
WRZESIEŃ
Papieska intencja Apostolstwa Modlitwy:

Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla 
ochrony mórz i oceanów.

1 IX 22 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Msza za parafian
lg: niedz. (ii tydz. psałt.)
Msza: (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
czyt.:  Syr 3,17-18.20.28-29; Hbr 12,18-19.22-24a; łk 14,1.7-14

Pieśni:
W: Przyjdź z pokłonem – 616
Pd: Pan jest mocą – 609
K: oto święte ciało – 254
 albo: błogosławieni, którzy – 208
U: o, boże, dzięki ci – 304
z: błogosław, Panie, nas – 571
MeMento:
1939 † Władysław Robota, gierałtowice
1956 † Faustyn Hermann, Sachalin (tarnów)
1956 † Jan Kunz, bronów (Skoczów)
1974 † Józef bak, bielsko-biała
1984 † Hilary gwóźdź, Katowice
2005 † Jan Kuboszek, Pogwizdów

Wspomnienie bł. bronisławy pozostawiono tylko w archidiec. kra-
kowskiej i diec. opolskiej – por. s. 13

2 IX PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
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Msza: – (zielony) dow.
 –  (czerwony) wot. o Duchu Świętym – Msza Św. na 

rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego, MR 
154’’, pf. 54

czyt.: 1 tes 4,13-18; łk 4,16-30
MeMento:
1940 † Franciszek Ścigała, bogucice (Mauthausen)
1967 † Paweł lubos, Makoszowy (Panewniki)
1982 † Maksymilian Kret, bobrowniki (zgoń)
1985 † Wojciech Riedel, neckarsulm – niemcy
2016 † Henryk golaszczyk, Katowice – Dom św. Józefa (lędziny)

3 IX  WTOREK Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, 
pap. i dK.

lg: wspom., t. w. o past. lub dK. (ii tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 73
czyt.: 1 tes 5,1-6.9-11; łk 4,31-37
MeMento:
1948 † Wiktor Drewniok, boguszowice
1992 † Karol Heda, Friedrichshafen – niemcy
1992 † leon Szkatuła, Urbanowice (Wodzisław Śląski)

4 IX ŚRODA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (czerwony) wspom. dow. błogosławionych dziewic 

i męczennic Marii Stelli i tow.
 Msza wspólna o męcz., pf. 72
 lg wspom. (Dodatek do lg), t. w. o dz. lub o męcz.
czyt.: Kol 1,1-8; łk 4,38-44
MeMento:
1939 † tomasz Mamzer, gostyń
1974 † Józef Ryszka syn Józefa i Hildegardy, Ruda Śląska
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5 IX CZWARTEK Dzień powszedni
 i czwartek miesiąca
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (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.: Kol 1,9-14; łk 5,1-11
MeMento:
1928 † alumn Paweł Karch, istebna
1939 † Jan bujara, chorzów
1942 † Seweryn Jędrysik, (Dachau)
1944 † Feliks Hohman, Studzionka
1958 † Aleksander guzy, bufallo – USA
1998 † Alojzy Diskau, Michałkowice

W niektórych Kościołach partykularnych – (biały) wspom. dow. św. 
Matki teresy z Kalkuty, zak. z ważnych racji duszpasterskich można 
użyć formularza ze wspomnienia

6 IX PIĄTEK Dzień powszedni
 i piątek miesiąca
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 – (biały) wot. o nSPJ, MR 186’’, pf. 48
czyt.: Kol 1,15-20; łk 5,33-39
MeMento:
1959 † Alojzy Peikert, Murcki
1996 † Alojzy Szulc, Siemianowice Śląskie
1999 † Paweł Kasza, Katowice – Dom św. Józefa (tychy)
2018 † Antoni burkot, Mikołów-Kamionka
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7 IX SOBOTA Dzień powszedni
 i sobota miesiąca
 Dzień modlitw o uświęcenie duchowieństwa
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.), i nieszp. z 23 niedz. zw.
Msza: – (zielony) dow.
 –  (biały) wspom. dow. bł. ignacego Kłopotowskiego, 

prezb.
 Msza wspólna o past., kol. wł., pf. 73
 lg wspom., t. w. o. past.
 –  (czerwony) wspom. dow. św. Melchiora grodziec-

kiego, prezb. i męcz.
 Msza wspólna o męcz. albo o past., kol. wł., pf. 72-73
 lg wspom., t. w. o męcz.
 –  (biały) wot. o niepok. Sercu nMP, MR 103’(wyd. 

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

czyt.: Kol 1,21-23; łk 6,1-5
MeMento:
1983 † Karol Picha, Skoczów
2005 † Janusz Stanik, lipiny Śląskie
2010 † Stanisław chwila, Kalety-Drutarnia

OGŁOSZENIA:
1. Dziś w niedzielę (ii niedziela września) – pielgrzymka do sanktu-
arium nMP w Pszowie.
2. 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.
3. W sobotę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Można poświęcić 
krzyże przyniesione przez wiernych – ob ii s. 165nn. zachęcamy do 
przyozdobienia krzyży przydrożnych.
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4. W przyszłą niedzielę (iii niedziela września) w katedrze – spotykają 
się Dzieci Maryi.
5. W przyszłą niedzielę kolekta na Wydział teologiczny UŚ.
6. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – wspom. dow. św. Piotra Klawera, prezb.
–  czwartek – URoczYStoŚĆ nMP PieKARSKieJ, głównej patron-

ki archidiecezji
–  piątek – Wspomnienie św. Jana chryzostoma, bpa i dK
– sobota – ŚWiĘto PoDWYŻSzeniA KRzYŻA ŚWiĘtego
–  niedziela – 24 nieDzielA zWYKłA

8 IX 23 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
Msza za parafian
lg: niedz. (iii tydz. psałt.)
Msza: (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
czyt.: Mdr 9,13-18; Flm 9b-10.12-17; łk 14,25-33

Pieśni:
W: Kto się w opiekę – 597
Pd: Składajmy bogu – 620
K: Panie, pragnienia – 259
U: godzien jesteś – 589
z: Spojrzyj z nieba – 621
MeMento:
1940 † Marian Morawski SJ, WŚSD (Auschwitz)
1941 † Franciszek Pogrzeba, Przyszowice
2014 † Stefan gruszka, Knurów

9 IX PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 – (biały) wspom. dow. św. Piotra Klawera, prezb.
 Msza wspólna o past., kol. wł., pf. 73
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 lg wspom., t. w. o past.
czyt.: Kol 1,24–2,3; łk 6,6-11
MeMento:
1924 † Franciszek Kuntze, Siemianowice Śląskie
1948 † Jan Skulina, brenna (bielsko-biała)
1974 † ernest bijok, brzeźce
1978 † Wilhelm imiołczyk, Wilchwy
1983 † Augustyn zając, Koszęcin (istebna)
1999 † Alojzy ostrowski, brzezie n. odrą
2003 † teofil Hermann cM, WŚSD (Warszawa)
2016 † Jerzy Hojka, orzesze-zazdrość (gostyń Śląska)

Wspomnienie bł. Anieli Salawy pozostawiono tylko w archidiec. kra-
kowskiej – por. s. 13

10 IX WTOREK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: (zielony) dow.
czyt.: Kol 2,6-15; łk 6,12-19
MeMento:
1930 † Jan Kapica, tychy
1979 † Alfons tomaszewski, bogucice
1981 † Joachim Jachowski, gostyń (Żory)
2010 † Sławomir Jopek, Jastrzębie zdrój (Pustków)
2014 † Antoni Weidemann, Katowice – Dom św. Józefa (Murcki)

11 IX ŚRODA Dzień powszedni
lg:  z dnia pow. (iii tydz. psałt.), i nieszp. z urocz. nMP 

Piekarskiej
Msza: (zielony) dow.
czyt.: Kol 3,1-11; łk 6,20-26
MeMento:
1940 † Antoni olszak, cieszyn
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2005 † eugeniusz Król, golejów (Dąbrówka Wielka)
2016 † Henryk Pawlica, orzesze-zawada (Przegędza)

12 IX  CZWARTEK UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKAR-
SKIEJ, głównej patronki archidiecezji #

lg: urocz. wł. 
Msza:  (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. wł., uroczyste błogo-

sławieństwo
czyt.:  Syr 24, 9-12.19-22; Kol 3,12-17; Mt 12,46-50 lub iz 

61,9-11; ef 1,3-6.11-12; łk 1,26-33 – tom Vi

Pieśni:
W: Matko Piekarska – 402
Pd: boga chwalcie – 356
 albo: Królowo Piekar – 386
K: Pokarmie aniołów – 262
 albo: W sakramencie utajony – 283
U: niech będzie bóg uwielbiony – 303
z:  Matko sprawiedliwości – 406
MeMento:
1982 † Alojzy Konieczny, WŚSD (Warszawa)
1982 † Franciszek Wadas, zgoń (chełm Śląski)
2001 † Józef Żołdak, gostyń Śląska (Kochłowice)
2012 † eugeniusz zając, Katowice – Dom św. Józefa (niedobczyce)

Dziś przypada rocznica święceń biskupich ks. bpa grzegorza olszow-
skiego. Pamiętajmy o nim w modlitwie.

13 IX  PIĄTEK Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa 
i dK

lg: wspom., t. w. o past. lub dK. (iii tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 73
czyt.: 1 tm 1,1-2.12-14; łk 6,39-42
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MeMento:
1955 † Maksymilian Kowalczyk, Moszczenica
1963 † Jan Warzecha, Jaworze
1987 † edmund górecki, Stanowice

14 IX  SOBOTA ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA 
ŚWIĘTEGO #

lg: świąt. wł.
Msza:  (czerwony) wł., chwała, pf. 50 lub 17, urocz. błogo-

sławieństwo, MR 383*
czyt.: lb 21,4b-9 lub Flp 2,6-11; J 3,13-17 – tom Vi

Pieśni:
W: Krzyżu chrystusa – 132
Pd: by wywyższyć – 211
K: Witam cię, witam – 288
U: Panie mój – 306
z: na skrzyżowaniu świata – 137
MeMento:
1942 † Antoni Danecki, Wilcza
1943 † Aleksy Siara, Piotrowice
1982 † erwin Muszer, Strzebiń
1998 † Franciszek Klimosz, Mandevu (Kasisi – zambia)

OGŁOSZENIA:
1. Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętamy 
w modlitwie o wszystkich odpowiedzialnych za przekazywanie infor-
macji.
2. Dziś w niedzielę (iii niedziela września) w katedrze spotykają się 
Dzieci Maryi.
3. z okazji przypadającego w środę święta św. Stanisława Kostki, pa-
trona młodzieży, organizujemy w najbliższym czasie dla młodzieży 
specjalne spotkania.
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4. W tym tygodniu obchodzimy kwartalne dni modlitw za dzieci, mło-
dzież i wychowawców. intencje te uwzględniamy w wezwaniach Mo-
dlitwy powszechnej i w nabożeństwach dodatkowych.
5. W tym tygodniu przypada iii piątek miesiąca, w którym zaleca się 
odprawienie Mszy św. wotywnej o Miłosierdziu bożym.
6. od dziś zmiana tomu lekcjonarza na tom V. 
7. Dzisiejsza kolekta na Wydział teologiczny UŚ.
8. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – Wspomnienie świętych męcz. Korneliusza, pap. i cy-

priana, bpa
–  wtorek– wspom. dow. św. Roberta bellarmina, bpa i dK., wspom. 

dow. św. zygmunta Szczęsnego Felińskiego, bpa
–  środa – ŚWiĘto ŚW. StAniSłAWA KoStKi, zak., patrona Polski 

i młodzieży
– czwartek – wspom. dow. św. Januarego, bpa i męcz.
–  piątek – Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim ta-

egon, prezb., Pawła chong Hasang i tow.
–  sobota – ŚWiĘto ŚW. MAteUSzA, APoStołA i eWAngeli-

StY
–  niedziela – 25 nieDzielA zWYKłA

15 IX 24 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Msza za parafian
 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
lg: niedz. (iV tydz. psałt.)
Msza: (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
czyt.:  Wj 32,7-11.13-14; 1 tm 1,12-17; łk 15,1-32 lub łk 

15,1-10

Pieśni:
W: Przystąpię do ołtarza – 618
 albo: Wstanę i pójdę – 125 
Pd: boże w dobroci – 575
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K: Przyszedłeś, Panie – 273
U: Pan nie opuszcza – 305
z: ty, wszechmocny Panie (zwr. 3) – 625
MeMento:
1938 † Karol Fabiś, lasowice
1942 † ludwik Kosyrczyk, Katowice (Puławy)
1959 † Wiktor Kubaczka, chybie
1979 † Józef Stach, Kochanowice
2001 † Karol Dyjas, tychy

16 IX  PONIEDZIAŁEK Wspomnienie świętych męcz. 
Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa

lg: wspom., t. w. o męcz. lub past. (iV tydz. psałt.)
Msza: (czerwony) wł., pf. 72, zaleca się i Me
czyt.: 1 tm 2,1-8; łk 7,1-10
MeMento:
1944 † bruno Palutke, Dąbrówka Mała (triaspol – naddnieprze)
1962 † Maksymilian Wojtas, Dąbrówka Mała
1965 † norbert chudoba oFM, Panewniki (Wiedeń)
1975 † Wiktor Wojtek, Mikołów

17 IX WTOREK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iV tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (biały) wspom. dow. św. Roberta bellarmina, bpa 

i dK.
 Msza wspólna o bpach lub o dK, kol. wł., pf. 73
 lg wspom., t. w. o past. lub dK.
 –  (biały) wspom. dow. św. zygmunta Szczęsnego Fe-

lińskiego, bpa
 Msza wspólna o bpach, kol. wł., pf. 73
 lg wspom. (Dodatek do lg), t. w. o past. 
czyt.: 1 tm 3,1-13; łk 7,11-17



238 WRzeSieŃ

MeMento:
1923 † Karol Urban, Sadów
1933 † alumn Karol Wyżgoł, Mikołów
1935 † Alojzy Foltin, cieszyn
1955 † Konstanty niechoj, Dębieńsko
1955 † Rudolf Stencel, bieruń Stary (Kraków)
1974 † Jan Skowronek, chile
1976 † teodor Rak, chropaczów (Skrzyszów)

18 IX  ŚRODA ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, 
zak., patrona Polski i młodzieży #

 Kwartalny dzień modlitw za dzieci, młodzież i wychow.
lg: świąt. wł.
Msza: (biały) wł., chwała, pf. 74
czyt.: Mdr 4,7-15 lub 1 J 2,12-17; łk 2,41-52 – tom Vi
MeMento:
1978 † Antoni Steuer, Podlesie (tychy)
2009 † Stanisław Pisarek, Pawłowice Śląskie

19 IX CZWARTEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iV tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (czerwony) wspom. dow. św. Januarego, bpa i męcz.
  Msza wspólna o męcz. lub o bpach, kol. wł., pf. 72-73
 lg wspom., t. w. o męcz. lub past.
czyt.: 1 tm 4,12-16; łk 7,36-50
MeMento:
1992 † Joachim Kondziela, lublin
1993 † Franciszek Ryszka, Podlesie

20 IX  PIĄTEK Wspomnienie świętych męczenników An-
drzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang 
i Tow.
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 iii piątek miesiąca
 Kwartalny dzień modlitw za dzieci, młodzież i wychow.
lg: wspom., t. w. o męcz. (iV tydz. psałt.)
Msza: – (czerwony) wł., pf. 72
 –  (biały) wot. o Miłosierdziu bożym, MR 201’’, iV 

Me z pf. wł.
czyt.: 1 tm 6,2c-12; łk 8,1-3
MeMento:
1942 † Jan Pojda, Książenice (Dachau)
1949 † Maksymilian beigel, Żerniki
1966 † Alfons Wolny, Jaśkowice
1969 † Józef Myrda, Krasowy
1969 † Werner Rakocz, Pstrążna
1977 † Stanisław Śmieja, Swindon – Anglia (Rybnik)
2000 † ireneusz Skóra, chorzów (Wodzisław Śląski)

21 IX  SOBOTA ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTO-
ŁA I EWANGELISTY #

 Kwartalny dzień modlitw za dzieci, młodzież i wychow.
lg: świąt. wł., i nieszp. z 25 niedz. zw.
Msza: (czerwony) wł., chwała, pf. 67-68, zaleca się i Me
czyt.: ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13 – tom Vi
MeMento:
1944 † Franciszek Schnalke, Wodzisław
1944 † Karol Wiencek, Podlesie
1964 † abp Józef gawlina, Rzym
1994 † Antoni brzóska, Świerklaniec (Rydułtowy-orłowiec)
2006 † Kazimierz Wala, Mazańcowice

OGŁOSZENIA:
1. W czwartek imieniny obchodzi Ksiądz Arcybiskup Senior Damian 
zimoń. Pamiętajmy w naszych modlitwach o księdzu Arcybiskupie.
2. W przyszłą niedzielę kolekta na WŚSD.
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3, obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezb.
–  czwartek – wspom. dow. św. męcz. Kosmy i Damiana, wspom. dow. 

św. męcz. Wawrzyńca Ruiz i tow.
–  piątek – Wspomnienie św. Wincentego á Paulo, prezb.
– sobota – Wspomnienie św. Wacława, męcz.
–  niedziela – 26 nieDzielA zWYKłA

22 IX 25 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Msza za parafian
lg: niedz. (i tydz. psałt.)
Msza: (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
czyt.: Am 8,4-7; 1 tm 2,1-8; łk 16,1-13 (łk 16,10-13)

Pieśni:
W: chrystus, chrystus – 580
Pd: Miłujcie się wzajemnie – 600
 albo: Pójdźmy do Pana – 615
K: Pozdrawiamy cię – 265
U: Panie, nasz boże – 307
z: Wszystka moja nadzieja – 632
MeMento:
1992 † Franciszek Jarczyk, chybie
1998 † Marian Patyk, brzozowice-Kamień

23 IX  PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Pio z Pietrel-
ciny, prezb.

lg: wspom. (Dodatek do lg), t. w. o past. (i tydz. psałt.)
Msza: (biały) wspólna o past., kol. wł., pf. 73
czyt.: ezd 1,1-6; łk 8,16-18
MeMento:
1997 † Józef liszka, Siemianowice Śląskie
2002 † bolesław Kopiec, Wilchwy
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24 IX WTOREK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (zielony) dow.
czyt.: ezd 6,7-8.12b.14-20; łk 8,19-21
MeMento:
1931 † teofil budny, lipowiec
1948 † Wiktor otręba, Świętochłowice
1954 † Adolf Dyczek, zabrzeg
1961 † Juliusz Kwapuliński, ornontowice
2003 † inf. Romuald Rak, Katowice – Dom św. Józefa (Katowice)
2013 † Henryk burczyk, goczałkowice-zdrój

Dziś imieniny ks. bpa seniora gerarda bernackiego. Pamiętajmy 
o nim w modlitwie.

25 IX ŚRODA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (zielony) dow.
czyt.: ezd 9,5-9; łk 9,1-6
MeMento:
1940 † Konstanty Kubica, Dębieńsko
1996 † Antoni Kuś, lipowiec (Mazańcowice)

Wspomnienie bł. Władysława z gielniowa pozostawiono tylko w ar-
chidiec. warszawskiej i diec. warszawsko-praskiej – por. s. 13

26 IX CZWARTEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (czerwony) wspom. dow. św. męcz. Kosmy i Damia-

na
 Msza wł., pf. 72, zaleca się i Me
 lg wspom., t. w. o męcz.
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 –  (czerwony) wspom. dow. św. męcz. Wawrzyńca 
Ruiz i tow.

 Msza wspólna o męcz., kol wł., pf. 72
 lg wspom. (Dodatek do lg), t. w. o męcz.
czyt.: Ag 1,1-8; łk 9,7-9
MeMento:
1990 † Konrad Marklowski, czarny las
2000 † Alojzy tomecki, Raszczyce
2008 † Henryk Panek, Kleszczów
2017 † Jan Szewczyk, Żory

Dziś imieniny ks. abpa seniora Damiana zimonia. Pamiętajmy o nim 
w modlitwie. 

27 IX  PIĄTEK Wspomnienie św. Wincentego á Paulo, 
prezb.

lg: wspom., t. w. o past. (i tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 73
czyt.: Ag 1,15b–2,9; łk 9,18-22
MeMento:
1942 † zdzisław belon, cieszyn (Dachau)

28 IX SOBOTA Wspomnienie św. Wacława, męcz.
lg:  wspom., t. w. o męcz. (i tydz. psałt.), i nieszp. z 26 

niedz. zw.
Msza: (czerwony) wł., pf. 72
czyt.: za 2,5-9.14-15a; łk 9,43b-45
MeMento:
1978 † Sł. b. pap. Jan Paweł i
1986 † Józef Wieczerzak, czechowice-Dziedzice
1998 † gerard Wengierek, Kokoszyce
2007 † Karol bardoń, Rudzica (cieszyn)
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OGŁOSZENIA: 
1. Rozpoczynamy październik. zapraszamy wiernych na nabożeństwa 
różańcowe. Różaniec jest streszcze niem ewangelii, bo w całej swej 
prostocie formy umożliwia przeżycie największych tajemnic chrze-
ścijaństwa. zachęcamy do udziału w nabożeństwach i przypominamy 
wiernym o moż liwości zyskania odpustu zupełnego przez wypełnienie 
tej pobożnej praktyki.
2. Decyzją papieża Franciszka tegoroczny październik będziemy prze-
żywać jako nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Ma on na celu bardziej 
rozbudzić świadomość missio ad gentes i podjąć z nową energią prze-
mianę misyjną życia i duszpasterstwa (por. List apostolski papieża 
Franciszka skierowany na ręce prefekta Kongregacji ds. Ewangeliza-
cji Narodów, kard. Fernando Filoniego, nr 14).
2. W tym tygodniu przypadają: i czwartek, i piątek i i sobota miesiąca.
3. W sobotę (pierwszą w październiku) odbędzie się pielgrzymka Ży-
wego Różańca i wszystkich wspólnot różańcowych.
4. Dzisiejsza kolekta na WŚSD.
5. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – Wspomnienie św. Hieronima, prezb. i dK
–  wtorek– Wspomnienie św. teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK.
–  środa – Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
–  piątek – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
– sobota – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.
–  niedziela – 27 nieDzielA zWYKłA

29 IX 26 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Msza za parafian
lg: niedz. (ii tydz. psałt.)
Msza: (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
czyt.: Am 6,1a.4-7; 1 tm 6,11-16; łk 16,19-31

Pieśni:
W: Przyjdź z pokłonem – 616
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Pd: na życie walki – 601
 albo: Wspaniały Dawco miłości – 853
K: Pan zstąpił z nieba – 257
U: Skosztujcie i zobaczcie – 309
z: Pasterzem jest – 612
MeMento:
1980 † Franciszek Porosz, Pruchna
1983 † Ryszard Sosna,Wyry
2008 † Alfred chromik, bielsko-biała

30 IX  PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Hieronima, 
prezb. i dK

lg: wspom., t. w. o dK. (ii tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 73
czyt.:  za 8,1-8; łk 9,46-50 (2 tm 3,14-17; Mt 13,47-52 – 

tom Vi)
MeMento:
1940 † ludwik Wrzoł, ligota (Mauthausen-güsen)
1966 † Karol Hübner, Wisła Mała


