz przed
stawia wybrane fakty 
z życia Siostry, jak 
również ważniejsze 
wydarzenia z 10 lat 
trwającego procesu 
beatyfikacyjnego.

Patrząc na ka
lendarz nasze myśli 
obejmują również 
brzeski klasztor,
działalność i posługę 
wszystkich naszych 
Sióstr, które w bieżą
cym roku obchodzą 
doniosłe rocznice. 
Mija 155 lat od zało
żenia Zgromadzenia 
Sióstr Maryi Niepo
kalanej przez Sługę

Bożego Jana Sznaidera oraz 80 rocznica założenia Katowickiej 
Prowincji SMN.

Ta ostatnia ma dla brzeskiej parafii podwójne znaczenie 
- wiemy bowiem, że klasztor w Brzeziu n/O stał się wówczas, 
na kilka lat, Domen Prowincjalnym tejże pierwszej, polskiej pro
wincji SMN, zaś pierwszym kuratorem polskiej prowincji został 
późniejszy arcybiskup Józef Gawlina, którego tablicę pamiątko
wą widzimy na brzeskim klasztorze.

8 grudnia w naszym klasztorze dziękowano Bogu za lata 
posługi w naszej parafii, zaś 12 grudnia S. Przełożona Paulina 
uczestniczyła w uroczystościach jubileuszowych w Katowicach.

Dołączamy podziękowania za lata ofiarnej posługi w naszej 
parafii z prośbą o modlitwę w naszych parafialnych intencjach 
za wstawiennictwem Sługi Bożej S.M. Dulcissimy.

Redakcja

Kolęda 2009-2010
29.XI 2009 - niedziela - godz. 14.00

- ul Fiołkowa
- ul. Tulipanowa

06.XII 2009 - niedziela - godz. 14.00 - ul. Stawowa
- ul. Handlowa i ul Nad Potokiem

12. XII 2009 - sobota - godz. 14,00
- ul. Malinowa i ul. Sadowa
- ul. Jagodowa

13. XII 2009 - niedziela - godz. 14.00
- ul. Wiśniowa

2O.XII 2009 - niedziela - godz. 14.00
- ul. Po Lipami
- ul. Gawliny, od początku

27. XII 2009 - niedziela - godz. 14.00
- ul. Brzeska od ul. Pogrzebieńskiej do pp. Laba;
- ul. Pod Lasem, Nieboczowska i Brzeska do 
ogródków;

28. XII 2009 - poniedziałek - godz.14.00
- ul. Sosienkowa od końca i Olszynowa;
- ul. Jagielnia i Akacjowa;

29. XII 2009 - wtorek - godz. 14.00
- ul. Brzeska od pp. Zychma do Raciborza i Torowa;
- ul. Wygonowa od końca;

30. XII 2009- środa - godz. 14.00
- ul. Pogwizdowska od końca;
- ul. Widokowa i Pod Widokiem;

2.1 2010 - sobota - godz.. 14.00
- ul. Dębiczna od końca;
- ul. Brzeska 12,10 i 2 oraz ul. Za Dębiczem;

3.1 2010 - niedziela - godz. 14.00
- ul. Wiatrakowa od początku do pp. Orc;(Poziomkowa)
- ul. Wiatrakowa od pp. Orc do końca;

4.1 2010 - poniedziałek - godz. 14.00
- ul. Rybnicka od pp. Błaszczok i ul. Świerkowa;

5.1 2010 - wtorek - godz. 14.00
- ul. Bitwy Olzańskiej od początku do pp. Gierszewski;
- ul. Kobylska od końca;

6.1 2010 - środa - godz. 14.00
- ul. Pogrzebieńska od ul. Brzeskiej do pp. Staniek;
- ul. Pogrzebieńska od pp. Świerczek do pp. Botorek;

7.1 2010 - czwartek - godz. 14.00
- ul. Gajowa od końca i ul. Mandrysza

8.1 2010 - piątek - godz. 14.00
- ul. Pogrzebieńska od pp. Fiołka i Cymerman do 
końca i ul. Gliniana;

9.1 2010 - sobota - godz. 10.00 - ul. Myśliwca od początku.

Ks.Proboszcz
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