
GRUDZIEŃ
Papieska intencja Apostolstwa Modlitwy:

Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość 
dzieci, szczególnie tych, które cierpią.

OKRES ADWENTU 

1. okres Adwentu rozpoczyna się od i nieszporów niedzieli, która wy-
pada 30 listopada lub jest najbliższa tego dnia i kończy się i nieszpo-
rami narodzenia Pańskiego (onRlK 40).
2. W okresie Adwentu, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, można od-
prawić codziennie jedną Mszę wotywną o nMP w Adwencie. W tej 
Mszy św. używa się koloru białego, hymnu chwała, pf. o nMP lub 
Adw. Umieszcza się dodatkową świecę, przybraną białą wstążką – 
symbolizującą nMP i Jej oddanie się bogu w oczekiwaniu na przyj-
ście zbawiciela. W dniach od 17 do 24 grudnia używa się formularzy 
przewidzianych na te dni w mszale.
3. niedziele Adwentu mają pierwszeństwo przed wszystkimi świętami 
Pańskimi i wszystkimi uroczystościami.
4. Dni powszednie Adwentu, od dnia 17 do 24 grudnia, mają pierw-
szeństwo przed wspomnieniami obowiązkowymi, które można ob-
chodzić tylko jako wspomnienia dowolne. Wówczas kapłan postępuje 
w następujący sposób:
a) w Mszy św. może odmówić kolektę z tego wspomnienia, a inne mo-
dlitwy odmawia z bieżącego dnia liturgicznego;
b) w liturgii godzin – w godzinie czytań po czytaniu patrystycznym 
dodaje czytanie hagiograficzne z responsorium i odmawia modlitwę 
końcową o Świętym. W Jutrzni i nieszporach, po modlitwie końco-
wej, opuściwszy jej zakończenie, dodaje antyfonę własną lub z tek-
stów wspólnych oraz modlitwę o Świętym.
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5. W dni powszednie Adwentu przed 17 grudnia, zakazane są Msze 
codzienne za zmarłych i zasadniczo Msze w różnych potrzebach i wo-
tywne. Jeżeli jednak prawdziwa potrzeba lub dobro dusz tego wymaga, 
można odprawić Mszę dla ludu, odpowiadając tej potrzebie. Decyduje 
o tym rektor kościoła albo sam celebrans. od 17 grudnia Msze wotyw-
ne i w różnych potrzebach są zakazane.
6. zmiana lekcjonarza i liturgii godzin – tom i. od i niedzieli Ad-
wentu obowiązuje cykl A niedzielnych czytań mszalnych.

OGŁOSZENIA:
1. Dzisiaj rozpoczynamy Adwent – okres pobożnego i radosnego ocze-
kiwania na przyjście Pana. 
2. i niedzielę Adwentu obchodzimy jako niedzielę trzeźwości, podej-
mując problematykę trzeźwościową w homilii i Modlitwie Powszech-
nej, umieszczając w widocznym i godnym miejscu Parafialną Księgę 
Abstynencji i odprawiając nabożeństwo przebłagalne za grzechy pi-
jaństwa. Można także odprawić obrzęd błogosławieństwa wieńca ad-
wentowego (ob ii s. 215)
3. W Adwencie szczególną okazją oddziaływania duszpasterskiego 
jest Msza św. Roratnia. Możliwość tę wykorzystujemy w pracy z do-
rosłymi, młodzieżą i dziećmi.
4. W tym tygodniu przypadają i czwartek, i piątek i i sobota miesiąca. 
zachęcamy wiernych do skorzystania z sakramentu pokuty i pojed-
nania.
5. W przyszłą niedzielę zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na 
Wschodzie.
6. obchody liturgiczne tygodnia:
–  wtorek– Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego prezb.
–  środa – Wspomnienie św. barbary, dz. i męcz., patronki archidie-

cezji
–  piątek – wspom. dow. św. Mikołaja, bpa
– sobota – Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK
–  niedziela – URoczYStoŚĆ niePoKAlAnego PoczĘciA nMP
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1 XII 1 NIEDZIELA ADWENTU ##
 Msza za parafian
 niedziela trzeźwości
lg: niedz. (i tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., bez chwała, Wierzę, pf. 1
czyt.: iz 2,1-5; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44

Pieśni:
W: Spuśćcie nam – 38
Pd: niebiosa rosę – 29
K: ciebie całą duszą pragnę – 216
U: chwała tobie – 556
z: oto Pan bóg przyjdzie – 33
MeMento:
1947 † Wilhelm Waliczek, cieszyn

2 XII PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 1
czyt.: iz 4,2-6; Mt 8,5-11
MeMento:
1943 † Walter gąska, Koszęcin (Wrocław)
1947 † emanuel bąk, chorzów batory
1965 † Roman Kopyto, Połomia
1978 † Franciszek Skutela, bujaków
1978 † Joachim Hilscher, ornontowice
1982 † Fryderyk lipiński, godów
2013 † Aleksander czembor, Warszowice (brzeźce)

Wspomnienie bł. Rafała chylińskiego pozostawiono tylko w archi-
diec. łódzkiej i poznańskiej – por. s. 13
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3 XII  WTOREK Wspomnienie św. Franciszka Ksawere-
go prezb.

lg: wspom., t. w. o past. (i tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 73
czyt.: iz 11,1-10; łk 10,21-24
MeMento:
1937 † Jan globisch, gliwice
1942 † alumn Joachim gürtler, Katowice – więzienie gestapo
1942 †  Sł. b. Jan Macha, Katowice – więzienie gestapo (chorzów 

Stary – symboliczny grób)
1961 † Władysław lohn SJ, WŚSD (Kraków)
1965 † Jan Jarząbek, Radlin

4 XII  ŚRODA Wspomnienie św. Barbary, dz. i męcz., pa-
tronki archidiecezji

lg: wspom., t. w. o dz. lub męcz. (i tydz. psałt.)
Msza:  (czerwony) wspólna o dz. męcz. albo o dz., kol. wł., 

pf. 72
czyt.: iz 25,6-10a; Mt 15,29-37
MeMento:
1933 † Maksymilian elsner, imielin
1963 † Franciszek Hyla, olszyna
1967 † Ferdynand chmura, góra (czechowice)
1977 † Alojzy Walla, Strumień (Wisła Mała)
1983 † Ryszard Skiba, Hamm – niemcy
1984 † Jan Adamus, Międzyrzecze
1998 † Henryk Stegmann, gardawice
2006 † Stefan borowski, Paderborn – niemcy (Mikołów)

5 XII CZWARTEK Dzień powszedni
 i czwartek miesiąca
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: – (fioletowy) wł., pf. 1
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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.: iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27
MeMento:
1971 † leopold Mika, Wolfenbüttel – niemcy
1979 † emanuel Płonka, Ruptawa

6 XII PIĄTEK Dzień powszedni
 i piątek miesiąca
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: – (fioletowy) wł., pf. 1
 – (biały) wspom. dow. św. Mikołaja, bpa
 Msza wspólna o bpach, kol. wł., pf. 73
 lg wspom., t. w. o past.
 – (biały) wot. o nSPJ, MR 186’’, pf. 48
czyt.: iz 29,17-24; Mt 9,27-31
MeMento:
1923 † Karol Woźniak, Szopienice
1960 † Józef Hanzlik, Jabłonków – czechy
1999 †  Augustyn Rychlikowski, Katowice – Dom św. Józefa (czarny 

las)

7 XII SOBOTA Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK
 i sobota miesiąca
lg: wspom., t. w. o dK. (i tydz. psałt.), i nieszp. z urocz. 
niepok. Pocz. nMP
Msza: – (biały) wł., pf. 73
 –  (biały) wot. o niepok. Sercu nMP, MR 103’(wyd. 

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

czyt.: iz 30,19-21.23-26; Mt 9,35–10,1.5.6-8
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MeMento:
1980 † Paweł Jochemczyk, chełm Śląski
1986 † Karol Wolny, Piekary Śląskie
1993 † Jerzy Pluta, Kalwaria Pszowska (Rydułtowy)

OGŁOSZENIA:
1. Dziś na mocy dyspensy udzielonej Kościołowi w Polsce obcho-
dzimy Uroczystość niepokalanego Poczęcia nMP. na mocy dekre-
tu Konferencji episkopatu Polski celebrację sprawuje się w kolorze 
białym, z użyciem tekstów z uroczystości, z uwzględnieniem zaleceń 
wymienionych w piśmie przewodnim Prefekta Kongregacji, polecają-
cym, aby w dniu tym nie pomniejszyć znaczenia czasu Adwentu;
a) drugie czytanie mszalne bierze się z ii niedzieli Adwentu;
b) w homilii należy nawiązać do trwającego okresu liturgicznego;
c) w modlitwie powszechnej należy użyć przynajmniej jednego we-
zwania nawiązującego do okresu Adwentu;
d) w miejsce zwykłej oracji końcowej modlitwy powszechnej należy 
użyć kolekty ii niedzieli Adwentu.
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 dzisiejszą niedzielę zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na 
Wschodzie.
4. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – wspom. dow. św. Jana Diego cuauhtlatoatzin
–  środa – wspom. dow. św. Damazego i, pap.
– czwartek – wspom. dow. nMP z guadalupe
–  piątek – Wspomnienie św. łucji, dz. i męcz.
– sobota – Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezb. i dK
–  niedziela – 3 nieDzielA ADWentU – gAUDete
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8 XII  NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANE-
GO POCZĘCIA NMP ##

 Msza za parafian
lg: urocz. wł.
Msza:  (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 59, w i–iii Me wspom. 

tajemnicy dnia
czyt.:  Rdz 3,9-15.20 – tom Vi; Flp 1, 4-6.8-11– tom i; łk 

1,26-38 – tom Vi

Pieśni:
W: Witaj święta i poczęta – 459
 albo: ciebie na wieki – 367
Pd: gwiazdo zaranna – 378
K: to ty, o, Panie – 276
 albo: W sakramencie utajony – 283 
U: chrystus Pan – 212
 albo: Wielbi dusza – 751
z: błogosławiona jesteś – 19
MeMento:
1945 † Jan lewkowicz, cieszyn
1977 † Alfred Mikusz, chorzów

9 XII PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
Msza: – (fioletowy) wł., pf. 1
 –  (biały) wspom. dow. św. Jana Diego cuauhtlatoatzin
 Msza wspólna o. św., kol. wł., pf. 70-71
 lg wspom., (Dodatek do lg), t. w. o. św. męż.
czyt.: iz 35,1-10; łk 5,17-26
MeMento:
1949 † Wilhelm Szymbor cM, Kraków
1964 † Sylwester baksik, Katowice
2002 † Franciszek Jastrzębski, tarnowskie góry
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10 XII WTOREK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., pf. 1
czyt.: iz 40,1-11; Mt 18,12-14
MeMento:
1935 † Jan Mocko, Skoczów
1952 † brunon Depoix, czechowice
1968 † Walter gajda, Skrzyszów
1985 † Walter Wrzoł, cieszyn (bielszowice)

11 XII ŚRODA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
Msza: – (fioletowy) wł., pf. 1
 – (biały) wspom. dow. św. Damazego i, pap.
 Msza wspólna o pap., kol. wł., pf. 73
 lg wspom., t. w. o past.
czyt.: iz 40,25-31; Mt 11,28-30
MeMento:
1949 † Sł. b. Rudolf Komorek SDb, San Jose dos campos – brazylia
1986 † Włodzimierz Dziubek, Paniowy (Panewniki)
1994 † Justyn Widuch oFM, Panewniki
2002 † Michał Wojsyk, brynica (lubsza Śląska)
2010 † inf. Remigiusz Sobański, Katowice

12 XII CZWARTEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
Msza: – (fioletowy) wł., pf. 1
 – (biały) wspom. dow. nMP z guadalupe
 Msza wspólna o nMP, kol. wł., pf. 55-58
 lg wspom., (Dodatek do lg), t. w. o nMP
czyt.: iz 41,13-20; Mt 11,11-15
MeMento:
1959 † Rudolf lipka, chorzów batory
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1968 † bolesław Rosiński, trzebnica
1976 † Henryk Rothkegel, chwałowice
2009 † Jerzy leichmann, Katowice – Dom św. Józefa (Katowice)
2009 † Dobromir Sieradzki, Panewniki (Katowice)

13 XII PIĄTEK Wspomnienie św. Łucji, dz. i męcz.
lg: wspom., t. w. o męcz. lub dz. (ii tydz. psałt.)
Msza:  (czerwony) wspólna o dz. męcz. lub dz., kol. wł., pf. 

72, zaleca się i Me
czyt.: iz 48,17-19; Mt 11,16-19
MeMento:
2011 † Józef Durok, Knurów (Radlin górny)

14 XII  SOBOTA Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezb. 
i dK

lg:  wspom., t. w. o dK. (ii tydz. psałt.), i nieszp. z 3 niedz. 
Adw.

Msza: (biały) wł., pf. 74
czyt.: Syr 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13
MeMento:
1960 † Antoni basztoń, Marklowice
1970 † Marian Wilk, orzegów (bieruń Stary)
1982 † Stanisław błaż SJ, czechowice-Dziedzice

OGŁOSZENIA:
1. Dziś iii niedziela Adwentu, zwana niedzielą Radości (gaudete). 
Źródłem radości jest Pan obecny wśród nas, a także zbliżające się 
święta narodzenia Pańskiego.
2. W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw o życie chrze-
ścijańskie rodzin. Prośby za rodziny i za przygotowujących się do 
zawarcia małżeństwa należy uwzględnić w modlitwie powszechnej 
i nabożeństwach dodatkowych.
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3. od 17 grudnia rozpoczyna się druga część Adwentu, przeznaczona 
na bezpośrednie przygotowanie się do uroczystości narodzenia Pań-
skiego. nie może w nim zabraknąć naszego sakramentalnego pojed-
nania z bogiem i ludźmi. W tym czasie w Mszach roratnich korzysta-
my z formularza kolejnych dni Adwentu, zachowując biały kolor szat 
i hymn chwała. 
4. Przy organizowaniu spotkań opłatkowych w Adwencie pamiętamy, 
by utrzymać adwentowy nastrój spotkania – Al s. 78.
5. obchody liturgiczne tygodnia:
–  niedziela – 4 nieDzielA ADWentU

15 XII 3 NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE ##
 Msza za parafian
lg: niedz. (iii tydz. psałt.)
Msza: (różowy lub fioletowy) wł., bez chwała, Wierzę, pf. 1
czyt.: iz 35,1-6a.10; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11

Pieśni:
W: niech się radują – 31
Pd: Raduj się ziemio – 36
 albo: emmanuelu, Książę pokoju – 586
K: Witaj, boże utajony – 286
U: bądź pochwalon na wieki – 206
z: niech twój rozbłyśnie – 32
 albo: oto Pan bóg – 33
MeMento:
1940 † Feliks zieliński, łagiewniki (Mauthausen-gusen)
1958 † eugeniusz chromański SJ, WŚSD (Kraków)
1973 † Jan nagórski, lubecko
1992 † Paweł Hahn, lędziny-górki

16 XII PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
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Msza: (fioletowy) wł., pf. 1
czyt.: lb 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27
MeMento:
1929 † Karol la Rose, Pielgrzymowice
1987 † Jerzy Pietrucha, Kozłowa góra
1996 † Paweł bednorz, Janów Miejski
1997 † bugusław ochwał, Katowice Józefowiec
2006 † Antoni Wala, tychy
2007 † Władysław Student, Piekary Śląskie

od jutra w Mszach roratnich korzystamy z formularza z kolejnych Dni 
Adwentu, zachowując biały kolor szat i hymn chwała.

17 XII WTOREK Dzień powszedni
lg: z 17 grudnia (iii tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł. z 17 grudnia, pf. 2
czyt.: Rdz 49,2.8-10; Mt 1,1-17
MeMento:
1935 † Alojzy Kurpas, Kochanowice
2000 † eugeniusz Szczotok, Katowice
2003 † teodor lichota, Katowice – Dom św. Józefa (Woźniki)
2010 † Franciszek Strauch, Katowice – Dom św. Józefa (Pogórze)
2011 † Jerzy Matysik, Katowice – Dom św. Józefa (bykowina)

18 XII ŚRODA Dzień powszedni
  Kwartalny dzień modlitw o życie chrześcijańskie ro-

dzin
lg: z 18 grudnia (iii tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł. z 18 grudnia, pf. 2
czyt.: Jr 23,5-8; Mt 1,18-24
MeMento:
1932 † Wiktor loss, Pawłowice
1950 † Paweł loss, Pawłowice
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1975 † gerard Mańka, Friedrichshafen – niemcy
1981 † Franciszek Miś, lubliniec
1998 † Alojzy Raszka, Skoczów (Strumień)

19 XII CZWARTEK Dzień powszedni
lg: z 19 grudnia (iii tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł. z 19 grudnia, pf. 2
czyt.: Sdz 13,2-7.24-25a; łk 1,5-25
MeMento:
2011 †  Kazimierz bobek, Katowice – Dom św. Józefa (tarnowskie 

góry)

20 XII PIĄTEK Dzień powszedni
 iii piątek miesiąca
  Kwartalny dzień modlitw o życie chrześcijańskie ro-

dzin
lg: z 20 grudnia (iii tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł. z 20 grudnia, pf. 2
czyt.: iz 7,10-14; łk 1,26-38
MeMento:
1969 † Władysław Pruski, Mazańcowice
1974 † engelbert Październy, goławiec (Sławięcice)
2015 †  eugeniusz Mencel, Katowice – Dom św. Józefa, (chorzów-ba- 

tory)

21 XII SOBOTA Dzień powszedni
  Kwartalny dzień modlitw o życie chrześcijańskie ro-

dzin
lg:  z 21 grudnia (iii tydz. psałt.), i nieszp. z 4 niedz. 

Adw.
Msza: (fioletowy) wł. z 21 grudnia, pf. 2
czyt.:  Pnp 2,8-14 lub So 3,14-17; łk 1,39-45
Dzień święceń kapłańskich – Ks. Abp Damian zimoń – r. 1957
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  Uwaga! Dzisiaj w lg i we Mszy św. można dokonać 
wspomn. św. Piotra Kanizjusza, prezb. i dK, zgod-
nie z wyjaśnieniem podanym pod datą 7 iii, a doty-
czącym wspomnień, które nie posiadają pełnej celebry 
(oWlg 237–239; oWMR 355a).

MeMento:
1966 † alumn Karol Michalski, Ruda Śląska
1980 † Jan Rother, Jankowice Pszczyńskie
1988 † Roman Sztajer, Jasienica (Wapienica)
1989 † Kazimierz Jadamus, bielszowice

OGŁOSZENIA:
1. Dziś iV niedziela Adwentu.
2. W noc narodzenia Pańskiego wypada przed Mszą św. (Pasterką) 
odprawić uroczystą wigilię wykorzystując teksty godziny czytań 
(por. oWlg 215). nabożeństwo należy ogłosić, wyjaśnić i zachęcić 
do udziału w nim – Al s. 96nn.
3. Kolekta zebrana w czasie Pasterki jest przeznaczona na Fundusz 
obrony Życia. 
4. W sobotę będziemy obchodzić święto św. Młodzianków. zaleca się 
udzielenie specjalnego błogosławieństwa małym dzieciom oraz mat-
kom w stanie błogosławionym (ob ii s. 228) z racji tego święta.
5. W przyszłą niedzielę obchodzimy Święto Świętej Rodziny. Jest to 
dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin. zapraszamy wszystkie 
rodziny parafii na uroczystą Mszę ś., podczas której może mieć miejsce 
odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i oddanie rodzin Matce bożej. 
6. Kolekta z 26 Xii przeznaczona jest na Wydział teologiczny UŚ.
7. obchody liturgiczne tygodnia:
–  środa – URoczYStoŚĆ nARoDzeniA PAŃSKiego
– czwartek – ŚWiĘto ŚW. SzczePAnA, pierwszego męczennika
–  piątek – ŚWiĘto ŚW. JAnA, APoStołA i eWAngeliStY
– sobota – ŚWiĘto ŚW. MłoDziAnKÓW, MĘcz.
–  niedziela – ŚWiĘto ŚW. RoDzinY JezUSA, MARYi i JÓzeFA
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22 XII 4 NIEDZIELA ADWENTU ##
 Msza za parafian
lg: niedz. (iV tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł., bez chwała, Wierzę, pf. 2
czyt.: iz 7,10-14; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24

Pieśni:
W: Archanioł boży – 18
Pd: Pan blisko jest – 608
 albo: Po upadku – 34
K: chrystus Król do nas przychodzi – 21
 albo: Pan Jezus już się zbliża – 255 
U: Dziękczynne pieśni – 298
z: zdrowaś bądź Maryja – 42
 albo: Matko odkupiciela – 27
MeMento:
1928 † Antoni Robota, Jedłownik
1983 † Paweł Schmidt, lubomia

23 XII PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
lg: z 23 grudnia (iV tydz. psałt.)
Msza: (fioletowy) wł. z 23 grudnia, pf. 2
czyt.: Ml 3,1-4 23-24; łk 1,57-66
MeMento:
1948 † Walenty Maroszek, łąka (goczałkowice)
1957 † Franciszek Wyciślik, Żyglin
1970 † eugeniusz Kuczera, Wodzisław Śląski
1975 † Franciszek Klimza, Aachen – niemcy (Rybnik)
1985 † Stanisław bista, Katowice (Kochłowice)

24 XII WTOREK Dzień powszedni
lg:  z 24 grudnia (iV tydz. psałt.), i nieszp. z urocz. na-

rodz. Pańskiego, Kompletę odmawiają tylko ci, którzy 
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nie uczestniczą we wspólnym oficjum godziny czy-
tań i Mszy o północy.

Msza: (fioletowy) wł. z 24 grudnia, pf. 2
czyt.: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; łk 1,67-79
MeMento:
1956 † Paweł Henslok, bogucice (Wolfsburg – niemcy)
1958 † Wilhelm Kasperlik, wik. gen., cieszyn
1966 † Paweł lubina, Siemianowice Śląskie
1975 † Jan Kubica, Kryry 
1989 † Józef Kuczera, Pszczyna
2004 † Jan Dłucik, cielnice (tychy)

25 XII  ŚRODA UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃ-
SKIEGO ##

 Msza za parafian
lg: urocz. wł.
Msza:  (biały) 4 formularze: w wigilię, w nocy, o świcie, 

w dzień, chwała, Wierzę (wszyscy klękają na słowa: 
„i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało”), pf. 3-5, 
w i–iii Me wspom. tajemnicy dnia, uroczyste błogo-
sławieństwo (MR 382*)

czyt.:  Msza w wigilię: iz 62,1-5; Dz 13,16-17.22-25; Mt 1,1-
25 lub Mt 1,18-25

 Msza w nocy: iz 9,1-3.5-6; tt 2,11-14; łk 2,1-14
 Msza o świcie: iz 62,11-12; tt 3,4-7; łk 2,15-20
  Msza w dzień: iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18 lub  

J 1,1-5.9-14

Pieśni:
W: Wśród nocnej ciszy – 99
Pd: Pójdźmy wszyscy – 84
K: cicha noc – 50
 gdy się chrystus rodzi – 58
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U: chwała, moc – 555
z: bracia patrzcie jeno – 49

Msza św. w dzień
Pieśni:
W: bóg się rodzi – 47
Pd: Dzisiaj w betlejem – 57
K: narodził się – 71
 Przybieżeli do betlejem – 86
U: ciebie, boga, wysławiamy – 198
z: cieszmy się i pod niebiosy – 51
MeMento:
1950 † Józef buryan, goleszów
1974 † Józef Wrzoł, cieszyn

26 XII  CZWARTEK ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, pierw-
szego męczennika #

lg: świąt. wł.
Msza: (czerwony) wł., chwała, pf. 3-5, w i–iii Me wspom. 
tajemnicy dnia, zaleca się i Me
czyt.: Dz 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22 – tom Vi

Pieśni:
W: A wczora z wieczora – 43
Pd: Wesołą nowinę – 96
K: Mizerna cicha – 69
U: tryumfy – 92
z: Dlaczego dzisiaj – 52
 albo: bóg się rodzi (zwr. 5) – 47
MeMento:
1991 † Henryk Stypa, ogrodzona
1992 † gerard bańka, chorzów
1997 † Antoni godziek, Piekary Śląskie (Stolberg – niemcy)
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2009 † bernard czakański, Katowice – Dom św. Józefa (Paniówki)
2013 † Alojzy oleksik, Jasienica

27 XII  PIĄTEK ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA 
I EWANGELISTY #

lg: świąt. wł.
Msza:  (biały) wł., chwała, pf. 3-5, w i–iii Me wspom. ta-

jemnicy dnia
czyt.: 1 J 1,1-4; J 20,2-8 – tom Vi
MeMento:
1998 † Sylwester Antosz, Miotek
2008 †  norbert niemiec, Katowice – Dom św. Józefa (Kozłowa 

góra)

28 XII  SOBOTA ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW, 
MĘCZ. #

lg: świąt. wł., i nieszp. z święta Świętej Rodziny
Msza:  (czerwony) wł., chwała, pf. 3-5, w i–iii Me wspom. 

tajemnicy dnia
czyt.: 1 J 1,5-2,2; Mt 2,13-18 – tom Vi
MeMento:
1925 † Paweł Kiebel, Woźniki Śląskie
2006 † engelbert Ramola, tychy

OGŁOSZENIA:
1. Dziś Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to ustano-
wiony przez Komisję episkopatu Polski dzień modlitw o świętość mał-
żeństw i rodzin. Jest to także patronalne święto Domowego Kościoła. 
2. oktawa narodzenia Pańskiego kończy się 1 stycznia Uroczystością 
Świętej bożej Rodzicielki Maryi. Jest to jednocześnie światowy dzień 
modlitw o pokój na świecie.
2. W ostatni dzień roku kalendarzowego zapraszamy wiernych na uro-
czyste nabożeństwo dziękczynno-ekspiacyjne (Al s. 117). Każdy, kto 
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w tym dniu odmówi publicznie hymn Ciebie Boga wysławiamy i speł-
ni zwykłe warunki uzyskuje odpust zupełny.
3. na rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego śpiewa się lub od-
mawia publicznie hymn do Ducha Świętego w celu uproszenia łaski 
światła i pomocy bożej w nowym roku. Do praktyki tej przywiązany 
jest odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
7. W tym tygodniu przypadają i czwartek, i piątek i i sobota miesiąca. 
8. Kolekta w nowy Rok przeznaczona będzie na WŚSD.
9. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – Vi DzieŃ W oKtAWie boŻego nARoDze-

niA
–  wtorek– Vii DzieŃ W oKtAWie boŻego nARoDzeniA
–  środa – URoczYStoŚĆ ŚWiĘteJ boŻeJ RoDzicielKi MA-

RYi
–  czwartek – wspomnienie św. bazylego i grzegorza z nazjanzu, 

bpów i dK
–  piątek – wspom. dow. najświętszego imienia Jezus
–  niedziela – ii nieDzielA Po nARoDzeniU PAŃSKiM 

29  XII NIEDZIELA ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, 
MARYI I JÓZEFA ##

 Dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin
 Msza za parafian
lg: świąt. wł. niedz. podczas oktawy narodz. Pańskiego
Msza:  (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 3-5, w i–iii Me 

wspom. tajemnicy dnia
czyt.:  Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 – tom 

i, s.200

Pieśni:
W: Rodzino święta, opieki – 102
 albo: Rodzina święta, wśród – 103 
Pd: Dzisiaj w betlejem (zwr. 1 i 2) – 57
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K: Przystąpmy do szopy – 88
 Anioł Pasterzom mówił – 46
U: cały świat – 295
z: Rodziną bożą – 101
 albo: o, Józefie, coś szukał – 76
MeMento:
1941 † Wiktor Siwek, Szopienice (Dachau)

30 XII  PONIEDZIAŁEK VI DZIEŃ W OKTAWIE BO-
ŻEGO NARODZENIA

lg: z 30 grudnia (i tydz. psałt.)
Msza:  (biały) wł. z 30 grudnia, chwała, pf. 3-5, w i–iii Me 

wspom. tajemnicy dnia
czyt.: 1 J 2,12-17; łk 2,36-40
MeMento:
1961 † Jan Machulec, olza
1969 † August grochownia, gallenbach – niemcy
1982 † Jan Szurlej, Katowice (Kłodzko)
2003 † eugeniusz Kuhnert, Miotek

31 XII  WTOREK VII DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO 
NARODZENIA

lg:  z 31 grudnia (i tydz. psałt.), i nieszp. z urocz. Świętej 
bożej Rodzicielki Maryi

Msza:  (biały) wł. z 31 grudnia, chwała, pf. 3-5, w i–iii Me 
wspom. tajemnicy dnia

czyt.: 1 J 2,18-21; J 1,1-18
  Uwaga! Dzisiaj w lg i we Mszy św. można dokonać 

wspomn. św. Sylwestra I , pap., zgodnie z wyjaśnie-
niem podanym pod datą 7 iii, a dotyczącym wspo-
mnień, które nie posiadają pełnej celebry (oWlg 
237–239; oWMR 355a).
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MeMento:
1936 † Jan Milik, Katowice
1962 † Jan Szymała, lubliniec
1963 † Karol burger, gaszowice (Kündinghoven – niemcy)
1974 † Józef Janik, Pogwizdów

KRÓLOWI WIEKÓW, NIEŚMIERTELNEMU,
NIEWIDZIALNEMU BOGU SAMEMU

CHWAŁA I CZEŚĆ
NA WIEKI WIEKÓW.

AMEN.


