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Papieska intencja Apostolstwa Modlitwy:

Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków 
był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem na-
dziei dla tego kontynentu.

1 V  ŚRODA ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNI-
KA #

 Dzień modlitw za bezrobotnych
 tydzień Miłosierdzia
lg: świąt. wł. z częściami z dnia 19.03.
Msza: (biały) wł., chwała, pf. 65
czyt.:  Rdz 1,26-2,3 lub Kol 3,14-15.17.23-24; Mt 13,54-58 – 

tom Vi

Pieśni:
W: Duszo moja, niech pieśń – 478
 albo: Szczęśliwy, kto – 481 
Pd: ty, coś najdroższe – 482
 albo: o, Józefie ukochany – 480
K: Panie, dobry jak chleb – 258
U: niech będzie bóg uwielbiony – 303
z: Święty Józefie – 548
MeMento:
1941 † Jan Sznurowacki, cieszyn (Dachau)
1941 † Paweł Sigulla, orzegów (Rybnik)
1945 † Alojzy Dyllus, cieszyn (Kennelbach – Austria)
1995 † Juliusz Pustelnik, czechowice-Dziedzice
2012 † czesław cyran, tarnowskie góry (gaszowice)
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2 V  CZWARTEK Wspomnienie św. Atanazego, bpa 
i dK

 i czwartek miesiąca
 tydzień Miłosierdzia
lg:  wspom., t. w. o past. lub dK. (ii tydz. psałt.), i nieszp. 

z Urocz. nMP Król. Polski
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.:  Dz 5,27-33; J 3,31-36 (1 J 5,1-5; Mt 10,22-25a – tom 

Vi)
MeMento:
1930 † Robert ożana, bogucice

Jutro odnowienie Milenijnego aktu oddania Polski na Jasnej górze 
i we wszystkich parafiach.

3 V  PIĄTEK UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MA-
RYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI, głównej pa-
tronki Polski #

 i piątek miesiąca
 tydzień Miłosierdzia
lg: urocz. wł.
Msza: (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 62
czyt.:  Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Kol 1,12-16; J 19,25-27 – 

tom Vi

Pieśni:
W: z dawna Polski – 465
Pd: Jasnogórska Pani – 381
K: W Sakramencie utajony – 283
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 albo: bądźże pozdrowiona – 207 
U: Wielbi dusza – 751.10
 albo: chrystus Pan karmi nas – 212 
z: Jak szczęśliwa Polska – 380
 albo: Jest zakątek – 815
MeMento:
1984 † Walter Pietrucha, Pruchna
2011 † Józef Adamczyk, Rybnik – orzepowice (Dębieńsko)
2017 † Jan górecki, Ruda Śląska-bielszowice (Piekary Śląskie)

4 V  SOBOTA Wspomnienie św. Floriana, męcz., patro-
na archidiecezji

 i sobota miesiąca
 tydzień Miłosierdzia
lg:  wspom. t. w. o męcz. (ii tydz. psałt.), i nieszp. z 3 

niedz. wielk.
Msza: – (czerwony) wspólna o męcz. kol. wł., pf. 72
 –  (biały) wot. o niepok. Sercu nMP, MR 103’(wyd. 

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

czyt.:  Dz 6,1-7; J 6,16-21 (2 tm 2,1-13; Mt 10,28-33 – tom 
Vi)

MeMento:
1942 †  bł. Józef czempiel, (data wywiezienia z Dachau i prawdopo-

dobnie data śmierci)

OGŁOSZENIA:
1. Dziś rozpoczynamy ogólnopolski tydzień biblijny. zachęcamy 
wiernych do lektury Pisma Świętego.
2. 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.
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3. Dziś diakoni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed święceniami 
prezbiteratu. Polecamy ich i ks. rekolekcjonistę modlitwie wszystkich 
wiernych. Święcenia prezbiteratu odbędą się w sobotę 11 maja o godz. 
10.00 w katowickiej Katedrze.
4. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na WŚSD.
5. za tydzień niedziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitw 
o Powołania.
6. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – ŚWiĘto ŚWiĘtYcH APoStołÓW FiliPA i JA-

KUbA
–  środa – URoczYStoŚĆ ŚW. StAniSłAWA, bPA i MĘcz., głów-

nego patrona Polski
–  niedziela – 4 nieDzielA WielKAnocnA – nieDzielA Do-

bRego PASteRzA

5 V 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA ##
 Msza za parafian
 ogólnopolski tydzień biblijny
lg: z niedz. (iii tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 20-24
czyt.:  Dz 5,27b-32.40b-41; Ap 5,11-14; J 21,1-19; lub  

J 21,1-14

Pieśni:
W: Alleluja, biją dzwony – 158
Pd: chrystus zmartwychwstan jest –164
K: Pan zmartwychwstał – 170
U: Panie, nasz boże – 307
z: Regina caeli – 173
 albo: Raduj się nieba Królowo – 17
MeMento:
1975 † edmund Szweda, Kokoszyce
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6 V  PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APO-
STOŁÓW FILIPA I JAKUBA #

 ogólnopolski tydzień biblijny
lg: świąt. wł.
Msza: (czerwony) wł., chwała, pf. 67-68, zaleca się i Me
czyt.: 1 Kor 15,1-8; J 14,6-14 – tom Vi
MeMento:
1981 † bronisław nowak, londyn – Anglia
1993 † Józef Smandzich, Mikołów
1998 † Alfred grabiec, Krasowy
2002 † Paweł laby, Miasteczko Śląskie
2013 † Józef Piekorz, godów (Skrzyszów)

7 V WTOREK Dzień powszedni
 ogólnopolski tydzień biblijny
lg:  z dnia pow. (iii tydz. psałt.), i nieszp. z urocz. św. 

Stanisława, bpa i męcz.
Msza: (biały) wł., pf. 20-24
czyt.: Dz 7,51-59; 8,1; J 6,30-35
MeMento:
1995 † Jan Szweda, czechowice-Dziedzice

8 V  ŚRODA UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, 
BPA I MĘCZ., głównego patrona Polski #

 ogólnopolski tydzień biblijny
lg: urocz. wł.
Msza:  (czerwony) wł., chwała, Wierzę, pf. 76, modlitwa nad 

ludem 
czyt.:  Dz 20,17-18a.28-32.36; Rz 8,31b-39; J 10,11-16 – tom 

Vi
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 2010
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Pieśni:
W: Wesel się, Polsko cała – 489
Pd: cześć tobie – 488
K: zróbcie Mu miejsce – 293
U: ciebie boga wysławiamy – 198
z: Wielki przed bogiem – 490 
 albo: Święty Stanisławie, Patronie – 548
MeMento:
1968 † Stefan Rzęsa SJ, Ruda Śląska
1990 † Karol Wollnik, zawodzie (Józefowiec)

9 V CZWARTEK Dzień powszedni
 ogólnopolski tydzień biblijny
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 20-24
czyt.: Dz 8,26-40; J 6,44-51
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 2009
MeMento:
2005 † Franciszek gębała, chorzów batory

10 V PIĄTEK Dzień powszedni
 ogólnopolski tydzień biblijny
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 20-24
czyt.: Dz 9,1-20; J 6,52-59
Dzień święceń kapłańskich – roczniki 1997, 2003, 2008
MeMento:
1934 † ludwik Skowronek, bogucice (głuchołazy)
1945 † edward brandys cM, gorzyce
1950 † Roch Margosz, olszyna
1974 † Franciszek Adamczak, Stare tarnowice
1999 † Konrad lubos, Piekary Śląskie



164 MAJ

11 V SOBOTA Dzień powszedni
 ogólnopolski tydzień biblijny
lg:  z dnia pow. (iii tydz. psałt.), i nieszp. z 4 niedz. 

wielk.
Msza: (biały) wł., pf. 20-24
czyt.: Dz 9,31-42; J 6,55.60-69
Dzień święceń kapłańskich – roczniki 1991, 1996, 2002
MeMento:
1968 † Hubert Szymankiewicz, Paniowy
1976 † Karol Milik, Wrocław

Dziś w Katedrze chrystusa Króla święcenia prezbiteratu

OGŁOSZENIA:
1. Dziś niedziela Dobrego Pasterza. Jest to szczególny dzień modlitwa 
za powołanych i o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. Ho-
milię mszalną poświęcamy problematyce powołań, dobierając odpo-
wiednią modlitwę powszechną i śpiewy. Przez cały tydzień modlimy 
się o powołania do służby bożej (Al s. 482nn).
2. W tym tygodniu przypadają również kwartalne dni modlitw o powo-
łania do służby w Kościele. W środę, piątek i sobotę należy odprawić 
Mszę św. z formularza o powołania do kapłaństwa i o powołania do 
życia zakonnego. W ciągu tygodnia należy uwzględnić w wezwaniach 
modlitwy powszechnej prośbę o powołania i za przygotowujących się 
do święceń kapłańskich.
3. W tym tygodniu przypada iii piątek miesiąca, w którym zaleca się 
odprawienie Mszy św. wotywnej o Miłosierdziu bożym (MR 201’’).
4. W przyszłą niedzielę w katowickiej katedrze msza święta w inten-
cji małżonków przeżywających swoje jubileusze sakramentu małżeń-
stwa.
5. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – wspom. dow. nMP z Fatimy
–  wtorek– ŚWiĘto ŚW. MAcieJA, APoStołA
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–  czwartek – ŚWiĘto ŚW. AnDRzeJA boboli, prezb. i męcz., pa-
trona Polski

– sobota – wspom. dow. św. Jana i, pap. i męcz.
–  niedziela – 5 nieDzielA WielKAnocnA

12 V  4 NIEDZIELA WIELKANOCNA – NIEDZIELA 
DOBREGO PASTERZA ##

 Światowy Dzień Modlitw o Powołania
 Msza za parafian
lg: z niedz. (iV tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 20-24
czyt.:  Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14b-17; J 10,27-30
Dzień święceń kapłańskich – roczniki 1990, 2001, 2007, 2012, 
2018

Pieśni:
W: o, Panie tyś moim Pasterzem – 248
Pd: Pasterzem jest – 612
K: Panie, pragnienia – 259
U: Panie mój, cóż ci oddać – 306
z: niechaj z nami będzie Pan – 602
 albo: idźcie na cały świat – 590
MeMento:
1951 † Sł. b.brat Wilhelm Rychły, Siemianowice Śląskie (Verona)
1974 † Franciszek Winczowski, birmingham (Stratford – Anglia)
1999 † abp Jerzy Stroba, Poznań

13 V PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
  tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia 

Konsekrowanego
lg: z dnia pow. (iV tydz. psałt.)
Msza: – (biały) wł., pf. 20-24
 – (biały) wspom. dow. nMP z Fatimy
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 Msza wł., MR 247”, pf. 57
 lg wspom., t. w. o nMP
czyt.: Dz 11,1-18; J 10,1-10
Dzień święceń kapłańskich – roczniki 1989, 1995, 2000, 2006, 
2017
MeMento:
1930 † bp Arkadiusz lisiecki, Katowice
1944 † Juliusz Merkel, godów
1988 † Wincenty nagi-Drobina, Falkirk – Szkocja
2008 † Alojzy brzezina, Halemba

14 V  WTOREK ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA #
  tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia 

Konsekrowanego
lg: świąt. wł.
Msza: (czerwony) wł., chwała, pf. 67-68, zaleca się i Me
czyt.: Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17 – tom Vi
Dzień święceń kapłańskich – roczniki 1988, 1994, 2005, 2011
MeMento:
1949 † Aleksander Kuroczyk, Wielowieś 
1954 † teodor Moc, Rybna-Strzybnica (Szemrowice)
1959 † Franciszek Pawleta, bujaków (Kobiór)
1999 † Stefan Mikołajek, chorzów (bykowina)

15 V ŚRODA Dzień powszedni
  tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia 

Konsekrowanego
  Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Ko-

ściele
lg: z dnia pow. (iV tydz. psałt.)
Msza: – (biały) wł., pf. 20-24
 –  (biały) o powołania kapłańskie, MR 131’’, pf. 20-24
czyt.: Dz 12,24–13,5a; J 12,44-50
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Dzień święceń kapłańskich – roczniki 1993, 1999, 2004
MeMento:
1940 † gustaw nohel, Wisła
1945 † Paweł Michacz, Józefowiec
1958 † Ryszard Drewniok, Dąb
1984 † Wiktor bendkowski, Miotek
1989 † Jan Smolicki, Sąpólno człuchowskie
2003 † Stanisław gibałka, nierodzim
2007 † Rajmund Stachura, Knurów

16 V  CZWARTEK ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBO-
LI, prezb. i męcz., patrona Polski #

  tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia 
Konsekrowanego

lg: świąt. t. w. o jednym męcz.
Msza: (czerwony) wł., chwała, pf. 72
czyt.:  Ap 12,10-12a lub 1 Kor 1,10-13.17-18; J 17,20-26 – 

tom Vi
Dzień święceń kapłańskich – roczniki 1992, 1998
MeMento:
1938 † Wojciech Szmyd SJ, WŚSD (Stara Wieś k. brzozowa)
1964 † Józef Szymeczek, Wisła Wielka
1964 † Robert Wałach, Skrzyszów
1985 † Franciszek Król, Rogoźna (Żory)
1995 † norbert Sklarek, chorzów
1999 † Alfred blaucik, Urbanowice

17 V PIĄTEK Dzień powszedni
  tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia 

Konsekrowanego
 iii piątek miesiąca
  Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Ko-

ściele
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lg: z dnia pow. (iV tydz. psałt.)
Msza: – (biały) wł., pf. 20-24
 –  (biały) wot. o Miłosierdziu bożym, MR 201’’, iV 

Me z pf. wł.
 –  (biały) o powołania do życia zakonnego, MR 134’’, 

pf. 20-24
czyt.: Dz 13,26-33; J 14,1-6
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 2014
MeMento:
1955 † leopold biłko, Karwina – czechy
2007 † oswald bulka, Katowice (Piekary Śląskie)

18 V SOBOTA Dzień powszedni
  tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia 

Konsekrowanego
  Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Ko-

ściele
lg:  z dnia pow. (iV tydz. psałt.), i nieszp. z 5 niedz. 

wielk.
Msza: – (biały) wł., pf. 20-24
 – (czerwony) wspom. dow. św. Jana i, pap. i męcz.
 Msza wspólna o męcz. lub pap., kol. wł., pf. 72-73
 lg wspom., t. w. o męcz. lub o past.
 –  (biały) o powołania kapłańskie, MR 131’’, pf. 20-

24
 –  (biały) o powołania do życia zakonnego, MR 134’’, 

pf. 20-24
czyt.: Dz 13,44-52; J 14,7-14
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 2013
MeMento:
1952 † Józef Skudrzyk, bielsko
1973 † Wendelin Kałuża, Wiśnicze
2017 † Jan Kurpas, Katowice – Dom św. Józefa (Paniówki)
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OGŁOSZENIA:
1. Dziś w katowickiej katedrze o godz. 12.00 msza święta w intencji 
małżonków przeżywających swoje jubileusze sakramentu małżeń-
stwa.
2. Dzisiaj rocznicę urodzin obchodzi ks. abp Wiktor Skworc. Pamięta-
my o nim w modlitwie.
3. W piątek przypada dzień modlitw za Kościół w chinach. Pamiętaj-
my w modlitwie o katolikach mieszkających w tym kraju. 
3. W przyszłą niedzielę mężczyźni i młodzieńcy pielgrzymują do Mb 
Piekarskiej. 
4. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – wspom. dow. św. bernardyna ze Sieny, prezb.
–  wtorek– Wspomnienie św. Jana nepomucena, prezb. i męcz.
–  środa – wspom. dow. św. Rity z cascia, zak., wspom. dow. św. męcz. 

Krzysztofa Magallanesa, prezb. i tow.
–  piątek – Wspomnienie nMP Wspomożycielki Wiernych
–  sobota – wspom. dow. św. bedy czcigodnego, prezb. i dK, wspom. 

dow. św. Marii Magdaleny de Pazzi, dz., wspom. dow. św. grzegorza 
Vii, pap.

–  niedziela – 6 nieDzielA WielKAnocnA

19 V 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA ##
 Msza za parafian
lg: z niedz. (i tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 20-24
czyt.: Dz 14,21-27; Ap 21,1-5a; J 13,31-33a.34-35

Pieśni:
W: Alleluja, żyje Pan – 162
Pd: Miłujcie się wzajemnie – 600
 albo: nie zna śmierci – 166
K: U drzwi twoich – 280
U: Wszystko co żyje – 312
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z: Wesel się królowo miła – 174
MeMento:
1970 † bernard barysz, łaziska górne
1980 † Franciszek Ryguła, Katowice (łaziska górne)
1992 † bp Józef Kurpas, Katowice

Dziś rocznicę urodzin obchodzi ks. abp Wiktor Skworc. Pamiętamy 
o nim w modlitwie.

20 V PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: – (biały) wł., pf. 20-24
 –  (biały) wspom. dow. św. bernardyna ze Sieny, 

prezb.
 Msza wspólna o misjonarzach, kol. wł., pf. 73-74
 lg wspom., t. w. o past.
czyt.: Dz 14,5-18; J 14,21-26
MeMento:
1979 † Paweł topór, Szopienice (Pawłów)

21 V  WTOREK Wspomnienie św. Jana Nepomucena, 
prezb. i męcz.

lg: wspom., t. w. o męcz. lub past. (i tydz. psałt.)
Msza: (czerwony) wł., pf. 72
czyt.: Dz 14,19-28; J 14,27-31a
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 2016
MeMento:
1972 † Alojzy Wranka, cieszyn
1997 † Paweł Wilczek, bronów (chorzów)

22 V ŚRODA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: – (biały) wł., pf. 20-24
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 – (biały) wspom. dow. św. Rity z cascia, zak.
 Msza wspólna o dz., kol. wł., pf. 74
 lg wspom., t. w. o dz.
 –  (czerwony) wspom. dow. św. męcz. Krzysztofa Ma-

gallanesa, prezb. i tow.
 Msza wspólna o męcz., pf. 72
 lg wspom., t. w. o męcz.
czyt.: Dz 15,1-6; J 15,1-8
MeMento:
1935 † Franciszek Krupkowski, bogucice
1942 † Stanisław Siarkowski SJ, WŚSD (Stara Wieś k. brzozowa)
1971 † Jan górka, Pielgrzymowice (tarnowskie góry)
2018 † Andrzej Król, Ruda Śląska (Rybnik)

23 V CZWARTEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 20-24
czyt.: Dz 15,7-21; J 15,9-11
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 2015
MeMento:
1946 † Józef balcarek, Szarlej (Ustroń)
2018 † cyryl Stanisław czarnojan oFM, Panewniki 

24 V  PIĄTEK Wspomnienie NMP Wspomożycielki 
Wiernych

 Dzień Modlitw za Kościół w chinach
lg: wspom. t. w. o nMP (i tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 55-58
czyt.: Dz 15,22-31; J 15,12-17
MeMento:
1993 † Stanisław łowisz, nieboczowy (zawada)
2013 † Joachim Studnik, Ruda Śląska (Siemianowice Śląskie)
2013 † Wiktor Sopora, Radzionków-Rojca
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25 V SOBOTA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.), i nieszp. z 6 niedz. wielk.
Msza: – (biały) wł., pf. 20-24
 –  (biały) wspom. dow. św. bedy czcigodnego, prezb. 

i dK
 Msza wspólna o dK albo zak., kol. wł., pf. 74
 lg wspom., t. w. o dK albo o zak.
 –  (biały) wspom. dow. św. Marii Magdaleny de Pazzi, dz.
 Msza wspólna o dz. albo zak., kol. wł., pf. 74
 lg wspom., t. w. o dz. albo o zak.
 – (biały) wspom. dow. św. grzegorza Vii, pap.
 Msza wspólna o pap., kol. wł., pf. 73
 lg wspom., t. w. o past.
czyt.: Dz 16,1-10; J 15,18-21
MeMento:
1930 † Antoni Wojciech, Żory
1942 † Adolf Pojda, leszczyny (Dachau) 
1964 † Karol Franek, czechowice-Dziedzice (Ustroń)
2011 † Józef Piesiur, Katowice (Kobiór)

OGŁOSZENIA:
1. Dziś pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Mb Piekarskiej. Po-
lecajmy pątników w naszych modlitwach. 
2. Rozpoczynamy Vi tydzień wielkanocny. W poniedziałek, wtorek 
i środę tego tygodnia przypadają dni modlitw o urodzaje, noszące 
w Polsce nazwę Dni Krzyżowych, ponieważ procesje błagalne tych 
dni kierują się zwykle do przydrożnych krzyży (Al s.172nn.). Dni 
Krzyżowe również nawiązują do zbliżającej się Uroczystości Wnie-
bowstąpienia Pańskiego. Kościół modli się w tych dniach o błogosła-
wieństwo boże dla pracujących w rolnictwie, błaga o dobre urodzaje, 
pamięta o tych, którzy w różnych miejscach na ziemi cierpią głód, 
prosi o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy. W poniedziałek 
odprawiamy Mszę św. w okresie zasiewów (MR 157’’); w środę za 
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głodujących (MR 160’’). Jeżeli nie można odprawić procesji należy 
odprawić modlitwy błagalne po Mszy św. (Al s.180)
5. od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością zesłania 
Ducha Świętego. (Al s.184nn)
6. W tym tygodniu przypada i sobota miesiąca.
7. W przyszłą niedzielę (2 czerwca) Archidiecezjalna Pielgrzymka 
niewidomych do Piekar Śląskich.
8. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby archidie-
cezji – na prace związane z odnowieniem kurii i katedry – pomnika 
historii.
9. obchody liturgiczne tygodnia:
– poniedziałek – wspom. dow. św. Augustyna z canterbury, bpa
–  środa – Wspomnienie św. Urszuli ledóchowskiej, dz.
– czwartek – Wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezb. i męcz.
–  piątek – ŚWiĘto nAWieDzeniA nMP
– sobota – Wspomnienie św. Justyna, męcz.
–  niedziela – URoczYStoŚĆ WnieboWStĄPieniA PAŃSKiego

26 V 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA ##
 Msza za parafian
 Dzień Matki
lg: z niedz. (ii tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 20-24
czyt.: Dz 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23; J 14,23-29

Pieśni:
W: Alleluja Jezus żyje – 159
Pd: Alleluja, o dniu radosny – 161
K: Pan zmartwychwstał – 170
 albo: złóżcie troski – 180
U: boże, zmiłuj się – 294
z: Raduj się nieba – 172
 albo: Matko Piekarska – 402
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MeMento:
1938 † Jan Salzburg, Mechnica
1983 † tomasz Szulc, Szczygłowice
2017 † Jerzy nyga, bieruń Stary

27 V PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
 Dzień modlitw o urodzaje
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
Msza: – (biały) wł., pf. 20-24
 –  (biały) wspom. dow. św. Augustyna z canterbury, bpa
  Msza wspólna o misjonarzach albo o biskupach, kol. 

wł., pf. 73
 lg wspom., t. w. o past.
 – (biały) Msza w okresie zasiewów, MR 157’’, pf. 32
czyt.: Dz 16,11-15; J 15,26-16,4a
MeMento:
1942 † Franciszek bojdoł, cieszyn (Auschwitz)
2009 † Andrzej Kaczmarek, Mysłowice (Sucha góra)
2016 † Wojciech Mrochen, Radlin-biertułtowy (orzesze)
2018 † Marek łuczak, łagiewniki Śląskie (Katowice-Józefowiec)

28 V WTOREK Dzień powszedni
 Dzień modlitw o urodzaje
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
Msza: – (biały) wł., pf. 20-24
 –  (biały) Msza o uświęcenie pracy ludzkiej, MR 155’’, 

pf. 32
czyt.: Dz 16,22-34; J 16,5-11
MeMento:
1945 † Paweł gediga, Słupsk (grudziądz)
1958 † diak. emanuel orzeł, imielin
1965 † Jan Sorek, Międzyrzecze górne (Krasowy)
1980 † Maksymilian Siwoń, bojszowy
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1981 † Sł. b. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski
2011 †  leonard Swoboda, Siemianowice Śląskie-Michałkowice (cho-

rzów)

29 V  ŚRODA Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, 
dz.

 Dzień modlitw o urodzaje
lg: wspom., t. w o dz. (ii tydz. psałt.)
Msza: –  (biały) wspólna o wych. albo o dz., kol. wł., pf. 70-71
 –  (fioletowy) Msza za głodujących, MR 160’’, pf. 20-24
czyt.: Dz 17,15.22–18,1; J 16,12-15
MeMento:
1941 † edward Rduch, Skoczów (Mauthausen)
1979 † Józef Węglorz, gostyń
2002 † edward Płonka, Strzybnica
2014 † Franciszek otremba, Rybnik (niedobczyce)
2015 † Ryszard noras, Ruda Śląska (Katowice-Kostuchna)

30 V  CZWARTEK Wspomnienie św. Jana Sarkandra, 
prezb. i męcz.

lg: wspom., t. w. o męcz. (ii tydz. psałt.)
Msza: (czerwony) wspólna o męcz., kol. wł., pf. 72
czyt.: Dz 18,1-8; J 16,16-20

31 V  PIĄTEK ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP #
 nowenna do Ducha Świętego
lg: świąt. wł.
Msza: (biały) wł., chwała, pf. 56
czyt.: So 3,14-18 lub Rz 12,9-16b; łk 1,39-56 – tom Vi
MeMento:
1953 † Józef godziek, bytom-Karb
1983 † Stefan Mieszczanin, Wilcza
1993 † tadeusz Klocek, grzawa (Kończyce Małe)


