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Brzezinka przez lata należała do parafii mysłowickiej. Od 1872 
roku, kiedy wieś się rozrosła w wyniku rozwoju przemysłu na jej 
terenie, trwały zabiegi w celu wybudowania własnego kościoła. 
Jednak brak pieniędzy i sprzeciw parafii mysłowickiej nie sprzyja-
ły temu. Po roku 1888 nawiązano kontakt z Ludwigiem Schneide-
rem celem wykonania projektu kościoła. Na żądanie komitetu bu-
dowy kościoła, we wrześniu 1892 roku Schneider przedłożył osta-
teczny projekt, obliczony na 12 386 marek. Kwota była stosunko-
wo niska, bo liczono na budulec z rozbieranego wtedy kościoła 
pw. św. Marii Magdaleny w Chorzowie (Starym). Ponieważ budu-
lec w zupełności nie odpowiadał (ostatecznie do Brzezinki trafiła 
część wyposażenia starego chorzowskiego kościoła), powiększo-
no kwotę planowaną na 13 000 mk. Postanowiono natychmiast 
rozpocząć budowę, zwłaszcza, że zbliżała się pora jesienna, a bi-
skup posłał komitetowi 5000 marek.
Wstępne prace murarskie posunęły się tak daleko, że 25 paździer-
nika 1892 roku odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego. Pra-
ca postępowała szybko naprzód. 25 stycznia 1893 roku obliczono, 
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Kościół pod wezwaniem  Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny, powstały w latach 1892 - 1893

że do kompletnego wykończenia budowy brakuje jeszcze 18 ooo 
marek. O pomoc zwrócono się więc do zarządu wolnych kuksów, 
skąd otrzymano 6000 marek.
Podczas urzędowego odbioru budowy okazało się, że mury ko-
ścioła były za słabe w stosunku do ciężaru dachu i że należało 
przeprowadzić ankrowanie. Po perypetiach (pierwsze ankrowanie 
okazało się niewłaściwe) 22 listopada 1893 roku nastąpiło poświę-
cenie kościoła, którego dokonał ks. Franciszek Klaszka, proboszcz 
z Mysłowic w asyście wikarych Ludwiga Winklera i Rudolfa Jauer-
nika. Po wygłoszeniu kazania przez ks. Jana Piechaczka z Dziećko-
wic, ks. Klaszka odprawił uroczyste nabożeństwo, kończąc je ra-
dosnym „Te Deum”. 15 października 1902 roku wikary z Mysłowic 
ks. Emil Wawreczka został lokalistą w Brzezince.
Początkowo był to kościół pomocniczy w mysłowickiej parafii  
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 31 marca 1903 roku kardynał 
Georg Kopp utworzył parafię w Brzezince, którą zamieszkiwało 
wówczas 6000 mieszkańców.

Dwa zdania o parafii

Parafia powstała  
31 marca 1903 r. Zanim do 

tego doszło trzeba było po-
konać wiele przeszkód, jedną 

z nich był podział wiernych 
na dwa obozy: jeden, który 

chciał wciąż należeć do para-
fii w Mysłowicach oraz dru-
gi, który chciał utworzenia 

osobnej parafii w Brzezince.

Widok na prezbiterium. Część 
wystroju wewnętrznego kościo-
ła oraz organy były darem z ro-
zebranego kościoła pw. św. Ma-
rii Magdaleny w Chorzowie.

Widok na emporę organową.

Widok kościoła od zachodu,  
z prawej dzwonnica z 1956 r.
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Kościelna wieża (był to bardziej stelaż niż solidna budowla) spłonęła (już po 
rekwizycji dzwonów) podczas II wojny światowej. Po 1945 r. parafianie za-
częli zabiegać o zakup nowych dzwonów i odbudowę zniszczonej w pożarze 
dzwonnicy. Byli tak zdeterminowani, że zamówili dzwony (i to bez zgody 
proboszcza!) w Hucie Małapanew i podarowali je parafii w 1958 r. W tymże 
roku uzyskano zgodę Wojewódzkiej Radzie Narodowej na odbudowę wieży. 
Na wiosnę 1959 r. ruszono z budową, którą ukończono w przeciągu miesią-
ca. Po ukończeniu wieży zawieszono na niej dzwony. 


