OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.
2.
3.
4.

Dzisiaj XXV niedziela zwykła.
Dzisiejsza kolekta przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny UŚ.
Nieszpory niedzielne o godzinie 16.30.
Obchody liturgiczne tygodnia:

- wtorek - Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezb.,
Pawła Chong Hasang i Tow.
- środa - ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY.
- piątek - Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezb.
- niedziela – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
5. We wtorek po Mszy świętej wieczornej spotkanie z nową wybraną
Radą Duszpasterską i Ekonomiczną.
6. Dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli zapraszamy na Mszę św. szkolną
w czwartek, o godz. 17.00. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30. Po Mszy
świętej spotkanie z rodzicami dzieci, które w przyszłym roku chcą przystąpić do
sakramentu I Komunii świętej.
7. W piątek o godzinie 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
8. W piątek o godz. 19.30 zapraszamy na Czuwanie modlitewne.
9. W sobotę o godz. 16.00 zapraszamy na adorację Najświętszego
Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
10. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Odpust parafialny ku czci Świętych
Apostołów Mateusza i Macieja. Wszystkich wiernych jak i poczty
sztandarowe, dzieci w strojach regionalnych, zapraszamy na sumę
odpustową o godzinie 10.30
11. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby parafii.
12. 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!
13. Zachęcamy do czytania „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
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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzisiejsze czytania: Am 8,4-7; 1 Tm 2,1-8; Łk 16,1-13 lub Łk 16,10-13

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza:
Jezus powiedział do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego
oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu:
„Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł
zarządzać”. Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera
mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby
mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś
winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź
swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego:
„A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje
zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi
sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych
przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a
kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli
więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni,
to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie! Oto Słowo Pańskie.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 18.09.2022
8.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z
prośbą o dalsze błogosławieństwo w intencji Ruty i Helmuta
Przezdzing z okazji 55 rocznicy zawarcia sakramentalnego
związku małżeńskiego, oraz Anny i Rafała Pilarski z okazji 12
rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.
10.30 Za ++ męża Lucjana Szymiczek w 1 rocznicę śmierci, dusze w
czyśćcu cierpiące.
Roczek: Furman Łucja.
16.30 Nieszpory niedzielne.
17.00 Za ++ rodziców Emę i Stefana Komarek, Ewalda i Helenę
Siedlaczek, Bertholda Biskup, rodzeństwo, rodziców z obu stron,
dusze w czyśccu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK, 19.09.2022
7.00 Za ++ rodziców Emilię i Wiktora Starok, dziadków, dusze w czyśćcu
cierpiące.
17.00 Za + Olę Widenka w 1 rocznicę śmierci.
WTOREK, 20.09.2022 - Wspomnienie świętych męczenników
Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Tow.
7.00 Za ++ Elżbietę Fiołka w 15 rocznicę śmierci, męża Huberta,
rodziców z obu stron.
17.00 Za ++ Krystynę Pośpiech w rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu
cierpiące.
ŚRODA, 21.09.2022 - ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY.
7.00 Za ++ Edeltraudę i Józefa Kauczor, Henryka i Janinę Liszka,
pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za ++ Beatę Wycisk w 11 rocznicę śmierci męża Antoniego.

CZWARTEK, 22.09.2022
7.00 Za ++ rodziców Annę i Horsta Kubenka.
17.00 Msza szkolna.
Za ++ Martę Bauer w 21 rocznicę śmierci, męża Antoniego,
rodziców z obu stron.
PIĄTEK, 23.09.2022 - Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezb.
7.00 Za ++ Małgorzatę Kucznierz, pokrewieństwo Cuber, dusze w
czyśćcu cierpiące.
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
17.00 Za ++ Józefa Błaszczok, rodziców, rodzeństwo, dusze w czyśćcu
cierpiące.
19.30 Czuwanie modlitewne.
SOBOTA, 24.09.2022
7.00 Za ++ Zdzisława Kutrowskiego, ojca Zenona pokrewieństwo
Bartków, Kutrowski, dusze w czyśćcu cierpiące.
16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
17.00 Za ++ męża i ojca Ernestyna Pacharzyna, dusze w czyśćcu cierpiące.
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 25.09.2022 – ODPUST PARAFIALNY
8.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w intencji
Małgorzaty Przegendza z okazji 50 rocznicy urodzin.
10.30 SUMA ODPUSTOWA
1. W intencji Parafian
2. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z
prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w intencji
Jana Klinik z okazji 70 rocznicy urodzin.
16.30 Nieszpory odpustowe.
17.00 Za ++ męża i ojca Bruno Mika w rocnicę śmierci, dusze w czyśccu
cierpiące.

