KSIĄDZ INFUŁAT EMIL KOBIERZYCKI
Ostatni proboszcz brodzkiej parafii rzymskokatolickiej od młodych lat miał
„ciekawe życie”. Urodził się we Lwowie 4 czerwca 1892 roku. Jako uczeń,
podczas carskiej okupacji Lwowa, został wraz z ojcem wywieziony do Irkucka. Do
Polski powrócili obznajomieni z „rewolucyjnymi porządkami”.
We Lwowie Emil Kobierzycki studiował teologię i wyświęcony został przez bpa
Bilczewskiego. Proboszczem brodzkim został w roku 1937. Przeprowadził remont
kościoła i wybudował kaplicę św. Teresy przy południowej części nawy. Dał się
poznać jako duszpasterz wymagający, a zarazem bliski ludziom. Wieloletni
organista i chórzysta Roman Początek wspominał księdza Kobierzyckiego jako
sympatycznego rozmówcę nie stroniącego
od wizyt w kawiarni przy „Rajkówce”,
a zarazem budzącego należyty respekt
„postawą i gestem”.
Podczas
pierwszych
„sowietów”
wspomagał wiernych nie tylko „duchową
strawą” religijną, ale też biblioteką
parafialną, w której znalazły się książki
wyrzucone między innymi z księgozbiorów
licealnych.
W czasie okupacji hitlerowskiej, znając
biegle niemczyznę, działał
skutecznie
w obronie prześladowanych parafian.
Na KUL-u: Jerzy Kalinowski, Stefan Kisielewski, ks. infułat
Organizował również pomoc dla Żydów.
Emil Kobierzycki, Jacek Woźniakowski, Karol Wojtyła

Jego nazwisko figuruje w publikacji Natame Gelberz „Dzieje Żydów w Brodach”, wydanej w Jerozolimie
w 1955 roku. Pomagał też sędziwemu księgarzowi brodzkiemu Feliksowi Westowi i innym.
Ksiądz Kobierzycki opuścił Brody w kwietniu 1944 roku. Po zakończeniu wojny znalazł się we Wrocławiu,
gdzie otrzymał skierowanie do Opola, w którym osiadło między innymi sporo brodzian. Początkowo
kierował parafią św. Piotra i Pawła, a następnie – od 1945 roku – parafią pod wezwaniem Matki Boskiej
Bolesnej. W kościele Matki Boskiej Bolesnej umieścił obraz Matki Boskiej Częstochowskiej pędzla Ludwiki
Abramowiczowej. W czasie pracy w tej parafii cieszył się respektem nie tylko Kresowian, ale też resztek
przedwojennych parafian z którymi „niekoniecznie ostentacyjnie” rozmawiał po niemiecku, co ważne było
zwłaszcza przy spowiedziach.
W lutym 1951 roku ksiądz Kobierzycki przeżył najsilniejszy wstrząs w życiu. Funkcjonariusze U.B.
„zabezpieczyli” parafię i oznajmili księdzu „wytypowanie” go na wikariusza generalnego diecezji opolskiej,
który miał zastąpić administratora apostolskiego, ks. Bolesława Kominka. Na szczęście udało się księdzu
Kobierzyckiemu uzyskać połączenie z siedzibą prymasa, skąd przyszła zgoda na objęcie funkcji wikariusza
generalnego „w imię dobra sprawy Kościoła”.

Ks. kardynał Stefan Wyszyński (drugi z lewej) i ks. Infułat Emil Kobierzycki (trzeci
z lewej) na Górze św. Anny podczas święceń kapłańskich w roku 1953

Wkrótce ks. Kobierzycki otrzymał insygnia infułata i kierował diecezją do roku 1956. Objął ją po nim bp.
Franciszek Jop, a ksiądz infułat uniesiony dumą postanowił usunąć się z Opola. Był najpierw proboszczem
w Szombierkach, a następnie w Bytomiu. Zmarł 9 stycznia 1962 roku. W nekrologu stwierdzono m.in., że
„tylko Bóg mógłby orzec, czy ktoś inny lepiej kierowałby diecezją w trudnych czasach.”
Na podstawie następujących materiałów:
1. Ks. Edward Kucharz, Opolski kościół na Górce,
2. Ks. Andrzej Bardecki, Zawsze jest inaczej, Kraków 1995
3. informacje ustne ks. Kazimierza Barcza, ks. Edwarda Kucharza
i p. Tomasza Początka
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