
PAŹDZIERNIK
Papieska intencja Apostolstwa Modlitwy:

Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną 
w Kościele.

1 X  WTOREK Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus, dz. i dK.

lg: wspom., t. w. o dz. lub dK. (ii tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 74
czyt.:  za 8,20-23; łk 9,51-56 (iz 66,10-14c; Mt 18,1-4  

– tom Vi)
MeMento:
1945 † Jan Masny, Rogów (bogucice)

2 X ŚRODA Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
lg: wspom. (ii tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 63, urocz. błogosławieństwo MR 388*
czyt.:  Wj 23,20-23; Mt 18, 1-5.10 – tom Vi (ne 2,1-8; łk 

9,57-62 – tom V)
MeMento:
1938 † teodor Winkler, Dziećkowice
1958 † Wilhelm Pniok, bełk
1991 † Henryk Kuś, ligocka Kuźnia
1996 † Jan Kobylnicki, Katowice
1997 † Alojzy Wilkoszyński, czułów (Szopienice)

3 X CZWARTEK Dzień powszedni
 i czwartek miesiąca
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
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 –  (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.: ne 8,1-4a.5-6.7b-12; łk 10,1-12
MeMento:
1976 † Józef lipka, londyn – Anglia (granów)
1985 † Kazimierz grajewski, Przyszowice
2003 † oswald Reimann, Katowice – Dom św. Józefa (Szeroka)

4 X PIĄTEK Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
 i piątek miesiąca
lg: wspom., t. w. o zak. (ii tydz. psałt.)
Msza: – (biały) wł., pf. 74
 – (biały) wot. o nSPJ, MR 186’’, pf. 48
czyt.:  ba 1,15-22; łk 10,13-16 (ga 6,14-18; Mt 11,25-30 – 

tom Vi)
MeMento:
1934 † Aleksander Skowroński, Mikołów
1940 † Karol Żmij, lipiny (Mauthausen)

5 X  SOBOTA Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, 
dz.

 i sobota miesiąca
lg:  wspom. (Dodatek do lg), t. w. o dz. (ii tydz. psałt.), 

i nieszp. z 27 niedz. zw.
Msza: – (biały) wł., pf. 74
 –  (biały) wot. o niepok. Sercu nMP, MR 103’(wyd. 

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

czyt.:  ba 4,5-12.27-29; łk 10,17-24 (oz 2, 16b.17b.21-22; 
Mt 11, 25-30 – tom Vi)
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MeMento:
1986 † Henryk Sobczyk, Katowice (brzozowice-Kamień)
1992 † Józef Foltynowicz, gaszowice

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 Sakra-
mentu, okazja do spowiedzi świętej oraz braterskie spotkanie przy  
stole.
2. W przyszłą niedzielę zbiórka na Fundację „Dzieło nowego tysiąc-
lecia” (Dzień Papieski)
3. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – Wspomnienie nMP Różańcowej
–  środa – wspom. dow. św. Dionizego, bpa i tow., męcz., wspom. dow. 

św. Jana leonardiego, prezb.
–  piątek – wspom. dow. św. Jana XXiii, pap.
– sobota – wspom. dow. bł. Jana beyzyma, prezb.
–  niedziela – 28 nieDzielA zWYKłA

6 X 27 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Msza za parafian
lg: niedz. (iii tydz. psałt.)
Msza: (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
czyt.: Ha 1,2-3;2,2-4; 2 tm 1,6-8.13-14; łk 17,5-10

Pieśni:
W: boże w dobroci – 575
Pd: W dobroci swej – 627
K: Ja wiem, w kogo ja wierzę – 225
U: ojcze Przedwieczny – 606
 albo: Składajmy bogu – 620
z: zawitaj, Matko różańca – 470
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MeMento:
1933 † Franciszek Pastucha, Ustroń
1969 † Stanisław Maśliński, Katowice
2010 † longin Kozub, Katowice – Dom św. Józefa (imielin)

7 X  PONIEDZIAŁEK Wspomnienie NMP Różańcowej
lg: wspom., t. w. o nMP (iii tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 55-58
czyt.:  Jon 1,1-2,11; łk 10,25-37 (Dz 1,12-14; łk 1, 26-38 – 

tom Vi)
MeMento:
1988 † Antoni Paszek, Pruchna
1998 † Wilhelm Kopiec, Przełajka

8 X WTOREK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: (zielony) dow.
czyt.: Jon 3,1-10; łk 10,38-42
MeMento:
1938 † eugeniusz brzuska, ogrodzona
1969 † Anastazy Muża, Piotrowice

9 X ŚRODA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (czerwony) wspom. dow. św. Dionizego, bpa i tow., 

męcz.
 Msza wspólna o męcz., kol. wł., pf. 72
 lg wspom., t. w. o męcz.
 –  (biały) wspom. dow. św. Jana leonardiego, prezb.
  Msza wspólna o misjonarzach albo o św., którzy pełni-

li dzieła miłosierdzia, kol. wł., pf. 73
 lg wspom., t. w. o past.
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czyt.: Jon 4,1-11; łk 11,1-4
MeMento:
1946 † Paweł Pucher, łagiewniki
1958 † Sł. b. pap. Pius Xii
1998 † Andrzej Sapiński, bielsko-biała

Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka pozostawiono tylko w archi-
diec. krakowskiej oraz diec. kieleckiej i sandomierskiej – por. s. 13

10 X CZWARTEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: (zielony) dow.
czyt.: Ml 3,13-20a; łk 11,5-13
MeMento:
1925 † edmund Sladeczek, Skrzyszów
1941 † Franciszek Styra, Mszana (Auschwitz)
1955 † Jan osyra, tychy
2016 † Hilary bywalec, czyżowice

Wspomnienie bł. Marii Angeli truszkowskiej pozostawiono tylko 
w archidiec. krakowskiej i warszawskiej oraz diec. kaliskiej; wspo-
mnienie dow. św. Dionizego, bpa i tow. oraz wspomnienie dow. św. 
Jana leonardiego, prezb. przeniesiono na 9 pażdziernika – por. s. 13

11 X PIĄTEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 – (biały) wspom. dow. św. Jana XXiii, pap.
 Msza wspólna o past., pf. 73
 lg wspom. (Dodatek do lg), t. w. o past.
czyt.: Jl 1,13-15;2,1-2; łk 11,15-26
MeMento:
2005 † Jan Suchanek, Krasna (cieszyn)
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12 X SOBOTA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.), i nieszp. z 28 niedz. zw.
Msza: – (zielony) dow.
 – (biały) wspom. dow. bł. Jana beyzyma, prezb.
 Msza wspólna o past., kol. wł., pf. 73
 lg wspom. (Dodatek do lg), t. w. o past.
czyt.: Jl 4,12-21; łk 11,27-28
MeMento:
1973 † Józef Myrcik, Kochanowice
2009 † Stanisław Krzoska, chorzów

OGŁOSZENIA:
1. W dzisiejszą niedzielę zbiórka na Fundację „Dzieło nowego tysiąc-
lecia” (Dzień Papieski)
2. W tym tygodniu przypada iii piątek miesiąca, w którym zaleca się 
odprawienie Mszy św. wotywnej o Miłosierdziu bożym (MR 201’’).
3. W przyszłą niedzielę kolekta na misje.
4. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – wspom. dow. św. Małgorzaty Marii Alacoque, dz., 

wspom. dow. św. Kaliksta i, pap. i męcz.
–  wtorek– Wspomnienie św. teresy od Jezusa, dz. i dK.
–  środa – URoczYStoŚĆ ŚW. JADWigi ŚlĄSKieJ, głównej pa-

tronki Śląska
–  czwartek – Wspomnienie św. ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.
–  piątek – ŚWiĘto ŚW. łUKASzA, eWAngeliStY
–  sobota – wspom. dow. św. Pawła od Krzyża, prezb., wspom. dow. 

św. męcz. Jana de brebeuf, izaaka Jogues’a, prezbiterów oraz to-
warzyszy

–  niedziela – 29 nieDzielA zWYKłA

13 X 28 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Msza za parafian
lg: niedz. (iV tydz. psałt.)
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Msza: (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
czyt.: 2 Krl 5,14-17; 2 tm 2,8-13; łk 17,11-19

Pieśni:
W: boże, Stwórco nasz, Panie – 8
Pd: Przyjmij, Panie – 8
K: Panie, dobry jak chleb – 258
U: bądź pochwalon – 206
z: zawitaj, Królowo Różańca – 468
MeMento:
1947 † Paweł czaja, chorzów
2008 † ludwik czyż, zabrzeg

14 X PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iV tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (biały) wspom. dow. św. Małgorzaty Marii Alacoque, 

dz.
 Msza wspólna o dz. albo o zak., kol. wł., pf. 74
 lg wspom., t. w. o dz. lub zak.
 –  (czerwony) wspom. dow. św. Kaliksta i, pap. i męcz.
 Msza wspólna o męcz. albo o pap., kol. wł., pf. 72-73
 lg wspom., t. w. o męcz. lub past.
czyt.: Rz 1,1-7; łk 11,29-32
MeMento:
1930 † Franciszek tylla, chorzów
1931 † Jan nalepa, Piekary Śląskie
1976 † Alfons Przybyła, chorzów batory

15 X  WTOREK Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. 
i dK.

lg:  wspom., t. w. o dz. lub dK. (iV tydz. psałt.), i nieszp. 
z urocz. św. Jadwigi Śląskiej
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Msza: (biały) wł., pf. 74
czyt.:  Rz 1,16-25; łk 11,37-41 (Rz 8,22-27; J 15,1-8 – tom Vi)
MeMento:
1973 † erwin Socha, Repty
1993 † Alfred Wołowczyk, brzezie (Stuttgart – niemcy)

16 X  ŚRODA UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄ-
SKIEJ, głównej patronki Śląska #

lg: urocz. wł.,
Msza: (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 77
czyt.:  Syr 26,1-4.13-16 lub Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1 tm 

5,3-10; Mk 3,31-35 (tom Vi)

Pieśni:
W: Jadwigo święta – 532
Pd: obca rodem – 533
 albo: chwalcie Pana – 581
K: Przyjdźcie do Mnie – 272
U: Panie nasz, boże – 307
z: Święta Jadwigo – 548
MeMento:
1933 † Karol Janoszek, zabrzeg
1941 † brunon Rakowski, Jasiona
2007 † kard. ignacy Jeż, Rzym (Kołobrzeg)

17 X  CZWARTEK Wspomnienie św. Ignacego Antio-
cheńskiego, bpa i męcz.

lg: wspom., t. w. o męcz. lub past. (iV tydz. psałt.)
Msza: (czerwony) wł., pf. 72-73; zaleca się i Me
czyt.:  Rz 3,21-30a; łk 11,47-54 (Flp 3,17-4,1; J 12,24-26 – 

tom Vi)
MeMento:
1942 † Konrad Wojciech, Rybnik (Dachau)
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1981 † Wilhelm Salbert, orzegów
2003 † Józef gurowicz, Katowice – Dom św. Józefa (Kryry)

18 X  PIĄTEK ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELI-
STY #

 iii piątek miesiąca
lg: świąt. wł.
Msza: – (czerwony) wł., chwała, pf. 68
 –  (biały) wot. o Miłosierdziu bożym, MR 201’’, iV 

Me z pf. wł.
czyt.: 2 tm 4,9-17a; łk 10,1-9 – tom Vi)
MeMento:
1934 † Franciszek Miczek, Warszowice
1939 † Wilhelm Woźniak, Szopienice
1950 † emanuel grim, istebna
1973 † bernardyn grzyśka oFM, Panewniki

19 X SOBOTA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iV tydz. psałt.), i nieszp. z 29 niedz. zw.
Msza: – (zielony) dow.
 – (biały) wspom. dow. św. Pawła od Krzyża, prezb.
 Msza wł., pf. 73-74
 lg wspom., t. w. o past. lub zak.
 –  (czerwony) wspom. dow. św. męcz. Jana de brebeuf, 

izaaka Jogues’a, prezbiterów oraz towarzyszy
  Msza wspólna o męcz. lub misjonarzach, kol. wł., pf. 

72
 lg wspom., t. w. o męcz. lub past.
czyt.: Rz 4,13.16-18; łk 12,8-12
MeMento:
1934 † Jan nowok, Katowice
1941 † Wawrzyniec Pucher, Piekary Śląskie
1976 † Józef baron cM, Kraków



254 PAŹDzieRniK

W niektórych Kościołach partykularnych – (czerwony) wspom. dow. 
bł. Jerzego Popiełuszki, prezb. i męcz. z ważnych racji duszpaster-
skich można użyć formularza ze wspomnienia

OGŁOSZENIA:
1. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień Misyjny. W naszych modlitwach pa-
miętajmy szczególnie o misjach i misjonarzach.
2. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na misje.
3. za tydzień w niedzielę w kaplicach i kościołach, których data de-
dykacji jest znana obchodzi się 30 niedzielę zwykłą w roku liturgicz-
nym. 
4. W kościołach, których data dedykacji nie jest znana obchodzi się 
w przyszłą niedzielę uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła 
Własnego. należy w parafii obchodzić ją w sposób uroczysty, podob-
nie jak uroczystość odpustową. Uroczystą Sumę odprawia się za para-
fian, po której może odbyć się procesja. odprawia się też Mszę św. za 
zmarłych parafian i budowniczych kościoła. Można również odprawić 
nabożeństwo na cmentarzu. oficjum liturgii godzin z urocz. Roczni-
cy Poświęcenia Własnego Kościoła. 
5. obchody liturgiczne tygodnia:
–  wtorek– Wspomnienie św. Jana Pawła ii, pap.
–  środa – wspom. dow. św. Józefa bilczewskiego, bpa, wspom. dow. 

św. Jana Kapistrana, prezb.
– czwartek – wspom. dow. św. Antoniego Marii clareta, bpa
–  niedziela – URoczYStoŚĆ RocznicY PoŚWiĘceniA Ko-

ŚciołA WłASnego lub 30 nieDzielA zWYKłA

20 X 29 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Msza za parafian
 Światowy Dzień Misyjny
lg: niedz. (i tydz. psałt.)
Msza: (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
czyt.: Wj 17,8-13; 2 tm 3,14–4,2; łk 18,1-8
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Pieśni:
W: ludu kapłański – 598
Pd: głoś imię Pana – 588
K: Pan wieczernik – 256
U: boże, zmiłuj się – 294
z: idźcie na cały świat – 590
 albo: Do Królowej różańcowej – 371
MeMento:
1962 † Franciszek Florek, Pawonków
1980 † Wilhelm Kareta, Pierściec

21 X PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
 tydzień Misyjny
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (zielony) dow.
czyt.: Rz 4,20-25; łk 12,13-21
MeMento:
1982 † zygmunt bauer, Katowice
1993 † Wilhelm Polok, Krasowy

Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię pozostawiono tylko w archidiec. 
przemyskiej – por. s. 13

22 X  WTOREK Wspomnienie św. Jana Pawła II, pap.
t ydzień Misyjny
lg: wspom. (Dodatek do lg), t. w. o past. (i tydz. psałt.)
Msza: (biały) wspólna o past. kol. wł., pf. 73 
czyt.:  Rz 5,12.15b.17-19.20b-21; łk 12,35-38 (iz 52,7-10;  

J 21,15-17 – tom Vi lub dodatek) 
MeMento:
1945 † Konstanty Kulok, imielin
1948 †  Sł. b. kard. August Hlond, i bp katowicki, Prymas Polski, War-

szawa
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1972 † teodor gałązka, Strzybnica
1977 † leon Kopeć, Kończyce Małe

23 X ŚRODA Dzień powszedni
 tydzień Misyjny
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 – (biały) wspom. dow. św. Józefa bilczewskiego, bpa
 Msza wspólna o bpach, kol. wł., pf. 73
 lg wspom., t. w. o past.
 – (biały) wspom. dow. św. Jana Kapistrana, prezb.
 Msza wspólna o misjonarzach, kol. wł., pf. 73-74
 lg wspom., t. w. o past.
czyt.: Rz 6,12-18; łk 12,39-48
MeMento:
1940 † brunon Stefan, zebrzydowice
1998 † Albert Słupik, Urbanowice
2004 † Stanisław gruchała, Katowice – Dom św. Józefa (Szarlej)

24 X CZWARTEK Dzień powszedni
 tydzień Misyjny
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (biały) wspom. dow. św. Antoniego Marii clareta, 

bpa
  Msza wspólna o misjonarzach lub bpach, kol. wł., pf. 73
 lg wspom., t. w. o past.
czyt.: Rz 6,19-23; łk 12,49-53
MeMento:
1977 † Alojzy Siemienik, Katowice
1983 † Jan Prus, Wisła Wielka
1998 † Antoni basztoń, Simoradz
2002 † Antoni Pieczka, lędziny
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25 X PIĄTEK Dzień powszedni
 tydzień Misyjny
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (zielony) dow.
czyt.: Rz 7,18-25a; łk 12,54-59
MeMento:
1939 † Marcin bąk, lędziny
1975 † Amand Morys, Miedźna (Pszów)
1986 † Franciszek Jerominek, Siemianowice Śląskie

26 X SOBOTA Dzień powszedni
 tydzień Misyjny
lg:  z dnia pow. (i tydz. psałt.), (w kościołach, o których 

mowa w komentarzu: i nieszp. z urocz. Rocznicy 
Poświęcenia Własnego Kościoła; w katedrze i innych 
kościołach i kaplicach: i nieszpory z 30 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.: Rz 8,1-11; łk 13,1-9
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1947
MeMento:
1957 † bronisław nowyk, Katowice
1957 † Piotr Kowolik, Żyglin

Jutro w kościołach, których data dedykacji nie jest znana obchodzi się uro-
czystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła. W przypadku, gdy data 
dedykacji jest znana, uroczystość obchodzi się w rocznicę poświęcenia.

OGŁOSZENIA:
1. W kaplicach i kościołach, których data dedykacji jest znana obcho-
dzi się dziś 30 niedzielę zwykłą w roku liturgicznym. 



258 PAŹDzieRniK

2. W kościołach, których data dedykacji nie jest znana obchodzi się dziś 
uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. należy w parafii 
obchodzić ją w sposób uroczysty, podobnie jak uroczystość odpustową. 
Uroczystą Sumę odprawia się za parafian, po której może odbyć się pro-
cesja. odprawia się też Mszę św. za zmarłych parafian i budowniczych 
kościoła. Można również odprawić nabożeństwo na cmentarzu. oficjum 
liturgii godzin z urocz. Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła. 
3. W piątek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych.
4. odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać:
–  od południa uroczystości Wszystkich Świętych i we Wspomnienie 

Wszystkich Wiernych zmarłych przez pobożne nawiedzenie kościo-
ła, odmówienie ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w intencjach ojca 
Świętego, odprawienie spowiedzi i przyjęcie Komunii św., zachowa-
nie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

–  nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone 
z modlitwą – choćby tylko w myśli – za zmarłych (odpust ten możne 
być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące).

5. W listopadzie przypominamy wiernym zwyczaj modlitewnego czu-
wania przy umierających, w czym wyraża się ich udział w kapłaństwie 
chrystusa.
6. W dniach 1 i 2 listopada nie odbywa się Wieczna Adoracja naj-
świętszego Sakramentu.
7. We Wspomnienie Wszystkich Wiernych zmarłych podczas wszyst-
kich Mszy św. i nabożeństw należy świecić paschał, umieszczając go 
obok ołtarza.
8. W tym tygodniu przypadają i piątek i i sobota miesiąca. zachęcamy 
wiernych do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
9. W przyszłą niedzielę kolekta na renowację katowickiej katedry.
10. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – ŚWiĘto ŚWiĘtYcH APoStołÓW SzYMonA 

i JUDY tADeUSzA
–  środa – ŚWiĘto RocznicY PoŚWiĘceniA KoŚciołA KAte-

DRAlnego W KAtoWicAcH
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–  piątek – URoczYStoŚĆ WSzYStKicH ŚWiĘtYcH
–  sobota – WSPoMnienie WSzYStKicH WieRnYcH zMAR-

łYcH
–  niedziela – 31 nieDzielA zWYKłA

27 X  NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY PO-
ŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO ##

 Msza za parafian
lg: urocz. z t. w. na poświęcenie kościoła
Msza:  (biały) wspólna w Rocznicę Poświęcenia Własnego 

Kościoła, MR 2’’, chwała, Wierzę, pf. 51, w i–iii Me 
wspom. tajemnicy dnia, uroczyste błogosławieństwo, 
MR 393*

czyt.: do wyboru – tom Vi, s. 16*nn

Pieśni:
W: Jak miłe przybytki – 591
 albo: Jeden jest tylko Pan – 592
Pd: Kościół to nie tylko dom – 595
K: Pójdźcie błogosławić – 267
U: tobie cześć – 311
z: czcigodne to mieszkanie – 583
 albo: budujemy Kościół boży – 577

W Katedrze i kościołach, których data dedykacji jest znana:
 30 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Msza za parafian
 lg: niedz. (ii tydz. psałt.)
 Msza: (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
 czyt.: Syr 35,12-14.16-18; 2 tm 4,6-9.16-18; łk 18,9-14
MeMento:
1980 † Julian Więckowski, lipowiec
1993 † Antoni goliasz, Koniaków
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1996 † Kajetan Święcki, bielszowice (załęże)
1996 † leon Roter, Krzyżkowice
1998 † Stanisław budniok, Moszczenica Śląska
2009 † Roman bednarek, imielin (tychy)
2014 †  Alojzy Wyrwalec, Katowice – Dom św. Józefa (Mysłowice- 

-Krasowy)

28 X  PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APO-
STOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA #

lg: świąt. wł.
Msza: (czerwony) wł., chwała, pf. 67-68, zaleca się i Me
czyt.: ef 2,19-22; łk 6,12-19 – tom Vi
MeMento:
1922 † Karol olszak, Kończyce Wielkie
1991 † Adam zowada, załęska Hałda (Mysłowice)
2011 † Stanisław Sierla, Katowice – Dom św. Józefa (Michałkowice)

29 X WTOREK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
Msza: (zielony) dow.
czyt.: Rz 8,18-25; łk 13,18-21
MeMento:
1940 † Franciszek Kupilas, lędziny (buchenwald)
1964 † Franciszek Musialik, Werdohl (Wildpoltsweiler – niemcy)
1980 † Arnold Szatka, Münster – niemcy

30 X  ŚRODA ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA 
KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W KATOWI-
CACH #

lg: świąt.
Msza:  (biały) wspólna w rocznicę pośw. innego kościoła, 

MR 3”, chwała, pf. 52, w i–iii Me wspom. tajemnicy 
dnia
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czyt.: do wyboru – tom Vi, s.3* nn. 
MeMento:
1940 † Franciszek Macherski, Jastrzębie górne (Mauthausen)
1947 † emanuel Sowa, lipiny
1968 † Władysław Marchlewicz, Mysłowice
1982 † Maksymilian Kotowski, Melton Mowbray – Anglia
1993 † Stefan cyganek, bykowina (Radzionków)

31 X CZWARTEK Dzień powszedni
lg:  z dnia pow. (ii tydz. psałt.), i nieszp. z urocz. Wszyst-

kich Świętych
Msza: – (zielony) dow.
czyt.: Rz 8,31b-39; łk 13,31-35
MeMento:
1940 † Jerzy buzek, cieszyn
1940 † Piotr Klimek, Żory (Mauthausen)
1956 † ludwik bierski, cieszyn
2000 † tomasz Wuwer, Pawłowice (turza Śląska)


