
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
 

1. Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętajmy w modlitwie  
o wszystkich odpowiedzialnych za przekazywanie informacji.  

2. Dzisiejsza kolekta zostanie przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ. 

3. Nieszpory dzisiaj o godz. 16.30. 

4. Obchody liturgiczne tygodnia: 

 poniedziałek – wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Taegon,  
                          prezbitera, Pawła Chong Hasang i Tow. 

 wtorek – święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty, 

 czwartek – wspomnienie św. ojca Pio z Pietrelciny, prezbitera, 

 niedziela – odpust ku czci św. Ap. Mateusza i Macieja w naszej parafii.  

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

6. W piątek o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

7. W piątek o godz. 19.30 zapraszamy na czuwanie modlitewne. 

8. W sobotę o godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi 
św.  

9. W przyszłą niedzielę przypada odpust ku czci św. Ap. Mateusza i Macieja. Wszyst-
kich parafian zapraszamy na Sumę odpustową o godz. 10.30. W tym dniu w naszej 
parafii będziemy gościć ks. kaznodzieję Marka Kirsznioka.  

10. W niedzielę swoje imieniny obchodzi ks. abp senior Damian Zimoń. Pamiętajmy  
o Nim w naszych modlitwach. 

11. We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci ko-
munijnych. 

12. W czwartek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie kandydatów do 
bierzmowania. 

13. Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby parafii. 

14. 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! 

15. 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. 

 
 
 

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



 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

Dzisiejsze czytania:  (Mdr 2, 12. 17-20); (Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8); (Jk 3, 16 – 4, 3); 

Aklamacja (2 Tes 2, 14); (Mk 9, 30-37); 
 

Słowa Ewangelii wg św. Marka: 
 

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, 
żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił 
im: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz 
zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jednak nie rozumieli 
tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już 
w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiście w drodze?" Lecz oni 
milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto  
z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: 
"Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich  
i sługą wszystkich". Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i ob-
jąwszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje 
w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje 
Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał". Oto Słowo Pańskie. 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
 

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.    

 
PONIEDZIAŁEK, 20.09.2021 – wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim  
                                                     Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Tow.: 
                 
                  7.00   Za ++ Elżbietę Fiołka w 13. rocznicę śmierci, męża Huberta,  
                             rodziców z obu stron. 
                 17.00  Za + Krystynę Pośpiech w rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu  
                             cierpiące.  
 

WTOREK, 21.09.2021 – święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty: 
 
               7.00   Za ++ rodziców Emilię i Wiktora Starok, dziadków, dusze w czyśćcu  
                          cierpiące.    
             17.00   Za ++ Beatę Wycisk, męża Antoniego, dusze w czyśćcu cierpiące. 
 
 

 
ŚRODA, 22.09.2021: 
 
               

              7.00   Za ++ Annę i Horsta Kubenka. 
            17.00   Za ++ Martę Bauer w 20. rocznicę śmierci, męża Antoniego oraz  
                         rodziców z obu stron. 
 
 
 



CZWARTEK, 23.09.2021 – wspomnienie św. ojca Pio z Pietrelciny, prezbitera: 
 

            

             7.00   Za ++ rodziców Jadwigę i Antoniego Michalskich.  
           17.00   Msza św. szkolna: 
                        Za + ojca Hieronima Wojaczek, dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

PIĄTEK, 24.09.2021: 

 
            7.00     Za ++ rodziców Jana i Helenę Kornio, siostry Stanisławę i Teresę,  
                         teściów Wiktora i Marię Fiołka, dziadków, pokrewieństwo, dusze  
                         w czyśćcu cierpiące.   
          15.00     Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
          17.00     Za ++ Marię Mormul, ojca Jana Zając, Marię Święty, dziadków.  
          19.30     Czuwanie modlitewne. 

 
SOBOTA, 25.09.2021: 

 
            7.00     Za ++ męża Rudolfa Błaszczok, rodziców z obu stron, rodzeństwo. 
          16.00     Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.   
          17.00     Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
                         z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze  
                         błogosławieństwo z okazji 4. rocznicy zawarcia sakramentalnego  
                         związku małżeńskiego w pewnej intencji.  
 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 26.09.2021 – Odpust ku czci św. Ap. Mateusza  
                                                                       i Macieja: 
 
 

          8.00    Za ++ męża i ojca Bruno Mika w 29. rocznicę śmierci, dusze  w czyśćcu  
                      cierpiące.  
         10.30   Suma odpustowa: 
                      W intencji parafian. 
         16.30   Nieszpory odpustowe.     
         17.00   Za ++ męża i ojca Ernestyna Pacharzyna, dusze w czyśćcu cierpiące.     


