
CZĘŚĆ II

KALENDARZ LITURGICZNY

2019

STYCZEŃ
Papieska intencja Apostolstwa Modlitwy:

Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem 
Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu 
radości Ewangelii.

OGŁOSZENIA:
1. Dziś obchodzimy Uroczystość Świętej bożej Rodzicielki Maryi. 
Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
2. na rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego śpiewa się lub odma-
wia publicznie hymn do Ducha Świętego w celu uproszenia łaski świa-
tła i pomocy bożej w nowym roku. z praktyką tą wiąże się możliwość 
uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. 
3. Przypomina się, że Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła 
Własnego przypadająca w ostatnią niedzielę października dotyczy tyl-
ko tych kościołów, których data dedykacji nie jest znana. W kościo-
łach, w których data poświęcenia jest znana, tę uroczystość obchodzi 
się we własnym terminie, a w ostatnią niedzielę października przypada 
30 niedziela zwykła.
4. W tym tygodniu przypadają: i czwartek, i piątek i i sobota miesiąca.
5. W niedzielę przypada Uroczystość objawienia Pańskiego, wspo-
minająca misterium objawienia się Słowa Wcielonego całemu światu. 
W ten dzień święcimy kadzidło i kredę (ob ii s. 242). Można także 
ogłosić terminy świąt ruchomych tego roku. 
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6. W niedzielę obchodzimy również Dies episcopi – modlimy się za 
naszego ks. arcybiskupa Wiktora oraz za biskupów pomocniczych 
Marka i Adama, którzy obchodzą rocznicę sakry biskupiej. zaprasza-
my wiernych na orszak trzech Króli. Jest to również Misyjny Dzień 
Dziecka. Kolekta – na potrzeby misji.
7. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na WŚSD. 
8. obchody liturgiczne tygodnia:
–  środa – wspomn. św. bazylego i grzegorza z nazjanzu, bpów i dK
– niedziela – URoczYStoŚĆ obJAWieniA PAŃSKiego

1 I  WTOREK UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ 
RODZICIELKI MARYI Oktawa Narodzenia Pań-
skiego ##

 Światowy Dzień Modlitw o Pokój
 Msza za parafian
lg: urocz. wł.
Msza:  (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 55, w i–iii Me wspom. 

tajemnicy dnia, w modl. pow. wezwanie o pokój; na 
zakończenie uroczysta forma błogosławieństwa MR 
382*

czyt.: lb 6, 22-27; ga 4,4-7; łk 2,16-21

Pieśni:
W: Przybądź Duchu, Stworzycielu – 195*
 bóg się z Panny narodził – 48
Pd: Wesołą nowinę – 96
 albo: gloria, gloria zawołajmy – 60 
K: niepojęte dary – 74
 albo: Pan z nieba i z łona – 77
U: ciebie, boże, wielbimy – 199
z: Rozkwitnęła się lilija – 89
 albo: Podnieś rękę (bóg się rodzi – 5 zwr.) – 47
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MeMento:
1935 † Ferdynand Szubert, Pruchna
1950 † Mateusz bielok, Pszczyna
1973 † Alfred botor, Reading (Anglia)
1984 † Józef Kempiński, chorzów
1999 † diak. Marek gaszka, lyski

Uwaga do MeMento: po nazwisku zmarłego podana jest miejsco-
wość pracy i pochówku. W nawiasie podano miejscowość pochówku, 
gdy zmarły pochowany jest w innej miejscowości niż pracował. Po-
nadto w MeMento są wymienieni tylko ci kapłani, którzy w chwili 
śmierci pracowali w (archi)diecezji katowickiej.

(* numery pieśni według Śpiewnika kościelnego archidiecezji kato-
wickiej i Skarbca pieśni kościelnych.
Przy błogosławieństwach i poświęceniach podano numery stron z: 
obrzędy błogosławieństw, Katowice 1994. natomiast przy nabo-
żeństwach numery stron podane są z: Agendy liturgicznej, Katowice 
2005)

2 I  ŚRODA Wspomnienie świętych Bazylego Wielkie-
go i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dK

lg: wspom., t. w. o past. (i tydz. psałt.)
Msza: (biały) wspólna o bpach albo o dK, kol. wł., pf. 73
czyt.: 1 J 2,22-28; J 1,19-28
MeMento:
2011 † ludwik Październiok, Katowice (brzozowice-Kamień)
2015 †  lucjan Moroń, Katowice – Dom św. Józefa (Ruda Śląska-Ha-

lemba)

3 I CZWARTEK Dzień powszedni
 i czwartek miesiąca
lg: z 3 stycznia (i tydz. psałt.)
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Msza: – (biały) wł. z 3 stycznia, pf. 3-5
 –  (biały) wspom. dow. najświętszego imienia Jezus
  Msza wot. o najśw. imieniu Jezus, MR 184’’, kol. wł., 

pf. 3-5
 lg z 3 stycznia
 –  (biały) wot. o J. chr. najw. i Wiecz. Kapł., MR 183’’, 

pf. 46-47
 – (biały) o powołania kapłańskie, MR 131’’
 –  (biały) o powołania zakonne, MR 134’’
czyt.: 1 J 2,29-3,6; J 1,29-34
MeMento:
1938 † Piotr bujara, Piekary Śląskie
1955 † Adolf gniłka, Kościeliska
1991 † Maksymilian lasok, Marsylia – Francja
1992 † Joachim Krupa, Kochłowice (olszyna)
2008 † Alojzy bima, grodziec Śląski
2013 † Karol nawa, Katowice – Dom św. Józefa (Radzionków-Rojca)

Dziś rocznicę urodzin obchodzi ks. bp Adam Wodarczyk. Pamiętamy 
o nim w modlitwie.

4 I PIĄTEK Dzień powszedni
 i piątek miesiąca
lg: z 4 stycznia (i tydz. psałt.)
Msza: – (biały) wł. z 4 stycznia, pf. 3-5
 – (biały) wot. o nSPJ, MR 186’’, pf. 48
czyt.: 1 J 3,7-10; J 1,35-42
MeMento:
1950 † Hugo cedzich, Halemba
1964 † Jan Piskorz, wik. kap., bielsko-biała
2002 † bronisław byrtek, Paniowy
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5 I SOBOTA Dzień powszedni
 i sobota miesiąca
lg: z 5 stycznia (i tydz. psałt.), i nieszp. z urocz. obj. P.
Msza: – (biały) wł. z 5 stycznia, pf. 3-5
 –  (biały) wot. o niepok. Sercu nMP, MR 103’(wyd. 

1986) lub MR 116’(wyd. 2009) lub MR 128’(wyd. 
2013), pf. 55-58

czyt.: 1 J 3,11-21; J 1,43-51
MeMento:
1945 † Paweł Drozdek, Kalety (Magdeburg więzienie)
1967 † Jan głowiński, łaziska Średnie

OGŁOSZENIA:
1. Dziś przypada Uroczystość objawienia Pańskiego, wspominająca 
misterium objawienia się Słowa Wcielonego całemu światu. z tej oka-
zji święcimy kadzidło i kredę (ob ii s. 242). Można również ogłosić 
terminy świąt ruchomych tego roku. 
2. Dzisiaj także obchodzimy Dies episcopi – modlimy się za nasze-
go ks. arcybiskupa Wiktora oraz za biskupów pomocniczych Marka 
i Adama, którzy obchodzą rocznicę sakry biskupiej. zapraszamy wier-
nych na orszak trzech Króli. Jest to również Misyjny Dzień Dziecka. 
Kolekta – na potrzeby misji.
3. od 7 stycznia rozpoczyna się wieczna Adoracja najświętszego Sa-
kramentu. Wierni trwający przez pół godziny na Adoracji, mogą zy-
skać odpust zupełny, o czym należy ich poinformować.
4. zachęcamy wiernych, szczególnie małżonków, do przeżycia reko-
lekcji zamkniętych w naszych domach rekolekcyjnych w brennej, Pa-
newnikach lub Kokoszycach.
5. W tym tygodniu przypada ii czwartek miesiąca. W tym dniu będą 
miały miejsce dekanalne spotkania formacyjne kapłanów, na które 
składa się konferencja ascetyczna, adoracja najświętszego Sakramen-
tu, okazja do spowiedzi świętej oraz braterskie spotkanie przy stole.
6. Kolekta przyszłej niedzieli na potrzeby archidiecezji. Przeznaczona 
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będzie na funcjonowanie instytucji archidiecezjalnych zaangażowa-
nych w apostolstwo słowa m.in. radio eM.
7. obchody liturgiczne tygodnia:
– poniedziałek – wspom. dow. św. Rajmunda z Penyafort, prezb.
– niedziela – ŚWiĘto cHRztU PAŃSKiego

6 I  NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO ##

 Misyjny Dzień Dziecka
 Msza za parafian
  Dies episcopi – 21 rocznica święceń biskupich ks. 

abpa Wiktora Skworca oraz 4 rocznica święceń bisku-
pich bp Marka i bp Adama

lg: urocz. wł.
Msza:  (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 6, w i–iii Me wspom. 

tajemnicy dnia, uroczyste błogosławieństwo, MR 
383*

czyt.: iz 60,1-6; ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

Pieśni:
W: Mędrcy świata – 107
Pd: o, gwiazdo betlejemska – 75
    albo: Jakaż to gwiazda – 106
K: Dzisiaj w betlejem (zwr. 1 i 4) – 57 
U: tryumfy – 92
z: o, mili Królowie – 108 
 albo: bracia, patrzcie jeno (zwr. 2) – 49 
MeMento:
1924 † Wilhelm tusker, Mszana
1944 † Henryk Sobecki, Pierściec
1979 † Maksymilian Kowalczyk, Szarlej
1986 † Karol brzoza, zgoda (gorzyce)
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7 I PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
lg: z 7 stycznia (ii tydz. psałt.)
Msza: –  (biały) wł. z 7 stycznia, pf. 6, 3-5
 –  (biały) wspom. dow. św. Rajmunda z Penyafort, prezb.
 Msza wspólna o past., kol. wł., pf. 73
 lg wspom., t. w. o past.
czyt.: 1 J 3,22–4,6; Mt 4,12-17.23-25
MeMento:
1959 † Karol boriński, orzegów (branice) 
1987 † Jerzy Reginek, Mokre
1990 † Arnold Szuła, otshikuku – namibia
1993 † Henryk Piecha, Katowice (chorzów)
1996 † bolesław brząkalik, Woźniki Śląskie
2005 † edmund Mrozik, Kobiór

8 I WTOREK Dzień powszedni
lg: z 8 stycznia (ii tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł. z 8 stycznia, pf. 6, 3-5
czyt.: 1 J 4,7-10; Mk 6,34-44
MeMento:
1943 † Jan Kudziełko, ligota (Mazańcowice)
1951 † Józef Knosała, Radzionków (Altena – niemcy)
1973 † Franciszek Szuścik, górki Wielkie
2018 † Sylwester niesyto, Jejkowice (godów)

9 I ŚRODA Dzień powszedni
lg: z 9 stycznia (ii tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł. z 9 stycznia, pf. 6, 3-5
czyt.: 1 J 4,11-18; Mk 6,45-52
MeMento:
1937 † Jan Pacha, Sławęcice
2003 † bolesław Jakubczyk, Katowice – Dom św. Józefa (czyżowice)
2015 † Piotr Kuczmierczyk, Rybnik (Katowice-Szopienice)
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10 I CZWARTEK Dzień powszedni
lg: z 10 stycznia (ii tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł. z 10 stycznia, pf. 6, 3-5
czyt.: 1 J 4,19–5,4; łk 4,14-22a
MeMento:
1957 † Mikołaj Knosała, Pszów
1986 † Henryk nowak, cieszyn (brzeźce)
2004 † Arnold Woźnica, Wesoła (gaszowice)
2017 † leonard Knapik, Knurów-Krywałd (Wola)
2018 † Andrzej Rother, broczyn (Katowice)

11 I PIĄTEK Dzień powszedni
lg: z 11 stycznia (ii tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł. z 11 stycznia, pf. 6, 3-5
czyt.: 1 J 5,5-13; łk 5,12-16
MeMento:
1934 † edward Mende, Pawłów
1990 † Sylwester oszek, Syrynia (bretten – niemcy)
2018 † Mariusz Kaspar, tychy

12 I SOBOTA Dzień powszedni
lg:  z 12 stycznia (ii tydz. psałt.), i nieszp. z święta chrztu 

Pańskiego
Msza: (biały) wł. z 12 stycznia, pf. 6, 3-5
czyt.: 1 J 5,14-21; J 3,22-30
MeMento:
1937 † bp teofil bromboszcz, Katowice
1965 † Adam Kocur, Frankfurt n. Menem – niemcy
1971 † Władysław Wojciech, orzesze
2001 † Jan Kapołka, czernica
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OGŁOSZENIA:
1. Dziś obchodzimy święto chrztu Pańskiego. Jest ono wspomnieniem 
chrztu Jezusa w Jordanie oraz zapowiedzią ustanowienia chrztu chrze-
ścijańskiego. od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły roku li-
turgicznego. W tym okresie wspominamy misterium chrystusa w całej 
jego pełni. Pamiętamy o zmianie tomu lekcjonarza oraz liturgii go-
dzin na tom iii.
2. Kolekta dzisiejsza na potrzeby archidiecezji. Przeznaczona jest na funk-
cjonowanie instytucji archidiecezjalnych zaangażowanych w apostolstwo 
słowa, m.in. radio eM.
3.W tym tygodniu rozpoczynamy tydzień Modlitw o Jedność chrześcijan, 
który będzie trwał do 25 stycznia. „We wszystkich kościołach i kaplicach 
na terenie archidiecezji katowickiej należy w dniach od 18–25 stycznia lub 
w okresie poszerzonym urządzić nabożeństwa tygodnia Modlitw o Jed-
ność chrześcijan” (ii Synod 491). W tygodniu Modlitw o Jedność chrze-
ścijan dozwolona jest również w niedziele Msza św. wotywna o zjedno-
czenie chrześcijan (MR 136’’), kolor dnia lub okresu, czytania z dnia lub 
wyznaczone przez Komisję episkopatu Polski ds. ekumenizmu.
4. W tym tygodniu przypada iii piątek miesiąca, w którym zaleca się 
odprawienie Mszy św. wotywnej o Miłosierdziu bożym (MR 201’’).
5. obchody liturgiczne tygodnia:
– czwartek – Wspomnienie św. Antoniego, opata
– sobota – Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa
– niedziela – 2 nieDzielA zWYKłA

13 I  NIEDZIELA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO ##
 Msza za parafian
lg: świąt. wł.
Msza: (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 7
czyt.: iz 40,1-5.9-11; tt 2, 11-14;3,4-7; łk 3,15-16.21-22

Pieśni:
W: Przez chrztu św. – 4
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 albo: o, gwiazdo betlejemska (zwr. 2) – 75
Pd: nie było miejsca – 73
 albo: com przyrzekł bogu – 3
K: o, niewysłowione – 325
U: ojcze, chwała tobie – 605
z: Wierzymy w ciebie – 630
 albo: niepojęte dary (zwr. 3) – 74
MeMento:
1920 † August zielosko, Suszec 
1954 † Filip bednorz, wik. kap., Katowice 
1979 † Józef Sitek, golasowice 
1979 † Józef Stec, zabrzeg 

Dzień śmierci bł. emila Szramka, Dachau (1942)

OKRES ZWYKŁY 

1. od poniedziałku po niedzieli chrztu Pańskiego rozpoczyna się 
okres zwykły i trwa do wtorku przed Środą Popielcową.
2. W liturgii godzin korzystamy z tomu iii i odmawiamy psalmy po-
cząwszy od i tygodnia.
3. W niedziele używa się formularzy mszalnych oznaczonych nume-
rem odpowiedniej niedzieli zwykłej, chyba że wypada uroczystość lub 
święto Pańskie, które zajmuje miejsce niedzieli. W dni powszednie 
można wziąć którykolwiek z 34 formularzy mszalnych na niedziele 
i dni powszednie tego okresu albo jedną z Mszy w różnych potrze-
bach, albo Mszę wotywną, biorąc pod uwagę pożytek wiernych (por. 
oWMR 354–355).
4. od dziś w liturgii Słowa korzystamy z iii tomu lekcjonarza. W nie-
dziele czytamy cykl c, w dni powszednie cykl i. z Vi tomu lekcjona-
rza zasadniczo korzystamy tylko wtedy, gdy wspomnienia świętych 
mają czytania własne. W oRDo umieszczone są odnośniki do czytań 
w oparciu o tom Vi – wydanie drugie poprawione (Pallottinum 2004). 
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W czasie Mszy dla grup specjalnych kapłan może wybrać czytania 
odpowiedniejsze na daną okoliczność, pod warunkiem, że pochodzą 
z zatwierdzonego lekcjonarza.

14 I PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (zielony) dow.
czyt.: Hbr 1,1-6; Mk 1,14-20
MeMento:
1928 † Jan Szuścik, Strass k. Krems – Austria
2002 † bronisław Pala, Wola-osiedle

15 I WTOREK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (zielony) dow.
czyt.: Hbr 2,5-12; Mk 1,21-28
MeMento:
1932 † Artur Spielvogel, Jankowice Rybnickie
1975 † Franciszek trombala, gliwice (cieszyn)
2005 † Adam cisek, Paderborn – niemcy (Piekary Śląskie)
2005 † leonard Pająk, lubliniec

16 I ŚRODA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (zielony) dow.
czyt.: Hbr 2,14-18; Mk 1,29-39
MeMento:
1928 † Paweł Dziwis, Wełnowiec
1932 † Józef czernik, Jastrzębie górne

17 I CZWARTEK Wspomnienie św. Antoniego, opata
 Dzień Judaizmu w Kościele katolickim
lg: wspom., t. w. o zak. (i tydz. psałt.)
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Msza: (biały) wł., pf. 74
czyt.:  Hbr 3,7-14; Mk 1,40-45 (ef 6,10-13.18; Mt 19,16-21 

– tom Vi)
MeMento:
1940 † Jan Madla, Świerklaniec
1978 † bp Juliusz bieniek, Katowice (Wysoka)
2011 † Wojciech Kuczera, Żory-Rój 

18 I PIĄTEK Dzień powszedni
 iii piątek miesiąca
 tydzień Modlitw o Jedność chrześcijan
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: –  (zielony) dow.
 –  (biały) wot. o Miłosierdziu bożym, MR 201’’, iV 

Me z pf. wł.
 –  (zielony) Msza o jedność chrześcijan, MR 136’’, pf. 85
czyt.: Hbr 4,1-5.11; Mk 2,1-12
MeMento:
1996 † bernard gerlic, Jaryszów, diec. opolska
2004 † Józef nowok, Katowice (Rydułtowy)

19 I  SOBOTA Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pel-
czara, bpa

 tydzień Modlitw o Jedność chrześcijan
lg:  wspom. t. w. o past. (i tydz. psałt.), i nieszp. z 2 niedz. 

zw.
Msza: – (biały) wspólna o past., kol. wł., pf. 73 
 –  (zielony) Msza o jedność chrześcijan, MR 136’’, pf. 

85
czyt.:  Hbr 4,12-16; Mk 2,13-17 (Pwt 6, 3-9 lub ef 4, 1-7.11-

13; J 15,9-17 – tom Vi)
MeMento:
1931 † Józef opiełka, Strumień
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1931 † tobiasz grynwaldzki, zabrzeg (Młynczyska)
1941 † Franciszek Kałuża SJ, Ruda Śląska (Dachau)
2008 † eugeniusz Hejna, Wyry

OGŁOSZENIA:
1. Dziś Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, pamiętajmy w modlitwie 
o tych, którzy z powodu wojen czy innych nieszczęść są zmuszeni do 
opuszczenia swojej ojczyzny. episkopat Polski zaleca w tym dniu odpra-
wienie Mszy św. w intencji migrantów i uchodźców według formularza nr 
40 „za uchodźców i wygnańców” MR 161” [w części „Msze i modlitwy 
w różnych potrzebach” – „Różne okoliczności życia publicznego”].
2. W przyszłą niedzielę (iV niedziela stycznia) doroczna adoracja 
Apostolstwa chorych przy żłóbku w Panewnikach o godz. 14.00.
3. W ostatnią sobotę stycznia odbędzie się Archidiecezjalna Pielgrzym-
ka niesłyszących do Panewnik. Początek w bazylice o godz. 12.00.
4. W nocy z 26 na 27 stycznia w Hali Widowiskowo-Sportowej w Ja-
strzębiu zdroju młodzi naszej archidiecezji będą przeżywać Światowe 
Dni Młodzieży z ojcem świętym Franciszkiem w ramach „Panamy na 
Śląsku”. 
5. obchody liturgiczne tygodnia:
– poniedziałek – Wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz.
–  wtorek – wspom. dow. św. Wincentego, diak. i męcz., wspom. dow. 

św. Wincentego Pallottiego, prezb.
–  czwartek –Wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK
–  piątek – ŚWiĘto nAWRÓceniA ŚW. PAWłA, APoStołA
–  sobota – Wspomnienie świętych biskupów tymoteusza i tytusa
–  niedziela – 3 nieDzielA zWYKłA

20 I 2 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
 tydzień Modlitw o Jedność chrześcijan
 Msza za parafian
lg: niedz. (ii tydz. psałt.)
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Msza: – (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
 –  (zielony) Msza za uchodźców i wygnańców, MR 161”
 –  (zielony) Msza o jedność chrześcijan, MR 136’’, pf. 85
czyt.: iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-11

Pieśni:
W: boże obdarz Kościół – 574
 albo: Usłysz bożej Matki głos – 850
Pd: złącz Panie – 565
K: tyś w wieczerniku – 279
 Jezu zostań w nas – 232 
U: tobie cześć – 311
z: Matko boża z betlejemu (zwr. 2) – 398 
 albo: Mesyjasz przyszedł – 599
MeMento:
1950 † Jan Śliwka, chwałowice 
1956 † Karol Masny, grodziec 
1957 † emil Śliwka, zgoda 
1985 † Wilhelm Słomka, Ruptawa (tychy) 
1988 † Henryk Szlosarek, golejów (biertułtowy) 
2004 † Seweryn Mazur, łaziska Rybnickie

21 I  PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Agnieszki, dz. 
i męcz.

 tydzień Modlitw o Jedność chrześcijan
lg: wspom. t w. o jednej męcz. lub o dz. (ii tydz. psałt.)
Msza: –  (czerwony) wspólna o dz. męcz. albo o dz., kol. wł., 

pf. 74, zaleca się i Me
 –  (zielony) Msza o jedność chrześcijan, MR 136’’, pf. 85
czyt.: Hbr 5,1-10; Mk 2,18-22
MeMento:
1958 † leopold Jędrzejczyk, lubomia (Świerklaniec) 
2009 † Rufin Sładek, giszowiec
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22 I WTOREK Dzień powszedni
 tydzień Modlitw o Jedność chrześcijan
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (czerwony) wspom. dow. św. Wincentego, diak. 

i męcz.
 Msza wspólna o męcz., kol. wł., pf. 72
 lg wspom., t. w. o jednym męcz.
 –  (biały) wspom. dow. św. Wincentego Pallottiego, prezb.
 Msza wł., pf. 73
 lg wspom., t. w. o past.
 –  (zielony) Msza o jedność chrześcijan, MR 136’’, pf. 

85
czyt.: Hbr 6,10-20; Mk 2,23-28
MeMento:
1922 † pap. benedykt XV 
1938 † Augustyn Potyka, bykowina 
1966 † Alojzy latusek, Rogów 
1967 † Jan Szymała, nowy bytom 
1978 † edward Janota, Pawłowice (bieruń nowy) 
1980 † Marian Majewski, betford – Anglia (Stary Sącz) 
1986 † Sł. b. bp Wilhelm Pluta, gorzów Wielkopolski
1997 † Florian Starosta, Warszowice
1998 † bronisław Krasek, łaziska Średnie (zabrze-Kończyce)
1998 † Stanisław Musiał, leszczyny

23 I ŚRODA Dzień powszedni
 tydzień Modlitw o Jedność chrześcijan
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
Msza: –  (zielony) dow.
 –  (zielony) Msza o jedność chrześcijan, MR 136’’, pf. 

85
czyt.: Hbr 7,1-3.15-17; Mk 3,1-6
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MeMento:
1945 † Józef Schroda, Kielcza
1945 † Robert Josiński, chorzów 
2013 † Prymas Polski Józef glemp, Warszawa
2015 †  brunon czech, Katowice – Dom św. Józefa (Siemianowice 

Śląskie)

Wspomnienie błogosławionych męczenników Wincentego lewoniu-
ka i towarzyszy pozostawiono tylko w diec. siedleckiej – por. s. 13

24 I  CZWARTEK Wspomnienie św. Franciszka Saleze-
go, bpa i dK

 tydzień Modlitw o Jedność chrześcijan
lg: wspom., t. w. o past. lub dK. (ii tydz. psałt.)
Msza: –  (biały) wł., pf. 73
 –  (zielony) Msza o jedność chrześcijan, MR 136’’, pf. 85
czyt.: Hbr 7,25–8,6; Mk 3,7-12
MeMento:
1972 † Julian nowak, bielsko-biała (Skoczów)

25 I  PIĄTEK ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, 
APOSTOŁA #

 tydzień Modlitw o Jedność chrześcijan
lg: świąt. wł.
Msza: (biały) wł., chwała, pf. 67
czyt.: Dz 22,3-16 lub Dz 9,1-22; Mk 16,15-18 – tom Vi
MeMento:
1993 †  Józef Ryszka, syn Melchiora i Agnieszki, Dąbrówka Wielka 

(Podlesie) 
1993 † Marian Michalik, Kołobrzeg (Świętochłowice)
2005 † Henryk gajda, lubecko
2017 † Achilles niesporek, Żywocice
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26 I  SOBOTA Wspomnienie świętych biskupów Tymo-
teusza i Tytusa

 Dzień islamu w Kościele katolickim
lg:  wspom., t. w. o past. (ii tydz. psałt.), i nieszp. z 3 

niedz. zw.
Msza: (biały) wspólna o past., kol. wł., pf. 73
czyt.:  2 tm 1,1-8 lub tt 1,1-5; łk 10,1-9 – tom Vi (Hbr 9,1-

3.11-14; Mk 3,20-21 – tom iii) 
MeMento:
1922 † Paweł Rogowski, Węgrowiec (Kalety)
1945 † Jan Frenzel, Stolarzowice (brzeziny)
1994 † Paweł Kępka, Jaśkowice (orzesze-zawada)

OGŁOSZENIA:
1. W sobotę 2 lutego obchodzimy Święto ofiarowania Pańskiego, któ-
re kończy cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Sło-
wa Wcielonego. W tym dniu następuje poświęcenie gromnic i procesja 
(MR 20’). Można poświęcić również świece dzieciom, które w tym 
roku po raz pierwszy przystąpią do Komunii św. Jest to także dzień 
modlitw w intencji katechizacji dorosłych.
2. Święto ofiarowania Pańskiego jest obchodzone w całym Kościele 
jako światowy dzień życia konsekrowanego. W Święto ofiarowania 
Pańskiego kolekta przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne.
3. W tym tygodniu przypadają: i piątek i i sobota miesiąca. 
4. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – Wspomnienie św. tomasza z Akwinu, prezb. i dK
– czwartek – Wspomnienie św. Jana bosko, prezb.
– sobota – ŚWiĘto oFiARoWAniA PAŃSKiego
– niedziela – 4 nieDzielA zWYKłA

27 I 3 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Msza za parafian
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lg: niedz. (iii tydz. psałt.)
Msza: (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
czyt.:  ne 8,1-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30 lub 1 Kor 12,12-

14.27; łk 1,1-4;4,14-21

Pieśni:
W: bóg kiedyś stał się jednym z nas – 210
Pd: Dobry Jezu – 584
 albo: Pójdźmy do Pana – 615
K: oto święte ciało – 254
U: Dzięki, o boże ojcze – 299
z: Pan jest mocą – 609
MeMento:
1959 † Henryk Proksch, Katowice
1968 † erwin Mucha, góra
1974 † tomasz Reginek, new York (Dobrzeń Wielki)
2000 † Józef Kaul, czarny las
2003 † Wiktor Sojka, bobrowniki Śląskie
2008 † Henryk tomys oMi, Katowice-Koszutka (bogucice)

Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza pozostawiono tylko w archi-
diec. białostockiej – por. s. 13

28 I  PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Tomasza 
z Akwinu, prezb. i dK

lg: wspom. t. w. o dK (iii tydz. psałt.)
Msza: (biały) wspólna o dK albo o past., kol. wł., pf. 73
czyt.: Hbr 9,15.24-28; Mk 3,22-30
MeMento:
1955 † Henryk Kołodziej, Sucha góra 
1962 † Franciszek olma, gostyń 
1975 † Stefan Kwieciński, Dąbrówka Mała 
2000 † Henryk groborz, Rybnik
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2003 † Henryk gardyjas, Fulda – niemcy (Dziećkowice)
2015 † Franciszek Wąsala, Katowice – Dom św. Józefa (Żory-Rój)

29 I WTOREK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: (zielony) dow.
czyt.: Hbr 10,l-10; Mk 3,31-35
MeMento:
1933 † Jan Kandziora, Raszczyce 
1947 † Wiktor eisenberg, cieszyn 
2006 † Kazimierz Hurski, Jedłownik

Wspomnienie bł. bolesławy Marii lament pozostawiono tylko w ar-
chidiec. białostockiej; wspomnienie dow. św. Anieli Merici przeniesio-
no na 27 stycznia – por. s. 13

30 I ŚRODA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: (zielony) dow.
czyt.: Hbr 10,11-18; Mk 4,1-20
MeMento:
1939 † emil Müller, Połomia (głogówek) 
1981 † bronisław cichy, łaziska górne 

31 I  CZWARTEK Wspomnienie św. Jana Bosko, prezb.
lg: wspom., t. w. o past. lub wychow. (iii tydz. psałt.)
Msza: (biały) wspólna o past. albo o wych., kol. wł., pf. 73
czyt.: Hbr 10,19-25; Mk 4,21-25
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1987
MeMento:
1966 † Jan grzonka, golejów (leśnica) 
1984 † Franciszek Maroń, brzęczkowice 
1990 † Wiesław Szewieczek, zebrzydowice (bytków) 


