
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
 

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki archidie-
cezji.  

2. Dzisiejsza kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby parafii. 
3. Nieszpory dzisiaj o godz. 16.30. 
4. Obchody liturgiczne tygodnia: 

 poniedziałek – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła, 

 wtorek – święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 

 środa – wspomnienie NMP Bolesnej, 

 czwartek – wspomnienie św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana,  
                   biskupa, 

 sobota – święto św. Stanisława Kostki, zakonnika. 
5. W poniedziałek przypada kolejne wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. O godz. 19.00 zapra-

szamy na nabożeństwo fatimskie. Prośby i podziękowania do Matki Bożej można składać do 
koszyka z tyłu kościoła.  

6. We wtorek obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Podczas każdej Mszy św. 
będziemy błogosławić krzyże.  

7. W czwartek o godz. 17.00 zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli na Mszę św. 
szkolną. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30. 

8. W czwartek o godz. 17.00 zapraszamy także na Mszę św. o beatyfikację Sługi Bożej S.M. 
Dulcissimy oraz w intencji modlących się za jej wstawiennictwem. 

9. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Po Mszy św. porannej zapraszamy na nabo-
żeństwo do Miłosierdzia Bożego, z kolei o godz. 15.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

10. W piątek o godz. 19.30 zapraszamy na czuwanie modlitewne. 
11. W sobotę o godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.  
12. W środę po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie Radę Parafialną oraz Radę Eko-

nomiczną.   
13. W czwartek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie kandydatów do bierzmowa-

nia. 
14. Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ. 
15. Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie pomagali w pracach w kościele i wokół ko-

ścioła. Za wszelki trud, wysiłek i poświęcony czas z serca Bóg zapłać! 

16. Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Miłujcie się”, naszego in-
formatora 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 
 



 
UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ 

Dzisiejsze czytania:  (Iz 50, 5-9a); (Ps 116A (114), 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9); (Jk 2, 14-18); 

Aklamacja (Ga 6, 14); (Mk 8, 27-35); 
 

Słowa Ewangelii wg św. Marka: 
 

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową.  
W drodze pytał uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?" Oni Mu odpo-
wiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z pro-
roków". On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Mu 
Piotr: "Ty jesteś Mesjasz". Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim 
nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że 
będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że 
zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie 
otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz 
On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: "Zejdź 
Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku". Potem 
przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: "Jeśli ktoś 
chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój 
i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto 
straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je". Oto Słowo Pań-
skie. 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.09.2021 – uroczystość NMP Piekarskiej, głównej  
                                                                       patronki archidiecezji: 
 
 

          8.00    Za ++ męża Antoniego Fiołka w 16. rocznicę śmierci, rodziców z obu  
                      stron. 
         10.30   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dalsze błogosławieństwo w intencji Adama i Ewy Dudkowskich  
                      z okazji 25. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.  
         16.30   Nieszpory. 
         17.00   Za ++ rodziców Emę i Stefana Komarek, Ewalda i Helenę Siedlaczek,  
                      Bertholda Biskup, rodzeństwo, rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu  
                      cierpiące.   

 
PONIEDZIAŁEK, 13.09.2021 – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa  
                                                      i doktora Kościoła: 
                 
                  7.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski  
                             z prośbą o dalsze w intencji rodziny Beaty i Mirosława.  
                 17.00  Za ++ matkę Annę Badura, ojca Pawła, brata Alfonsa Badura,  
                             dusze w czyśćcu cierpiące.  
                 19.00  Nabożeństwo fatimskie.  

WTOREK, 14.09.2021 – święto Podwyższenia Krzyża Świętego: 
 
               7.00   Za ++ męża Henryka Kocjan, teściów, pokrewieństwo, dusze  
                          w czyśćcu cierpiące.   
             17.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                          o dalsze błogosławieństwo w intencji Anieli i Józefa Orc z okazji 68.  
                          rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.  

ŚRODA,15.09.2021 – wspomnienie NMP Bolesnej: 
 
               

              7.00   Za ++ Edeltraudę i Józefa Kauczor, Janinę i Henryka Liszka,  
                         pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.  
            17.00   Za ++ Beatę Wycisk w 10. rocznicę śmierci, męża Antoniego.  
 



CZWARTEK, 16.09.2021 – wspomnienie św. męczenników Korneliusza, papieża i  
                                               Cypriana, biskupa: 
 

            

             7.00   Za ++ Cecylię Knura w 3. rocznicę śmierci, męża Stefana, rodziców,  
                        rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.  
           17.00   Msza św. szkolna: 
                        1. Za ++ Józefa Cymerman w rocznicę urodzin, dusze w czyśćcu  
                        cierpiące. 
                        2. O beatyfikację Sługi Bożej S.M. Dulcissimy oraz w intencji  
                        modlących się za jej wstawiennictwem z prośbą o opiekę  
                        i błogosławieństwo Boże.  

PIĄTEK, 17.09.2021: 

 
            7.00     Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                         o dalsze błogosławieństwo w intencji Dariusza i Adriany Hałacz  
                         z okazji 20. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku  
                         małżeńskiego.  
                         Po Mszy św. nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.  
          15.00     Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
          17.00     Za ++ ojca Józefa Trompeta, dusze w czyśćcu cierpiące.  
          19.30     Czuwanie modlitewne. 

 
SOBOTA, 18.09.2021 – święto św. Stanisława Kostki, zakonnika: 

 
            7.00     Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                         o dalsze błogosławieństwo w intencji Agnieszki Pawełek.  
          16.00     Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.   
          17.00     Za ++ Henryka Niestrój, rodziców, teściów, rodzeństwo, szwagrów,  
                         szwagierki.   

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.09.2021: 
 
 

          8.00    Za ++ Józefa Błaszczok, rodziców i rodzeństwo.  
         10.30   Za + Henryka Zając – od brata Józefa z rodziną.  
                      Po Mszy św. chrzest Sary Błaszczok.  
         16.30   Nieszpory.     
         17.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dalsze błogosławieństwo w intencji rodziny Polak i dzieci  
                      z rodzinami.    


