
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
 

 

1. W związku zarządzeniem Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca, wszystkie 
nabożeństwa zostają odwołane. 

2. Od 25 marca do odwołania wszystkie Msze Św. będą odbywały się bez 
wiernych. Księża będą odprawiali je w intencjach wcześniej zamówionych, 
według przyjętego planu, opublikowanego na stronie internetowej parafii. 

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

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

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

6. Zapraszamy wiernych do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach. 
Przypominamy o możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. za 
pośrednictwem radia lub telewizji. 

7. 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. 

8. 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! 

9. Zachęcamy do czytania e-wydań „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, 
„Miłujcie się”, naszego informatora parafialnego. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Mateusza i Macieja 
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KONTO PARAFIALNE: 
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Kancelaria parafialna czynna po każdej Mszy Św. w tygodniu. 

 
 

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



 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

 

Dzisiejsze czytania: (Dz 10,34a-37-43); (Ps 118,1-2.16-17.22-23); (Kol 3,1-

4); SEKWENCJA; Aklamacja (1 Kor 5,7b-8a); (J 20,1-9);  

 

Słowa Ewangelii wg św. Jana 
 

 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 
ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty 
od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, 
którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, 
gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 
Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył 
pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie 
wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. 
Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była 
na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na 
jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który 
przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.  Oto Słowo 
Pańskie. 

 
 

              INFORMATOR PARAFIALNY 

 
                 Tygodnik informacyjny parafii  

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

                   www.parafia-brzezie.pl 
                                                           

                            12.04. nr 15/2020 
 

 

http://mateusz.pl/czytania/2020/20200412.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2020/20200412.html#czytania


PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

 
NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 12.04.2020: 
 
           8.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w intencji rodziny Bugdol. 
         10.30   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dalsze błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w intencji Dominiki  
                      z okazji urodzin. 
         17.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w intencji Anieli Malon oraz  
                      dzieci z rodzinami. 

 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 13.04.2020:      

  
                  8.00   Za + ojca Stanisława Goworko.  
                10.30   Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o cichość, pokorę i mądrość  
                              serca oraz łaskę żywej wiary w intencji Bogu wiadomej. 
                17.00   Do Opatrzności Bożej z prośbą o zdrowie fizyczne i psychiczne  
                              w intencji Grzegorza i Władysława z rodzinami. 

 
WTOREK WIELKANOCNY, 14.04.2020: 

  
7.00   Za ++ Jakuba, Antonię i Barbarę Kiszczak, dusze w czyśćcu cierpiące. 

            17.00   Za ++ ojca Ryszarda Bauer w 5. rocznicę śmierci, matkę Agnieszkę  
                         oraz braci Janusza i Damiana. 

 
ŚRODA WIELKANOCNA, 15.04.2020: 

                

             7.00    Za ++ Wiktora i Annę Kapuścik, synów Emila, Romana, Antoniego,  
                         pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące. 
          17.00     Za ++ rodziców Jadwigę i Emila Marcinek. 
 
 
 



CZWARTEK WIELKANOCNY, 16.04.2020: 
 
             7.00    Za ++ rodziców Alojzję i Mateusza Blucha, synów, córkę, dusze  
                         w czyśćcu cierpiące. 
          11.00     Ślub rzymski: 
                         Magdalena Depta – Szymon Nowak. 
          17.00     Za ++ Bernadetę Jureczko w 8. rocznicę śmierci, rodziców Jerzego  
                         i Marię Baron, dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące. 

PIĄTEK WIELKANOCNY, 17.04.2020: 
 

                        
             7.00    Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                         o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w intencji Agnieszki i synów  
                         z rodzinami. 
          17.00     Za ++ Krystiana Milion w 8.rocznicę śmierci, ojca Jana, teściów Jana  
                         Cuber i Martę Przibilla, Annę i Alberta Knura, dusze w czyśćcu  
                         cierpiące. 

SOBOTA WIELKANOCNA, 18.04.2020: 
 

             7.00    Za ++ brata Marka Polak i mamę Małgorzatę. 
          13.00     Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                          o dalsze błogosławieństwo w intencji Janiny i Józefa Pacharzyna  
                          z okazji 50. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku  
                          małżeńskiego.  
          17.00     Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                         o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo w intencji Michała  
                         Gawliczek z okazji 18. rocznicy urodzin. 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 19.04.2020 – Miłosierdzia Bożego: 
 
           8.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dary Ducha Świętego dla Mateusza Bortnowskiego z okazji 18.  
                      rocznicy urodzin. 
         10.30   Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
                       z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie  
                       i błogosławieństwo w intencji Marii i Wernera Koszorz z okazji 50.  
                       rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.  
         17.00   Za ++ męża Pawła Kurka, rodziców z obu stron, dziadków,  
                      pokrewieństwo Myśliwiec, Kurka, dusze w czyśćcu cierpiące. 


