
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1. Nabożeństwo różańcowe dzisiaj o godz. 16.15. 
2. Dzisiejsza kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby parafii. Przed kościołem od-

bywa się zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
3. Obchody liturgiczne tygodnia: 

- wtorek – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera, 
- czwartek – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora  

                     Kościoła 
- piątek – uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska. 

4. Trwa miesiąc październik. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe – poniedziałek, 
środa, czwartek i piątek o godz. 17.30, w sobotę i w niedzielę o godz. 16.15. 

5. We wtorek przypada wspomnienie objawień Matki Bożej w Fatimie. Zapraszamy 
na nabożeństwo fatimskie o godz. 19.00. Prośby i podziękowania do Matki Bożej 
można składać do koszyka z tyłu kościoła.  

6. Dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli zapraszamy na Mszę św. szkolną  
w czwartek o godz. 17.00. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30. 

7. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Po Mszy św. porannej zapraszamy na 
nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, z kolei o godz. 15.00 na Koronkę do Miło-
sierdzia Bożego. 

8. W piątek o godz. 19.30 zapraszamy na czuwanie modlitewne.  
9. W przyszłą niedzielę w całej archidiecezji odbędzie się jesienne liczenie wiernych. 
10. Od poniedziałku w godzinach od 9.00 do 11.00 i od 15.00 do 16.00 będą przyjmo-

wane w zakrystii intencje dziękczynne na przyszły rok. 
11. W poniedziałek po nabożeństwie różańcowym zapraszamy na nauki przedchrzcielne. 
12. Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na misje. 
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 „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. 
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XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

Dzisiejsze czytania:  (Iz 25, 6-10a); (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6); (Flp 4, 12-14. 19-

20); Aklamacja (Ef 1, 17-18); (Mt 22, 1-14); 

 

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza 
 

 Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: "Królestwo 
niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. 
Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli 
przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto 
przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. 
Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi 
do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to 
król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców,  
a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest 
gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście 
na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili 
wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiad-
nikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka 
nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie 
mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie 
mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzy-
tanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych". Oto  Słowo Pań-
skie. 

              INFORMATOR PARAFIALNY 

 
                 Tygodnik informacyjny parafii  
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

 
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 11.10.2020: 
 
 

           8.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dalsze błogosławieństwo w intencji Łucji i Józefa Cymerman  
                      oraz całej rodziny. 
         10.30   Do Opatrzności Bożej i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski  
                      z prośbą o dalsze błogosławieństwo w intencji Genowefy i Benedykta  
                      z okazji 35. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. 
         16.15   Nabożeństwo różańcowe. 
         17.00   Za ++ rodziców Józefa i Gertrudę Komor, brata Karola, dziadków,  
                      pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

PONIEDZIAŁEK, 12.10.2020 :      
                  

                  7.00   Za ++ Konstantynę Myśliwiec, męża Jana, dzieci, dziadków z obu  
                             stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 
                17.00   1. Za ++ Annę i Rudolfa Pacharzyna, zięcia Zygfryda, dziadków,  
                             dusze w czyśćcu cierpiące. 
                             2. Za + Agnieszkę Gricman – od sąsiadów z ul. Dębicznej.  
               17.30    Nabożeństwo różańcowe. 

 
WTOREK, 13.10.2020 – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera: 
  

7.00   Za ++ Rudolfa Jambor w 2. rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu  
           cierpiące. 

            17.00   Za ++ męża i ojca Henryka Marciniec w 13. rocznicę śmierci.  
            19.00   Nabożeństwo fatimskie. 

 
ŚRODA, 14.10.2020 – wspomnienie NMP Różańcowej: 
                

               7.00   Za ++ Engelberta Boczek, żonę Gertrudę, pokrewieństwo z obu  
                          stron. 
             17.00   Za ++ rodziców Emilię i Franciszka Starok, syna Huberta, dziadków,  
                          pokrewieństwo Starok, Latka, dusze w czyśćcu cierpiące. 
             17.30   Nabożeństwo różańcowe. 
 



CZWARTEK, 15.10.2020 – wspomnienie św. Teresy od Jezusa: 
            

           7.00      Za + rodziców Jadwigę i Henryka Bournoux, Matyldę i Alberta Cichy,  
                         brata Eugeniusza, dziadków, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu  
                         cierpiące.  
          17.00     Msza św. szkolna: 
                         Za ++ teściów Martę i Romana Kapuścik, dziadków z obu stron,  
                         dusze w czyśćcu cierpiące. 
          17.30     Nabożeństwo różańcowe. 

PIĄTEK, 16.10.2020 – uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska: 
  

             7.00    Za + Andrzeja Ploszka, dusze w czyśćcu cierpiące. 
                         Po Mszy św. nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
          15.00     Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
          17.00     1. Za ++ męża i ojca Jana Wrazidło, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu  
                         cierpiące. 
                         2. Za + Teresę Sędzielewską – od siostry Anki z rodziną. 
          17.30     Nabożeństwo różańcowe. 
          19.30     Czuwanie modlitewne.  

SOBOTA, 17.10.2020: 
        

            7.00    Za ++ żonę Małgorzatę Polak i syna Marka. 
                        Po Mszy św. nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          13.00    Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                        o dalsze błogosławieństwo w intencji Jana Pacharzyna z okazji 50.  
                        rocznicy urodzin i całej rodziny. 
          16.15    Nabożeństwo różańcowe. 
          17.00    Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                        o dalsze błogosławieństwo w intencji Ludwika i Lidii Stawinoga,  
                        dzieci i całej rodziny. 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 18.10.2020: 
 
 

           8.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dalsze błogosławieństwo w intencji rodziny Glenc oraz ich dzieci  
                      z rodzinami. 
         10.30   Za ++ męża Ernestyna Pacharzyna, rodziców, siostrę Annę,  
                      pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące. 
                      Po Mszy św. chrzest Franciszka Kaim. 
         16.15   Nabożeństwo różańcowe. 
         17.00   Za ++ rodziców Małgorzatę i Ernesta Koczy, brata Maksymiliana,  
                      siostrę Celinę, dziadków, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące. 


