
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitw o Powołania. 
2. Dzisiejsza kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby parafii.  
3. Obchody liturgiczne tygodnia: 

- środa – święto św. Apostołów Filipa i Jakuba, 
- piątek – uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona  

               Polski. 
4. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca.  
5. W piątek o godz. 7.00 zostanie odprawiona Msza św. za żywych i zmarłych czcicieli 

Apostolstwa Dobrej Śmierci. 
6. W związku z zarządzeniem ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 17.04.2020 roku, od 20 

kwietnia w Mszach św. w naszej parafii może brać udział 25 osób. Prosimy, aby uczestniczyli 
w nich tylko wierni, którzy mają zamówioną daną intencję. Pozostałe obostrzenia 
(odwołane nabożeństwa i sposób odprawiania pogrzebów) pozostają bez zmian.  

7. W związku z zagrożeniem koronawirusem Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc udzielił 
dyspensy od niedzielnej Mszy św.  

8. Od 25 marca sakrament pokuty i pojednania będzie możliwy tylko po wcześniejszym umówieniu 
się. 

9. Wskazania szczegółowe Arcybiskupa Katowickiego są dostępne na stronie internetowej 
parafii oraz archidiecezji katowickiej.  

10. Zapraszamy wiernych do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach, szczególnie 
każdego dnia o godz. 20.30 różańcem świętym. Przypominamy o możliwości uczestniczenia  
w niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji. 

11. Caritas Archidiecezji Katowickiej uruchomiło możliwość wsparcia walki z epidemią 
koronawirusa. Ofiary na ten cel można przelać na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej: 
(96 1050 1214 1000 0090 3169 8062). Tytuł: OFIARA – KORONAWIRUS. Zebrane pieniądze 
zostaną przeznaczone na zakup respiratorów bądź środków ochronnych dla 
Jednoimiennego Szpitala Zakaźnego w Tychach (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w 
Tychach) i Szpitala św. Józefa w Mikołowie. 

12. Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby parafii.  
13. Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie pomagali w pracach w kościele i wokół 

kościoła. Za wszelki trud, wysiłek i poświęcony czas z serca Bóg zapłać! 
14. Zachęcamy do czytania e-wydań „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Miłujcie się”, 

naszego informatora parafialnego. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Mateusza i Macieja 
ul. Kpt. Serafina Myśliwca 18, 47-406 Racibórz 

Tel.: 32 415 68 28; e-mail: parafia.brzezie@gmail.com 
 

KONTO PARAFIALNE: 
ING BANK ŚLĄSKI 21 1050 1328 1000 0022 6189 1333 

 

Kancelaria parafialna czynna po każdej Mszy Św. w tygodniu. 

 
 

    Redakcja i opracowanie: ks. proboszcz Bogdan Rek, e-mail: bogdan.rek@archidiecezjakatowicka.pl 
 



 

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 
 

Dzisiejsze czytania: (Dz 2, 14a. 36-41); (Ps 23 (22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6); (1 P 2, 

20b-25); Aklamacja; (J 10, 1-10);  

 

Słowa Ewangelii wg św. Jana 

 Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie 
wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest 
złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem 
owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje 
owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na 
ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za 
obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych". 
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co 
im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede 
Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich, owce. Ja jestem 
bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i 
wyjdzie,  
i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. 
Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości".  Oto 
Słowo Pańskie. 

              INFORMATOR PARAFIALNY 

 
                 Tygodnik informacyjny parafii  

                 pw. św. Ap. Mateusza i Macieja   
                w Raciborzu-Brzeziu 

                   www.parafia-brzezie.pl 
                                                           

                            03.05. nr 18/2020 
 

 

http://mateusz.pl/czytania/2020/20200503.html#czytania
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

 
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 03.05.2020 – Niedziela Dobrego Pasterza: 
 
           8.00   Za ++ męża Józefa Gawliczek, rodziców Joachima i Bertę Knura, brata  
                      Alfreda, jego żonę i syna, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące. 
         10.30   Ku czci św. Floriana w intencji Strażaków i ich rodzin. 
         17.00   Za ++ rodziców Karola i Antoninę Klinik.   
 

 
PONIEDZIAŁEK, 04.05.2020:      

  
                  7.00   Za ++ Elżbietę i Huberta Fiołka, rodziców z obu stron, dusze  
                            w czyśćcu cierpiące. 
               17.00   Za ++ matkę Monikę Kubala w rocznicę urodzin, męża Franciszka,  
                            rodziców z obu stron. 

 
WTOREK, 05.05.2020: 

  
7.00   Za ++ syna Arkadiusza Skutta w 4. rocznicę śmierci, męża Marka,  
           siostrę Halinę, rodziców Zofię i Alojzego, teścia Alfreda, dziadków  
           z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.  

            17.00   Za ++ rodziców Marię i Marcina Darowskich, synów Jana  
                         i Kazimierza, siostrę Gemmę, wnuczkę Teresę, zięcia Serafina,  
                         synową Eufemię.  
 

ŚRODA, 06.05.2020 – Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba: 

                

             7.00    Za ++ Stanisława i Reginę Fiksiak, syna Feliksa, rodziców z obu stron,  
                         pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące. 
          17.00     Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem  
                         za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo w intencji  
                         Marioli Fiołka z okazji 50. rocznicy urodzin. 
 
 



CZWARTEK, 07.05.2020: 
 
             7.00    Za + Agnieszkę Kozielski w rocznicę urodzin.  
          17.00     Za + męża i ojca w 12. rocznicę śmierci.  
 

 
PIĄTEK, 08.05.2020 – Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika,  
                                        głównego patrona Polski: 
 

                        
             7.00    Za żywych i zmarłych czcicieli Apostolstwa Dobrej Śmierci. 
          17.00     Za ++ rodziców Izydora i Franciszkę Wyżgoł, dwóch braci, 
                         męża Huberta, córkę Magdalenę, dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

 
 
SOBOTA, 09.05.2020: 

 
             7.00    Za ++ Jana Bugdoł w rocznicę urodzin, dusze w czyśćcu cierpiące. 
          17.00     Za ++ rodziców Krystynę i Jana Tchórz, dziadków z obu stron, dusze  
                         w czyśćcu cierpiące. 
 

 
V NIEDZIELA WIELKANOCNA, 10.05.2020: 
 
           8.00   Za ++ rodziców Konstantynę i Jana Mandera, brata Serafina, dziadków  
                      Mandera, Mandrysz, Jędrzejczyk, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu  
                      cierpiące. 
         10.30   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                       o dalsze błogosławieństwo w intencji Anny Jambor i synów  
                       z rodzinami. 
         17.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                       o dalsze błogosławieństwo w intencji rodziny Starok i rodzin dzieci.
  
 


