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Niech świąteczny czas Bożego 
Narodzenia odnowi Waszą radość 

i nadzieję. Przychodzący Jezus 
chce zamieszkać w sercu każdego 

z nas - niech znajdzie te serca 
czyste i otwarte.

Niech będzie to czas potrze
bnego wypoczynku i pięknych 

spotkań z bliskimi, 
fc., A nadchodzący Nowy Rok niech 

przyniesie każdemu z nas wiele 
Bożego błogosławieństwa.

ios;



ks. biskup odwiedził brzeską szkołę,

Wizytacja kanoniczna parafii
Miesiąc listopad 201 Or. dla Parafii św. Apostołów Mateusza 

i Macieja w Brzeziu n/Odrą przybrał charakter wyjątkowy. 
Wdniach 13-14 listopada odbyła się wizytacja kanoniczna parafii, 
którą przeprowadził Ks. Biskup Józef Kupny. Duchowe 
przygotowanie wiernych do wizytacji poprzedziły trzydniowe 
rekolekcje, które prowadził ks. dr Krzysztof Kmak z Katowic 
w dniach od 7-9 listopada. Od kilku miesięcy trwały również 
przygotowania naszej młodzieży do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania.

W ramach wizytacji kanonicznej już 1 października 201 Or. 
gdzie spotkał się 
z nauczycielami 
i wychowawcami. 
W sobotę
13 listopada 
o godz. 16.00 
odbyło się 
w klasztorze SMN 
spokanie 
ks. biskupa 
z ministrantami 
i grupą Dzieci 
Maryi, zaś o godz. 
16,30 
z ks. biskupem 

spotkali się kapłani dekanatu pogrzebieńskiego.
O godz. 17,00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. podczas 

której udzielono sakramentu bierzmowania. Sakrament przyjęło 
26 naszych młodych parafian, których nazwiska poznaliśmy już 
w poprzednim numerze „ Brzeskiego Parafianina”.

Delegacja młodzieży przygotowującej do bierzmowania 
w pięknych słowach przywitała ks. biskupa prosząc 
o udzielenie sakramentu . Słowa powitania w imieniu całej 
parafii wypowiedziane zostały przez przedstawicieli Rady

Duszpasterskiej
- państwa Eugenii 
Błaszczok
i Mariana Gawliczka.

Podczas homilii 
ks. biskup
Józef Kupny 
w prostych lecz 
wymownych 
słowach zwrócił 
się do młodzieży 
i zebranych mówiąc 
o znaczeniu 

sakramentu bierzmowania w życiu chrześcijanina. Słowa 
ks. biskupa wzmacniające wiarę w szczególną moc Ducha 
Świętego, jednocześnie podkreślały zobowiązania do szerzenia 
wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej w swoim życiu 
codziennym. Młodzież dziękując za dar bierzmowania ofiarowała 
także piękny zielony ornat mszalny dla parafii a świadkowie 
bierzmowanych zapewnili stałą pamięć i troskę wobec 
bierzmowanych. Po zakończeniu Mszy św. Zaprezentowana 
została krótka wizualizacja zatytułowana „ Brzezie moje życie” 

przygotowana przez p. Krzysztofa Burka, 
zaś
p.Waldemar 
Ś w i e r c z e k 
zaśpiewał, zawsze 
poruszająca serce 
"Arkę”.

O godz.
18,30, sobotni 

-j dzień wizytacji 
I kończyła kolacja 

■ na probostwie, 
II 4 podczas której 

ks. biskup spotkał się z Radą Duszpasterską
W niedzielę, 14 listopada o godz. 10,30 rozpoczęła się Msza 

św. Pontyfikalna odprawiona w intencji wszystkich parafian, 
którą uświetnił swoim śpiewem Chór parafialny.

Po Mszy św. ks. biskup udzielił błogosławieństw milusińskim, 
naszym małym dzieciom, które przybyły licznie wraz z rodzica
mi. Wiele serdecznych słów z ust ks. biskupa padło podczas 
spotkania z członkami chóru prowadzonego przez Aleksandrę 
Gamrat.

Po obiedzie ks. biskup odwiedził i modlił się przy grobach 
pochowanych na placu kościelnym kapłanów oraz przy 
sarkofagu Sługi Bożej S.M. Dulcissimy. Potem wraz z naszym 
ks. proboszczem Kazimierzem udał się na cmentarz parafialny, 
by tam, pod krzyżem modlitwą ogarnąć wszystkich zmarłych.

Po powrocie, na 
probostwiespotkałsię 
z państwem 
Małgorzatą i Florianem 
Burek, redaktorami 
„Brzeskiego 
Parafanina”, pisma 
historyczno-religijnego, 
które od 18 lat wyda
wane jest w naszej 
parafii.

Czas wizytacji kanonicznej był przeżyciem radosnym a zarazem 
bardzo podniosłym dla całej parafii, ale o godz. 14,30 trzeba 
było ks. biskupa pożegnać. Ks. Biskup Józef Kupny kończąc 
wizytację kanoniczną parafii zapewnił o modlitewnej pamięci, 
a my też modlitwą pragniemy się odwdzięczyć.

m/

Zdjęcia: Ireneusz Burek, Raciborskie Media. Wydawca Brzeskiego 
Parafianina.

Nowe fundacje 
w kościele

W bieżącym roku wystrój naszej 
świątyni został ubogacony nowym 
witrażem z wizerunkiem świętej 
Barbary. Witrażjest darem naszych 
górników, poświecony został 
11 kwietnia po mszy świętej.

Majestatu dodają trzy nowe, 
piękne żyrandole. Pierwszy ufun
dowany został przez rodzinę 
państwa Stefanii i Karola Fiolka. 
Pan Karol jest również wykonawcą 
lampy podsufitowej, która oświetla 
prezbiterium.

Ofiarodawcami kolejnego żyrandola są państwo Hildegarda 
i Józef Świerczek. Trzeci żyrandol zawisł w naszej świątyni 

przed wizytacją biskupią jako 
dar parafian, aby w pełni 
oświetlić kościół na czas 
wizytacji.

W bieżącym roku do głównych 
prac remontowych należy 
odnowienie elewacji wieży 
kościelnej wraz z wymianą 
wieżowych okien i remont 
generalny wieżowego zegara.

Wszystkim ofiarodawcom 
i wykonawcom - serdeczne 
Bóg zapłać
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Wrocław w hołdzie Koło Emerytów i Rencistów
W dniach 24-25 września 201 Or. odbyła się we Wrocławiu

dwudniowa sesja naukowa pt. "Johannes Schneider
wrocławski działacz społeczny XIX 
wieku i świadek na nowe czasy”.

Podczas sesji odsłonięta 
i poświęcona została tabli
ca pamiątkowa podkreślająca 
zasługi ks. Sznajdera w tworzeniu 
pierwszych schronisk dla 
dziewcząt służących i kobiet. 
W uroczystości odsłonięcia udział 
wzięli przedstawiciele władz miasta 
Wrocławia.

Ks. Jan Sznajder jako działacz społeczny Założyciel Zgro
madzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, dziś Sługa Boży jest 
nam w parafii znany dzięki Siostrom Maryi, które od 1917 roku 
posługują w naszej parafii, a a głównie przez postać Sługi Bożej 
SM. Dulcissimy, duchowej córki ks. Sznajdera.

Z radością przyjęłam zaproszenie do udziału w sesji 
i wysłuchania interesujących wystąpień znanych naukowców 
z kraju i zagranicy, zarówno osób duchownych jak 
i świeckich. Ukazana została droga życiowa Ks. Sznajdera oraz 
trwający i stale aktualny charyzmat Zgromadzenia Sióstr Maryi

W dniu 10.03.201 Or na spotkaniu wszystkich osób zainteresowanych 
powstaniem w naszej dzielnicy Koła Emerytów i Rencistów z Zarządem 
Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Raciborzu z siedzibą przy ul. Staszica 27.

fot. arch. Nowiny Raciborskie

Niepokalanej.
W uroczystościach wrocławskich brali udział również przed

stawiciele naszej parafii - Katarzyna Świerczek, Irena Czekała, 
państwo Lucja i Kazimierz Nowak oraz przewodniczący Rady
Parafialnej Marian Gawliczek.

Sesja naukowa oraz uroczystości z tym związane kończył
wieczór integracyjny, w którym 
udział wzięli m. in. mieszkańcy 
DPS-u „Domu św. Notburgi” 
z Raciborza prowadzonego przez 
SMN. Występy przyjęto z dużym 
uznaniem.

Zarówno sesja naukowa jak i uro
czysta Msza św. w kościele Maryi 
Panny na Piaskach, gdzie znajduje
się grób ks. Sznajdera stanowiła

wielką modlitewną prośbę o beatyfikację Sługi Bożego Jana 
Sznajdera, a w naszych intencjach również

Na zdjęciu ks. Alojzy Drozd - postulator w procesie beatyfikacyjnym SM. 
Dulcissimy, SM. Paulina Szczepańczyk - cursor w procesie oraz 
red. „Brzeskiego Parafianina”podczas odsłonięcia tablicy.

Małgorzata Rother- Burek

W drodze głosowania wybrano Zarząd naszego dzielnicowego Koła, 
w składzie: Polak Roman przewodniczący, Stawinoga Alojzy zastępca, 
Cichy Bernadeta sekretarz, Cuber Aniela skarbnik, Gawliczek Gerard 
członek zarządu

Do chwili obecnej w Związku jest 35 osób posiadających legitymacje 
członkowskie. Każdy członek koła uprawniony jest do 7% zniżki za za
kupione leki i inne specyfiki w Aptekach „Pod Różami”.Ponadto każda 
osoba zrzeszona w Związku może korzystać z wczasów w dostępnej 
cenie i atrakcyjnych miejscach , organizowanych wycieczkach 
oraz spektaklach. Związek mimo krótkiego czasu istnienia do chwili 
obecnej zorganizował dwie wycieczki, piknik, oraz brał udział w festynie 
urządzanym przez Oddział Rejonowy w Szymocicach, gdzie oprócz 
loterii fantowej były sprzedawane pyszne ciasta upieczone przez nasze 
Panie. Natomiast w dniu 16.11,2010r zorganizowano Dzień Seniora 
.który rozpoczął się mszą św. w intencji wszystkich emerytów, rencistów 
i ludzi starszych z naszej dzielnicy.

Spotkanie odbyło się jak zwykle w naszej „Finezji”, które rozpoczęło 
się występem Absolwentów Operetki Gliwickiej. Swoją obecnością 
zaszczycili nas nasi księża Ks. proboszcz Kazimierz Kopeć oraz 
ks. Józef Gawliczek. Ks. Proboszcz przemówi) do zebranych i zachęcił 
do brania udziału w tego typu spotkaniach ,aby nie izolować się od 
ludzi i spędzać dni w samotności ,a wręcz przeciwnie wychodzić do ludzi 
i spędzać miłe chwile. Dwie osoby z naszego Koła w roku bieżącym 
obchodziły 70-rocznicę urodzin tj. pani Hildegarda Świerczek oraz pan 
Werner Błaszczok.

Zarząd Koła przygotował dla Jubilatów skromne paczki z łakociami, 
złożył życzenia zdrowia oraz wszystkiego dobrego na dalsze lata 
od wszystkich zebranych. Spotkanie to było z poczęstunkiem, ciasta 
zostały upieczone przez nasze Panie a „gorące danie” zostało 
przygotowane przez kucharki z Finezji. Przy akompaniamencie pana 
Waldemara Świerczka zebrani emeryci bawili się do późnego wieczoru. 
Zarząd Koła w Brzeziu zaprasza wszystkich zainteresowanych 
do zapisywania się do naszego Związku, aby kilka razy w roku spotkać 
się, pośpiewać i zatańczyć jak tylko jeszcze na to zdrowie pozwala.

Zapraszamy

Aniela Cuber

20 lipca 201 Or. w wieku 78 lat, odeszła od nas 
do wieczności, śp. Aniela Skrzypiec, która 
przez 31 lat była gospodynią ks. proboszcza 
KazimierzaKopciawparafiachŻory-Osiedle, Marklowice 
i ostatnio przez 8 lat w Brzeziu n/Odrą. Za udział 
w Jej pogrzebie i ofiarowane Msze św. Wiernym 
dziękuje - Ks. Proboszcz i Jej Rodzina.

Ostatnie pożegnanie
29 listopada 201 Or. w wieku 90 lat, zmarła sp. Klara 

Myśliwiec.11 sierpnia tego roku obchodziła swoje 90. 
urodziny, przyjmując życzenia od córek oraz ich rodzin, 
przyjaciół i znajomych. Dziś swoją Matkę, Babcię 
i Prababcię żegnają córki Ingrid Hildegarda i Eugenia 
z rodzinami, w tym ośmioro wnuków i dwanaścioro 
prawnuków. Pozostanie w modlitewnej pamięci.
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Święta
w gronie seniorów i jubilatów 50-lecie ślubów zakonnych

W 25. Rocznicę sakry biskupiej Metropolity 
Katowickiego abpa Damiana Zimonia - któremu 
i my parafianie Brzezia n/Odrą składamy najszczersze 
życzenia - został wydany piękny pamiątkowy album 
zatytułowany „Głośmy Chrystusa zmartwychwstałego”.

Spójrzmy na słowa wstępu do tegoż albumu : „Dwa
dzieścia pięć lat, to dużo czasu. To ponad dziewięć 
tysięcy dni. A w każdym coś się wydarzyło. Są dni, w któ
rych dzieje się niewiele, ale są i takie, które swoją treś
cią mogłyby obdzielić innych. Jak to wszystko objąć? (...)" 

Takich słów chciałoby się również użyć w chwili 
przedstawienia dzisiejszych Jubilatów oraz najstarszych 
mieszkańców naszej parafii; bo jak tu zliczyć tysiące 
przeżytych dni, życiowych zdarzeń, chwile smutku i radości?

Zaskakuje nas teraźniejszość, zaskakują niezapisane 
jeszcze dni przyszłości, ale zaskakuje nieraz i przeszłość.

Wsłuchującsięwewspomnienianaszychdostojnych seniorów 
jakże często z perspektywy przeżytych lat wyłaniają się obrazy 
i zdarzenia, które nagle przybierają innat barwę, inny odcień, 
to co w Ich życiu nieraz było najtrudniejsze, niezrozumiałe po 
latach okazuje się wartością najcenniejszą, a nawet radością.

Życzymy aby takich dobrych wspomnień 
w Ich życiu było jak najwięcej, a Boże Dzieciątko 
ogarniało Ich swoim ciepłem na dalsze, długie lata.

Ks. Proboszcz i Redakcja

60 - lecie ślubów zakonnych

Jubileusz 60-lecia ślubów 
zakonnychSiostryAnnyzbiega 
się z 85 rocznicą. Jej urodzin.

Parafianie wrazzSiostrądzię- 
kowali Bogu za 60-lecie podczas 
Mszy św., w niedzielę 5 września, 
a w niedzielę 10 października 
odprawiona została Msza 
św. w intencji S. Anny z okazji 85. 
urodzin od chóru parafialnego, 
który swoim śpiewem ubogacił 
uroczystość.

Siostra Anna Grygier
urodziła się 10.10.1925r. Ćwiklicach pow. Pszczyna. Myśli 
o wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej 
zrodziły się podczas wojny. Po zdobyciu wykształcenia jako 
wychowawczyni przedszkola, w dniu 11.01.1946r. wstąpiła do 
zakonu. U sióstr Urszulanek w Rybniku, już jako kandydatka, 
ukończyła Liceum Gospodarcze. Obłuczyny odbyły się 
28.08..1948r. Nowicjat odbyła w Poznaniu . Po złożeniu 
ślubów czasowych pracowała w Mieszkowie, w Katowicach 
i Ryczywole, skąd przybyła do Brzezia n/Odrą. Stąd
S. Anna przeniesiona została do Nieboczów jako przełożona 
tamtejszego klasztoru. W roku 1967 została przeniesiona, tym 
razem na 20 lat, znów do Ryczywołu, by stamtąd w roku 1987 
powrócić do Brzezia. Tu u nas pełni swą posługę już 23 lata. 
Wszyscy parafianie znają i szanują naszą siostrę. 60 lat życia 
zakonnego S. Anny to posługa pielęgniarska, katechetyczna 
i organistowska. My znamy siostrę głównie jako organistkę 
i prowadzącą naszą scholę parafialną.

Podziwiając ofiarność Siostry, Jej zaangażowanie, mimo 
sędziwego wieku, dziękujemyżyczącBożego Błogosławieństwa, 
wielezdrowia i wytrwałości wdalszymżyciu osobistymi zakonnym.
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Siostra Ambrozja przebywa 
w naszym klasztorze SMN od 2000 
roku. S. Ambrozja Świąder ur. się 
23.10.1932r. w Stefanowie - parafia 
Studzianna nad Pilicą. Jej rodzice to 
Stanisława i Piotr, w domu było dzie
więcioro rodzeństwa.

Do Zgromadzenia SMN wstąpiła 
siostra w 1957 roku, chociaż zamiar 
ten nosiła w sercu od 17 roku życia, jednak śmierć ojca 
pokierowała inaczej Jej zamiary życiowe.

Obłuczyny odbyły się w 1958 roku zaś pierwsze śluby 
zakonne złożyła w 1960 roku. 35 lat życia zakonnego spędziła 
w Domu Prowincjalnym w Katowicach, pracując w kuchni. 
W roku 1982 przeniesiona została do diecezji zielonogórsko- 
pomorskiej do rezydencji w Domu Biskupim pełniąc funkcję 
przełożonej sióstr, które prowadziły dom i kuchnię w rezydencji. 
Tam pracowała 18 lat. Siostra Ambrozja z rozrzewnieniem 
wspomina ważne wizyty, szczególnie przygotowania do 
odwiedzin Ojca św. Jana Pawła II. Pozostały zdjęcia 
i wspomnienia.

Wieloletni pobyt w poszczególnych placówkach świadczyć 
może niezbicie o wiernej, oddanej służbie, która zdobyła Jej 
szacunek i wdzięczność.1 sierpnia 2010 roku w Katowicach 
odbyły się uroczystości z okazji 50-lecia ślubów zakonnych, 
w których uczestniczyła wraz z Siostrą Aurelią.

Pięknie brzmią słowa S. Ambrozji: "gdybym jeszcze raz 
wybierała drogę życiową - wybrałabym to samo 
Zgromadzeniej.. .jjednocześnie dziękując Bogu, za wszystkich 
ludzi, których spotkałam w życiu i wiele Im zawdzięczam”

Życzymy Siostrze dalszych lat w zdrowiu, Bożego 
Błogosławieństwa i kolejnych pięknych jubileuszy.

Siostra Aurelia Górecka A wszystko zaczęło się od 
Studziannej, gdzie jako młoda 
dziewczyna bywała na tradycyjnych 
odpustach zapatrzona w Siostry 
Maryi, które tam posługiwały.

Do Zgromadzenia SMN wstąpiła 
w 1957 roku, w 1958 obłuczyny 
i nowicjat w Brzeziu n/Odrą wraz 
z Siostrą Ambrozją, a w tym roku 
wspólnie świętowanie 50-lecia życia 
zakonnego.

Siostra Aurelia urodziła się 6 stycznia 1935 r. w Mścichowie, 
koło Radomia. Ojciec Władysław, matka Józefa. W rodzinie 
było jeszcze dwóch braci i dwie siostry. Koleje Jej życia 
zakonnego rozpoczęły się w Bydgoszczy, gdzie pracowała 
w przedszkolu, które prowadziły SMN. Później przez 13 lat 
służyła w Ryczywole, gdzie spotkały się z S. Anną, która tam 
przebywała przez 8 lat. Teraz w Brzeziu spotkały się znowu po 
latach.

Kolejne etapy w życiu zakonnym S. Aurelii to Gorzów, 
Mie-szków koło Jarocina i znów Gorzów, tym razem w Domu 
Biskupim „na 30 stycznia”. Od 1978 roku, przez 30 lat, praco
wała w Studziannej skąd w maju 2008 roku przybyła do 
naszego brzeskiego klasztoru. Na wszystkich placówkach 
prócz prac domowych posługiwała głównie w zakrystii, dziś 
w modlite-wnym skupieniu obejmuje wszystkie miejsca 
i spotkanych ludzi, których spotkała w ciągu 50 lat swego życia 
zakonnego. Życzymy Siostrze wiele zdrowia i Bożych Łask na 
dalsze lata w służbie Bogu i ludziom.



Pani Zofia Krybus urodziła się 
18 listopada 1919 roku, w tym roku 
obchodziła swoje 91 urodziny.

Najserdeczniejsze życzenia dla Mamy, 
Babci Prababci przesyłają synowie 
Teodor i Roman oraz córka Łucja wraz 
z rodzinami; w tym pięcioro wnuków 
- Krzysztof, Adam, Dominika, Monika, 
Barbara, a prawnuczek Kevin mocno 
całuje. Dostojnej Jubilatce wiele dalszych 
lat w zdrowiu, Bożego Błogosławieństwa 
życzą krewni, znajomi. Do życzeń 
dołączają parafianie.

Siostra Anzelma Wojtkowska
S. Anzelma - Czesława Wojtkow

ska 19 maja obchodziła swoje 85-te 
urodziny, ajuż w przyszłym roku świę
tować będzie 55. Rocznicę ślubów 
zakonnych. Do Zgromadzenia SMN 
wstąpiła 17.12.1952 r. Profesję złożyła 
w Katowicach w 1956 r.. Po złożeniu 
ślubów zakonnych pełniła służbę w 
Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopol
skim. Później był Kraków i Częstochowa 
gdzie przygotowywała się do matury.

Wiele wspomnień wiąże Siostra także z pobytu 
w parafii św. Józefa w Świętochłowicach -Zgodzie, skąd pochodzi 
S.M. Dulcissima. Kolejny etap drogi zakonnej to znowu 
Gorzów Wielkopolski i praca w Sądzie Biskupim.

W latach 1972 -78 S. Anzelma pełniła funkcję Przełożonej 
Prowincjalnej w Katowicach. Następne lata to Studzianna, gdzie 
spotkała się z pracującą tam s. Aurelią. Później S. Anzelma 
służyła w Domachowie skąd w 2002 roku przybyła do naszego 
klasztoru.

Dziś parafianie znają dobrze S. Anzelmę, która obsługuje 
kaplicę naszego klasztoru: zaś 85. Urodziny Siostry, oprócz 
złożenia najlepszych życzeń na dalsze lata, pozwalają poznać 
bogate koleje życia zakonnego Drogiej naszej Siostry. Szczęść 
Boże I

25 września tego roku pani 
Aniela Linhard obchodziła swoje 
90-urodziny, w tym też dniu podczas 
Mszy św. dziękowała Bogu za wszelkie 
otrzymane łaski. Minęło już 13 lat odkąd 
pożegnała swego męża Stanisława 
i pozostała wdową.

Szanownej Jubilatce najlepsze 
życzenia zdrowia, wszelkich Łask 
Bożych na dalsze lata przekazują 
krewni, znajomi parafianie z Brzezia, 
a w szczególności chrześniaczka,

Siostra Brygida - Barbara Patalas
11 listopada 201 Or. przybyła do naszego klasztoru Siostra

a jednocześnie opiekunka Krystyna Maroszczyk z Wodzisławia 
wraz z mężem Pawłem. Wszystkiego najlepszego!

Brygida (rodzona siostra SM Dionizji).
Witając Siostrę w Brzeziu, pragnie

my złożyć równocześnie najlepsze ży
czenia z okazji 85. Urodzin, które już 
tu w brzeskim klasztorze obchodziła 
Siostra 17 listopada.

Siostra Brygida przybyła do Brzezia 
z Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie 
ostatnio przez 27 lat pełniła funkcję 
zakrystianki.W latach 1967 -73 była 
Przełożoną Sióstr w Domu Parafial
nym w Bydgoszczy (obecnie siedziba

90. Urodziny pani Amalia Haas 
świętowała 21 lipca tego roku.

Dostojnej Jubilatce, kochanej Mamie 
najlepsze życzenia przekazuje syn 
Krystian z żoną Teresą. Drogiej Pani 
Amalii pozdrowienia i życzenia przesyłają 
brzezianie - a w szczególności dawni 
„kukiełkarze”, czytelnicy brzeskiej 
biblioteki, uczestnicy organizowanych 
przez Paniąspotkań autorskich, znajomi, 
przyjaciele - w tym również 
Rysiu z mamą Anielą.

biskupów diecezji bydgoskiej przy katedrze).
Z serca pragniemy by pobyt wśród nas w kolejnej parafii 

wpisany został jak najlepiej w kolejny etap życia osobistego 
i zakonnego Drogiej Siostry Jubilatki. Niech Pan Bóg 
Błogosławi.

Niech Pan Bóg obdarza dalszymi łaskami.

Złote Gody

W okresie Świąt Bożego Narodze
nia 90. Urodziny obchodzi Weronika 
Szlemer.

Dostojna Jubilatka urodziła się 26 
grudnia 1920 roku. Wiele Łask Bożych, 
zdrowia i błogosławieństwa życzą córka 
Celina z mężem, synowa Monika, 
kochające wnuczki Iwona
i Elwira z mężami oraz prawnuki Robert 
i Gabrysia, które ściskają mocno swoją
Prababcię. Do życzeń dla Pani Weroniki dołączają krewni,
znajomi i parafianie.

50 lat wspólnego pożycia 
małżeńskiego w tym roku 
świętowali państwo
Lidia i Ludwik Stawinoga.

Państwo Stawinoga 
zawarli ślub 17 października 
1960 r. Wychowali trzech synów 
- Stefana, Janusza i Bogdana, 
doczekali sześciu wnuków
i prawnuczki. Kochanym Rodzicom, Dziadkom i Pradziadkom 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności 
wszelkich Łask Bożych życzą dzieci z rodzinami, w tym 
oczywiście wnuki - Tomasz, Paweł, Agnieszka, Michał, 
Martin, Dominik, i prawnuczka Patrycja.

Do życzeń dla dostojnych Jubilatów dołączają krewni, 
znajomi oraz parafianie. Wszystkiego najlepszego na dalsze, 
długie lata.

Wśród świątecznych życzeń nie zapominamy o najstarszej 
naszej parafiance 93-letniej p. Juliannie Bauer, szanownych 
paniach “po 90-tce” - Antoninie Klinik, Beacie 
Kampka, Jadwidze Myśliwiec, Marcie Błaszczok 
oraz najstarszym z mężczyzn naszej parafii panu Stefanie 
Komarek, który w tym roku świętował swoje 87 urodziny.

Życzeniami pragniemy objąć wszystkich seniorów również 
naszych nowych mieszkańców Brzezia. Niech Boża Dziecina 
ogarnie wszystkich swoim ciepłem i obdarza zdrowiem na 
dalsze lata.

Iml
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90 lat Ludowego Klubu Sportowego
15 sierpnia LKS Brzezie świętował 90 - lecie swego istnienia. 

Uroczystości o godz. 12,00 rozpoczęła się, Msza .św., po której 
działacze, zawodnicy, sympatycy i zaproszeni goście przemasze
rowali na boisko.

fot. arch. LKS
Uroczystości udział wzięli min. Starosta Adam Hajduk, 

Wiceprezydent Ludmiła Nowacka, mistrz olimpijski w zapasach 
z Atlanty, a jednocześnie przew. Komisji Oświaty i Sportu przy 
Radzie Miasta - Ryszard Wolny, władze PZPN Pododdział 
Racibórz. Gościem uroczystości był również ks. proboszcz 
Kazimierz Kopeć. Odczytano list gratulacyjny przesłany przez 
Posła na sejm Henryka Siedlaczka. Były ciepłe słowa gości 
i odznaczenia - złote, srebrne i brązowe medale. Odznaczono 
również zasłużonych działaczy LZS Brzezie w osobach - Henryk 
Solich, Marian Gawliczek, Piotr Figura, Dariusz Kulikowski oraz 
Mirosław Bauer.

Rys historyczny z 90 - letniej działalności i ważniejszych 
dokonań sportowych przedstawił wiceprezes w krótkim referacie.

Ludowy Klub Sportowy Brzezie jest spadkobiercąi jednocześnie 
kontynuatorem organizacji sportowych, które tworzone były na 
tym terenie po zakończeniu I-ej wojny światowej.
To właśnie powracający z równych frontów wojennych mieszkańcy 

Brzezia mieli możliwość zetknąć się z rodzącymi się ruchami 
sportowymi za granicą i to oni są inicjatorami i założycielami 
pierwszych organizacji sportowych. Zakładano drużyny polskie 
i niemieckie, które rywalizowały ze sobą w grze w palanta, 
sportach siłowych oraz raczkującej wówczas w Polsce piłce nożnej.

Z polskich organizacji najprężniej działało Towarzystwo Gimnas
tyczne „Sokół”, którego brzeska arenda powstała 24 października 
1920 roku, dając podwaliny do dziś istniejącemu Klubowi. 
Pierwszy Zarząd Klubu ukonstytuował się 09 stycznia 1921r. 
a w jego skład weszli panowie Józef Cieślik, 
Izydor Miczajka, Alojzy Fiołka, Karol Szołtys oraz Karol Burek. 
Do czołowych działaczy tamtego okresu zaliczyć należy również 
panów Pawła Malona, Pawła Trompetę, Wiktora Weingar- 
ta, Maksymiliana Proske oraz Alojzego Machowskiego.

Z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” którego naczelnikiem 
został pan Karol Burek - aktywne do wybuchu wojny, utworzono 
sekcję polskiej piłki nożnej.

Pierwsze mecze rozegrano z drużynami Tworkowa oraz Płonii. 
Jeszcze w tym samym roku sekcja piłki nożnej oddzieliła się od 
„Sokoła” i podjęła samodzielną działalność, przyjmując kolejno 
nazwy „Diana”, KS „29”, a od roku 1936 - „Sosienka”. W 1939 
roku mało funkcjonalne boisko „u p. Proskego” zlikwidowano 
a rozgrywanie meczów przeniesiono na obecny obiekt sportowy. 
Okres II wojny światowej z przyczyn oczywistych spowodował 
przerwę w działalności klubu na kilka lat. Pod wojnie Klub 
„Sosienka” został reaktywowany i zgłoszony do rozgrywek 
piłkarskich Podokręgu Rybnik, awansując do klasy A. W 1953 
roku Klub przyjmuje nową nazwę - Zakładowy Klub Sportowy 
„Włókniarz” i odtąd działa pod opieką Zakładu Garbarskiego 
w Brzeziu. W tym czasie trzon działaczy stanowili Józef Cieślik, 
Józef Koczy, Edward Szefer, Rudolf Błaszczok, Jakub Mandrysz 
oraz Florian Mańka. Klub skupiał 77 zawodników w czterech 
drużynach - dwóch seniorskich, juniorów oraz trampkarzy.

Po kilku latach Zakład Garbarski odstąpił od patronatu 
w konsekwencji czego drużyna została zarejestrowana jako 
Ludowy Zespół Sportowy by po następnych kilku latach 

przyjąć nazwę Ludowy Klub Sportowy Brzezie. W łatach 1963 
- 1997 drużyna występowała w rozgrywkach klasy A, B oraz 
C Podokręgu Rybnik a później Podokręgu Racibórz. W tym 
czasie wysiłkiem wielu społeczników i sportowców systemem 
czynu społecznego wybudowano obecny budynek z szatniami, 
pomieszczeniami socjalnymi oraz salką gimnastyczną. 
Największe zasługi w powstaniu tego obiektu przypisać 
należy długoletniemu zawodnikowi a później działaczowi panu 
Adamowi Koczwara.

Najdłużejurzędującymprezesemklububyłp.HenrykCymerman, 
który pełnił tę funkcję w latach 1965 - 1983 czyli przez 18 łat. 
W następnych latach LKS-em kierowali p. p. Rudolf Błaszczok, 
Jan Liszka, Henryk Pacharzyna, Henryk Gajdziński, Adam Jemczura 
oraz od 2003r. Henryk Solich, zaś wiceprezesem Marian Gawliczek.

Wybrany w 2003r. Zarząd poza celami sportowymi wyznaczył 
sobie zadania inwestycyjne i remontowe. Przy wielkiej po
mocy władz Miasta udało się przeprowadzić kapitalny remont 
istniejącego obiektu, wykonać ogrodzenie całego terenu, 
zamontować miejsca siedzące dla prawie 300 osób, wykonać 
odwodnienie i izolacje fundamentów budynku oraz ustawić 
piłkochwyt za bramką.

W kadencji tego Zarządu drużyna awansowała z klasy 
C najpierw do klasy B, a następnie do klasy A. W minionym sezo
nie 2009/2010 drużyna zajęła ostatnie miejsce w tabeli i została 
zdegradowana do klasy B. Obecnie Klub zrzeszą42 zawodników 
w dwóch kategoriach wiekowych: juniorów i seniorów. Przed 
nami nowe wyzwania: wykonanie nowej płyty boiska oraz powrót 
do klasy A.

Marian Gawliczek 
PS. Życzymy naszemu Klubowi Sportowemu sukcesów i kolejnych 
pięknych jubileuszy! /ml

Maturzyści 201 Or
1. Mateusz Bożygórski 10. Mateusz Moneta
2. Żaneta Bugdoł 11. Agata Piwałek
3. Kamil Bujak 12. Jolanta Rumpel
4. Gabriela Czekała 13. Grzegorz Sekuła
5. Arkadiusz Domaradzki 14. Edyta Sochiera
6. Danuta Klinik 15. Monika Szulc
7. Dominika Koszorz 16. Andrzej Wycisk
8. Justyna Kuśka 17. Krzysztof Wyżgoł
9. Damian Łaba

Z radością odnotowujemy co roku nazwiska naszej brzeskiej 
młodzieży wkraczającej w dorosłe życie, w szczególności zaś kole
jnych maturzystów, których dalsze ambitne plany i skryte marzenia 
uskrzydlają nie tylko Ich najbliższych ale całą naszą społeczność.

Niech wyproszone łaski podczas majowej Mszy św. w Waszej 
intencji towarzyszą Wam w dorosłym życiu, a wspomnienia brze
skiej młodości niech pozostaną tak głębokie jak pisał przed laty 
z Londynu, Jan Darowski poeta z Brzezia do redakcji „Brzeskiego 
Parafianina”: „(...) aż mnie zatkało widząc na okładce to, co przez 50 
lat było samym centrum świata dla mnie, moim sakrum najświętszym, 
z którego brałem moją iskrę do twórczości zapalną: szkoła, kościół, 
stary cmentarz, klasztorj...) Widzę to po latach i czytam historię (...). 
Nie ma co, mamy być z czego dumni, gdziekolwiek jesteśmy na 
świecie”. Wszystkiego najlepszego I

/ml
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Wielka mała ojczyzna
Ogarniając myślą tegoroczne ważniejsze wydarzenia w parafii, 

naszej małej ojczyźnie nie sposób pominąć zdarzeń, które poruszyły 
każdego z nas. W kwietniowym numerze „Brzeskiego Parafianina" 
spoglądaliśmy na brzeski pomnik, tablicę z nazwiskami ofiar 
tragedii katyńskiej. Nikt wówczas nie przypuszczał, że 70-rocznica 
Katynia „pochłonie” nowe ofiary. Katastrofa polskiego samolotu pod 
Smoleńskiem z delegacją na uroczystości katyńskie, wstrząsnęła 
cały świat, okryła nasz kraj narodową żałobą. Zginęło 96 osób - 
przedstawiciele władz państwowych dowódcy wszystkich jednostek 
sił zbrojnych, dostojnicy kościelni, przedstawiciele ważnych 
urzędów, instytucji a także Prezydent Rzeczpospolitej Lech 
Kaczyński z małżonką. Słowo „Katyń” nabrało zdwojonego 
symbolu polskiej tragedii.

Rok 2010, był rokiem smutnym dla naszej Ojczyzny, gdy dodamy 
ponadto tragedię setek rodzin dotkniętych straszną powodzią, która 
przetoczyła się kilka razy przez prawie cały kraj, a której skutki 
odczuwają powodzianie po dzień dzisiejszy. Wielu spośród nas 
powróciło do smutnych wspomnień z roku 1997, kiedy to nasi bliscy 
w okolicach Raciborza walczyli z podobnym żywiołem.
W chwilach trudnych, tragicznych właściwego wymiaru nabierają 
słowa jedność, solidarność. Taki wymiar przybrały również w naszej 
parafii. Wielkość serc okazali nasi mieszkańcy podczas zbiórek 
pieniężnych dla poszkodowanych, które zbierane były dwukrotnie 
przez panie z Zespołu Charytatywnego. Wiele serca i darów 
rzeczowych odebrały również przebywające przez dwa 
tygodnie w Raciborzu dzieci w wieku 6-16 lat z zalanej 
Bogatyni.

Gdzie słyszysz śpiew tam wchodź...
Przyjęliśmy prawie za rzecz oczywistą, że ważniejsze 

uroczystości kościelne ubogaca śpiewem nasz chór 
parafialny. Trudno sobie wyobrazić okres wielkanoc
ny bez Pasji a Boże Narodzenie bez koncertu kolęd.

Warto jednak powiedzieć że z roku na rok poszerza się 
popularność naszego chóru. Wymieńmy chociaż coroczne, 
cykliczne przeglądy z jego udziałem - tegoroczna XXIV edy
cja Kolęd organizowana w ramach 100-lecia Śląskich Kół 
Śpiewaczych, w kościele NSPJ w Raciborzu, VIII edycja Fes
tiwalu Stanisława Moniuszki, XVII edycja Trojoka Śląskiego, 
XX Festiwal Pieśni Chóralnej do słów Józefa von Eichendorffa, 
w którym trzeci raz z rzędu nasz chór zajął I - miejsce. 
Udział i sukcesy podczas przeglądów i festiwa
li przyczyniają się do kolejnych wielorakich zaproszeń.

Tradycyjnie już brzeski chór koncertuje podczas 
Wieczorów Polskich autorstwa Zbigniewa Ciszka - w tym roku 
wstyczniu wieczórpoświęconyks. Konstantemu Damrotowi, zaś 
w listopadzie pamięci Abpa Józefa Gawliny oraz 
Marii Konopnickiej. W tym roku chór dwukrotnie goszczono 
w Krzyżanowicach, sierpniowy występ miał wydźwięk 
szczególny - stanowił przegląd chórów pogranicza. W maju 
dużym przeżyciem, był udział, po raz pierwszy, w nabożeństwie 
ekumenicznym w kościele Matki Bożej w Raciborzu.

We wrześniu z inicjatywy mgr Piotra Klimy, w ramach 
sesji naukowej poświęconej medycynie i farmacji na 
Śląsku, odbył się koncert muzykujących lekarzy. Wizytacja 
kanoniczna parafii była ważnym przeżyciem również dla 
naszych chórzystów, którzy nie tylko ubogacili liturgię, ale 
również spotkali się z ks. biskupem. Ze względu na ograni
czone ramy trudno wymienić wszelkie działania i sukcesy chóru, 
wtym indywidualne sukcesy naszych, szczególnie młodych solistów.

W bieżącym roku, w ramach „nagrody specjalnej”, za trud, 
zorganizowano wspólną wycieczkę dla chórzystów oraz Ich 
rodzin na Jurę Krakowsko - Częstochowską, nie obyło się 
jednak bez śpiewu

fot. Anna Burek
Gościliśmy tę grupę również w Brzeziu na probostwie w sobotę 

4 września organizując wieczór pożegnalny. Spotkanie w naszej 
parafii miało charakter integracyjny - młodości z Bogatyni spotkała 
się z grupą Dzieci Maryi prowadzonej przez S. Bernadetę

Z pewnością dwutygodniowy pobyt zorganizowany prze 
Młodzieżowy Dom Kultury i Forum Kobiet Powiatu Raciborskiego 
to mała kropla w morzu potrzeb, jednak okazała się ważna 
w najtrudniejszych chwilach dla rodzin: stąd też i wiele serdecznych 
podziękowań z Bogatynia dla organizatorów, sponsorów wszystkich 
ofiarodawców, które dotarły także do naszej parafii. Wszystkim 
utrudzonym, dotkniętym tragicznymi zdarzeniami życzymy 
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, ludzkiej życzliwości oraz 
ufności w normalną, dobrą przyszłość.

Małgorzata Rother - Burek

w rodzinnych stronach p. Stanisława Gamrata - tym razem 
w Sanktuarium w Jaroszowcu. Koncert został przyjęty ze łzami 
w oczach, a podziękowaniom nie było końca.

fot^ Ireneusz Burek

Zarówno p. Dyrygent Aleksandrze Gamrat, która już 13 lat, 
z dużym sukcesem kontynuuje tradycję po swoim Ojcu 
śp. Nikodemie Burek, jak i wszystkim członkom chóru, których 
wymieniamy „z podziałem na głosy”: soprany: Błaszczok 
Eugenia, Botorek Lucyna, Gamrat Marta, Glenc Bożena, Glenc 
Hanna, Gołeczka Joanna,Rumpel Jolanta, Skatuła Monika, 
Skatuła Sylwia, Jasita Maria, Kampka Regina tenory: Fiołka 
Alojzy, Jasita Franciszek, Orc Piotr, Orc Ryszard, Solich 
Krystian, alty: Błaszczok Danuta, Botorek Łucja, Cymerman 
Anna, Cymerman, Łucja, Gamrat, Zuzanna, Gołeczka Antonina, 
Koszorz Dominika, Kurka Elżbieta, Rumpel Gertruda, Sochiera 
Emilia, Stawinoga Elżbieta, Stawinoga Maria, Cieślik Maria, 
Zychma Elżbieta, basy: Błaszczok Henryk, Błaszczok Józef, 
Burek Karol, Burek Szymon, Gamrat Jakub, Gamrat Stanisław, 
Kampka Marek, Polak Paweł, Solich Sebastian - Składamy 
jako parafianie podziękowania oraz życzenia 
wytrwałości i kolejnych osiągnięć.

Im/
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ZYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
Wizytacja kanoniczna 2010

Po zdaniu w 1975 egzaminu 
dojrzałości zgłosił się do Wyższego 
Śląskiego Seminarium Duchownego 
w Krakowie (w roku 1980 przeniesione 
do Katowic). Kilka tygodni później 
Józef został powołany do odbycia 
zasadniczej służby wojskowej.

Był przez dwa lata w specjalnej jed
nostce kleryckiej w Brzegu. Święcenia 
prezbiteratu przyjął 31 marca 1983

W 1986 rozpoczął studia na Wydziale 
Nauk Społecznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Uwieńczył 
je uzyskaniem stopnia doktora nauk 
humanistycznych - w zakresie filozofii 
i socjologii. Rozprawę doktorską napisał 
na temat: „Antropologiczne podstawy 
nauczania społecznego Jana Pawła II”.

W 2001 został rektorem Wyższego 
Śląskiego Seminarium Duchownego

w Katowicach. Był członkiem: kolegium redakcyjnego „Śląskich 
Studiów Historyczno-Teologicznych”, rady kapłańskiej, 
kolegium konsultorów. W 2003 otrzymał godność kapelana 
Jego Świątobliwości.

21 grudnia 2005 ogłoszona została nominacja ks. rektora 
Józefa Kupnego na biskupa pomocniczego archidiecezji kato
wickiej. Została mu przydzielona stolica tytularna Vanariona.

Sakrę biskupią przyjął 4 lutego 2006.

Ksiądz Biskup Józef Kupny 
katowicki biskup pomocniczy

Urodził się 23 lutego 1956 w Dąbrówce Wielkiej jako syn 
pracownika fizycznego Jana i Matyldy z d. Chrabka. Tam też 
w kościele parafialnym Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
został 4 marca tegoż roku ochrzczony. 

KOLĘDA 2010/2011 BRZEZIE n/ODRĄ
Niedziela - 28.XII 2010 - godz. 14.00 - ul. Fiołkowa i Wiśniowa; 
Niedziela - 5.XII 2010 - godz. 14.00 - ul. Tulipanowa;
Niedziela - 12.XII 2010 - godz. 14.00 -1 - ul. Jagodowa i 
Jaśminowa; - II - ul. Malinowa i Sadowa;
4. Niedziela -19.XII 2010 - godz. 14.00 -1 - ul. Wąska i ul. 
Gawliny od końca; - II - ul. Zakładowa od początku;
5. Poniedziałek - 27.XII 2010 - godz. 14.00 -1 - ul. Gajowa od 
początku i domy na ul. Mandrysza - II - ul. Pogrzebieńska od 
końca do pp. Cymerman i Fiołka oraz ul. Gliniana;
6. Wtorek - 28.XII 2010 - godz. 14.00 -1 - ul.
Pogrzebieńska od pp. Botorek do pp. Świerczek - II
- ul. Pogrzebieńska od pp. Staniek do ul. Brzeskiej;
7. Środa - 29.XH 2010 - godz. 14.00 -1 - ul. Rybnicka od p. 
Kampka i ul. Świerkowa; - II - ul. Kabylska od początku;
8. Czwartek - 30.XII 2010 - godz. 14.00 -1 - ul. Wiatrakowa od 
początku do pp. Orc (Poziomkowa); -II - ul. Wiatrakowa od pp. 
Orc do końca;
9. Niedziela - 2.I I 2011 - godz. 14.00 -1 - ul. Handlowa i Nad 
Potokiem; - II - ul. Myśliwca od końca;

10. Poniedziałek - 3.I 2011 - godz. 14.00 -1 - ul. Bitwy Olzańskiej 
od pp. Gierszewski; - II - ul. Wygonowa od początku do pp. 
Hadrian i ul. Pod Lipami;
11. Wtorek - 4.I 2011 - godz. 14.00 - I - ul. Wygonowa od pp. 
Bulka do końca (nowe domy); - II - ul. Dębiczna od początku;
12. Środa - 5.I 2011 - bez kolędy;
13. Czwartek - 6.I 2011 - godz. 14.00 -1 - ul. Stawowa od końca
- II - ul. Pogwizdowska od początku;
14. Piątek - 7.I 2011 - godz. 14.00 -1 - ul. Brzeska od Raciborza 
do pp. Zychma i Torowa; - II - ul. Sosienkowa od początku, Ol- 
szynkowa i Wysoka;
15. Sobota - 8.I 2011 - godz. 14.00 - I - ul. Kruczkowskiego od 
początku; - II - ul. Brzeska 12 i10 oraz Za Dębiczem;
16. Niedziela - 9.I 2011 - godz. 14.00 -1 - ul. Jagielnia i Akacjowa;
- II - ul. Widokowa i Pod Widokiem;
17. Poniedziałek - 10.1 2011 - godz. 14.00 - I - ul. Pod Lasem, 
Nieboczowska i Brzeska do końca; - II - ul. Brzeska od pp. Łaba 
do Pogrzebieńskiej;
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