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Odpustowe zamyślenie
Tegoroczny odpust parafialny św. Apostołów Mateusza i 

Macieja przypadający na niedzielę 25 września zbiega się z datą 
25 września 1904 roku - uroczystością wmurowania kamienia 
węgielnego pod budową obecnej świątyni, zaś rok bieżący to 105 
lat od poświęcenia kościoła.

Dzień odpustu to czas modlitwy, dziękczynienia a jednocześnie 
tradycyjnych spotkań rodzinnych - rozmów i wspomnień z 
życia parafialnego wokół którego skupiają się prawie wszystkie 
najważniejsze wydarzenia naszego życia osobistego, rodzinnego, od 
chrztu po chwile trudnych pożegnań - pogrzebów. W takich chwilach 
wspomnienia biegną w stronę kościoła parafialnego obejmując 
często jego przeszłość, historię, ofiarność, wysiłek, poświęcenie 
naszych przodków, kapłanów, dzięki którym, szczególnie w chwilach 
trudnych, umacniana jest nasza chrześcijańska wiara, nadzieja, 
skąd rodzi się nasza siła zdolna pokonać niejedną trudność, skąd 
rodzi się nasza radość, wdzięczność wyrażana Bożej Opatrzności 
za każdy dzień.

Warto więc może, dla przypomnienia przytoczyć znane nam 
już, zapiski starych kronik mówiące o wydarzeniach sprzed laty. 
Oto jak przedstawia dzieje naszego kościoła Konstanty Kowol w 
opracowaniu „Historia przeszłości kościołów nad Odrą”.

„Pierwszy kościółek w Brzeziu zbudowano w roku 1331. Był 
to kościółek drewniany, wylepiony gliną, a w roku 1679 położono 
podeń nowe fundamenty. Ostatecznie w roku 1746 został cały ten 
kościółek powiększony i przebudowany, tak, że odtąd posiadał 
razem z wieżą 19.2 metrów długości a 8.4 metrów szerokości. 
Ponieważ gminy do tego kościółka należące (Brzezie i Nieboczowy) 
liczyły razem 3000 dusz, więc kościółek ten okazał się już od dawna 
za mały.

W roku 1888 już zaczęto rokowania z patronem (fiskusem 
pruskim) co do budowy nowego większego kościoła. Pierwszy 
bardzo piękny plan i rysunek nowego kościoła został odrzucony 
przez rejencję w Opolu, która sama sporządziła drugi rysunek, 
który został znowu odrzucony przez ministra. Minister kazał 
sporządzić trzeci rysunek w Berlinie. Według tego ostatniego

Proboszczowie się zmieniają, 
parafia trwa...

Tegoroczny odpust św. Anny w parafii św. Ap. Mateusza i 
Macieja w Brzeziu n/O, zwany „małym odpustem”, miał charakter 
szczególny.

Dzień 31 lipca 2011 to pożegnanie ks. proboszcza Kazimierza 
Kopcia, który przeszedł na emeryturę, a zarazem powitanie 
nowomianowanego proboszcza, którym został ks. Bogdan Rek. 

rysunku rozpoczęto budowę kościoła w roku 1904. Nowy kościół 
kosztował ogółem 126.500 marek. Gmina kościelna zaciągała 
pożyczkę w wysokości 50 tysięcy marek, prócz tego parafianie 
dostarczyli rąk do budowy i fur do zwożenia materiałów. Patrona^ 
dał tylko 48.770 marek, J.E. ks. kardynał Kopp z Wrocławia 5 
tysięcy, a przemysłowiec Doms z Raciborza 5 tysiące marek. Na 
pokrycie reszty złożyli parafianie ofiary w miarę sił i możliwości. 
Kościół budowano w stylu barokowym.

W dniu 25-go września 1904r. na odpust św. Mateusza 
położono uroczyście kamień węgielny pod nowobudowany kościół 
w obecności wielu księży z okolicy i bardzo licznie zgromadzonego 
ludu Ks. Dziekan Kałuża z Rogowa wygłosił polską przemowę, 
poczem ks. proboszcz Riedel z Pogrzebienia odczytał dokument, 
który wmurowano w kamień węgielny. Po ceremonii położenia i 
zamurowania kamienia węgielnego, dokonanej przez ks. dziekana 
Kałużę powrócono w procesji do starego kościółka, gdzie udzielono 
wiernym błogosławieństwa. Budowa nowego kościoła postępowała 
z wielką szybkością. Dnia 3-go października 1906r. wciągnięto 
trzy dzwony na wieżę nowego kościółka, a już w niedzielę 4- 
go listopada tegoż roku odbyło się jego poświęcenie, którego 
dokonał ks. proboszcz Riedel z Pogrzebienia. Kazanie polskie 
wygłosił zasłużony ks. Wajda z Kielczy (rodem z Nieboczów). Po 
nabożeństwie przeniesiono Przenajświętszy Sakrament ze starego) 
kościółka do nowej świątyni. W roku 1907 rozebrano stary kościółek. 
Do tego czasu gminy Brzezie i Nieboczowy należały do parafii w 
Pogrzebieniu. Po wybudowaniu nowego kościoła w Brzeziu powstała 
przy nim w dniu 17-go listopada 1911 roku samodzielna parafia, 
przy której nadal pozostały miejscowości Brzezie i Nieboczowy.”

Nowa historia wielokrotnie przedstawiana była na łamach 
„Brzeskiego Parafianina”, a wiele faktów zebrano z okazji 
90-lecia naszego kościoła, wydając numer specjalny naszego pisma 
parafialnego (BP nr 6(27) 1996)

W tym roku pamiątkę poświęcenia, sprzed 105-laty, naszego 
kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Mateusza i Macieja, 
świętować będziemy podczas uroczystej sumy kiermaszowej w 
niedzielę 6 listopada.

/m/

Jeszcze żywo w pamięci parafian tkwi uroczystość jubileuszu 
40-lecia kapłaństwa ks. proboszcza Kazimierza Kopcia, którą, wraz 
z bogatym biogramem, przedstawiliśmy w wielkanocnym numerze 
„Brzeskiego Parafianina”, wraz z życzeniami długiej, dalszej posług^ 
duszpasterskiej w naszej parafii. I chociaż każdy parafian zdawał 
sobie sprawę, że nadchodzi czas ewentualnej emerytury, to jednak 
myśl tak odsuwana była daleko. Stąd też w słowach pożegnalnych 
przedstawicielki Rady Duszpasterskiej, pani Eugenii Błaszczok, 
słyszeliśmy, że odejście ks. proboszcza wszystkich zaskoczyło.

W uroczystości odpustowej brał udział ksiądz dziekan Marek 
Kirszniok, który wprowadził na urząd proboszcza ks. Bogdana Ręka.

Ksiądz proboszcz senior Kazimierz Kopeć przekazał klucze 
nowomianowanemu proboszczowi

Na zdjęciach okładki nowe witraże patronów parafii św. Mateusza i Macieja wykonane przez artystę plastyka Janusza Pykę 
z Bielska Białej. Fundatorzy Aleksandra i Stanisław Gam rot. Fot. Florian Burek.
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Pani Błaszczokowa wierszowanym tekstem przypominała, 
a zarazem dziękowała za ośmioletnią posługę duszpasterską 
w brzeskiej parafii zaczynając od słów:

„Jest grudzień rok 2002
W sercach parafian wiele radości
Bo nowy proboszcz w Brzeziu zagościł.
Wszyscy z ochotą tu go witają
Wiele nadziei w nim pokładają...”
Aż trudno uwierzyć, że czas tak szybko minął i podobne 

słowa - myśli, może nie w formie wierszowanej, ale ukryte gdzieś 
głęboko w sercu wielu parafian, kierowane były w momencie 
powitania obecnego proboszcza, którym został ks. Bogdan Rek.

Odpust św. Anny roku 2011, jak na wstępie zaznaczono, miał więc 
charakter szczególny - były podziękowania, kwiaty, życzenia zarówno 
dla ks. proboszcza seniora jak również dla nowego proboszcza od 
Rady Duszpasterskiej w imieniu wszystkich parafian, od dzieci, scholi, 
ministrantów oraz chóru parafialnego.

W życzeniach dla proboszcza seniora jak i dla obecnego 
proboszcza, którego życiorys przedstawiamy poniżej, powtarzały 
się słowa - „(...) życzymy dużo zdrowia, radości, błogosławieństwa 
Boga i Matki Najświętszej oraz dalszych bogatych owoców w pracy 
duszpasterskiej (...)”. Szczęść Boże!

Nazywam się Bogdan 
Rek. Urodziłem się 2 maja 
1964 roku w Rogowach. Moi 
rodzice to Zofia i Ryszard. 
Mam dwóch braci. Moją 
rodzinną miejscowością 
jest Turza Śląska, gdzie 

zostałem ochrzczony 
oraz przystąpiłem do 
Pierwszej Komunii Świętej. 

Sakrament Bierzmowania 
przyjąłem w 1979 roku 

w Jedłowniku. Tegoż roku ukończyłem także Szkołę 
Podstawową w Turzy Śląskiej. W 1981 roku ukończyłem 

Handlowo-Gastronomiczną Szkołę Zawodową w 
Rybniku, natomiast w 1984 roku Technikum Spożywcze 
w Katowicach Szopienicach. Po zdaniu matury 
wstąpiłem do Wyższego Śląskiego Seminarium 

Duchownego w Katowicach. 4 kwietnia 1989 roku 
w Kościele św. Marii Magdaleny w Radlinie przyjąłem 
święcenia diakonatu, zaś 12 maja1990 roku w Katedrze 
Chrystusa Króla w Katowicach święcenia kapłańskie z 
rąk księdza Arcybiskupa Damiana Zimionia. Swoją Mszę 
prymicyjną odprawiłem 16 maja tegoż samego roku w 
mojej rodzinnej parafii p.w. Matki Boskiej Fatimskiej w 
Turzy Śląskiej. Moją pierwszą parafią, na którą zostałem 

posłany była Bazylika Najświętszej Maryi Panny i św. 
Bartłomieja w Piekarach Śląskich, gdzie posługiwałem 

przez siedem lat. Następnie, w latach 1997 - 2000 
przebywałem w parafii p.w. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Niedobczycach, natomiast w latach 
2000 - 2004 w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w 
Jastrzębiu Zdroju. Od roku 2004 byłem wikariuszem 
oraz kapelanem szpitala w parafii p.w. św. Jerzego 
w Rydułotwach. Od 2001 roku jestem również kapelanem 
żużlowców RKM Rybnik. 09. 06. 2011 roku dekretem 
księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia zostałem 
mianowany proboszczem parafii p.w. św. Ap. Mateusza i 
Macieja w Brzeziu nad Odrą.

We wszystkich parafiach, do których zostałem 
posłany, pełniłem wiele posług. Zajmowałem się 
m.in. formacją młodzieży akademickiej oraz dzieci. 
Prowadziłem grupy ministrantów, Dzieci Maryi. W 
każdym Kościele udało mi się założyć zespół muzyczny, 
w którym zrzeszały się zarówno dzieci, jak i młodzież 
danej parafii. Dzięki ich pomocy mogłem zrealizować 
wiele przedsięwzięć— Jasełka, Misteria Męki Pańskiej, 
przedstawienia słowno-muzyczne na różne okazje. 
Jednym z moich małych sukcesów jest wprowadzenie 
czuwań modlitewnych w Kościele p.w. św. Jerzego, 
podczas których od śmierci Jana Pawła II, w każdy 
poniedziałek gromadziło się na modlitwie wielu wiernych 
nie tylko z Rydułtów, ale również z innych parafii, teraz 
spotkania modlitewne kontynuowane są w parafii 
p.w. św. Ap. Mateusza i Macieja w Brzeziu nad Odrą. 
Ponadto przez te wszystkie lata prowadziłem katechezę 
w szkołach (Piekary Śląskie, Niedobczyce — Szkoła 

Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące; Jastrzębie 
Zdrój — Technikum Elektryc?no-Górnicze; Rydułtowy 
— Liceum Ogólnokształcące).

Ks. Bogdan Rek

25.09.2011 Rok XIX Nr 2 (82) 3,



18 maja - rocznice Jana Pawła II 
i SM Dulcissimy

W Brzeziu uczczono rocznicę urodzin Bł. Jana Pawła II i 75.rocznicę 
śmierci Sługi Bożej SM Dulcissimy koncertem chórów i uroczystą mszą.

Godzina 17:00 Msza św. w kościele parafialnym pw. św. Apostołów 
Mateusza i Macieja w Brzeziu z podziękowaniem za beatyfikację Ojca 
Świętego Jana Pawła II oraz z prośbą o rychłe wyniesienie na ołtarze 

Sługi Bożej SM Dulcissimy - Hoffmann. Uroczystej Mszy św. przewodni
czył proboszcz brzeskiej parafii ks.Kazimierz Kopeć.

W koncelebrze uczestniczyli Postulator procesu SM Dulcissimy - 
ks.Alojzy Drozd, ks.prof.O.Stefan Ryłko, Notariusz ks. Andrzej Chorzem- 
pa, ks. Czesław Centner - proboszcz parafii św.Józefa w Świętochłowi

cach - Zgodzie gdzie urodziła się SM. Dulcissima, wikary tejże parafii 
ks.Tadeusz Kalisz - katecheta w Gimnazjum nr 5 im.Dulcissimy - Hoff
man, proboszcz parafii pw.Piotra Pawła w Świętochłowicach - Centrum 

ks. Grzegorz Borg a także kapelan Sióstr MN w Brzeziu nad Odrą ks. 
Józef Gawliczek. Mszę św śpiewem oprawił chór parafialny pod dyrekcją 
Aleksandry Gamrat. We mszy udział wzięły poczty sztandarowe gór
ników, OSP jak również Gimnazjum nr 5 im.Dulcissimy - Hoffman oraz 
parafii Św. Józefa Świętochłowice - Zgoda.

Od godziny 16:00 w brzeskim kościele odbył się koncert chórów. 
Wystąpił chór z Krzanowic - dyrygent Kornelia Pawliczek Błońska, chór 
z Pogrzebienia - dyrygent Małgorzata Burek, chór z Pawłowa - dyrygent 
Gabriela Grytner oraz chór z Brzezia - dyrygent Aleksandra Gamrat. Na 
zakończenie wszystkie chóry połączone odśpiewały „Barkę”.

Po uroczystej mszy goście i parafianie zwiedzili stary cmentarz - pier
wotne miejsce pochówku SM Dulcissimy, brzeski klasztor Sióstr Maryi 
Niepokalanej, gdzie mieszkała, sarkofag na placu kościelnym, tablicę 
pamiątkową na przychodni zdrowia.

Uczestnicy mogli też zobaczyć wystawę prac fotograficznych „Piel
grzymki papieskie” (fragmenty tj.20 prac spośród 64) sprowadzoną do 
Raciborza przez Krystiana Niewrzoła - obecnego również w Brzeziu ku
stosza wystawy. Podczas wystawy można było otrzymać okolicznościo
we wydanie „Raciborskie ślady bł. Jana Pawła II” wydane przez Racibor
skie Media (teksty i opracowanie Krystian Niewrzoł).

W uroczystościach uczestniczyło prawie 300 osób z różnych 
miejscowości w tym dwa autokary ze Świętochłowic, wśród nich 

p.dyrektor Gimnazjum 5 im.Dulcissimy Hoffman wraz z uczniami i 
wychowawcami. Byli również członkowie z rodziny Helenki - dziś 
Sługi Bożej SM Dulcissimy. Obecny był również Prezydent Racibo
rza Mirosław Lenk oraz wicestarosta powiatu Józef Stukator.

Trzecią częścią uroczystości była „Majówka z Siostrą Dulcissi- 
mą” w ogrodzie klasztornym, który został na tą okoliczność rewita- 
lizowany przez parafian.
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W ogrodzie na scenie koncertowały zespołu z Rzuchowa, Nę
dzy, Brzezia - koncert prowadził Waldemar Świerczek. Dla gości 

parafianki przygotowały poczęstunek dla prawie 400 osób, w przed
sionku kościoła i klasztoru można było nabyć pamiątki z Brzezia.

Podziękowanie
Słowa podziękowania dla ofiarodawców oraz osób świad

czących wieloraką pomoc w pracach porządkowych w ogro
dzie klasztornym, obejściu kościoła i klasztoru oraz pracach 
organizacyjnych przed i podczas uroczystości przekazujemy 
na ręce następujących osób oraz Ich rodzin: Karol Fiołka, 
Marian Gawliczek, Aleksandra Gamrot, Roman Majnusz, 
Ireneusz Burek, Florian Burek, Leon Fiołka, Alojzy Stawino- 
ga, Cafe Finezja - Waldemar Świerczek, Waldemar Graboń, 

członkowie Koła Emerytów i Rencistów - w szczególności 
Aniela i Roman Polak, Genowefa i Gerard Gawliczek, Aniela 
Cuber, Józef Świerczek; członkowie OSP - szczególnie Bru

no Botorek, Mirosław Bauer, kwiaciarnia - Teresa i Andrzej 
Pytlik, Adam Bojeś, „Eskulap” - ośrodek zdrowia, Jan i Be
nedykt Opolony, Sklep ABC, Teresa Sądzielerska, Mirosława 
Burek, Beata Kuliś, Gertruda Wardęga, Józef Jędrzejczyk, 
Krystyna Solich, Michalina Piekarska, Zuzanna Kiszczak, 
Kunegunda Gricman, Teresa Czajka - R. Trojan, Anna 
Szyra - z. Riedel, Beata Wycisk - H. Nowicka, Kazimierz 
Darowski, Łucja Bugdol, Piotr Szamara, Kazimierz Nowak, 
Henryk Janeta, Krystyna Cieślik, Zygmunt Domaradzki, Zu
zanna Psota, Bogusława Hańczuk, Marzena Kulikowska, 
Krystyna Miczajka, Izabela Knura, Katarzyna Zając, Natalia 
Świerczek, Monika Skatuła, Sylwia Skatuła, Joanna Tchórz, 

Hanna Fiołka, Dominika Burek, Karol Burek, Szymon Burek, 
Sonia Zawada, Martina Fiołka, Dagmara Kocjan.

Słowa podziękowań dla naszych sióstr, ks. kapelana, ks 
proboszcza, kustosza wystawy papieskiej, członków chórów, 
zespołów, scholi, Dzieci Maryi, dzieci pierwszokomunijnych, 
wszystkich gości i parafian, Straży Miejskiej oraz przedsta
wicieli mediów.

W imieniu organizatorów - 
Małgorzata Rother-Burek

Ze względu na trwający proces beatyfikacyjny Sługi Bożej SM 
Dulcissimy uroczystość prowadzona była przez osoby świeckie. 
Również inicjatywa zorganizowania uroczystości powstała po stro
nie parafian. Inicjatorką i pomysłodawczynią ważnej uroczystości 
parafialnej była Małgorzata Rother - Burek - redaktor prowadząca 
pisma „Brzeski Parafianin”, która w organizację całej imprezy włą
czyła bardzo wielu parafian oraz siostry klasztorne, za co dziękowa
ła wszystkim zaangażowanym parafianom w krótkim wystąpieniu po 
zakończonej mszy.

Piękna „wymodlona” pogoda w Dniu Urodzin Ojca Świętego 

sprzyjała majówce. Spotkania znajomych chcących uczcić rocznice 
urodzin Bł.Jana Pawał II oraz 75.rocznicę urodzin Siostry z Brzezia 
trwały do zmroku.

zdjęcia i tekst: Ireneusz Burek

Maturzyści 2011J\sE

• Michał Burek 
Szymon Burek 
Aleksandra Jasek 
Kamil Jasek 
Anna Jaworowska 
Dawid Kasprzyk 
Magdalena Kutrowska 
Mateusz Moskwa 
Dominika Pietrzak 
Sylwia Szulc 
Monika Skatuła 
Weronika Wyrba

X
L i

ki

W niedzielę, 18 czerwca o godzinie 7:00 w kaplicy klasztornej od
prawiona została Msza św. w intencji pomysłodawców, darczyńców i 
realizatorów podniosłej uroczystości parafialnej, która odbyła się wdniu 
18 maja 2011 roku. Msza św. dziękczynna a jednocześnie błagalna 
o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożej SM Dulcissimy za wstawiennic- 
twiem Błogosławionego JanaPawlall. Mszęśw. ofiarowałySiostryMaryi 
Niepokalanej, odprawił ks. kap. Józef Gawliczek.

Maturzystom oraz wszystkim wkraczającym 
w dorosłe życie przekazujemy najlepsze 
życzenia - spełnienia życiowych planów, 
marzeń, powodzenia w życiu osobistym, 

zawodowym a przede wszystkim 
ludzkiej przyjaźni i życzliwości.
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fot. arch. rodzinne

90. urodziny
27 sierpnia, w uroczystość patronalną świętej Moniki, licznie 

zgromadzeni parafianie wzięli udział w uroczystej Eucharystii do 
Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o dalsze z okazji 90. urodzin pani Łucji Stawinoga.

Dostojna Jubilatka otoczona wie
lopokoleniową rodziną urodziła się 27 
sierpnia 1921 roku w Brzeziu n/O. Od 
1974 roku jest wdową. Wraz z mę
żem Konradem wychowali sześcioro 
dzieci; trzech synów - Huberta, Je
rzego, Karola oraz trzy córki - Regi
nę, Agnieszkę, Marię. Mimo upływu 
lat pani Łucja wspomina swoje siód
me dziecko, które zmarło mając trzy 
miesiące.

Pani Łucja mimo sędziwego wieku jest sprawna, pogodna 
i uśmiechnięta. Cieszy się z rodzin swoich dzieci, piętnaściorga 
wnuków oraz dziewięciorga prawnuków.

Kochanej Mamie, Babci, Prababci wielu dalszych lat w zdrowiu, 
Bożego Błogosławieństwa przekazują dzieci z rodzinami w tym 
wnuki - Jesika, Piotr, Beata, Paweł, Marek, Roman, Rafał, Marcin, 
Krzysztof, Małgorzata, Adam, Andrzej, Łukasz, Anna, Marek oraz 
prawnuki - Marta, Mateusz, Franciszka, Aleksandra, Patryk, Kac
per, Artur, Jakub, Marta - najmłodsza 2 latka.

Zarówno słowa homilii jak i życzenia składane przez 
ks. proboszcza Bogdana Ręka, nawiązujące do żarliwej modlitwy 
św. Moniki jak i każdej Matki, Babci, głęboko przemówiły do 
zgromadzonych.

JUBILATCE i Wszystkim ZŁOTYM PAROM wiele 
szczęścia, łask Bożych na dalsze lata życzą krewni, 
znajomi, parafianie.

Iml

W sobotę 4 czerwca odbyła się 
Bożej w intencji państwa Anieli i

fot. arch. rodzinne

<^e> Złote Gody
Msza św. do Opatrzności
Jana Kapuścik z okazj 

50. rocznicy ślubu. Szanowni 
Jubilaci związek małżeński 
zawarli 27 maja 1961 roku. 
Drogim Rodzicom i Dziad
kom życzenia przekazują 
dzieci - Jerzy z żoną Kor
nelią Roman z żoną Mirelą 
Teresa z mężem Markiem 

oraz kochające wnuki: Klaudia, Dominika, Damian, Mateusz, Fausty
na, Angelika oraz Weronika.

W niedzielę 11 września uroczysta suma odprawiona została 
jako podziękowanie i prośba do Opatrzności Bożej w intencji państwa 
Hildegardy i Józefa Gawliczek z okazji wspólnie przeżytych 50 lat 
małżeństwa.

fot. Florian Burek

Jubilaci wychowali 
dwoje dzieci córkę Lucynę 
i syna Janusza.

Drogim Rodzicom, 
Dziadkom, Pradziadkom 
życzenia przekazują dzie
ci z rodzinami; w tym wnu
ki - Adam, Ewa, Iwona 
i Wojciech. Szczególne 
uściski od prawnuczka 
Oliwiera.

20 sierpnia tego 
za 50 lat wspólnego 
Bogu również państwo

roku podczas Mszy świętej 
pożycia małżeńskiego dziękowali 
Teresa i Hubert Pacharzyna.

Obchody 85. rocznicy urodzin poety Jana Darowskiego
Jan Darowski (1926-2008) - poeta, eseista, 
krytyk literacki, tłumacz, współzałożyciel 
londyńskiej grupy „Kontynenty”. Urodził się 
w Brzeziu n/o. Po wojnie pozostał w Lon
dynie nie przyjął obywatelstwa brytyjskie
go. Uczuciowo silnie związany z rodzinną 
miejscowością ziemią raciborską. Według 
ostatniej woli został pochowany w rodzinnej 
miejscowości - Brzeziu n/o - Raciborzu.

Media, wydawca pisma „Brze
ski Parafianin” z inicjatywy redaktor prowadzącej - Mał
gorzaty Burek, organizuje „Obchody 85. rocznicy urodzin 
Jana Darowskiego, poety ziemi raciborskiej”. Obchody 
odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta Racibórz. 
W ramy obchodów upamiętniających postać poety z Brzezia włą
czono:
1. Konkurs recytatorski poświęcony utworom Jana Darowskiego 

dla młodzieży gimnazjum, wszystkich typów szkół ponadgim- 
nazjalnych oraz osób dorosłych, organizowany przez Miejską 
i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu. Termin: 20 
września 2011.

2. Spotkanie z prof. Florianem Śmieją - termin 21 czerwca 2011 

(czytaj relacje ze spotknia str. 7)

3. „Wieczór Polskiej Poezji” - impreza propagująca wśród mk> 
dzieży polską poezję w tym twórczość isylwetkę Jana Darov^ 

skiego - poety z Raciborza. Podczas imprezy wystąpią m.in. 
laureaci konkursu literackiego MiPBP oraz Jakub Blokesz.
30 września 2011, godz. 17:00 Sala Widowiskowa „Strzecha”

Kuba Blokesz to laureat między innymi drugiego miejsca w Fe
stiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie w 2009 r, Grand Prix w 
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku w 2009 r. 
czy drugiego miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Poezji Śpiewanej 
„Spotkania Kultur" w Piotrkowie Trybunalskim w 2008 r. Od kilku lat 
współpracuje z Klubem Poezji Śpiewanej .Atlantyda”, działającym 
przy Raciborskim Centrum Kultury.

4. Konkurs literacki organizowany przez TMZR, promujący życie
i twórczość poety Jana Darowskiego. Termin: wrzesień 2011 - 
grudzień 2011

5. Konferencja Naukowa w Rzeszowie organizowana przez Zakład 
Literatury Polskiej XX wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego na 
temat: „Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń - Twórczość 
Jana Darowskiego ”. Udział w konferencji wezmą m.in. Dyrektor 
MiPBP w Raciborzu - Małgorzata Szczygielska oraz Małgorzata 
Rother-Burek, która wygłosi referat na konferencji). (Termin: 8-9 
listopad 2011.)

6. Sesja popularno - naukowa poświęcona zwieńczeniu i podsumo
waniu obchodów „85. rocznicy urodzin Jana Darowskiego” organi
zowana przez MiPBP w Raciborzu z wykorzystaniem nawiązanych 
kontaktów z Uniwersytetem Rzeszowskim. Termin: I kwartał 2012.
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Florian Śmieja wspomina
Jana Darowskiego

Profesor Florian Śmieja, bliski przyjaciel poety Jana Darowskiego 

gościł w Raciborzu i Brzeziu.

Przyjechał na zaproszenie firmy Raciborskie Media oraz redaktor 
prowadzącej pismo „Brzeski Parafianin”, Małgorzaty Rother - Burek. 
Spotkanie odbyło się 21 czerwca 2011 roku w Karczmie Hetmańskiej 
w ramach obchodów „85. rocznicy urodzin poety Jana Darowskiego”. 
Uczestniczyli w nim między innymi przedstawiciele Towarzystwa Miło
śników Ziemi Raciborskiej, dyrektor MiPBP Małgorzata Szczygielska, dr 

Sławomir Janowski, ksiądz Józef Gawliczek z parafii w Brzeziu, znajomi 
poety miłośnicy jego twórczości.

Florian Śmieja to jeden z najwybitniejszych iberystów, poeta, tłu

macz, profesor University of Western Ontario w Kanadzie, uniwersy
tetów Londyńskiego, Wrocławskiego i Opolskiego. Profesor w 2010 
roku, za pośrednictwem Konsula Generalnego RP w Toronto, przekazał 
lektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego gromadzone przez dziesiątki 
lat archiwalia dokumentujące życie literackie i kulturalne na emigracji w 
Londynie.

Od tego też rozpoczęła się rozmowa. Na wstępie gościa zapytano 
o archiwum w Rzeszowie, które znajduje się w pomieszczeniach biblio
teki uniwersyteckiej i które zajmuje dwa pokoje. - Przez to, że ja dałem 
tam swoje archiwum to powstaje tam archiwum wszystkich poetów lon
dyńskich między innymi Janka Darowskiego. Jego żona podarowała do 
archiwum nie tylko książki czy rękopisy, ale nawet ręcznądrukarkę - mó
wił Profesor. - Moje rzeczy nie mogły pójść w lepsze ręce. Będą służyć 
młodszym pokoleniom. Będą dawały im wizję - dodał. Profesor Florian 
Śmieja i Jan Darowski byli dobrymi przyjaciółmi. Poeta pochodzący z 

Brzezia chcąc podkreślić ich przyjaźń zadedykował profesorowi jeden 
ze swoich wierszy, co robił bardzo rzadko. Wiersz podczas spotkania 
przeczytała Małgorzata Rother - Burek prosząc gościa o interpretację 
tego utworu. - Ja ciągle czytam ten wiersz, poezja Janka jest często 
niedopowiedziana - powiedział profesor. Dodał, że poezja Darowskiego 
jest bardzo trudna do interpretacji z czym zgodzili się uczestnicy spo
tkania. Wspólnie zauważyli także, że jednym z nielicznych prostszych 
perszy poety jest „Brzeska aleja" - utwór opisujący autentyczne miejsce 

w Brzeziu, miejscowości w której się urodził i spędził dzieciństwo. Brze
zie to miejsce, do którego tęsknił i do którego „wrócił po śmierci” (został 
pochowany na cmentarzu w Brzeziu).

Nie tylko poezja Jana Darowskiego była tematem rozmów z go

ściem. Profesor na swojej drodze życiowej spotkał wielu wybitnych ludzi. 
Nic więc dziwnego, że uczestnicy spotkania dopytywali Prof. F.Śmieję 

o jego znajomość z Czesławem Miłoszem, Arcybiskupem J.F. Gawli
ną czy Zbigniewem Herbertem. Gość chętnie odpowiadał na pytania. 
Wszystkich zaintrygowała historia dotycząca wizyty Miłosza w Londynie. 
Noblista gościł w tym mieście na zaproszenie Prof. Śmieji. Starszej em- 

gracji jednak nie odpowiadała jego wizyta i to, że młodzi poeci spotykają 
się wraz z artystą by czytać jego wiersze. - Starsi uważali Miłosza za 
współpracownika PRL-u. Jego wizyta była nie do przyjęcia. Jednak my 
byliśmy wtedy młodzi i się tym po prostu nie przejmowaliśmy - wspo
minał profesor. Ciekawostką której także można było dowiedzieć się 
podczas spotkania, był fakt, iż Zbigniew Herbert był ojcem chrzestnym 
córki Jana Darowskiego. Na zakończenie spotkania powiedział: „Bardzo 
się cieszę, że są osoby, dzięki którym Jan Darowski żyje. Żyje tutaj w 
Raciborzu, w Brzeziu, do którego za chwilę pojadę na cmentarz... Nie 
pisał na marne. Jego twórczość przetrwa i miejmy nadzieję, że biblio
teka będzie szczycić się tym, że był lokalny człowiek, który na emigracji 
mocował się z językiem” - dodał.

Po spotkaniu profesor Śmeja wraz z uczestnikami zwiedził racibor

ski rynek, przystanął też przy pomniku abpa J.Gawliny, z którym osobi
ście miał okazję się poznać.

Druga część spotkania odbyła się w Brzeziu, gdzie po raz kolejny (po 
dwóch latach) stanął nad grobem Jana Darowskiego zapalając znicz. Tu 
spotkał się m.in. z siostrą poety - Łucją i bratem Kazimierzem.

W Brzeziu goście zatrzymali się w obejściu klasztoru, gdzie znajduje 
się tablica upamiętniająca postać Abpa J.Gawliny oraz urna z ziemią z 
mogiły z Monte Cassino. Była także okazja zatrzymać się przy sarkofa
gu Sługi Bożej S.M Dulcissimy, którą tak często wspominał poeta Jan 
Darowski.

Profesor Śmieja, żegnając się wyraził wdzięczność, że po raz drugi 

mógł odwiedzić rodzinne strony przyjaciela z czasów działalności lon
dyńskiej grupy „Kontynenty”.

Paulina Krupińska 
Zdjęcia Ireneusz Burek

Organizatorem „Obchodów 85. rocznicy urodzin poety Jana Darow
skiego, poety ziemi raciborskiej” jest firma Raciborskie Media , wydawca 
portalu raciborz.com.pl, Gazety Informator oraz „Brzeskiego Parafianina”. 
Obchody odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta Racibórz.
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ZYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
Nowe inicjatywy w naszej parafii:

• co tydzień w czwartki godz. 17:00 - Msze św. szkolne,
• w pierwszy czwartek miesiąca godz. 18:30 - Msze św. młodzieżowe,

Od dzieci i młodzieży zależy przyszłość naszej parafii, dlatego też w 
sposób szczególny chciałbym zająć się ich formacją pokazać co to 
jest żywa i prawdziwa wiara w Pana Boga, i że tylko w Najwyższym 
należy pokładać całą swą nadzieję, chciałbym aby dzieci i młodzież 
przychodziły do Kościoła z prawdziwej potrzeby serca i znalazły 
swoje miejsce w naszym Kościele.

• w każdy piątek o godz. 19:30 - czuwania modlitewne,
(artykuł o Czuwaniach Modlitewnych czytaj, poniżej)

• każdego 13-go dnia miesiąca od maja do października - 
nabożeństwa fatimskie,

W naszej parafii, we wspomnienie objawień w Fatimie odprawiano 
zazwyczaj dodatkową Mszę Św. o godz. 9.00 w intencji chorych. 
Oprócz tego, od bieżącego miesiąca, wieczorami będzie odbywało 
się nabożeństwo z procesją dookoła Kościoła, podczas którego 
również będziemy wspólnie odmawiać różaniec.

Czuwanie Modlitewne
Pierwsze „Czuwanie Modlitewne” w brzeskim kościele, w dniu 

2 września zgromadziło około 500 osób. Nowy proboszcz parafii ks.Bog- 
dan Rek postanowił kontynuować piątkowe wieczory modlitewne, które 
co tydzień gromadziły w Rydułtowach setki osób (Do końca lipca ksiądz 
Rek działał w Rydułtowach gdzie m.in. opiekował się zespołem muzycz
nym, który grał na spomnianych modlitwach.)

Spotkania modlitewne odbywały się regularnie w Rydułtowach przez 
sześć lat. Dziś, po zmianie parafii ks. Rek postanowił kontynuować 
„Czuwania Modlitewne” w Brzeziu. Na pierwsze spotanie przybyło 
wielu parafian z Brzezia oraz z Rydułtów i okolic, którzy nie zważając 
na zmianę miejscowości przyjechali modlić się na tym samym spotkaniu 
co dotąd. Jak powiedział ks.Rek do parafian w Brzeziu - oni już znają te 
spotkania, wiedzą „o co w nich chodzi”. Zaś parafianie z Brzezia mają 
okazję się dowiedzieć teraz i .załapać” na czym polagają.

Modlitwa przed Jezusem Chrystusem, rozważania przy muzyce,

• od poniedziałku do soboty o godz. 6:30, w niedziele 
o godz. 7:30 Godzinki do Najśwętszej Marii Panny,

• w każdy I piątek miesiąca po Mszach Św.- Nabożeństwo 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa,

• w każdą sobotę po porannej Eucharystii - Nabożeństwo 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

• w każdą sobotę od godz. 16:00 do 17:00 - godzinna adoracja 
Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.,

• w każdą niedzielę o godz. 16:30 - Nieszpory brzeskie,
• kościół otwarty przez cały dzień,

Chciałbym, aby nasz kościół nie był tylko budynkiem, ale 
przede wszystkim „żywym Kościołem”, otwartym o każdej 
porze dla wiernych parafian oraz pielgrzymów, którzy 
przybywają do S.M. Dulcissimy.

• działa strona internetowa parafii - www.parafia-brzezie.pl
• w kościele gra nowy organista - Marcin Szarek

Zapraszam ks. proboszcz Bogdan Rek

wspólny śpiew. Całość prowadzi ksiądz Rek, który w niepowtarzalny spo
sób mówi o pragnieniu miłości, pełnym oddaniu Jezusowi, bezwzględ
nym zaufaniu i dziękczynieniu. Słowa księdza przeplecione muzyką 
porwały serca. I sumienia.

„Mów do mnie Panie, chcę słyszeć Cię.
Przyjąć od Ciebie co masz dla mnie.
Nie chcę się chować lecz w Tobie skryć.
W cieniu Twym Panie chcę iść...”

Na koniec, (również jak zwykle” - powtarza ksiądz Rek) około godz. 
21:00 apel maryjny, a na pożegnanie ciepłe życzenia udanego weekendu 
i bezpiecznych powrotów do domów.

W rozmowie z mieszkańcami Brzezia można było wyczuć przede 
wszystkim zaciekawienie nową formą spotkań w kościele. Dziś wielu 
przyszło z czystej ciekawości: „trzeba iść żeby zobaczyć co to nowego w 
kościele proboszcz urządza” - mówią dwie mieszkanki idące na spotkaj 

nie. Następnego dnia spotkani znajomi jednogłośnie mówią” bardzo fajne 
przeżycie, coś nowego, wspniale... ale czy ludzie z Brzezia będą regular
nie na te spotkania chodzili? Rozmawiając z gośćmi z zewnątrz (głównie 
z Rydułtów ale nie tylko - niektórzy przyjezdni pokonali ponad 20 km aby 
przyjechać do Brzezia) można było słyszeć, że ta odległość im nie prze
szkadza „Do Rydułtów też dojeżdżaliśmy, do Brzezia wcale nie jest aż tak 
daleko...”.

Tymczasem ks.Bogdan Rek zaprasza nie tylko parafian z Brzezia, nie 
tylko tych, którzy przychodzili i przyjeżdżali na spotkania w Rydułtowach 
ale również nowych; znajomych, mieszkańców Raciborza i okolic.

Ireneusz Burek
/artykuł zaczerpnięto z Portalu raciborz.com.pl/
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