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Drodzy Parafianie!

Już niedługo Święta Bożego Narodzenia. Czas radosnego przyjęcia 
Nowonarodzonego Jezusa do naszych serc.

U progu świętowania wydarzeń z Betlejem warto przypomnieć sobie 
o tym, co w czasie tych świąt powinno być dla nas najważniejsze.

Pamiętajmy, że Boże Narodzenie to nie tylko pamiątka narodzin 
Jezusa Chrystusa dwa tysiące lat temu w Betlejem.

To przede wszystkim Jego realna obecność w naszych domach, 
rodzinach, a przede wszystkim, w sercach.

Chrystus w ten grudniowy czas staje się szczególnym darem dla 
człowieka. On przychodzi prawdziwie. To nie tylko wspomnienie czy 
rocznica. To Bóg — Człowiek rodzi się w nas. Zróbmy wszystko, aby 
czas, który jest bliski, nie był przeżywany przez nas powierzchownie.

Pamiętajmy o Sakramentach — Spowiedzi (nie odkładanej na 
ostatnią chwilę!) i Eucharystii. To przede wszystkich w Nich Jezus 

przychodzi Żywy i Prawdziwy
i obdarowuje człowieka wszystkim, czego mu potrzeba.

Pamiętajmy, że otoczka w postaci choinki, prezentów i komercji 
niczego nie wnosi w nasze życie. Zewnętrzne przygotowania, choć 
nieodzowne, nie powinny odwracać naszej uwagi od tego, co tak 

naprawdę jest istotne. Brak głębi i autentycznego przeżywania wiary 
przyczynia się do Bożego Narodzenia bez Boga. Nie pozwólmy na to! 

Niech Chrystus narodzi się w naszych sercach prawdziwie (być może 
po raz pierwszy od wielu lat), niech znajdzie miejsce w naszych 

domach i rodzinach! Porzućmy wszystko, co złe, aby móc doświadczyć 
Jego wielkiej miłości, aby autentycznie przeżyć te święta, aby 

obdarować innych uśmiechem i dobrym słowem. Tego wszystkiego 
życzę sobie i wszystkim. Niech Pan błogosławi!

Ks. Proboszcz Bogdan Rek

Wspólnie tworzony „album parafialny”
Albumy kryją w sobie przeszłość, pamięć osób i miejsc, 

które jakże często nie istnieją już od wielu lat. Otoczone aurą 
tajemniczości, strzegą rodzinnych sekretów i wspomnień osobi
stych i parafialnych. Albumy przeglądamy rzadko, bo niewiele 
jest na to okazji, czasu w naszej zabieganej, zadyszanej rze
czywistości, w dobie wszechobecnego internetu, nowinek cy
wilizacyjnych.

Czas zimowych miesięcy, okres Świąt Bożego Naro

dzenia, rodzinnych spotkań, kończący się kolejny rok jest spo
sobny ku temu, by przeglądać stare fotografie, pamiątki. W tra
dycji śląskich rodzin albumy zdjęciowe, kalendarze zajmowały 
zawsze miejsce szczególne.

S. Helena 
Fot. arch. redakcji

W wielu rodzinach naszych 
parafian również „Brzeski Para
fianin” przechowywany jest jak 
swoisty album.

Takie określenie spontanicz
nie użyła S.M. Helena Pokorska, 
przełożona brzeskiego klaszto
ru, której fó. rocznicę śmierci w 

tym roku wspominamy.
Ks. kapelan Józef Cop ma

wiał: „takie słowa wypowiedzia
ne przez S.M. Helenę są z pew

nością prawdziwe, ponieważ ponad 30 lat (w różnych okresach) 
przebywa w Brzeziu n/Odrą, dobrze poznała tutejszych para
fian i stanowi swoistego rodzaju „kartotekę” brzeskich spraw.” 
W 1935roku przybyła do Brzezia, poznała Siostrę Dulcissimę, w 
1945, (na dwa lata) po uwolnieniu z niewoli wraz z pracownikami 
szpitala wojskowego w Szopienicach, wraca do Brzezia prowadząc 
punkt medyczny, organizując pomoc UNRY, by powrócić tu znowu 
w 1967roku obejmując funkcję przełożonej, czyniąc między inny
mi starania o przeniesienie ośrodka zdrowia, angażując się w 
pełni w życie naszej parafii. Otoczona stale gronem znajomych, 
przyjaciół taką pozostanie w pamięci.

Spoglądając, na dalsze, już dziś, roczniki „Brzeskiego Pa
rafianina” dochodzimy do wniosku, że dość szeroko i dogłęb
nie ukazana została panorama Brzezia n/Odrą - naszej małej 
ojczyzny..

Pamiętne są słowa, którymi zwrócono się z propozycją i 
prośbą do parafian. „Pragniemy zebrać, zabezpieczyć wiele spo
śród dawnych modlitw, zwyczajów, opisów uroczystości, wycinków 
starych gazet itp., które dotyczą naszej parafii. Idą w zapomnienie, 
jak wszystko co zanurzone w rzece czasu. Przeto zwracamy się z 
gorącą prośbą do Ciebie drogi czytelniku o zabezpieczenie w domu 
pamiątek przeszłości (...) Może jesteś ostatnim, który je posiada 
i może ocalić dla przyszłych pokoleń.”

A wszystko zaczęło się w kwietniu 1993 roku podczas wizy
tacji parafii przez ks. pba Gerarda Bernackiego, kiedy to „trójka 
zapaleńców” w osobach ks. kapelana Józefa Copa (c), mgr Mak 
gorzaty Rother- Burek (m), mgr Florian Burek (mf), w obecno* 

ści śp. Ks. proboszcza Alojzego Ostrowskiego otrzymała przy
zwolenie i błogosławieństwo na tworzenie pisma parafialnego. 
Oto jedyne zdjęcie, ukazujące razem redaktorów „Brzeskiego 
Parafianina”.

Fot. Michalina Piekarska

Wydając kolejne numery pisma wykorzystywano wszelkie do
stępne źródła historyczne w archiwach kościelnych i państwowych 
wysłuchano dziesiątek ciekawych wspomnień naszych parafian? 
szczególnie tych najstarszych, wspólnie przeglądnięto dziesiątki 
„szuflad” i albumów rodzinnych, za co wszystkim z serca dzięku
jemy.

Ponad 80 numerów „Brzeskiego Parafianina” to splot historii z 
ważnymi wydarzeniami dnia dzisiejszego brzeskiej parafii a całość 
koncentruje się wokół głównych zagadnień:
• dzieje Brzezia od pierwszej wzmianki z 1223 roku
• historia parafii i kościoła od pierwszej wzmianki z 1331 roku
• 600 lat wspólnoty parafialnej Brzezie - Nieboczowy
• 300 lat wspólnoty parafialnej Brzezie - Pogrzebień
• działalność duszpasterska kolejnych proboszczów
• biogramy księży pochodzących z Brzezia
• klasztor - Zgromadzenie SMN, postać Sługi Bożej S.M. Dulcis

simy, postać abpa Józefa Gawliny, pierwszego kuratora polskiej 
katowickiej prowincji SMN z domem prowincjalnym w Brzeziu 
n/Odrą

• ważne osobistości - gmina, organizacje, zespoły kulturalne, twór
cy kultury, chór parafialny

• historia ponad stuletniej szkoły, wykazy maturzystów, oświata
• dzieje sportu, straży pożarnej, koła gospodyń, nowotworzone 

związki, koła, stowarzyszenia
• obrzędy, zwyczaje, stroje ludowe, legendy, podania
• modlitwy, pieśni, procesje, dawne i obecne pielgrzymki, organiza

cje kościelne, działalność dobroczynna, zespół charytatywny
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• jubileusze, I - Komunie, bierzmowania, coroczne statystyki pa
rafialne

• zmiany w krajobrazie Brzezia, mapy, dawne i aktualne zdjęcia 
krajobrazu miejscowości (cykl „przysiółki”)

• zakłady pracy w cyklu „Zespolone z krajobrazem Brzezia”
• kalendarze tematyczne: „Brzeskie krzyże”, „Brzeskie kaplice”, 

„60. rocznica śmierci S.M. Dulcissimy”, „90 lat kościoła”, „Brze
skie Madonny”, „Obrazy z przeszłości”, „Zmiany w krajobrazie”

• materiały z „Brzeskiego Parafianina” wydawane w formie broszur 
przez ks. Józefa Copa (klasztor, S.M. Dulcissima)

• pierwsze widokówki z roku 2001
• Dzieje Brzezia (w odcinkach) A. Weltzel, Chronik der Parochie 

Pogrzebin, Racibórz 1888. Tłumaczenie: Paweł Lokaj. Opraco
wanie Małgorzata Rother - Burek

• wydania książkowe: „Topografia legendowa Brzezia” - Beata Ku
liś, „Oświata w Brzeziu w XX wieku” - Krystyna Cymerman, „Po
wroty” - wybór wierszy Jana Darowskiego pod red. Małgorzaty 
Rother - Burek

• utworzenie strony internetowej www.brzezie.raciborz.com.pl

Smutnym wydarzeniem w historii tworzenia „Brzeskiego Parafiani
na” to rok 2002 - śmierć ks. kapelana Józefa Copa, współtwórcy pisma 
(luty 2002). Mszy św. pogrzebowej przewodniczy ks. biskup Stefan Ci
chy. Ks. biskupa gościliśmy w Brzeziu również w 1998 roku podczas 

i uroczystości 775. rocznicy pierwszej wzmianki o naszej miejscowości 
z roku 1223.

Rok 2002 - to rok prawdziwie 
smutny dla całej parafii „odszedł 
od nas niespodziewanie” również 
śp. ks. proboszcz Antoni Pieczka 
(wrzesień 2002).

Wertując karty „Brzeskiego 
Parafianina” warto dodać, że stale 
towarzyszył nam Ojciec św. Jan 
Paweł II - każde z Nim spotkanie 
zarówno w Rzymie jak też pod
czas pielgrzymek w Ojczyźnie, 
przekazywane było szczególnie 
przez młodych parafian jako wy
darzenie szczególne, tak było rów
nież pamiętnego roku 2005, kiedy 

żegnaliśmy Ojca świętego, wspólnym głosem wołając Sancto Subito. 
W bieżącym roku nasza parafia uczciła beatyfikację Ojca świętego po
przez zorganizowanie uroczystości 18 maja w Dniu Urodzin Błogosła
wionego Jana Pawła II, w połączeniu z obchodami 75. rocznicy śmierci 
Sługi Bożej S.M. Dulcissimy.

„Helenka nas łączy" Świętochłowice Zgoda - Brzezie n/Odrą.
Postać Sługi Bożej S.M. Dulcissimy od rozpoczęcia 

procesu beatyfikacji w 1999roku w naturalny sposób po
łączyła miejsca urodzenia i śmierci Sługi Bożej. W Brze
ziu gościmy prawie co roku parafian ze Świętochłowic 

- Zgody w tym również młodzież Gimnazjum nr 5 imie
niem Marii Dulcissimy Hoffman w Świętochłowicach.

Fot. S.M.Paulina

W bieżącym roku wraz z Siostrą Przełożona^ Paulina^ Szczepańczyk 
w patronalnym święcie szkoły 9 grudnia udała się delegacja parafian 
w osobach: Lucja Bugdol, Irena Czekała, Małgorzata Rother - Burek 
oraz Waldemar Świerczek.

fot. S.M. Paulina
Serdeczne przyjęcie oraz pouczająca uroczystość, oraz spo

sób promowania S.M. Dulcissimy przez Gimnazjum, stanowić może 
przykład. Gimnazjum realizuje projekt „My dla patronki” poprzez listy i 
maile do różnych krajów.” Zachwyca ogromna mapa świata, na której 
umieszczone są kraje skąd nadeszła odpowiedź z podziękowaniem za 
przesłane informacje o Słudze Bożej S.M. Dulcissimie z zapewnieniem 
o modlitwie w trwającym procesie beatyfikacyjnym.

Trudno zdecydować, jakie pamiątki parafialne przypomnieć 
czytelnikom w tym świąteczno - noworocznym wydaniu „Brze
skiego Parafianina” - to może kilka uroczystości parafialnych z udzia
łem ważnych dostojników diecezjalnych. Z kilkakrotnych odwiedzin, 
oraz wizytacji naszej parafii przez ks. bpa Gerarda Bemackiego przed
stawiamy pamiątkowe zdjęcie z roku 1995 - bierzmowania.

Fot. arch. redakcji

Ks. bp. Gerard Bernacki przyjmuje podziękowania i dary od 
młodzieży za udzielenie sakramentu bierzmowania. W liście do ks. 
proboszcza Alojzego Ostrowskiego z dnia 21 marca 1995 roku czy
tamy: „(...) Szczególnie zainteresował mnie dar złożony przez mło
dych parafian dwa roczniki „Brzeskiego Parafianina” do wydawania 
którego zachęcałem podczas wizytacji kanonicznej. Przejrzałem je z 
zainteresowaniem. Niektóre artykuły przeczytałem. Proszę by dalej 
gorliwie wydawać to pismo. (...) Wszystkich serdecznie pozdrawiam 
i z serca błogosławię. Szczęść Boże.

Odwiedziny parafii przez ks. abpa Damiana Zimonia były za
wsze wielkim przeżyciem. Oto pamiątka z roku 2006 z uroczystości 
70 - lecia śmierci Sługi Bożej i poświęcenia tablicy i urny z grobu 
Abpa Józefa Gawliny z Monte Cassino umieszczonych na ścianie 
klasztoru SMN.

Dokończenie str. 6
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Wydarzenia, którym towarzyszył „Brzeski Parafianin" w latach 1993 - 2010

1993

Ojciec Święty Jan Paweł II błogosławi pismu 
„Brzeski Parafianin”: „Błogosławię. Niech się roz
wija. Niech służy nowej ewangelizacji.” Wizytacja 
parafii - ks.biskup Gerard Bemacki. 15lat pobytu 
ks. Alozjego Ostrowskiego. 50-lecie kapłaństwa 
ks.Alojzego Niedzieli. 10-lecie szkoły - poświęce
nie szkoły po pożarze - ks.bp Wiktor Skworc.

1994
BRZESKI 
PARAFIANIN

9O.rocznica wmurowania kamienia węgielnego 
pod nowy kościół. „Dzieje Brzezia” - pierwszy 
odcinek historii Brzezia n/Odrąwg „Chronik Paro
chie Pogrzebin”A.Weltzel R-rz 1888.

1995

Historia: 300 lat wspólnoty parafialnej Brzezie- 
Pogrzebień (1611-1911). Uniwersytet Ludowy 
w Brzeziu.

1996

60.rocznica śmierci S.M.Dulcissimy „Pielgrzym
ka Sióstr MN do grobu”. Ks. Proboszcz Alojzy 
Ostrowski przechodzi na emeryturę. Nowym 
proboszczem zostaje ks.Antoni Pieczka. 90-le- 
cie kościoła (ks.biskup Wiktor Skworc), błogo
sławieństwo Ojca Świętego z okazji 90-lecia ko
ścioła. 35-lecie kapłaństwa ks.Pawła Gelnego.

1997

Rok Ks.Augustyna Weltzla: „Przeglądał się w brze
skiej historii”. Pogrzeb dyrygenta chóru - Nikodema 
Burek. Powódź tysiąclecia. Peregrynacja obrazu 
MB Częstochowskiej - bp Piotr Libera. Poświęce
nie tablicy upamiętniającej pobyt abpa J.Gawliny w 
Brzeziu przez abpa Damiana Zimonia.

1998

775. rocznica pierwszej wzmianki o Brzeziu- 
ks.bp Stefan Cichy. Zawieszenie obrazu MB 
na „Lipkach”. Wydanie „Topografia legendowa 
Brzezia” (B.Kuliś) Rzym - decyzja o rozpoczę

ciu procesu beatyfikacyjnego S.M.Dulcissi
my. Pogrzeb ks.Pawła Celnego. 60lat urodzin 
ks.A.Pieczki.

1999

Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego S.M.Dul
cissimy. Wizytacja biskupia - bp Gerard Bemad 

ka. 10-ta rocznica nadania Szkole im.K.K.Baczyń- 
skiego. Pielgrzymka Ojca Świętego - Gliwice. 
Historia: Rok 1929 - erygowanie polskiej prowin
cji katowickiej SMN - kuratorem abp. Józef Feliks 
Gawlina.

2000

Ekshumacja zwłok Sługi Bożej S.M.Dulcissimy 
Heleny Hoffmann. Misje Roku Świętego. Spale
nie „Sosienki” - wiekowego herbu Brzezia. 80 lat 
TS „Sokół” w Brzeziu.

2001

Wmurowanie i poświęcenie tablicy upamięt

niającej śmierć polskich policjantów „Zbrodnia 

katyńska, (pozostałe tablice na pomniku - 13 
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ofiarom z Brzezia - zginęli w niemieckich obo
zach koncentracyjnych, powstania śląskie). 95- 
lecie kościoła. 150 lat Zgromadzenia Sióstr MN 

r Wrocław. 115 lat pobytu SMN w Raciborzu. 

Wydanie książki „Dom św.Notburgi - w służbie 
potrzebujących” (Małgorzata Rother-Burek)

2002

BRZESKI

Śmierć ks. kanonika Józefa Copa - redaktora 
BP. „Z Janem Pawłem na Błoniach” - Kraków. 
Śmierć ks.proboszcza Antoniego Pieczki. 
Nowy proboszcz ks.Kazimierz Kopeć.

2003

25 lat pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła II - piel
grzymka Wadowice i Kalwaria Zebrzydowicka. 780 
rocznica pierwszej wzmianki o Brzeziu. Tablica upa
miętniająca postać SM Dulcissimy - ks.SAdam- 
czyk. 120 lat szkoły w Brzeziu. Wydanie książki 
„Oświata w Brzeziu w XX wieku” (K.Ćymerman).

2004

150 lat Zgromadzenia SNN - uroczystości Wro
cław. 75 lat Prowincji Katowickiej SMN - Katowice. 
Rok Abpa J.Gawliny ogłoszony przez Urząd Mia
sta Racibórz. 15-lecie chóru parafialnego pod dyr. 

Aleksandry Gamrot. Śmierć ksAlojzego Niedzieli 
(ostatni z księży pochodzący z naszej parafii) - Kra
ków.

2005

Śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II - udział pa
rafian w uroczystości pogrzebowych. Wizytacja 
kanoniczna parafii - ks.bp Gerard Bemacki. Piel
grzymka organizowana przez Zespół Charytatyw
ny (kier.M.Piekarska) „Śladami Ojca Świętego” 
- Trzebnica. Koncert „Bogu i Ojczyźnie” - udział 
artystki Teatru Chorzowskiego - Marii Meyer.

2006

Pielgrzymka do Ziemi Świetej. Poświęcenie kamie
nia Eichendorffa w brzeskim lesie.
70. rocznica śmierci Sługi Bożej SM Dulcissimy 
- abp Damian Zimoń - Spektakl Teatru Hagiograf z 
Krakowa „Dwie siostry”. Poświęcenie umy z ziemią 
z grobu Abpa J.Gawliny. 100-lecie kościoła w Brze
ziu - ks.bp Gerard Bemacki.

2007

Rzym - zamknięcie etapu beatyfikacji na 
szczeblu diecezjalnym w II rocznicę śmierci Ojca 

św. JP II - „Wielki Tydzień z Janem Pawłem II”. 
Pogrzeb 100-letniej parafianki Franciszki Moskwa. 
Procesja św.Urbana do 130-letniej kapliczki.

2008

785. rocznica pierwszej wzmianki o Brzeziu
- nieszpory „Lipki” z udziałem Gwardii Wareskiej. 
Śmierć poety, tłumacza, eseisty rodem z Brzezia

- Jana Darowskiego - pogrzeb w Brzeziu. Wy
danie wyboru poezji J.Darowskiego „Powroty” 
(M.Rother-Burek).

2009

Rok Kapłański - wspomnienia o księżach pocho
dzących z Brzezia. 10 lat modlitw o wyniesienie na 
ołtarze Sługi Bożej SM Dulcissimy.

2010

Wizytacja kanoniczna parafii - ks.bp Józef Kupny. 
Sesja naukowa (Wrocław) poświęcona założycie
lowi Zgromadzenia SMN J.Szneiderowi. Poświę
cenie tablicy upamiętniającej postać Sługi Bożego 
J.Szneidera - Wrocław.
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cd. ze str. 3

Fot. arch. redakcji

Zarówno pierwsza, jak i druga peregrynacja Obrazu Matki Bo
skiej Częstochowskiej pozostanie na długo w pamięci. Moment 
powitania ks. bpa Piotra Libery przez ks. proboszcza Antoniego 
Pieczkę oraz parafian 17 sierpnia 1997 roku.

Fot. arch. redakcji

17 maja 2003 roku rozpoczęły się uroczystości związane z 
780 rocznicą pierwszej wzmianki o Brzeziu. To nadanie imie
nia S.M. Dulcissimy Ośrodkowi Zdrowia w Brzeziu i poświęce
nie tablicy upamiętniającej Sługę Bożą. Poświęcenia dokonał 
ks.Stanisław Adamczyk Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekro

wanego. Przewodniczył Eucharystii w intencji służby zdrowia a 
także wygłosił homilię.

Fot. arch. redakcji

Bieżący rok jest rokiem jubileuszu kościoła - 105. rocznica 
poświęcenia o czym „Brzeski Parafianin” wspomniał w odpusto
wym numerze.

W tym roku świętowaliśmy także 40 - lecie kapłaństwa ks. pro
boszcza Kazimierza Kopcia, który odszedł na emeryturę. Powitano 
nowomianowanego proboszcza ks. Bogdana Ręka. Proboszczowie 
się zmieniają parafia trwa. Z szacunkiem przyjmujemy nowe inicja
tywy związane z ożywieniem życia religijnego w naszej parafii oraJ 

ogromne zaangażowanie w pracach budowlano - remontowych, mo
dernizacyjnych zarówno w świątyni jak również wokół kościoła i cmen
tarzy. W grudniu ukazał się pierwszy numer dwumiesięcznika parafial
nego „Głębia” redagowany przez ks. proboszcza Bogdana Ręka.

W życiu naszej parafii ważną rolę pełni również klasztor SMN. 
Wspólnie świętowaliśmy 75. rocznicę śmierci Sługi Bożej S.M. Dul
cissimy 18 maja tego roku w powiązaniu z dniem urodzin Błogosła
wionego Jana Pawła II.

Arcybiskup Józef Feliks Gawlina a Brzezie n/Odrą
W grudniu tego roku mija 80 

lat od przebudowy klasztoru i po
święcenia kaplicy przez abpa Jó
zefa Gawlinę wówczas pierwszego 
kuratora nowopowstałej polskiej 
prowincji katowickiej. W bieżącym 
roku mija także 90. rocznica Jego 
święceń kapłańskich. Mszą św. 
prymicyjną odprawił w rodzinnej 
miejscowości w Rudniku.

12 grudnia gościliśmy w Brzeziu młodzież Gimnazjum Abpa 
Gawliny z Rudnika.

Fot. S.M. Paulina

Fot. S.M. Paulina

Uczniowie mieli okazję spojrzeć na pamiątki z okresu pobytu 
abpa w Brzeziu n/Odrą a także wziąć udział we Mszy św., któ
rą odprawił ks. kapelan Józef Gawliczek w kaplicy klasztornej 
- budowanej i poświęconej przed 80 - laty przez ich patrona, 
wielkiego syna ziemi raciborskiej.

Małgorzata Rother-Burek



Rodzina Śląska
„Rodzina śląska, wielopokoleniowa, sakramentalnie 

\umocniona,opartanawspółnejmodlitwiewdomu, niedziel
nej Eucharystii, czytaniu Pisma św. pogłębionym kulcie 
maryjnym, jest przyszłością kościoła, narodu i państwa. ”

Myśli o rodzinie wypowiedziane przez ks. abpa Damiana Zi

monia, seniora - przyświecały przez lata redakcji naszego pisma, 

stąd też jednym z ważniejszych wydarzeń parafialnych stały się 

rodzinne, małżeńskie jubileusze a w szczególności te Złote, lub 
jeszcze piękniejsze Diamentowe Gody. Przeglądając karty Brze
skiego Parafianina spoglądamy na Diamentowe pary państwa 

Marii i Karola Korzonków, Anny i Jakuba Mandryszów, czy też 

Marii i Alberta Niestrojów. Na łamach pisma parafialnego „gościli
śmy” prawie 60 par małżeńskich obchodzących 50 lat wspólnego 

pożycia małżeńskiego, którzy w otoczeniu swoich rodzin, przyja

ciół i parafian dziękowali Opatrzności za wszelkie otrzymane łaski 

prosząc o Boże Błogosławieństwa na dalsze lata dla swoich ro
dzin. Wśród Złotych Par, na przestrzeni 19 lat, znajdują się: Ger

truda i Nikodem Fiołka, Adelajda i Jan Myśliwiec, Elżbieta i Józef 

Koczy, Jadwiga i Leon Stawinoga, Jadwiga i Józef Starok, Prak- 

seda i Stanisław Koczwara, Weronika i Rudolf Szlemer, Łucja i 
Serafin Bugdol, Joanna i Augustyn Fiołka, Marta i Paweł Placek, 

Agnieszka i Alojzy Gorus, Antonina i Karol Klinik, Albina i Józef 
Siwy, Anna i Jan Otlik, Teresa i Wincenty Niedziela, Gertruda i 

Jerzy Twardowski, Marta i Stanisław Pokracki, Anna i Józef My
śliwiec, Teresa i Gerard Czajka, Jadwiga i Jan Fojcik, Aniela i Fe

liks Kołodziej, Teresa i Józef Malcharczyk, Jan i Joanna Herman, 

Eufemia i Kazimierz Darowski, Anna i Henryk Błędowski, Teresa 

i Wacław Kałuża, Agnieszka i Wilibald Neugebauer, Anna i Jo

achim Jęczmionka, Kunegunda i Ryszard Gricman, Jan i Imgarda 

Anderski, Aniela i Walter Fest, Weronika i Norbert Lindner, Anna 

i Jan Jambor, Anna i Stanisław Cieślik, Gertruda i Hubert Lenard, 
Franciszka i Józef Trompeta, Ema i Zygfryd Skrzyszowski, Ery

ka i Erwin Kruczek, Elżbieta i Zygmunt Malon, Agnieszka i Aloj

zy Wycisk, Maria i Alojzy Szweda, Anna i Henryk Kocur, Emilia i 

Dominik Tarnowski, Helga i Franciszek Blucha, Regina i Ginter 

Wincierz, Elżbieta i Gerard Myśliwiec, Małgorzata i Jan Jambor, 

Elżbieta i Edward Zychma, Regina i Henryk Cymerman, Lidia i 

Ludwik Stawinoga, Klara i Albin Popeła, Aniela i Jan Kapuścik, 

Hildegarda i Józef Gawliczek, Teresa i Hubert Pacharzyna.

Do tegorocznych Złotych Par dołączymy Jubilatów
- Gertrudę i Franciszka Wałach

17 września 2011 roku, dokładnie po 50 latach zawarcia związ

ku małżeńskiego, dziękowali Bogu podczas Mszy świętej w oto

.Fot. Florian Burek

czeniu licznie zgromadzonej 

rodziny i przyjaciół. Drogim 

rodzicom, dziadkom i pra

dziadkom życzenia dalszych 

lat w zdrowiu Bożego Błogo

sławieństwa życzą synowie 
- Józef, Ryszard, Andrzej, 

Marian, Piotr, Henryk-syno

we: Lidia, Gabriela, Justyna, 
Katarzyna, Halina, Bożena oraz wnuki - Sylwia, Marcin, Karoli

na, Dawid, Dominika, Darek, Daniel, Sandra, Ania, Michał, Agata, 
Franciszek, Hanna a także prawnuczka Nikola. Do życzeń dołą

czają parafianie.

Obchodzona w bieżącym roku 105. rocznica poświęcenia 
kościoła jest okazją przypomnienia pierwszej pary mał
żeńskiej, która zawarła ślub 6 listopada 1906r. w nowo

powstałym kościele i ostatniej pary w śląskim stroju

Arcybiskup Damian Zimoń
Katowice, 23 września 2011r.

Fot. arch rodzinne Szlemer-Pieła

Fot. arch rodzinne Pytlowany

Państwo Liszkowie - Jan 
i Joanna z d.Lokaj to małżon
kowie, którzy wzięli ślub 6. 
listopada 1906 roku. Rodzice 
trzech synów - Karola, Joha
na, Józefa i czterech córek: 
Anny-Marii, Zofii, Weroniki i 
Gertrudy.

Spoglądając w przeszłość, 
zmieniające się tradycje, obrzę
dy weselne, przyśpiewki, stroje 
„Brzeski Parafianin” utrwa
lił również parę małżeńską 
z 1952 roku, gdzie po raz 
ostatni w Brzeziu przystępo
wała panna młoda do ślubu 
w tradycyjnym śląskim stroju.

Ślub państwa Michajków 

- Urbana i Anny z d.Grabow
ska. Małżonkowie wychowali 
sześcioro dzieci - córki: Geno
wefa, Teresa, Anna; synowie: 
Bronisław, Alojzy i Urban.

Im/
Myśląc o rodzinie! Redaktorzy „Brzeskiego Parafianina”

Małgorzata i Florian Burek w tym roku również obchodzą 
pięćdziesięciolecie wspólnego pożycia małżeńskiego. Okrągłe 
jubileusze skłaniajat do wspomnień i refleksji na temat swoich 
dzieci, Ich rodzin, dzisiaj już dorosłych wnuków, nauczyciel
skiej pracy - Floriana w Zespole Szkół Mechanicznych w Raci
borzu, Małgorzaty z d.Rother w brzeskiej szkole. Wspomnienia 
obejmują również prawie dwudziestoletnie tworzenie pisma 
„Brzeski Parafianin”, okres niezwykle ciekawy, jednak wielo
krotnie trudny.

W trudnych chwilach spojrzenie na swoisty talizman - 
imienne błogosławieństwo Ojca św. Jana Pawła II i zawarte w 
nim słowa: „Państwu Małgorzacie i Florianowi Burek na trud 
tworzenia „Brzeskiego Parafianina” zawsze dodawało siły.

Dziękując wszystkim współtwórcom pisma, parafianom, 
czytelnikom, przyjaciołom, rodzinie jesteśmy przekonani, że 
błogosławieństwo Ojca świętego Jana Pawła II stale nam to
warzyszy i prosimy Boga przez wstawiennictwo dziś Błogosła
wionego Jana Pawła II, jak również Sługi Bożej S.M.Dulcissimy 
o siły do dalszej pracy oraz zdrowie dla całej naszej rodziny.

Małgorzata i Florian Burek
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ZYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
Biskup Wiktor Skworc dwukrotnie w brzeskiej parafii

Parafianie Brzezia ze wzruszeniem przyjęli fakt powołania ks.biskupa Wiktora Skworca na urząd Arcybiskupa 
Metropolity Katowickiego, żywe bowiem są wspomnienia dwukrotnego pobytu w parafii św. Apostołów Mateusza i 
Macieja w Brzeziu podczas ważnych uruczostosci parafialnych w latach 1993 oraz 1996.

13. X1993 - poświęcenie odbudowanej szkoły po pożarze 18. X11996 - Przewodniczenie uroczystościom z okazji
90-lecia poświęcenia kościoła

Brzeski Parafianin nr 2(34)1998r.

W roku 1998 powołanie ks.biskupa przez Ojca św. Jana Pawła II na urząd 
biskupa diecezjalnego w Kościele Tarnowskim stało się okazją przesłania 
przez ks.proboszcza Antoniego Pieczkę, w imieniu parafii, gratulacji i 
życzeń. W odpowiedzi na życzenia abp pisze: „(...) Pragnę podziękować 
za złożone gratulacje i życzenia a przede wszystkim za towarzyszenie 
mi w tych dniach darem obecności i modlitwy. (...) Księże Proboszczu! 
Pozdrawiam - Błogosławię całej Wspólnocie Parafialnej i Siostrom Maryi 
oraz ks. Józefowi.” + Wiktor Skworc Biskup Tarnowski.

A oto słowo pasterskie na Adwent 2011 roku:

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!
„Razem - w I Niedzielę Adwentu - wchodzimy w nowy rok liturgiczny(...) Rok ten będziemy wspólnie przeżywali 

pod hasłem Kościół naszym domem. Z woli Ojca Świętego Benedykta XVI od dnia wczorajszego katowicki Kościół 
archidiecezjalny stał się - poprzez akt kanonicznego objęcia archidiecezji i liturgiczny ingres do katedry p.w. Chrystusa Króla 
- moim domem. Będę w nim posługiwał jako Wasz pasterz. Przychodzę do Was z diecezji tarnowskiej, gdzie budowałem 
wspólnotę Kościoła na .ziemi świętych i błogosławionych”, jak tę diecezję nazywał Jan Paweł II. (...) Jednak ziemią mojego 
pochodzenia jest ziemia śląska, która przez moich rodziców, nauczycieli i duszpasterzy wychowała mnie i przygotowała na 
przyjście powołującego Pana. Poszedłem za Jego głosem, przyjmując w 1973roku dar święceń, najpierw kapłańskich, a w 
1998roku biskupich. Śląską ojcowiznę opuściłem na blisko czternaście lat pasterskiej posługi w diecezji tarnowskiej. Teraz 
powracam do Was w Duchu Świętym - takie jest moje biskupie zawołanie - aby według Bożych planów dalej budować 
Kościół. Niech będzie coraz bardziej naszym wspólnym domem, wznoszonym przez wszystkich ochrzczonych na miarę 
otrzymanych charyzmatów. (...)”

Wybrane fragmenty Słowa pasterskiego skierowane do nas przez nowego Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego 
Wiktora Skworca z dnia 26 listopada 201 Iraku niech stanowią obietnicę stałej modlitwy oraz podziękowanie za udzielone 
błogosławieństwo wyrażone w słowach: „Wszystkim Wam z serca błogosławię, wasz pasterz.”

Katowice 26.XI.2011 +Wiktor Skworc, Arcybiskup Metropolita Katowicki
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