
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

 

1. Dziś przeżywamy Światowy Dzień Ubogich. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich potrzebują-
cych. 

2. Dziś w archidiecezji katowickiej przeżywamy Dzień Muzyki Liturgicznej.  
3. Dzisiejsza kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby parafii. Przed kościołem odbywa się 

zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie. 
4. Nieszpory dzisiaj o godz. 16.30. 
5. Obchody liturgiczne tygodnia: 

- wtorek – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy,  
- środa – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, 
- piątek – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, 
- sobota – wspomnienie Ofiarowania NMP, 
- niedziela – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 

6. Informujemy, że odpust zupełny za wiernych zmarłych można uzyskać przez wszystkie dni 
listopada, spełniając warunki odpustu. Osoby starsze, chore oraz pozostałe, które nie mogą 
opuścić domów z powodu nałożonych restrykcji, mogą uzyskać odpust zupełny na drodze 
duchowej łączności ze wspólnotą wiernych i modlitwie za zmarłych. Osoby takie muszą przy 
tym odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu z intencją jak najszybszego spełnienia wa-
runków uzyskania odpustu, czyli przystąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia Komu-
nii oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz odmówienia przed obrazem Jezusa lub 
Maryi pobożnej modlitwy za zmarłych, na przykład Laudesów lub Nieszporów z Oficjum za 
zmarłych, koronki do Miłosierdzia Bożego lub innych modlitw dedykowanych zwykle zmar-
łym przez wiernych. 

7. 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. 

8. W sobotę o godz. 16.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu z okazją do 
spowiedzi św.  

9. Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby archidiecezji – na funkcjono-
wanie archiwum i muzeum archidiecezjalnego.  

10. 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! 

11. 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 
 



 
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

Dzisiejsze czytania:  (Prz 31,10–13.19–20.30–31); (Ps 128,1–2.3.4–5); (1 Tes 5,1–6); 

Aklamacja (J 15,4.5b); (Mt 25,14-30); 
 

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza 
 

 Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w po-
dróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu 
dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 
pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzy-
mał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy zie-
mię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać 
się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: 
"Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan: "Do-
brze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź 
do radości twego pana". Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, 
przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo 
dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości 
twego pana". Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest 
człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się 
więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność". Odrzekł mu pan 
jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem 
nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym  
z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 
dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. 
Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz 
w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Oto Słowo Pańskie. 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

 
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 15.11.2020: 
 
 
 

           8.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w intencji Anieli z okazji 70.  
                      rocznicy urodzin. 
         10.30   Za ++ ks. Augustyna Kołek, Annę i Józefa Machecki, pokrewieństwo  
                      Kołek, Cuber. 
         16.30   Nieszpory.  
         17.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                      o dalsze błogosławieństwo w intencji Jadwigi Liszka z okazji 90.  
                      rocznicy urodzin. 

 
PONIEDZIAŁEK, 16.11.2020:      
                  
                  7.00   Za ++ Paulinę Polak w 49. rocznicę śmierci, męża Rafała, siostrę  
                             Irenę, szwagrów Franciszka i Rudolfa, pokrewieństwo Polak,  
                             Solich. 
                17.00   Za ++ rodziców Franciszka i Emę Gawliczek, syna Leona,  
                             rodzeństwo z obu stron. 

WTOREK, 17.11.2020 – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy: 
  

7.00   1. Za ++ Agnieszkę Kozielski, pokrewieństwo Cieśla, Kozielski,  
           Kolonko, Wala, Jęczmionka. 
           2. Za + Władysława Kozickiego – od brata Wojciecha z rodziną.  

            17.00   Za + Irenę Myśliwiec w 1. rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu  
                         cierpiące. 

ŚRODA, 18.11.2020 – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy: 

  
              

               7.00   Za ++ rodziców Erykę i Reinholda Błaszczok, dusze w czyśćcu  
                          cierpiące. 
             17.00   Za ++ Marię Przibilla w 2. rocznicę śmierci, męża Jana Cuber,  
                          rodziców z obu stron, trzech braci, Krystiana Milion, Annę i Alberta  
                          Knura, dusze w czyśćcu cierpiące.  
 



CZWARTEK, 19.11.2020: 
 
            

           7.00      Za ++ Cecylię Cholewińską, rodziców, rodzeństwo.    
          17.00     Za ++ Adelajdę, męża Jana Myśliwiec, Mariannę, Józefa, Jana  
                         Kowalczyk, Lucynę Polak, pokrewieństwo.  
                   

PIĄTEK, 20.11.2020 – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera: 
  

             7.00    Za ++ Erykę i Erwina Kruczek.  
          15.00     Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
          17.00     Za ++ rodziców Anielę i Józefa Ploszka i syna Andrzeja. 
 

SOBOTA, 21.11.2020 – wspomnienie Ofiarowania NMP: 
 
            7.00    Za ++ z rodzin Szulc, Frońd, Stroka, dusze w czyśćcu cierpiące. 
                        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 Haliny i Tomasza Nowicki  
                        z okazji 25. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku  
                        małżeńskiego. 
          16.00    Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 
          17.00    1. Za + męża i ojca Gerarda Pacharzyna w 1. rocznicę śmierci, dusze  
                        w czyśćcu cierpiące. 
                        2. Za + Bogdana Pustelnika i ++ mieszkańców z ul. Kobylskiej,  
                        dusze w czyśćcu cierpiące – od mieszkańców z ul. Kobylskiej. 
 

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 22.11.2020 – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla  
                                                                          Wszechświata: 
 
 
 

           8.00   Za ++ rodziców Juliannę i Alojzego Sekuła, dziadków, pokrewieństwo  
                      z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 
         10.30   Ku czci św. Cecylii w intencji członków chóru parafialnego i ich rodzin. 
                      Błogosławieństwo rocznego dziecka Szymona Glenc. 
         16.30   Nieszpory.  
         17.00   Za ++ rodziców Marię i Alberta Niestrój, córkę Elżbietę, zięciów,  
                      dziadków, rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.   


