
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

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

- środa – Uroczystość Objawienia Pańskiego, 
- niedziela – Święto Chrztu Pańskiego. 

4. W środę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, wspominająca misterium 
objawienia się Słowa Wcielonego całemu światu. Msze św. będą odprawiane wg 
następującego porządku: 7.30, 9.00, 10.30 i 17.00.  

5. W środę obchodzimy również Dies Episcopi – modlimy się za naszego ks. arcybi-
skupa Wiktora oraz biskupów pomocniczych Marka, Adama, którzy obchodzą  
w tym dniu rocznicę sakry biskupiej.  

6. W czwartek o godz. 7.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji kapłanów oraz o nowe 
powołania, szczególnie z naszej parafii.  

7. W piątek o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.   
8. W sobotę o godz. 16.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu z oka-

zją do spowiedzi św.  
9. Zapraszamy na Msze św. kolędowe: w środę o godz. 8.00 – mieszkańców ul. Sado-

wej, Malinowej, Jagodowej, Jaśminowej, Poziomkowej, Widokowej, Pod Wido-
kiem, Mandrysza; w niedzielę o godz. 10.30 – mieszkańców ul. Pogrzebieńskiej od 
ul. Brzeskiej do p. Staniek, Pogwizdowskiej.  

10. Plan Mszy św. kolędowych znajduje się w gablotkach i na stronie internetowej. 
11. Zgodnie z wezwaniem Arcybiskupa do modlitwy w intencji ustania pandemii, o pokój 

i ład społeczny, zachęcamy wszystkich wiernych do indywidualnej i rodzinnej modli-
twy różańcowej w naszych domach w łączności z kapłanami archidiecezji katowickiej 
– codziennie o godz. 20.30. 

12. Kolekta w środę zostanie przeznaczona na misje, z kolei w niedzielę na potrzeby pa-
rafii.   

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. 

 
 

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



 
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 

 

Dzisiejsze czytania:  (Syr 24,1-2.8-12); (Ps 147,12-15.19-20); (Ef 1,3-6.15-18); Akla-

macja (1 Tm 3,16); (J 1,1-18); 
 

 

 

Słowa Ewangelii wg św. Jana 
 

 
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na 

początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się 
stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci  
i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na 
imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli 
przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była 
światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na 
świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do 
swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało 
moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, 
ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem  
i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła  
słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie 
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę 
po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły 
przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest 
w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył. Oto Słowo Pańskie. 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

 
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM, 03.01.2021: 
 
 
 

           8.00   Msza św. kolędowa: 
                      Za mieszkańców ul. Pogrzebieńskiej od p. Botorek do p. Świerczek,  
                      Bitwy Olzańskiej. 
         10.30   Msza św. kolędowa: 
                      Za mieszkańców ul. Brzeskiej od ul. Pogrzebieńskiej do działek,  
                      Nieboczowskiej, Pod Lasem, Akacjowej, Jagielniej, Olchowej.  
         16.30   Nieszpory.  
         17.00   Za + Zofię Kosiorowską, rodziców, rodzeństwo.  

PONIEDZIAŁEK, 04.01.2021:      
                   
                  7.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski  
                             z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w intencji  
                             Jana Jambor z okazji urodzin. 
                17.00   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia z prośbą  
                             o dary Ducha Świętego w intencji Damiana Pawlik z okazji 18.  
                             rocznicy urodzin. 

WTOREK, 05.01.2021: 
  
               7.00   Za + matkę Cecylię Płaczek w 5. rocznicę śmierci. 
             17.00   Za ++ Kazimierza Klimanek w 10. rocznicę śmierci, ojca Alojzego,  
                          teściów, szwagra i pokrewieństwo.  
 

ŚRODA, 06.01.2021 – Uroczystość Objawienia Pańskiego: 
               

              7.30   W intencji parafian. 
              9.00   Msza św. kolędowa: 
                         Za mieszkańców ul. Sadowej, Malinowej, Jagodowej, Jaśminowej,  
                         Poziomkowej, Widokowej, Pod Widokiem, Mandrysza.  
            10.30   Za + Zofię Rek w rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące. 
            17.00   Za ++ męża Alojzego Stawinoga w 4. rocznicę  śmierci, rodziców,  
                         rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron.  

 



CZWARTEK, 07.01.2021: 
 
            

           7.00   Do Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, w intencji  
                      kapłanów o świętość życia i posługi oraz o nowe powołania,  
                      szczególnie z naszej parafii. 
        17.00    Za ++ Jana i Eufemię Gawliczek, Ferdynanda i Waleskę Klimek,  
                      pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

 
PIĄTEK, 08.01.2021: 
  

            7.00     Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
                         o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w intencji Antoniego Psota  
                         z okazji 87. rocznicy urodzin oraz całej rodziny. 
          15.00     Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
          17.00     Za ++ Józefa i Edeltraudę Kauczor, Henryka i Janinę Liszka,  
                         pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

 

SOBOTA, 09.01.2021: 
 
            7.00    Za ++ Salomeę Starok, męża Józefa, synową Cecylię, zięcia Adama  
                        Koczwara, pokrewieństwo Piełowe.  
          16.00    Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.  
          17.00    Za + Franciszka Jendrzejczyk.  
  

 
III NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM, 10.01.2021 – Święto Chrztu Pańskiego: 
 
 
 

           8.00   Za + Rudolfa Malon, żonę Anielę, dusze w czyśćcu cierpiące.  
         10.30   Msza św. kolędowa: 
                      Za mieszkańców ul. Pogrzebieńskiej od ul. Brzeskiej do p. Staniek,                        
                      Pogwizdowskiej.  
         16.30   Nieszpory.  
         17.00   Za ++ Zygfryda Gawliczek w rocznicę urodzin, rodziców z obu stron,  
                      pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.  


