
KWIECIEŃ
Papieska intencja Apostolstwa Modlitwy:

Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na 
obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić in-
nych. 

1 IV PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iV tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
czyt.: iz 65,17-21; J 4,43-54
MeMento:
1991 † Rudolf Kiera, bełk

2 IV WTOREK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iV tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
czyt.: ez 47,1-9.12; J 5,1-16
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1949
  Uwaga! Dzisiaj w lg i we Mszy św. można doko-

nać wspomn. św. Franciszka z Paoli, zak., zgodnie 
z wyjaśnieniem podanym pod datą 7 iii, a dotyczą-
cym wspomnień, które nie posiadają pełnej celebry 
(oWlg 237–239; oWMR 355a).

MeMento:
1933 † Ryszard cichy, Katowice (Mysłowice)
1935 † alumn Alojzy Krzysteczko
1942 † Jan niedziela, Pawłowice (Kraków)
1945 † Alfons Szołtysik, Świętochłowice (Stalino – Ukraina)
1945 † Hubert brandys, czarny las (Wrocław)
1953 † Henryk Musioł, Połomia
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1971 † Marian gazek, Kończyce Wielkie (Wieliczka)
2005 † św. pap. Jan Paweł ii
2009 † Stanisław Weiss, Katowice (bielszowice)

3 IV ŚRODA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iV tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
czyt.: iz 49,8-15; J 5,17-30
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1980
MeMento:
1945 † Józef bernatowski, Dąbrówka Wielka (Waltrop – niemcy)
1982 † eryk Kurek, czechowice-Dziedzice
1990 † Jakub gazur, Mpika (chilonga – zambia)
1997 † Jerzy Strzyż, Katowice Dąb

4 IV CZWARTEK Dzień powszedni
 i czwartek miesiąca
lg: z dnia pow. (iV tydz. psałt.)
Msza: – (fioletowy) wł., pf. 8-11
 –  (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 32,7-14; J 5,31-47
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1985
  Uwaga! Dzisiaj w lg i we Mszy św. można dokonać 

wspomn. św. Izydora, bpa i dK., zgodnie z wyjaśnie-
niem podanym pod datą 7 iii, a dotyczącym wspo-
mnień, które nie posiadają pełnej celebry (oWlg 
237–239; oWMR 355a).

MeMento:
1937 † Józef łomozik, grodziec (Ustroń)
1942 † Robert Sewerin, Piekary Śląskie
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1970 † Henryk Wyleżych, Rydułtowy (Rybnik)
1974 † Rudolf Wandrasz, goczałkowice zdrój
1995 † zbigniew gamża, Miedźna
2018 † Franciszek Kubin, czerwionka

5 IV PIĄTEK Dzień powszedni
 i piątek miesiąca
lg: z dnia pow. (iV tydz. psałt.)
Msza: – (fioletowy) wł., pf. 8-11
 – (biały) wot. o nSPJ, MR 186’’, pf. 48
czyt.: Mdr 2,1a.12-22; J 7,1-2.10.25-30
  Uwaga! Dzisiaj w lg i we Mszy św. można dokonać 

wspomn. św. Wincentego Ferreriusza, prezb., zgod-
nie z wyjaśnieniem podanym pod datą 7 iii, a doty-
czącym wspomnień, które nie posiadają pełnej celebry 
(oWlg 237–239; oWMR 355a).

MeMento:
1988 † gerard gnida, bojszowy nowe

6 IV SOBOTA Dzień powszedni
 i sobota miesiąca
lg:  z dnia pow. (iV tydz. psałt.), i nieszp. z 5 niedz. W. 

Post.
Msza: – (fioletowy) wł., pf. 8-11
 –  (biały) wot. o niepok. Sercu nMP, MR 103’(wyd. 

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

czyt.: Jr 11,18-20; J 7,40-53

OGŁOSZENIA:
1. od dziś rozpoczynamy ii część okresu Wielkiego Postu, mającą 
charakter pasyjny. Począwszy od V niedzieli Wielkiego Postu aż do 
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końca liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek należy zachować zwy-
czaj zasłaniania krzyży.
2. zapraszamy wiernych na uroczyste nabożeństwo ku czci Krzyża 
Świętego. zachęcamy, by przynieśli ze sobą krzyże, także nowe do 
poświęcenia – Al s. 159 nn. 
3. W tym tygodniu przypada ii czwartek miesiąca. W tym dniu organi-
zuje się dekanalne spotkanie formacyjne kapłanów, na które składa się 
konferencja ascetyczna, adoracja najświętszego Sakramentu, okazja 
do spowiedzi świętej oraz braterskie spotkanie przy stole.
4. za tydzień niedziela Palmowa. zapraszamy wiernych na uroczyste 
poświęcenie palm. także w tym dniu młodzież całej diecezji gromadzi 
się w katedrze katowickiej o godz. 14.00, w związku z ustanowieniem 
tej niedzieli przez św. Jana Pawła ii Światowym Dniem Młodzieży. 
5. zbliżają się dni świętego triduum Męki i zmartwychwstania Pań-
skiego. W związku z tym należy: na czas zorganizować spotkania 
służby liturgicznej, przećwiczyć śpiewy, przygotować obrzędy i czy-
tania oraz dekorację ołtarza wystawienia (ciemnicy) i bożego grobu. 
W urządzaniu bożego grobu należy wykorzystać i plastycznie wyra-
zić jego treść doktrynalną i symboliczną. Może on stanowić kateche-
zę dla katolików słabo związanych z Kościołem, którzy zwyczajowo 
w tym czasie licznie go odwiedzają.
6. obchody liturgiczne tygodnia:
– niedziela – nieDzielA PAlMoWA MĘKi PAŃSKieJ

7 IV 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ##
 Msza za parafian
lg: niedz. (i tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., bez chwała, Wierzę, pf. 8-9
czyt.: iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8,1-11
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1977

Pieśni:
W: błogosławiony, komu – 111
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 albo: Pan Jezu grzechy nasze – 144
Pd: na skrzyżowaniu świata – 137
K: Witam cię, witam – 98
U: tobie cześć – 311
z: Krzyżu chrystusa – 132
MeMento:
1944 † lotar lex, Rydułtowy (Prusy Wschodnie)
1945 † Augustyn Rasek, Pstrążna
1953 † Jan Szczygłowski, Wirek
2017 † Józef grela, Katowice – Dom św. Józefa (orzegów)

8 IV PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 17
czyt.:  Dn 13,19.15-17.19-30.33-62 lub Dn 13,41c-62; J 8,12-

20 
Dzień święceń kapłańskich – roczniki 1971, 1982
MeMento:
1924 † Józef nowak, lubomia
1968 † Stanisław czapik, Siemianowice Śląskie
2003 † Adolf Kocurek, Katowice-brynów (Panewniki)

9 IV WTOREK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 17
czyt.: lb 21,4-9; J 8,21-30
MeMento:
1985 † Alojzy Waleczek, oklahoma city – USA

10 IV ŚRODA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 17
czyt.: Dn 3,14-20.91-92.95; J 8,31-42
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MeMento:
1954 † Andrzej zając,Woszczyce
1981 † Franciszek Kasperczyk, osiny k. gorzyc
1992 † Paweł Jaskółka, Sucha góra
1994 † Henryk Mazurek, Kłodnica

11 IV CZWARTEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 17
czyt.: Rdz 17,3-9; J 8,51-59
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1974
MeMento:
1960 † Jakub Mańda, Makoszowy
1967 † Reginald Knauer, buków
1976 † brunon Meyer, Pielgrzymowice

12 IV PIĄTEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 17
czyt.: Jr 20,10-13; J 10,31-42
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1979
MeMento:
1965 † Henryk czorny, leeds (Kilingbeck – Anglia)
1989 † bp Herbert bednorz, Katowice

13 IV SOBOTA Dzień powszedni
lg:  z dnia pow. (i tydz. psałt.), i nieszp. z niedz. Palmo-

wej
Msza: (fioletowy) wł., pf. 17
czyt.: ez 37,21-28; J 11,45-57
  Uwaga! Dzisiaj w lg i we Mszy św. można doko-

nać wspomn. św. Marcina I, pap. I męcz., zgodnie 
z wyjaśnieniem podanym pod datą 7 iii, a dotyczą-
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cym wspomnień, które nie posiadają pełnej celebry 
(oWlg 237–239; oWMR 355a).

MeMento:
1935 † Jan Sowicki, tarnowskie góry
1964 † Piotr Krupa, Miasteczko Śląskie
1976 † Maksymilian górnik oMi, Panewniki
1991 † Henryk gołek, Rusinowice
2003 † Henryk Kulanek, Katowice – Dom św. Józefa (zabrze)
2015 † Alfons chmiel, Katowice – Dom św. Józefa (Żory-Rój)

OGŁOSZENIA:
1. Dziś Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa 
do Jerozolimy. zaznaczamy to przez procesję lub uroczyste wejście 
do ołtarza podczas głównej Mszy św. Procesja odbywa się tylko raz, 
uroczyste wejście można powtórzyć.
2. Dziś w katedrze o godz. 14.00 odbywa się spotkanie młodzieży 
w ramach XXXiii Światowego Dnia Młodzieży.
3. od niedzieli Palmowej do ii niedzieli Wielkanocnej włącz nie usta-
je wieczna adoracja najświętszego Sakramentu.
4. liturgia Wielkiego tygodnia jest szczególnie bogata i wymowna. 
trzeba pilnie i starannie przygotować wszystko, co składa się na pięk-
ne i pobożne sprawowanie tajemnicy Męki, Śmierci i zmartwych-
wstania Pana. należy wcześniej podać do wiadomości porządek nabo-
żeństw Wielkiego tygodnia, a także dać jak najwięcej możliwości do 
korzystania z sakramentu po kuty i pojednania.
5. W Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę nie można odprawić Mszy 
św. żałobnej, z wyjątkiem pogrzebowej.
6. Święte triduum Paschalne Męki i zmartwychwstania Pań skiego 
jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Rozpo czyna się Mszą 
św. Wieczerzy Pańskiej, ma swój szczyt w liturgii Wigilii Paschalnej 
i kończy się ii nieszporami niedzieli zmartwychwstania (onRlK 
18–19).
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Podczas triduum istnieje możliwość zyskiwania odpustu zupeł nego 
pod zwykłymi warunkami, wypełniając następujące praktyki:
a) w Wielki czwartek – udział w Mszy św. Wieczerzy Pańskiej i uro-
czyste odmówienie Przed tak wielkim Sakramentem;
b) w Wielki Piątek – pobożny udział w adoracji Krzyża, ucało wanie 
Krzyża w czasie uroczystego obrzędu liturgicznego;
c) w noc zmartwychwstania – udział w Wigilii Paschalnej i odnowie-
nie przyrzeczeń chrztu św.
7. od Wielkiego czwartku do Wielkiej Soboty nie wolno od prawiać 
Mszy żałobnych, nawet pogrzebowych. zabronione są również uro-
czyste pogrzeby. gdy jednak trzeba odprawić po grzeb, modlitwy od-
mawia się bez śpiewu.
8. Komunia św. może być udzielana:
a) w Wielki czwartek – zasadniczo w czasie Mszy św.; chorym o każ-
dej porze dnia (z dekretu Prymasa);
b) w Wielki Piątek – tylko w czasie obrzędów Męki Pańskiej; chorym 
o każdej porze dnia;
c) w Wielką Sobotę – tylko podczas Mszy Wigilii Paschalnej i bezpo-
średnio po jej zakończeniu; chorym tylko jako wiatyk.
9. W Wielki czwartek nie wolno odprawiać Mszy św. bez udziału 
ludu. W godzinach wieczornych, w porze najbardziej odpowiedniej, 
odprawia się Mszę Wieczerzy Pańskiej z pełnym uczestnictwem całej 
wspólnoty. W Katedrze o godz. 10.00 Msza św. Krzyżma Świętego 
z poświęceniem olejów; zachęcamy wiernych do udziału w niej.
10. W czasie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, podczas uroczystego od-
mawiania ,,chwała”, rozbrzmiewają dzwony i dzwonki. Po zakończe-
niu hymnu milkną one aż do Wigilii Paschalnej. grę orga nów w Wielki 
czwartek zachowuje się w czasie całej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej. 
organy milkną dopiero po Mszy św., od złożenia najświętszego Sa-
kramentu w ołtarzu wystawienia (ciem nicy) i odzywają się dopiero 
w czasie Mszy św. Wigilii Paschal nej podczas hymnu „chwała”.
11. Kapłani, którzy koncelebrowali w czasie Mszy św. Krzyżma Świę-
tego albo za zgodą ordynariusza celebrowali inną Mszę św. dla pożyt-
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ku wiernych, mogą celebrować lub koncelebrować Mszę św. Wiecze-
rzy Pańskiej.
12. W Wielki Piątek liturgię Męki Pańskiej sprawuje się około godzi-
ny trzeciej po po łudniu, a jeśli racje duszpasterskie za tym przemawia-
ją, w porze późniejszej.
13. W Wielki Piątek obowiązuje post i wstrzemięźliwość od po karmów 
mięsnych. zachęcamy wiernych do zachowania wstrzemięźliwości 
także w Wielką Sobotę do Mszy św. Wigilii Paschalnej, aby ,,dzięki 
temu z podniosłym i otwartym sercem przystąpić do radości zmar-
twychwstania” (Kl 10).
14. W Wielką Sobotę odbywa się błogosławieństwo pokarmów na 
stół wielkanocny – zob. ob ii, s. 251 nn. Jeśli błogosławieństwo po-
karmów (...) odbywa się w kościele, warto je rozpocząć od wspólnej 
adoracji najświętszego Sakramentu. Jeśli natomiast ma miejsce poza 
kościołem, należy zaprosić wiernych do odbycia indywidualnej ado-
racji. obrzęd błogosławieństwa powinien być zawsze poprzedzony 
katechezą o charakterze ewangelizacyjnym (ii Synod 399).
15. W czasie adoracji przy bożym grobie należy w zasadzie zachować 
ciszę i zrezygnować ze wspólnych modlitw, co nie wyklucza wyko-
nywania, zwłaszcza wieczorem po liturgii Wiel kiego Piątku, odpo-
wiednich utworów przez chór parafialny, a w Wielką Sobotę krótkiej 
adoracji dla dzieci.
16. Wigilia Paschalna w Wielką noc jest czuwaniem na cześć Pana. 
należy podkreślić jedność całej akcji liturgicznej, a także zachęcić, by 
wierni przynieśli ze sobą świece.
17. ofiary z Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty przeznaczone są na 
boży grób i chrześcijan w ziemi Świętej.
18. obchody liturgiczne tygodnia:
– poniedziałek – WielKi PonieDziAłeK
– wtorek – WielKi WtoReK
– środa – WielKA ŚRoDA
– czwartek – WielKi czWARteK
– piątek – WielKi PiĄteK MĘKi PAŃSKieJ
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– sobota – WielKA SobotA
–  niedziela – nieDzielA WielKAnocnA zMARtWYcHWStA-

niA PAŃSKiego

14 IV NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ ##
 Msza za parafian
lg: niedz. (ii tydz. psałt.)
Msza:  (czerwony) wł., bez chwała, Wierzę, pf. 19. Przed 

główną Mszą św. procesja lub uroczyste wejście - ob-
rzęd procesji MR 106 nn, uroczyste błogosławieństwo, 
MR 383*

czyt.:  przed procesją: łk 19,28-40; po procesji: iz 50,4-7; 
Flp 2,6-11; łk 22,14–23,56 lub łk 23,1-49

  Jeżeli okoliczności przemawiają za skróceniem litur-
gii Słowa w Mszach z ludem, można:

 a) odczytać tylko jedną z dwóch lekcji,
 b)  albo tylko Mękę Pańską, nawet w formie skróco-

nej.
Pieśni:
Podczas procesji: Hosanna – 754
 Dzieci hebrajskie – 755
 albo: chrystus Królem – 341
W: Jużem dość pracował – 130
Pd: Panie, ty widzisz – 146 
K: o, Krwi najdroższa – 141 
U: Panie, nasz, boże – 307 
z: Krzyżu święty – 135
 albo: Krzyżu chrystusa – 132
MeMento:
1928 † Stanisław namysł, Katowice
1944 † Franciszek Śmidoda cM, WŚSD (Kraków)
1999 † eryk Kempa, Wola
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15 IV WIELKI PONIEDZIAŁEK #
lg: z dnia (ii tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 18
czyt.: iz 42,1-7; J 12,1-11
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1976
MeMento:
1941 † Jan budny, Międzyrzecze górne (zabrzeg)
1964 † eryk Dzieżok, gorzyce
1999 † Karol Wojtek, bielsko-biała (Jaworze)

16 IV WIELKI WTOREK #
lg: z dnia (ii tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 18
czyt.: iz 49,1-6; J 13,21-33.36-38
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1981
MeMento:
1925 † Karol namysło, chorzów
1945 † teodor Walenta, gorzyce
1954 † Jan odróbka, czechowice
1981 † Józef gawor, Katowice
1993 † Franciszek Pisulla, Połomia

Rocznica urodzin papieża seniora benedykta XVi

17 IV WIELKA ŚRODA #
lg: z dnia (ii tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 18
czyt.: iz 50,4-9a; Mt 26,14-25
MeMento:
1962 † Jerzy Koptoń, zebrzydowice
1998 † Franciszek grudniok, Świerklany
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18 IV WIELKI CZWARTEK ##
lg:  wł.; nieszp. odmawiają tylko ci, którzy nie biorą 

udziału w wieczornej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, 
Kompl. z niedz. po ii nieszp. (ii tydz. psałt.)

  Msza św. Krzyżma Świętego:
  (biały) wł., chwała, po homilii odnowienie przyrze-

czeń kapłańskich, bez Wierzę, bez modl. pow., pf. 78, 
poświęcenie oleju chorych i oleju katechumenów oraz 
konsekracja Krzyżma – MR 117 nn.

czyt.: iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ap 1,4b.5-8; łk 4,16-21

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Msza Wieczerzy Pańskiej 
  (biały) wł., chwała, bez Wierzę, po homilii obrzęd 

umywania nóg, pf. nr 46, zaleca się i Me, w której wł.: 
zjednoczeni..., boże przyjmij..., on to w dzień przed 
męką..., w ii i iii Me wspom. tajemnicy dnia, przenie-
sienie najświętszego Sakramentu – MR 126 nn. 

czyt.:  Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15

Pieśni:
W: A myśmy się chlubić powinni – 757
 albo: to ty, o, Panie – 276
Pd: Kiedy razem się schodzimy – 236
 albo: gdzie miłość wzajemna – 587
K: Pan wieczernik przygotował – 256
 o, święta Uczto – 250
U: Skosztujcie i zobaczcie – 309
z: ogrodzie oliwny – 142
MeMento:
1980 † Stanisław chwila, Katowice
1999 † Wilhelm Wrona, niedobczyce (chorzów)
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19 IV WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ ##
 iii piątek miesiąca
lg:  wł.; nieszp. odmawiają tylko ci, którzy nie biorą 

udziału w popołudniowym obrzędzie liturgicznym, 
Kompl. z niedz. po ii nieszp., resp. wł.

  liturgia Męki Pańskiej: (czerwony) modl. wł., litur-
gia Słowa, adoracja Krzyża, Komunia św., procesja do 
grobu Pańskiego – MR 133 nn.

czyt.: iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16;5,7-9; J 18,1-19,42
Dzień święceń kapłańskich – roczniki 1973, 1984
MeMento:
1982 † Józef Maśka, Jaworzynka
1982 † Wiktor Mandrek, giszowiec
1991 † Antoni Swadźba, zgoda
1998 † Paweł gelny, Siemianowice Śląskie (brzezie nad odrą)
2016 † Feliks Hanusek, Radostowice (czerwionka)

20 IV WIELKA SOBOTA ##
lg:  (fioletowy) wł., nieszp. odmawiają wszyscy, Kompl. 

tylko ci, którzy nie biorą udziału w Wigilii Paschalnej, 
resp. wł. 

MeMento:
1952 † Robert gajda, borowa Wieś
1968 † edward Droździok, chorzów
1975 † Alojzy nowak, brzezinka
2005 † Andrzej Fojcik, Kryry (Rybnik)

OGŁOSZENIA:
1. W niedzielę Wielkanocną zmartwychwstania Pańskiego za leca się 
odprawić uroczyste nieszpory, które kończą obchody Świętego tridu-
um Paschalnego.
2. zewnętrznymi oznakami przeżywanego okresu Wielkanoc nego są: 
krzyż z czerwoną stułą, paschał i figura zmartwych wstałego, umiesz-
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czona przy ołtarzu mszalnym. Symbole zmartwychwstania chrystu-
sa pozostają przy ołtarzu do uroczystości zesłania Ducha Świętego 
włącznie.
3. Przyszłą niedzielę, ii wielkanocną, obchodzimy jako święto Miło-
sierdzia bożego, rozpoczynająca tydzień Miłosierdzia.
4. za tydzień – w ii niedzielę Wielkanocną – odbędzie się licze nie 
wiernych.
5. W tym dniu odbędzie się również wielkanocne spotkanie rodzin – 
emaus Domowego Kościoła.
6. Kolekta w Poniedziałek Wielkanocny przeznaczona jest na Wydział 
teologiczny UŚ i KUl.
7. Kolekta w przyszłą niedzielę na caritas archidiecezji.
8. ze względu na oktawę Wielkanocy uroczystość św. Wojciecha 
przenosimy na wtorek 30 kwietnia.

OKRES WIELKANOCNY

1. Pięćdziesiąt dni od niedzieli zmartwychwstania do niedzieli zesła-
nia Ducha Świętego obchodzi się z wielką radością, jako jeden dzień 
świąteczny, co więcej, jako „wielką niedzielę” (onRlK 22).
2. W dni powszednie tego okresu kapłan może wybrać albo Mszę św. 
z dnia powszedniego, albo Mszę o świętym lub o jed nym ze świętych, 
których wspomnienie przypada, albo Mszę o jakimś świętym wypisa-
nym w tym dniu w Martyrologium (oWMR 355).
3. W dni okresu Wielkanocnego, po oktawie Wielkanocy, Msze 
w różnych potrzebach i wotywne zasadniczo są zakazane. Jeżeli jed-
nak prawdziwa potrzeba lub dobro dusz tego wymaga, można odpra-
wić dla ludu Mszę odpowiadającą tej potrzebie; decyduje o tym rektor 
kościoła albo sam celebrans (oWMR 326).
4. osiem początkowych dni okresu Wielkanocnego stanowi oktawę Wiel-
kanocną. obchodzi się je jako uroczystości Pań skie, podczas Mszy można 
wykonywać sekwencję wielkanocną. W oktawie nie można natomiast od-
prawiać Mszy żałobnych, z wyjątkiem pogrzebowej (onRlK 24). 
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5. Piątek oktawy Wielkanocnej nie jest dniem pokutnym.
6. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – PonieDziAłeK WielKAnocnY
–  wtorek – WtoReK WielKAnocnY
–  środa – ŚRoDA WielKAnocnA
–  czwartek – czWARteK WielKAnocnY
–  piątek – PiĄteK WielKAnocnY
–  sobota – SobotA WielKAnocnA
–  niedziela – 2 nieDzielA WielKAnocnA – MiłoSieRDziA 

boŻego

21 IV  NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCH-
WSTANIA PAŃSKIEGO ##

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC
  na Wigilię Paschalną w Wielką noc składają się: litur-

gia światła, liturgia Słowa, chwała, liturgia chrzciel-
na, bez Wierzę, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, 
modl. pow., pf. nr 20 („a zwłaszcza tej nocy”), w i–iii 
Me wspom. tajemnicy dnia. Urocz. błogosławieństwo 
MR 384*. Rozesłanie ludu słowami: „idźcie w pokoju 
chrystusa. Alleluja, Alleluja” opuszcza się jeżeli na-
stępuje procesja rezurekcyjna, MR 150 nn.

czyt.:   Wj 14,15-15,1 i przynajmniej dwa inne ze Starego te-
stamentu, Rz 6,3-11; Mk 16,1-8

Msza za parafian
lg:  urocz. wł., godzinę czytań zastępuje Wigilia Paschal-

na. ci, którzy nie biorą w niej udziału, powinni prze-
czytać przynajmniej cztery czytania z tej Wigilii ra-
zem ze śpiewami międzylekcyjnymi i modlitwami. to 
oficjum rozpoczyna się bezpośrednio od czytań. Dziś 
Wezwanie odmawia się przed Jutrznią. W Kompl. na 
czas oktawy Wielkanocy resp. wł.
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Msza w dzień:
  (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 20 („a zwłaszcza 

w tym dniu”), w i–iii Me wspom. tajemnicy dnia; 
urocz. błogosławieństwo MR 384*, w czasie oktawy, 
aż do 2 niedz. Wielk. w obrzędach zakończenia mówi 
się: „idźcie w pokoju chrystusa. Alleluja, Alleluja”.

czyt.:  Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 lub 1 Kor 5,6b-8; obo-
wiązkowa sekwencja; J 20,1-9 lub łk 24,1-12; w cza-
sie Mszy św. wieczornej można odczytać ewangelię 
o uczniach idących do emaus – łk 24,13-35

Pieśni:
W: Wesoły nam dzień – 177
 Sekwencja: niech w święto – 167
Pd: Alleluja, żyw już jest – 163
K: otrzyjcie już – 169
U: Radośnie Panu – 308
z: Raduj się nieba Królowo – 172
MeMento:
1929 † Józef londzin, cieszyn
1991 † Alfred Sowa, lisowice (Ruda Śląska)
2006 † Alfons Machura, Katowice – Dom św. Józefa (chudów)

22 IV  PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY #
lg: urocz. wł.
Msza:  (biały) wł., chwała, bez Wierzę, pf. 20 („zwłaszcza 

w tym dniu”), w i–iii Me wspom. tajemnicy dnia
czyt.: Dz 2,14.22-32; sekwencja dow.; Mt 28,8-15

Pieśni:
W: zwycięzca śmierci – 181
Pd: Alleluja Jezus żyje – 160
K: Wysławiajmy – 179
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U: cały świat – 295
z: Wesel się Królowo miła – 174
MeMento:
1950 † Jan Komraus, czerwionka
1990 † Józef ochodek, ochaby

23 IV WTOREK WIELKANOCNY #
lg: urocz. wł.
Msza:  (biały) wł., chwała, bez Wierzę, pf. 20 („zwłaszcza 

w tym dniu”), w i–iii Me wspom. tajemnicy dnia
czyt.: Dz 2,36-41; sekwencja dow.; J 20,11-18
MeMento:
1942 † Alfons nowak, tychy (Dachau)

24 IV  ŚRODA WIELKANOCNA #
lg: urocz. wł.
Msza:  (biały) wł., chwała, bez Wierzę, pf. 20 („zwłaszcza 

w tym dniu”), w i–iii Me wspom. tajemnicy dnia
czyt.: Dz 3,1-10; sekwencja dow.; łk 24,13-35
MeMento:
1950 † Paweł brandys, Michałkowice
1969 † Augustyn Machalica, Jastrzębie górne
1988 † Adam Woźnik, Radoszowy
1991 †  o. Alojzy Arndt, o. Praem., kan. hon. Kapituły Katow., Aigen- 

-Schlägl
2003 † Jan Urbaczka, Katowice (Puńców)
2010 † Stefan Doleżych, Szczerbice
2013 † Joachim Smołka, Ruda Śląska-Wirek (chorzów)

25 IV  CZWARTEK WIELKANOCNY #
lg: urocz. wł.
Msza:  (biały) wł., chwała, bez Wierzę, pf. 20 („zwłaszcza 

w tym dniu”), w i–iii Me wspom. tajemnicy dnia
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czyt.: Dz 3,11-26; sekwencja dow.; łk 24,35-48
MeMento:
1989 † Szczepan ogaza, Książenice
2018 † Kazimierz Wolny, Studzienice
2018 † Andrzej cuber, chorzów batory

26 IV  PIĄTEK WIELKANOCNY #
lg: urocz. wł.
Msza:  (biały) wł., chwała, bez Wierzę, pf. 20 („zwłaszcza 

w tym dniu”), w i–iii Me wspom. tajemnicy dnia
czyt.: Dz 4,1-12; sekwencja dow.; J 21,1-14
MeMento:
1935 † Jan Menzler, Szeroka
1939 † Józef Matloch, załęże
1941 † Stefan Siwiec, Rybnik
1946 † Paweł lipka, Krasowy (cieszyn)
1975 † edward Szewczyk, goleszów
1979 † emil Święszek, Puńców (cieszyn)
1985 † tadeusz Milik, boronów
1986 † Waldemar Dekiel, Piotrowice
2009 † Henryk czakański, Santiago de chile – chile

27 IV SOBOTA WIELKANOCNA #
lg: urocz. wł. (i nieszp. z niedz. w oktawie wielk.)
Msza:  (biały) wł., chwała, bez Wierzę, pf. 20 („zwłaszcza 

w tym dniu”), w i–iii Me wspom. tajemnicy dnia
czyt.: Dz 4,13-21; sekwencja dow.; Mk 16,9-15
MeMento:
1977 † Stanisław Szeląg, Pierściec (brenna)
2002 † Antoni Ryguła, Koszęcin 
2009 † bernard Manowski, Szczecinek (Dąbrówka Wielka)
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OGŁOSZENIA:
1. Dziś w 2 niedzielę Wielkanocną oddajemy cześć Miłosierdziu bo-
żemu. 
2. Dziś odbywa się wielkanocne spotkanie rodzin – emaus Domowego 
Kościoła.
3. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na caritas archidie-
cezji.
4. Dziś ma miejsce liczenie wiernych uczestniczących we Mszach św.
5. Również od dzisiaj rozpoczyna się tydzień Miłosierdzia. Stwarza to 
okazję do mobilizowania parafii do działalności charytatywnej. ogła-
szamy program i organizujemy dzień chorych (Al. s. 435). Można zor-
ganizować stosowne nabożeństwo Słowa bożego (np. Al. s. 504, 519).
6. W poniedziałek obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa 
Polskiego.
7. od poniedziałku zostaje wznowiona Wieczna Adoracja najświęt-
szego Sakramentu.
8. od środy rozpoczynamy maj, miesiąc w którym zachęcamy wier-
nych do uczestnictwa w nabożeństwach majowych.
9. W tym tygodniu przypada i czwartek, i piątek i i sobota miesiąca. 
10. W piątek Uroczystość nMP Królowej Polski - odnowienie Mi-
lenijnego aktu oddania Polski na Jasnej górze i we wszystkich para-
fiach. zapraszamy wiernych na mszę w intencji ojczyzny do naszej 
katedry.
11. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić jako niedzielę biblijną, 
która rozpoczyna ogólnopolski tydzień biblijny.
12. Kolekta przyszłej niedzieli jest przeznaczona na WŚSD
13. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – ŚWiĘto ŚW. KAtARzYnY SieneŃSKieJ, dz. 

i dK., patronki europy
–  wtorek – URoczYStoŚĆ ŚW. WoJciecHA, biSKUPA i MĘ-

czenniKA, głównego patrona Polski
–  środa – ŚWiĘto ŚW. JÓzeFA, RzeMieŚlniKA
–  czwartek – Wspomnienie św. Atanazego, bpa i dK
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–  piątek – URoczYStoŚĆ nAJŚWiĘtSzeJ MARYi PAnnY, 
KRÓloWeJ PolSKi, głównej patronki Polski

–  sobota – Wspomnienie św. Floriana, męcz., patrona archidiecezji
–  niedziela – 3 nieDzielA WielKAnocnA

28 IV  2 NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIER-
DZIA BOŻEGO ##

 Msza za parafian
 tydzień Miłosierdzia
lg: niedz. wł. (ii tydz. psałt.)
Msza:  (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 20 („zwłaszcza w tym 

dniu”), w i–iii Me wspom. tajemnicy dnia
czyt.:  Dz 5,12-16; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; sekwencja dow.; 

J 20,19-31

Pieśni:
W: złóżcie troski – 180
 Jezu, ufam tobie – 593
Pd: Miłosierdziem twoim – 567
K: nie zna śmierci – 166
 ojcze Przedwieczny – 606
U: bądź uwielbiony – 566
z: Wesel się królowo rajska – 175
MeMento:
1957 † Karol Wilk, Mikołów
1962 † Antoni Kraus, zwonowice
1975 † Klemens Kosyrczyk, Jejkowice (Katowice)
2001 † zygmunt Duda, Rudzica

29 IV  PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY 
SIENEŃSKIEJ, dz. i dK., patronki Europy #

 tydzień Miłosierdzia
 Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego
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lg: świąt., i nieszp. z urocz. św. Wojciecha, bpa i męcz.
Msza: (biały) wł., chwała, pf. 74
czyt.: 1 J 1,5-2,2; Mt 11,25-30 – tom Vi
MeMento:
1971 † Jan Klyczka, Michałkowice

30 IV  WTOREK UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, 
BISKUPA I MĘCZENNIKA, głównego patrona 
Polski #

 tydzień Miłosierdzia
lg: urocz. wł.
Msza: (czerwony) wł., chwała, Wierzę, pf. 75
czyt.: Dz 1,3-8; Flp 1,20c-30; J 12,24-26 – tom Vi

Pieśni:
W: Sławny w męczenników – 483
Pd: Wojciechu, Patronie – 485
K: zbliżam się w pokorze – 292
U: ciebie boga wysławiamy – 198
z: Święty Wojciechu (wezwania) – 484
 albo: Święty Wojciechu, Patronie – 548
MeMento:
1925 † Kasper orliński, Żyglin
1995 † Robert Szyma, Spooner-trego (golden – USA)
1995 † Walerian Szendzielorz, Wisła Mała (Michałkowice)


