
MARZEC
Papieska intencja Apostolstwa Modlitwy:

Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby 
odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

1 III PIĄTEK Dzień powszedni
 i piątek miesiąca
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 – (biały) wot. o nSPJ, MR 186’’, pf. 48
czyt.: Syr 6,5-17; Mk 10,1-12
MeMento:
1973 † Walenty Piaskowski, bielszowice 
2009 † Jerzy Pawlik, Katowice

2 III SOBOTA Dzień powszedni
 i sobota miesiąca
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.), i nieszp. z 8 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.: Syr 17,1-15; Mk 10,13-16
MeMento:
1945 † teodor Makiela, briey – Francja (belsen-bergen) 
1962 † Karol Drzyzga, Rojca 
2002 † Roman Kempny, Katowice (Pielgrzymowice)

OGŁOSZENIA:
1. Dziś rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabożeństwo. Polega ono 
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na całodziennej Adoracji w niedzielę, poniedziałek i wtorek przed Śro-
dą Popielcową. W tych dniach zachęcamy wiernych do korzystania 
z Sakramentu Pokuty i Pojednania. zgodnie z tradycją można to na-
bożeństwo przesunąć na trzy dowolne dni dwóch pierwszych tygodni 
Wielkiego Postu.
2. od dzisiaj rozpoczynamy tydzień Modlitw o trzeźwość narodu, 
który kończy i niedziela Wielkiego Postu – niedziela trzeźwości. za-
chęcamy wiernych do abstynencji od napojów alkoholowych i danie 
świadectwa poprzez wpis do parafialnej Księgi Abstynencji (trzeź-
wościowej).
3. W Środę Popielcową wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres 
wielkopostnej pokuty. Jest to dzień postu i wstrzemięźliwości (aktual-
ne przepisy postne zob. Kalendarz liturgiczny, część 1). zachęcamy 
wiernych do udziału w nabożeństwach tego okresu tj. Drodze Krzyżo-
wej i gorzkich Żalach. 
4. od Środy Popielcowej rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o du-
cha pokuty.
5. I piątek Wielkiego Postu, to dzień modlitwy wynagradzającej 
oraz postu w intencji ofiar wykorzystania seksualnego i ich rodzin; 
za osoby duchowne żyjące niemoralnie, które sieją zgorszenie i wy-
rządzają krzywdę dzieciom i młodzieży, a także za ludzi, których 
gorszące czyny duchowieństwa głęboko ranią.
6. W tym tygodniu przypada i czwartek miesiąca. 
7. Przed rozpoczęciem Wielkiego Postu zachęcamy wiernych do 
udziału w rekolekcjach zamkniętych. Przypominamy o terminarzu 
wywieszonym w gablotce.
8. Podczas rekolekcji lub misji godne polecenia są nabożeństwa Słowa 
bożego, przygotowujące do odnowy przymierza chrztu w obrzędach 
Wigilii Paschalnej i wprowadzające do przeżycia triduum Paschalne-
go.
9. Kolekta przyszłej niedzieli to jałmużna postna.
10. obchody liturgiczne tygodnia:
– poniedziałek – ŚWiĘto ŚW. KAziMieRzA, KRÓleWiczA
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– środa – ŚRoDA PoPielcoWA
– niedziela – 1 nieDzielA WielKiego PoStU

3 III 8 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Msza za parafian
 tydzień Modlitw o trzeźwość narodu
lg: niedz. (iV tydz. psałt.)
Msza: (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
czyt.: Syr 27,4-7; 1 Kor 15,54b-58; łk 6,39-45

Pieśni:
W: Kto los swój złożył – 596
 albo: Kiedy razem się schodzimy – 236
Pd: chrystus, chrystus – 580
 albo: Spojrzyj z nieba – 621
K: Jezusa ukrytego – 233
U: boże, zmiłuj się – 294
z: Jezu, zostań w nas – 232
MeMento:
1988 † Mieczysław Mazanek, Hażlach (Wisła) 
2011 † teodor oleś, Katowice (Dąbrówka Mała)

4 III  PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, 
KRÓLEWICZA #

 tydzień Modlitw o trzeźwość narodu
lg: świąt. wł.
Msza: (biały) wł., chwała, pf. 70-71
czyt.: Syr 51,13-20 lub Flp 3,8-14; J 15,9-17 – tom Vi
MeMento:
1926 † ludwik czardybon, nowy bytom 
2013 † Alojzy Kalyta, Katowice – Dom św. Józefa (Kryry)
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5 III WTOREK Dzień powszedni
 tydzień Modlitw o trzeźwość narodu
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (zielony) dow.
czyt.: Syr 35,1-12; Mk 10,28-31
MeMento:
1946 † Jan Krucina, Kończyce Małe 
1983 † Jerzy Stefani, lyski (Woźniki) 
1987 † Jerzy grala, Szopienice 
1990 † Jan Śleziona, ornontowice 
2003 † eugeniusz Marcisz, zabrze (gierałtowice)

OKRES WIELKIEGO POSTU

1. okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu Misterium 
Paschalnego przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie dzieł 
pokuty. okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy 
Wieczerzy Pańskiej w Wielki czwartek. od początku Wielkiego Postu 
do Wigilii Paschalnej nie odmawia się Alleluja (onRlK 27–28).
2. od dziś rozpoczynamy i część okresu Wielkiego Postu, mającą 
charakter pokutny. W przepowiadaniu oraz doborze pieśni liturgicz-
nych należy akcentować aspekt chrzcielny oraz pokutny tego okresu. 
ii część Wielkiego Postu, o charakterze pasyjnym, rozpoczyna się  
V niedzielą tego okresu.
3. Środa Popielcowa i dni Wielkiego tygodnia (od Wielkiego Ponie-
działku do Wielkiego czwartku włącznie) mają pierw szeństwo przed 
innymi dniami liturgicznymi.
4. Dni powszednie Wielkiego Postu mają pierwszeństwo przed wspo-
mnieniami obowiązkowymi, które można obchodzić jako wspomnie-
nia dowolne. należy wówczas zachować, co nastę puje: 
a) w godzinie czytań, po czytaniu patrystycznym, podanym na dzień 
bieżący okresu Wielkiego Postu i jego responsorium, do daje się czy-
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tanie hagiograficzne z responsorium i odmawia mo dlitwę końcową 
o Świętym;
b) w Jutrzni i nieszporach, po modlitwie końcowej, opuściwszy jej 
zakończenie, można dodać antyfonę (własną lub z t.w.) oraz modlitwę 
o Świętym (oWlg 237–239);
c) w Mszy św. można odmówić kolektę wspomnienia, które przypada 
w danym dniu, poza Środą Popielcową i Wielkim ty godniem, a pozo-
stałe modlitwy kapłan odmawia z bieżącego dnia liturgicznego (por. 
oWMR 355).
5. zaleca się używanie w okresie Wielkiego Postu modlitw eu-
charystycznych o tajemnicy pojednania, które w szczególny sposób 
ukazują to misterium (MR 343*, 348*).
6. ze względów duszpasterskich można odprawić Mszę św. wotywną 
w i czwartek, i piątek i i sobotę miesiąca.
7. W Mszach wielkopostnych opuszcza się hymn: Chwała na wysoko-
ści, ale odmawia się go w uroczystości i święta przypa dające w tym 
okresie.
8. na zakończenie Mszy św. kapłan może odmówić modlitwę nad lu-
dem, zob. MR 394* nn.
9. W Wielkim Poście ołtarzy nie zdobi się kwiatami, a organów używa 
się jedynie do podtrzymania śpiewu. Wyjątkami od tej zasady są iV nie-
dziela Wielkiego Postu (laetare), uroczystości i święta (oWMR 313). 
10. W liturgii Słowa stosuje się ii tom lekcjonarza, zaś w liturgii 
godzin używa się ii tomu brewiarza.

6 III ŚRODA POPIELCOWA #
 Kwartalny dzień modlitw o ducha pokuty
 tydzień modlitw o trzeźwość
lg: wł. z dnia (iV tydz. psałt.)
Msza:  (fioletowy) wł., opuszcza się akt pokuty, bo zastępuje 

go posypanie głów popiołem, pf. 11
  obrzęd posypania popiołem: zob. MR 62 nn; w czasie 

pierwszej Mszy św. zaleca się odmówić drugą modli-
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twę błogosławieństwa popiołu, z pokropieniem po-
piołu wodą święconą; w czasie następnych Mszy św. 
pierwszą modlitwę błogosławieństwa, bez pokropie-
nia wodą. Jeśli błogosławieństwo i posypanie popio-
łem odbywa się poza Mszą św., dobrze jest poprzedzić 
błogosławieństwo liturgią Słowa wyjętą z Mszy św., 
obejmującą antyfonę na wejście, kolektę i czytania ze 
śpiewami. następuje homilia, błogosławieństwo po-
piołu i posypywanie nim głów wiernych. obrzęd koń-
czy się modlitwą powszechną.

czyt.: Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20–6,3; Mt 6,1-6.16-18

Pieśni:
W: bliskie jest Królestwo boże – 110
 Podczas posypywania: Posypmy głowy – 118
Pd: boże zmiłuj się – 294
K: by wywyższyć – 211
U: o, boże dzięki ci – 304
z: Jakże pójdziemy – 115
MeMento:
1938 † Jan Sikora, cieszyn 
1951 † Karol Arndt, chorzów 
1978 † Marian Spychalski, bykowina (Mysłowice) 
2009 † Alojzy Klon, Rybnik
2018 † Franciszek Malczyk, Würzburg – niemcy (chudów)

7 III CZWARTEK Dzień powszedni
 i czwartek miesiąca
 tydzień modlitw o trzeźwość
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
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 – (biały) o powołania kapłańskie, MR 131’’
 – (biały) o powołania zakonne, MR 134’’
czyt.: Pwt 30,15-20; łk 9,22-25
  Uwaga! Dzisiaj w lg i we Mszy św. można dokonać 

wspomn. Świętych męczennic Perpetuy i Felicyty 
zgodnie z wyjaśnieniem podanym poniżej, a dotyczą-
cym wspomnień, które nie posiadają pełnej celebry 
(oWlg 237–239; oWMR 355a).

  otóż wspomnienia, które przypadają w dniach powsze-
dnich W. Postu (wyjąwszy Środę Popielcową i dni W. 
tygodnia), a także w dniach od 17 do 31 grudnia mogą 
być dokonane w następujący sposób:

	 	W	Godzinie	czytań po czytaniu patrystycznym i jego 
responsorium dodaje się czytania hagiograficzne z re-
sponsorium i odmawia się modlitwę końcową o Świę-
tym.

  W Jutrzni i Nieszporach po modlitwie końcowej, 
opuściwszy zakończenie danej godziny, można dodać 
antyfonę oraz modlitwę o Świętym.

	 	We	Mszy	św. można odmówić kolektę o Świętym.
MeMento:
1943 † Antoni Wypler, Kochłowice 
1959 † bernard Kotucz, Dąbrówka Wielka 
1988 † Waldemar Sitek, buków 
2015 † Krystian Wuttke, Katowice – Dom św. Józefa (Katowice)

8 III PIĄTEK Dzień powszedni
  Dzień modlitwy wynagradzającej oraz postu w inten-

cji ofiar wykorzystania seksualnego i ich rodzin
 Kwartalny dzień modlitw o ducha pokuty
 tydzień modlitw o trzeźwość
lg: z dnia pow. (iV tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
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czyt.: iz 58,1-9a; Mt 9,14-15
  Uwaga! Dzisiaj w lg i we Mszy św. można dokonać 

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

MeMento:
1920 † Antoni Kubina, Szopienice 
1937 † Franciszek linek, bieruń nowy 
1963 † emanuel Krzoska, chorzów 
1981 † Jan Sinka cM, WŚSD (chełmno)
1982 † norbert błaszczyk, Rogów 

9 III SOBOTA Dzień powszedni
 Kwartalny dzień modlitw o ducha pokuty
 tydzień modlitw o trzeźwość
lg:  z dnia pow. (iV tydz. psałt.), i nieszp. z 1 niedz. W. 

Post.
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
czyt.: iz 58,9b-14; łk 5,27-32
  Uwaga! Dzisiaj w lg i we Mszy św. można dokonać 

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

MeMento:
1944 † Józef Karowski, Kokoszyce 
1967 † Józef Jelito, Katowice 
1987 † Karol Pilawa, Krzyżkowice (lubliniec) 
1990 † Franciszek Długajczyk, Moszczenica Śląska (Krasowy) 

OGŁOSZENIA:
1. i część okresu Wielkiego Postu ma charakter pokutny. Dlatego też 
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w przepowiadaniu oraz doborze pieśni liturgicznych aspekt chrzcielny 
oraz pokutny tego okresu powinien przeważać nad aspektem pasyjnym.
2. Dziś obchodzimy niedzielę trzeźwości. zapraszamy wiernych do 
udziału w nabożeństwie ekspiacyjnym za grzechy pijaństwa. zachęca-
my wiernych do podjęcia abstynencji i danie świadectwa przez swój 
wpis do Parafialnej Księgi Abstynencji, która powinna być wyłożona 
w dogodnym i zaszczytnym miejscu.
3. zachęcamy wiernych do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wiel-
kopostnych – Drodze Krzyżowej i gorzkich Żalach. Przypominamy, że 
wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową mogą zyskać odpust 
zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu (por. cz. i).
4. zachęcamy wiernych do postu i innych uczynków pokutnych, 
zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także ograniczenia spożycia napojów 
alkoholowych.
5. W środę obchodzimy rocznicę wyboru papieża Franciszka na Stoli-
cę Piotrową. Pamiętajmy o nim w modlitwie.
6. 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.
7. W tym tygodniu przypada iii piątek miesiąca. ze względu na okres 
Wielkiego Postu nie można użyć formularza Mszy świętej wotywnej 
o Miłosierdziu bożym. 
8. Kolekta dzisiejszej niedzieli to jałmużna postna.
9. W przyszłą niedzielę zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes.
10. obchody liturgiczne tygodnia:
– niedziela – 2 nieDzielA WielKiego PoStU

10 III 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ##
 nieDzielA tRzeŹWoŚci
 Msza za parafian
lg: niedz. (i tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., bez chwała, Wierzę, pf. 12
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czyt.: Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; łk 4,1-13

Pieśni:
W: bądź mi litościw – 112
Pd: Pan Jezus grzechy nasze – 144 
K: Przyjdźcie do Mnie – 272
 albo: o, mój Jezu w Hostii – 246
U: Dziękujmy Mu za miłość – 302
z: z tej biednej ziemi – 336
MeMento:
1941 † Stanisław Rygielski, chorzów (Dachau) 
1956 † Wojciech Sołtysik, Dąb 
1974 † Józef Sobala SJ, czechowice-Dziedzice
1974 † kard. bolesław Kominek, Wrocław 
1980 † ludwik Pitas, Woszczyce 
2000 † Józef bołda, ornontowice
2001 † alumn Rafał Paterok, Wirek
2015 † Antoni Szymała, Katowice – Dom św. Józefa (ornontowice)
2015 † tadeusz Jaskółka, zabrze-Makoszowy

11 III PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
czyt.: Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46
MeMento:
1970 † Jerzy Marekwica, cieszyn 
1986 † Jan Hajda, bierawa
1992 † Józef tchórz, bieruń Stary (Woszczyce) 
1996 † Henryk głuch, lędziny 

12 III WTOREK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
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czyt.: iz 55,10-11; Mt 6,7-15
MeMento:
1956 † Józef Matula, Katowice 
1989 † Karol orliński, Ruda Śląska (Jejkowice) 

13 III ŚRODA Dzień powszedni
 Dzień wyboru papieża Franciszka
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
czyt.: Jon 3,1-10; łk 11,29-32
MeMento:
1927 † Jan Kulig, Pstrążna 
1950 † Karol Piechotta, Kujakowice

14 III CZWARTEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
czyt.: est 4, 17k.l-m.r-u; Mt 7,7-12
MeMento:
1984 † tadeusz Michalik, lasowice 

15 III PIĄTEK Dzień powszedni
 iii piątek miesiąca
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
czyt.: ez 18,21-28; Mt 5,20-26
MeMento:
1989 † eugeniusz Świerzy, tychy 
1996 † bp czesław Domin, Koszalin
2001 † Henryk tomczak, Ćwiklice

ze względu na okres Wielkiego Postu nie można użyć formularza 
Mszy świętej wotywnej o Miłosierdziu bożym.
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16 III SOBOTA Dzień powszedni
lg:  z dnia pow. (i tydz. psałt.), i nieszp. z 2 niedz. W. Post.
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
czyt.: Pwt 26,16-19; Mt 5, 43-48
MeMento:
1946 † Józef Kupka, Ustroń (Kyjowice – czechy) 
1946 † Konstanty Pogłódek, cieszyn (Dupplin castle Perth – Anglia) 
1968 † Maksymilian Świerkot, Mokre (Schlossborn – niemcy) 

OGŁOSZENIA:
1. zachęcamy wiernych do postu i innych uczynków pokutnych, 
zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także ograniczenia spożycia napojów 
alkoholowych.
2. zapraszamy również wiernych – poza tradycyjnymi nabożeństwa-
mi pasyjnymi – do udziału w nabożeństwach pokutnych, które mają 
na celu budzić świadomość konieczności ciągłego nawracania się, 
wewnętrznej odnowy i zadośćuczynienia za popełnione zło i zanie-
dbane dobro. Wzory nabożeństw pokutnych znajdziemy w rytuale 
„obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, Ka-
towice 1996 r. 
3. W dzisiejszą niedzielę zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gentes.
4. za tydzień kolekta na potrzeby archidiecezji. Przeznaczona będzie 
na wsparcie Domu Księży emerytów i Sądu Metropolitalnego.
5. obchody liturgiczne tygodnia:
– wtorek – URoczYStoŚĆ ŚW. JÓzeFA, oblUbieŃcA nMP
– niedziela – 3 nieDzielA WielKiego PoStU

17 III 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ##
 Msza za parafian
lg: niedz. (ii tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., bez chwała, Wierzę, pf. 13
czyt.:  Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1 lub Flp 3,20-4,1; łk 

9,28b-36
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Pieśni:
W: boże, ojcze wszechmogący – 113 
Pd: Pokładam w Panu ufność – 614
 albo: boże litościwy – 112
K: Panie, pragnienia – 259
 albo: Pójdź do Jezusa – 266
U: boże, zmiłuj się – 294
z: błogosławiony – 111
MeMento:
1950 † Franciszek Wieszok, Rybnik
2010 † edward Wieczorek, Wodzisław Śląski (olza)

18 III PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
lg:  z dnia pow. (ii tydz. psałt.), i nieszp. z urocz. św. Jó-

zefa, oblubieńca nMP
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
czyt.: Dn 9,4b-10; łk 6,36-38
  Uwaga! Dzisiaj w lg i we Mszy św. można doko-

nać wspomn. św. Cyryla Jerozolimskiego, bpa i dK, 
zgodnie z wyjaśnieniem podanym pod datą 7 iii, a do-
tyczącym wspomnień, które nie posiadają pełnej cele-
bry (oWlg 237–239; oWMR 355a).

MeMento:
1946 † Józef Kulig, orzesze 
2005 † Antoni Mazur, Stara Wieś

19 III  WTOREK UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OB-
LUBIEŃCA NMP #

 Msza za parafian
lg: urocz. wł.
Msza: (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 65, 
czyt.:  2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-

21.24a lub łk 2,41-51a – tom Vi
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Pieśni:
W: Szczęśliwy, kto sobie – 481
 albo: Duszo moja – 478
Pd: Józefie święty patronie – 479
K: o, święta Uczto – 250
 albo:  Pozdrawiamy cię – 265
U: niech będzie bóg uwielbiony – 303
z: Święty Józefie, Patronie – 548
MeMento:
1943 † Wojciech Migdalski, Wisła Wielka (Pszczyna) 
1976 † Stanisław cynar, londyn – Anglia 
1992 † Stanisław Dyrda, Międzyrzecze Pszczyńskie (zabrzeg) 
2000 † Jan bombik, Mönchengladbach – niemcy
2011 †  Henryk Harędza, Katowice – Dom św. Józefa (Siemianowice 

Śląskie)

20 III ŚRODA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
czyt.: Jr 18,18-20; Mt 20,17-28
MeMento:
1948 † Karol Ranoszek, Pszczyna (linz – Austria) 
1959 † Jan Kopeć SJ, Stara Wieś k. brzozowa
1960 † Józef Wójcik, Melbourne – Australia 
1963 † Franciszek tustanowski, cieszyn 
1978 † Józef leśniak, giszowiec (zabrzeg)
1999 † Maksymilian goszyc, Katowice – Dom św. Józefa (Żory)
2001 † Jan Rzepka, gorzyce

21 III CZWARTEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
czyt.: Jr 17,5-10; łk 16,19-31
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MeMento:
1971 † Stefan Kawka, Panewniki (Mikołów) 
1996 † Henryk Ścierski, Wisła Wielka 
1997 † ignacy Rembowski, imielin

22 III PIĄTEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
czyt.: Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46
MeMento:
1923 † Paweł Raczek, chorzów 
1991 † Romuald Waldera, Szopienice (Ruda Śląska) 
2000 † Marian zielniok, Kraków (brzezinka)
2015 † Franciszek Rajca, Katowice – Dom św. Józefa (chudów)

23 III SOBOTA Dzień powszedni
lg:  z dnia pow. (ii tydz. psałt.), i nieszp. z 3 niedz. W. 

Post.
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
czyt.: Mi 7,14-15.18-20; łk 15,1-3.11-32
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1978
  Uwaga! Dzisiaj w lg i we Mszy św. można dokonać 

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

MeMento:
1937 † Wilhelm Szolc, Siemianowice Śląskie
1957 † Franciszek Kałuża, Dziećkowice 
1978 † alumn tadeusz Waluś, ligota k. bielska 
1986 † emil chmiel, Piasek 
2007 † tadeusz Strach, chwałęcice (górki Wielkie)
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OGŁOSZENIA:
1. W poniedziałek obchodzimy Uroczystość zwiastowania Pańskiego. 
Jest to Dzień Świętości Życia, w którym modlimy się za dzieci poczę-
te, a nienarodzone. odprawiamy nabożeństwo ekspiacyjne za grzechy 
przeciwko życiu nienarodzonych dzieci (Al s. 546)
2. zachęcamy wiernych do udziału w tradycyjnych nabożeństwach 
wielkopostnych – Drodze Krzyżowej i gorzkich Żalach. Przypomi-
namy, że wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową mogą 
zyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu 
(por. cz. i).
3. zachęcamy wiernych do postu i innych uczynków pokutnych, 
zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także ograniczenia spożycia napojów 
alkoholowych.
4. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby archidiecezji – na 
wsparcie Domu Księży emerytów i Sądu Metropolitalnego.

5. obchody liturgiczne tygodnia:
– poniedziałek – URoczYStoŚĆ zWiAStoWAniA PAŃSKiego
– niedziela – 4 nieDzielA WielKiego PoStU – lAetARe

24 III 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ##
 Msza za parafian
lg: niedz. (iii tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., bez chwała, Wierzę, pf. 8-9
czyt.: Wj 3,1-8a.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; łk 13,1-9

Pieśni:
W: nawróć się ludu – 116
Pd: z twojego boku, chryste – 636
K: Pomiędzy lud swój – 264
 albo: Witaj Jezu w tej świętości – 287
U: Panie dobry jak chleb – 258
z: W krzyżu cierpienie – 150
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MeMento:
1940 † Józef ledwoń, Szarlej 
1945 † Stefan Szwajnoch, Katowice (belsen-bergen) 
1962 † Jan osiewacz, Ćwiklice 
1991 † Jerzy loska, orzesze (czechowice-Dziedzice) 
2010 † ignacy nokielski, tychy-czułów

25 III  PONIEDZIAŁEK UROCZYSTOŚĆ ZWIASTO-
WANIA PAŃSKIEGO #

  Dzień Świętości Życia – modlimy się w intencji po-
czętych dzieci

lg: urocz. wł.
Msza:  (biały) wł., chwała, Wierzę, na słowa: „i za sprawą 

Ducha Świętego przyjął ciało...” wszyscy klękają; pf. 
44, w i–iii Me wspom. tajemnicy dnia 

czyt.: iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; łk 1,26-38 – tom Vi

Pieśni:
W: bóg kiedyś stał się – 210
Pd: błogosławiona Dziewico – 355
 albo: Daj mi Jezusa – 369 
K: zawitaj, ciało z Maryi – 290
 albo: bądźże pozdrowiona – 207 
U: chrystus Pan – 212
 albo: Pan uczynił wielkie rzeczy – 610
z: zdrowaś Maryjo – 471
MeMento:
1945 † Paweł Macierzyński, bieruń Stary (belsen-bergen) 
2008 † gerard Kucza, Jedłownik

26 III WTOREK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
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czyt.: Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1970
MeMento:
1922 † Paweł Pośpiech, Pszczyna 
1981 † Paweł Rzonsa, Stover – Anglia (londyn) 
1989 † Stanisław lewan, Pszów-Kalwaria (Dąbrówka Mała) 
2011 † Józef Palka, Katowice – Dom św. Józefa (Piaśniki)

27 III ŚRODA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
czyt.: Pwt 4,1.5-9; Mt 5, 17-19
Dzień święceń kapłańskich – roczniki 1975, 1986
MeMento:
1920 † engelbert brodzki, cieszyn 
1965 † Józef Miczka, Jankowice (chorzów) 

28 III CZWARTEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
czyt.: Jr 7,23-28; łk 11,14-23
MeMento:
1967 † Konrad Krawczyk, Kalety (zabrze-Kończyce) 

29 III PIĄTEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
czyt.: oz 14,2-10; Mk 12,28b-34
MeMento:
1984 † Paweł Królik, Prężyna
2006 † Stanisław Wrona, zamarski
2014 † Alojzy borkowski, Kalety-Jędrysek
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30 III SOBOTA Dzień powszedni
lg:  z dnia pow. (iii tydz. psałt.), i nieszp. z 4 niedz. W. Post.
Msza: (fioletowy) wł., pf. 8-11
czyt.: oz 6,1-6; łk 18,9-14
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1972
MeMento:
1945 † Wilhelm buchta, Marklowice 

OGŁOSZENIA:
1. Dziś 4 niedziela Wielkiego Postu zwana niedzielą Radości (laeta-
re). Kościół święty, nowa Jerozolima, cieszy się z obfitości dóbr nad-
przyrodzonych, łask płynących z chrztu i eucharystii, którymi obda-
rza swe dzieci. W tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”, ponieważ 
w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających 
róż, a ojciec Święty poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie 
zasłużonej dla Kościoła. Stąd w liturgii dzisiejszej niedzieli różowy 
kolor szat. 
2. W tym tygodniu przypadają i czwartek, i piątek i i sobota miesią-
ca. 
3. obchody liturgiczne tygodnia:
– niedziela – 5 nieDzielA WielKiego PoStU

31 III  4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LAETA-
RE ##

 Msza za parafian
lg: niedz. (iV tydz. psałt.)
Msza:  (różowy lub fioletowy) wł., bez chwała, Wierzę, pf. 

8-9
czyt.: Joz 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; łk 15,1-3.11-32
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1983

Pieśni:
W: Przystąpię do ołtarza – 618
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Pd: Do ciebie, Panie – 114
 albo: Wstanę i pójdę – 121 
K: o, Panie, ty nam dajesz – 247
U: Skosztujcie i zobaczcie – 309
z: Krzyżu chrystusa, w tobie – 133
MeMento:
1981 † Alojzy Pyrsz, Kochłowice 


