
SIERPIEŃ
Papieska intencja Apostolstwa Modlitwy:

Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bar-
dziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”.

1 VIII  CZWARTEK Wspomnienie św. Alfonsa Marii  
Liguoriego, bpa i dK

 i czwartek miesiąca
lg: wspom., t. w. o past. lub dK. (i tydz. psałt.)
Msza: – (biały) wł., pf. 73
 –  (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.:  Wj 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53 (Rz 8,1-4;Mt 5,13-

19 – tom Vi)
MeMento:
1994 † Henryk Strzebniok, Studzionka

od południa odpust Porcjunkuli

2 VIII PIĄTEK Dzień powszedni
i  piątek miesiąca
 odpust Porcjunkuli
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 – (biały) wspom. dow. św. euzebiusza z Vercelli, bpa
 Msza wspólna o bpach, kol. wł., pf. 73
 lg wspom., t. w. o past.
 –  (biały) wspom. dow. św. Piotra Juliana eymarda, 

prezb.
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 Msza wspólna o past., kol wł., pf. 74
 lg wspom., t. w. o past.
 – (biały) wot. o nSPJ, MR 186’’, pf. 48
czyt.: Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58
MeMento:
1962 † izydor Myśliwiec, gołkowice

3 VIII SOBOTA Dzień powszedni
 i sobota miesiąca
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.), i nieszp. z 18 niedz. zw.
Msza: – (zielony) dow.
 –  (biały) wot. o niepok. Sercu nMP, MR 103’(wyd. 

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

czyt.: Kpł 25,1.8-17; Mt 14,1-12
MeMento:
1933 † Karol Rzychoń cM, WŚSD (chełm)
1975 † Antoni owczarek, brzeziny Śląskie
1998 † oswald niedziela, tarnowskie góry
2017 † Antoni Dreja, zabrze-Pawłów

OGŁOSZENIA:
1. 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.
2. Dziś zmiana tomu liturgii godzin na tom iV.
3. Dzisiejsza kolekta na Wydział teologiczny UŚ.
4. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – wspom. dow. rocznicy poświęcenia rzymskiej bazy-

liki nMP
–  wtorek– ŚWiĘto PRzeMienieniA PAŃSKiego
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–  środa – wspom. dow. świętych męcz. Sykstusa ii, pap. i towarzyszy, 
wspom. dow. św. Kajetana, prezb.

– czwartek – Wspomnienie św. Dominika, prezb.
–  piątek – ŚWiĘto ŚW. teReSY beneDYKtY oD KRzYŻA 

(eDYtY Stein), Dz. i MĘcz., patronki europy
– sobota – ŚWiĘto ŚW. WAWRzYŃcA, DiAK. i MĘcz.
–  niedziela – 19 nieDzielA zWYKłA

4 VIII 18 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Msza za parafian
lg: niedz. (ii tydz. psałt.)
Msza: (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
czyt.: Koh 1,2;2,21-23; Kol 3,1-5.9-11; łk 12,13-21

Pieśni:
W: Jeden jest tylko Pan – 592
Pd: ty, boże, wszystko wiesz – 624
 albo: godzien jesteś – 589
K: błogosławieni, którzy – 208
 albo: Jezu drogi, tyś miłością – 229
U: chlebem życia posileni – 296
z: Spojrzyj z nieba – 621
MeMento:
1973 † Paweł Ryś, Książenice
1975 † diak. Adam giza, brzeziny Śląskie
1996 † Alfred Prochasek, Studzionka

5 VIII PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (biały) wspom. dow. rocznicy poświęcenia rzym-

skiej bazyliki nMP
 Msza z t.w. o nMP, kol. wł., pf. 55-58
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 lg wspom., t. w. o nMP
czyt.: lb 11,4b-15; Mt 14,13-21
MeMento:
1944 † Józef Rzychoń cM, WŚSD (Warszawa)
1955 † Jerzy Wolff, czarny las
2018 †  bronisław Paprotny, Katowice – Dom św. Józefa (boguszo-

wice)

6 VIII  WTOREK ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃ-
SKIEGO #

lg: świąt. wł. (tom iV, s.1014 nn.)
Msza:  (biały) wł., chwała, pf. 45, w i–iii Me wspom. tajem-

nicy dnia
czyt.: Dn 7,9-10.13-14 lub 2 P 1,16-19; łk 9,28b-36 – tom Vi

Pieśni:
W: chwała tobie – 342
Pd: o, niewysłowione – 325
K: Jezusa ukrytego – 233
U: Dzięki, o, Panie – 300
z: nie opuszczaj nas – 322
MeMento:
1965 † oskar cichy, Ruda (bytom)
1978 † św. pap. Paweł Vi
1980 † Paweł Miś, lubliniec
1981 † Józef gruszka, orzech
2016 † Józef Szulik, chwałowice (Żory-Rogoźna)

7 VIII ŚRODA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (czerwony) wspom. dow. świętych męcz. Sykstusa 

ii, pap. i towarzyszy
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  Msza wspólna o męcz., kol. wł., pf. 72, zaleca się 
i Me

 lg wspom., t. w. o męcz.
 – (biały) wspom. dow. św. Kajetana, prezb.
 Msza wspólna o past. albo o zak., kol. wł., pf. 73-74
 lg wspom., t. w. o past. lub zak.
czyt.: lb 13,1-2a.25–14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28
MeMento:
1978 † Paweł Janik, gierałtowice (Katowice-ligota)
1991 † bernard Skrzypczyk, Rudzica (Knurów)
1998 † leopold Pietroszek, Hażlach
2003 † Marek Drogosz, Katowice-Panewniki (boguszowice)

Wspomnienie bł. edmunda bojanowskiego pozostawiono tylko w ar-
chidiec. gnieźnieńskiej, krakowskiej, poznańskiej i wrocławskiej – 
por. s. 13

8 VIII CZWARTEK Wspomnienie św. Dominika, prezb.
lg: wspom., t. w. o past. lub zak. (ii tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 73-74
czyt.: lb 20,1-13; Mt 16,13-23
MeMento:
1941 † Wojciech Kokot, Piotrowice
1942 † Jan botorek, bielsko (Kończyce Wielkie)
1998 † Marian Strojny, Rzym
2003 † ludwik Wrzoł, Popielów

9 VIII  PIĄTEK ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY 
OD KRZYŻA (EDYTY STEIN), DZ. I MĘCZ., pa-
tronki Europy #

lg: świąt. (Dodatek do lg), t. w. o męcz. lub o dz. 
Msza: (czerwony) wł., chwała, pf. 72, 74
czyt.: oz 2,16b.17b.21-22; Mt 25,1-13 – tom Vi
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MeMento:
1921 † Hugo Sierek, bielsko
1944 † edward Michla, załęże
2000 † Andrzej Mozgol, chorzów
2017 †  eligiusz Woszek, Katowice – Dom św. Józefa (Jastrzębie  

zdrój-Ruptawa)

10 VIII  SOBOTA ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAK. 
i MĘCZ. #

lg: świąt. wł., t. w. o męcz., i nieszp. z 19 niedz. zw.
Msza: (czerwony) wł., chwała, pf. 72, zaleca się i Me
czyt.: Mdr 3,1-9; lub 2 Kor 9,6-10; J 12,24-26 – tom Vi
MeMento:
1967 † Jan Szuścik, Wisła Mała
1977 † Józef Porcek, Szarlej
1982 † Józef Danch, cieszyn-bobrek
2018 † Walerian ogierman, bieruń Stary

OGŁOSZENIA:
1. W tym tygodniu przypada iii piątek miesiąca.
2. W środę obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia nMP, zwaną 
świętem Matki bożej zielnej. zgodnie z tradycją można dokonać bło-
gosławieństwa ziół i kwiatów przyniesionych przez wiernych do ko-
ścioła (ob ii s. 287).
3. W przyszłą niedzielę pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Mb Piekar-
skiej. Pątniczkom dajemy okazję do skorzystania z sakramentu pokuty.
4. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – wspom. dow. św. Joanny Franciszki de chantal, zak.
–  wtorek– wspom. dow. św. męcz. Poncjana, papieża, i Hipolita, prezb.
–  środa – Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. 

i męcz.
– czwartek – URoczYStoŚĆ WnieboWziĘciA nMP
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–  piątek – wspom. dow. św. Stefana Węgierskiego, króla
–  sobota – URoczYStoŚĆ ŚW. JAcKA, PRezbiteRA, głównego 

patrona archidiecezji i metropolii katowickiej
–  niedziela – 20 nieDzielA zWYKłA

11 VIII 19 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Msza za parafian
lg: niedz. (iii tydz. psałt.)
Msza: (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
czyt.:  Mdr 18,6-9; Hbr 11,1-2.8-19 lub Hbr 11,1-2.8-12; łk 

12,32-48 lub łk 12,35-40

Pieśni:
W: Przystąpię do ołtarza bożego – 618
 albo: Jeden jest tylko Pan – 592
Pd: gdzie miłość wzajemna – 587
K: lud twój, Panie – 238
U: chwała, moc – 555
 albo: Składajmy bogu – 621
z: Radością naszą – 619
MeMento:
1981 † ignacy Szołtysek SDS, Mikuszowice

12 VIII PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (biały) wspom. dow. św. Joanny Franciszki de chan-

tal, zak.
 Msza wspólna o zak., kol. wł., pf. 74
 lg wspom. (Dodatek do lg), t. w. o zak. 
czyt.: Pwt 10,12-22; Mt 17,22-27
MeMento:
1988 † Paweł Wyciślik, Żyglin
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2006 † gustaw Klapuch, tarnowskie góry (czyżowice)

13 VIII  WTOREK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (czerwony) wspom. dow. św. męcz. Poncjana, papie-

ża, i Hipolita, prezb.
  Msza wspólna o św. męczennikach lub o past., kol. 

wł., pf. 72-73
 lg wspom., t. w. o męcz. lub past.
czyt.: Pwt 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14
MeMento:
1968 † Jan nita, chorzów
2015 † Konrad bojdoł, Katowice – Dom św. Józefa (łaziska górne)

14 VIII  ŚRODA Wspomnienie św. Maksymiliana Marii 
Kolbego, prezb. i męcz.

lg:  wspom., t. w. o męcz. lub misjon. (iii tydz. psałt.), 
i nieszp. z urocz. Wniebowzięcia nMP

Msza: (czerwony) wł., pf. 72
czyt.:  Pwt 34,1-12; Mt 18,15-20 (Mdr 3,1-9 lub 1 J 3,13-16; 

J 15,9-17 – tom Vi)
  Msza w wigilię urocz. Wniebowzięcia nMP (biały) 

wł., chwała, Wierzę, pf. 61, w i–iii Me wspom. ta-
jemnicy dnia

  czyt.: 1 Krn 15,3-4.15-16;16,1-2; 1 Kor 15,54-57; łk 
11,27-28 – tom Vi

MeMento:
1920 † Jerzy bautzke, lędziny
1976 † Paweł Kitta, zabrze
1981 † teofil Szczerbowski, Radzionków (bojszowy)
1989 † Joachim Dziadzko, lubsza Śląska
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15 VIII  CZWARTEK UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘ-
CIA NMP ##

 Msza za parafian
lg: urocz. wł.
Msza:  (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 61, w i–iii Me wspom. 

tajemnicy dnia
czyt.:  Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-26; łk 1,39-

56 – tom Vi

Pieśni:
W: o, Maryjo, czemu biegniesz – 413
 albo: bogarodzico, wniebowzięta – 358
Pd: Królowej anielskiej – 385
K: Pan uczynił wielkie rzeczy – 610
 albo: bądźże pozdrowiona – 207
U: chrystus Pan – 212
z: Maryjo coś jest w niebie – 391
MeMento:
1971 † Jan Mateja, ochojec

16 VIII PIĄTEK Dzień powszedni
 iii piątek miesiąca
lg:  z dnia pow. (iii tydz. psałt.), i nieszp. z urocz. św. Jacka
Msza: – (zielony) dow.
 –  (biały) wspom. dow. św. Stefana Węgierskiego, króla
 Msza wspólna o świętych mężcz., kol. wł., pf. 70-71
 lg wspom., t. w. o św. mężczyznach
 –  (biały) wot. o Miłosierdziu bożym, MR 201’’, iV 

Me z pf. wł.
czyt.: Joz 24,1-13; Mt 19,3-12
MeMento:
1922 † Aleksander Spendel, bojszowy
1946 † Paweł Kuczka, lyski (Kamień)
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1981 † Paweł Jochymek, zabrze-Kończyce (bielsko-biała)
2018 †  Marian Wandrasz, Katowice – Dom św. Józefa (brzeziny Ślą-

skie)

17 VIII  SOBOTA UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, PRE-
ZBITERA, głównego patrona archidiecezji i me-
tropolii katowickiej #

lg: urocz. wł.
Msza: (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 73
czyt.: iz 61,1-3a; 2 P 1,2-11; Mk 1,14-20 – tom Vi

Pieśni:
W: niwy polskiej – 509
Pd: Pasterzem jest – 612
 albo: chwalcie Pana – 581 
K: o, dobry Jezu mój – 244
U: Święty, Święty – 310
z: o, święty Jacku – 510
MeMento:
1934 † Jan główczewski, Dąb (Wiedeń)
1961 † Jerzy lokay, bad godesberg – niemcy
1976 † leopold Wolff, Kostuchna
2014 † Józef bartas, tychy

OGŁOSZENIA:
1. Dziś odbywa się pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Mb Piekar-
skiej; łączymy się w modlitwie z pielgrzymującymi do piekarskiego 
sanktuarium.
2. W ostatnią niedzielę sierpnia można odprawić jedną okolicznościo-
wą Mszę św. dziękczynną za zbiory.
3. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – wspom. dow. św. Jana eudesa, prezb.
–  wtorek– Wspomnienie św. bernarda, opata i dK
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–  środa – Wspomnienie św. Piusa X, pap.
– czwartek – Wspomnienie nMP, Królowej
–  piątek – wspom. dow. św. Róży z limy, dz.
– sobota – ŚWiĘto ŚW. bARtłoMieJA, APoStołA
–  niedziela – 21 nieDzielA zWYKłA

18 VIII 20 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Msza za parafian
lg: niedz. (iV tydz. psałt.)
Msza: (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
czyt.: Jr 38,4-6.8-10; Hbr 12,1-4; łk 12,49-53

Pieśni:
W: Jak miłe przybytki nam dał – 591
Pd: Pan uczynił wielkie rzeczy – 610
K: o, milcząca Hostio biała – 245
U: ojcze, chwała tobie – 605
z: głoś imię Pana – 588
 albo: Matko Piekarska – 402
MeMento:
2004 † Józef Jaksik, Stare tarnowice (Radzionków)
2017 † Rudolf Solik, bytom-Sucha góra

19 VIII PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iV tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 – (biały) wspom. dow. św. Jana eudesa, prezb.
 Msza wspólna o past. albo zak., kol. wł., pf. 73-74
 lg wspom., t. w. o past. lub zak.
czyt.: Sdz 2,11-19; Mt 19,16-22
MeMento:
1927 † Hugo Wisy, Kopienica łubie
1927 † Jan Hess, ochaby
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1942 † Antoni lindner, zawodzie
1959 † Filip Pandel, Radoszowy
1986 † Jerzy Rzerzucha, Wielopole
1992 † edmund Żydek, Radostowice
2000 † Franciszek Strzódka, Dziećkowice

20 VIII WTOREK Wspomnienie św. Bernarda, opata i dK
lg: wspom., t. w. o dK. lub zak. (iV tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 73-74
czyt.: Sdz 6,11-24a; Mt 19,23-30
MeMento:
1929 † Jerzy Włodarczyk, Kokoszyce

21 VIII ŚRODA Wspomnienie św. Piusa X, pap.
lg: wspom., t. w. o past. (iV tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 73
czyt.: Sdz 9,6-15; Mt 20,1-16
MeMento:
1937 † Antoni Spacil, ligota
1938 † Feliks borzucki, brzezie
1984 † Roman Szymik, Rybnik (Jankowice Rybnickie)

22 VIII CZWARTEK Wspomnienie NMP, Królowej
lg: wspom., t. w. o nMP (iV tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 55-58
czyt.: Sdz 11,29-39a; Mt 22,1-14
MeMento:
2008 † grzegorz burda, goławiec

23 VIII PIĄTEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iV tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 – (biały) wspom. dow. św. Róży z limy, dz.
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 Msza wspólna o dz. albo o zak., kol. wł., pf. 74
 lg wspom., t. w. o dz. lub zak.
czyt.: Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40
MeMento:
1976 † Franciszek Kuboszek, Krzyżowice

24 VIII  SOBOTA ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APO-
STOŁA #

lg: świąt. wł., t. w. o apostołach, i nieszp. z 21 niedz. zw.
Msza: (czerwony) wł., chwała, pf. 67-68, zaleca się i Me
czyt.: Ap 21,9b-14; J 1,45-51 – tom Vi
MeMento:
1948 † edward linzer, cieszyn
1958 † Franciszek Szulc, Kochłowice
1980 † Rudolf Adamczyk, Katowice (Jastrzębie zdrój)

OGŁOSZENIA:
1. Dziś można odprawić jedną okolicznościową Mszę św. dziękczynną 
za zbiory.
2. W ostatnim tygodniu wakacji ministranci naszej archidiecezji gro-
madzą się na swojej pielgrzymce. 
3. W przyszłą niedzielę dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie w ka-
tedrze.
4. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby archidiecezji. Przeznaczo-
na będzie na działalność edukacyjno-wychowawczą wśród młodzieży 
w archidiecezji; utrzymanie kościoła akademickiego (krypta katedry).
5. zachęcamy wiernych, szczególnie małżonków, do przeżycia re-
kolekcji zamkniętych w naszych domach rekolekcyjnych w brennej, 
w Panewnikach lub Kokoszycach.
5. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – URoczYStoŚĆ nMP czĘStocHoWSKieJ
–  wtorek– Wspomnienie św. Moniki
–  środa – Wspomnienie św. Augustyna, bpa i dK
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– czwartek – Wspomnienie Męczeństwa św. Jana chrzciciela
–  niedziela – 22 nieDzielA zWYKłA

25 VIII 21 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Msza za parafian
lg:  niedz. (i tydz. psałt.), i nieszp. z urocz. nMP często-

chowskiej
Msza: – (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
 –  (biały) Msza św. dziękczynna za zbiory, MR 158’’ – 

Msza po zebraniu plonów ziemi, pf. 32
  czyt.: Jl 2,21-24.26-27; 1 tm 6,6-11.17-19; łk 12,15-

21 (tom Vii, s. 330 nn.)
czyt.: iz 66,18-21; Hbr 12,5-7.11-13; łk 13,22-30

Pieśni:
W: bogu z Jego darów – 572 
Pd: Jeden chleb – 228
K: Jezu drogi, tyś miłością – 229
U: chlebem życia posileni – 296
z: boże, z twoich rąk – 554 
MeMento:
1979 † Marian nowak, Menden – niemcy
1997 † Mieczysław Jesionek, Katowice – Dom św. Józefa (Suszec)
2016 † Janusz Frelich, Katowice – Dom św. Józefa (boguszowice Stare)
2017 † ireneusz tosta, goczałkowice-zdrój (Skrzyszów)

26 VIII  PONIEDZIAŁEK UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘ-
STOCHOWSKIEJ #

lg: urocz. wł.
Msza:  (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 55-58, 62, odnowienie 

Jasnogórskich Ślubów narodu, urocz. błogosławień-
stwo, MR 388*

czyt.: Prz 8,22-35 lub iz 2,2-5; ga 4,4-7; J 2,1-11 – tom Vi
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Pieśni:
W: ze wzgórz częstochowy – 472
Pd: gwiazdo śliczna – 377
K: W Sakramencie utajony – 283
U: Wielbi dusza – 751
z: Jasnogórska Pani – 381
MeMento:
1975 † Józef brzenska, lubliniec (Aachen – niemcy)
1975 † Piotr ośliźlok, Kłodzko
1987 † leonard bogacki, załęska Hałda (Szarlej)

27 VIII WTOREK Wspomnienie św. Moniki
lg: wspom., t. w. o św. kobietach (i tydz. psałt.)
Msza: (biały) wspólna o św. kobietach, kol. wł., pf. 70-71
czyt.:  1 tes 2,1-8; Mt 23,23-26 (Syr 26,1-4.13-16; łk 7,11-

17 – tom Vi)
MeMento:
1953 † Jan banaś, lubecko
1976 † Stanisław Michalczyk cP, cieszyn (Wisła)

28 VIII ŚRODA Wspomnienie św. Augustyna, bpa i dK
lg: wspom., t. w. o past. lub dK. (i tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 73
czyt.: 1 tes 2,9-13; Mt 23,27-32
MeMento:
1991 † bertold Hojka, lędziny (brzezie)
2006 † zygmunt Długajczyk, Halemba
2007 † Rudolf Jeziorski, czechowice-Dziedzice (Staretarnowice)
2018 † abp Szczepan Wesoły, Rzym (Katowice)

29 VIII  CZWARTEK Wspomnienie Męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela

lg: wspom. (i tydz. psałt.)
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Msza: (czerwony) wł., pf. 64, zaleca się i Me
czyt.:  Jr 1,17-19; Mk 6,17-29 – tom Vi (1 tes 3,7-13; Mt 

24,42-51 – tom iV) 
MeMento:
1957 † Arnold Schroer, Altenberg – niemcy
1961 † Kasper Reginek, lubomia (Dobrzeń Wielki)
1997 †  Józef garus, syn Piotra i Józefy, Katowice – Dom św. Józefa 

(Halemba)
2018 † Paweł Kaszuba, Piekary Śląskie

30 VIII PIĄTEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (zielony) dow.
czyt.: 1 tes 4,1-8; Mt 25,1-13
MeMento:
1940 † Franciszek Drozdek, Dąbrówka Wielka
1940 † Franciszek Ruhnau, brzeźce
1952 † Augustyn Koźlik, chorzów Stary
1997 † zygmunt Perdyła, Krostoszowice
2006 † norbert osmańczyk, Kobielice (chorzów)
2007 † Konrad chłodek, godów

31 VIII SOBOTA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.), i nieszp. z 22 niedz. zw.
Msza: – (zielony) dow.
 – (biały) wspom. dow. nMP w sobotę
 Msza wspólna o nMP, MR 5’’, pf. 55-58
 lg wspom. dow. nMP w sobotę (tom iV, s. 1444 nn.)
czyt.: 1 tes 4,9-11; Mt 25,14-30
MeMento:
1955 † Franciszek Przybyła, Piotrowice (Pawłów k. Raciborza)
1956 † Jerzy Juroszek, Koniaków
2018 † Jerzy Kiełbasa, ornontowice
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OGŁOSZENIA:
1. Rozpoczyna się nowy rok szkolny oraz katechetyczny. należy go 
rozpocząć Mszą św. Proponuje się osobną Mszę dla młodzieży, a tak-
że osobne nabożeństwo dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole 
podstawowej – Al s. 555nn. i ob ii s. 300
2. Przynajmniej raz w miesiącu należy odprawić dla młodzieży Mszę 
św. z odpowiednią nauką stanową. Przed Mszą św. można by odprawić 
nabożeństwo pokutne i dać młodzieży okazję do spowiedzi świętej. 
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego można odpra-
wić Mszę św. wot. o Duchu Świętym, MR 154’’.
3. zachęcamy wiernych, szczególnie małżonków, do przeżycia re-
kolekcji zamkniętych w naszych domach rekolekcyjnych w brennej, 
w Panewnikach lub Kokoszycach.
4. W tym tygodniu przypadają i czwartek, i piątek miesiąca i i sobota 
miesiąca. zachęcamy wiernych do skorzystania z sakramentu pokuty 
i pojednania.
5. Dziś w niedzielę dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie w kate-
drze.
6. W sobotę dzień modlitw o uświęcenie duchowieństwa.
7. W przyszłą niedzielę (ii niedziela września) – pielgrzymka do 
sanktu arium nMP w Pszowie.
8. Dzisiejsza kolekta na potrzeby archidiecezji. Przeznaczona jest na 
działalność edukacyjno-wychowawczą wśród młodzieży w archidie-
cezji; utrzymanie kościoła akademickiego (krypta katedry).
9. obchody liturgiczne tygodnia:
–  wtorek– Wspomnienie św. grzegorza Wielkiego, pap. i dK.
–  środa – wspom. dow. błogosławionych dziewic i męczennic Marii 

Stelli i tow.
–  sobota – wspom. dow. bł. ignacego Kłopotowskiego, prezb., wspom. 

dow. św. Melchiora grodzieckiego, prezb. i męcz.
–  niedziela – 23 nieDzielA zWYKłA


