
LIPIEC
Papieska intencja Apostolstwa Modlitwy:

Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by 
niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego sło-
wa.

1 VII PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 – (biały) wspom. dow. św. ottona, bpa
  Msza wspólna o bpach lub o misjonarzach, kol. wł., 

pf. 73
 lg wspom., t. w. o past.
czyt.: Rdz 18,16-33; Mt 8,18-22
MeMento:
1954 † Franciszek Skiba, Piekary Śląskie
1954 † Jan Fuchs, Pawłowice
1968 † Henryk ligoń, Świerklany
1978 † Jerzy brejza, Pawłów
1996 † Antoni Pohl, łąka
2010 † Jerzy goppek, lędziny

2 VII WTOREK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: (zielony) dow.
czyt.: Rdz 19,15-29; Mt 8,23-27
MeMento:
1937 † Wiktor Matejczyk, Murcki
1971 † Jan Jeżowicz, ochaby
1996 † Józef czwienczek, Pniowiec
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3 VII ŚRODA ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA #
lg: świąt. wł
Msza: (czerwony) wł., chwała, pf. 67-68, zaleca się i Me
czyt.: ef 2,19-22; J 20,24-29 – tom Vi
MeMento:
1942 † Stanisław Krzystolik, chropaczów (Dachau)
1980 † bronisław Jakubowski, Stare bielsko
2004 † Henryk Pietrasz, Ruptawa
2009 † zbigniew Kozioł, Argentyna (Jaworzno)

4 VII CZWARTEK Dzień powszedni
 i czwartek miesiąca
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (biały) wspom. dow. św. elżbiety Portugalskiej
  Msza wspólna o tych, którzy pełnili dzieła miłosier-

dzia, kol. wł., pf. 70-71
 lg wspom. t. w. o pełniących dzieła miłosierdzia
 –  (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.: Rdz 22,1-19; Mt 9,1-8
MeMento:
1937 † Alfons granieczny, Katowice

5 VII PIĄTEK Dzień powszedni
 i piątek miesiąca
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (czerwony) wspom. dow. św. Marii goretti, 

dz.i męcz.
  Msza wspólna o dz. męcz. lub męcz., kol. wł., pf. 72, 74
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 lg wspom., t. w. o dz. męcz. lub męcz.
 –  (biały) wspom. dow. św. Antoniego Marii zaccarii, 

prezb.
  Msza wspólna o past. albo o wychow., albo o zak., kol. 

wł., pf. 74
 lg wspom., t. w. o past.
 – (biały) wot. o nSPJ, MR 186’’, pf. 48
czyt.: Rdz 23,1-4.19;24,1-8.10.48.59.62-67; Mt 9,9-13
MeMento:
1952 † Jan Rzepka SDb, Pogrzebień
1963 † Romuald liszczyk oScam, tarnowskie góry

6 VII  SOBOTA Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledó-
chowskiej, dz.

 i sobota miesiąca
 Święto patronalne Apostolstwa chorych
lg:  wspom., t. w. o dz. (i tydz. psałt.), i nieszp. z 14 niedz. 

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

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

 –  (biały) wot. o nMP pod wezw. Uzdrowienie cho-
rych, MR 192’’, pf. 56

czyt.:  Rdz 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17 (iz 58,6b-10; J 4,34-38 
– tom Vi)

MeMento:
1969 † Joachim besler SVD, Popielów (tleń)
2018 † Stanisław Holona, Popielów

W niektórych Kościołach partykularnych wspominamy nMP pod we-
zwaniem Uzdrowienie chorych. Jest to święto patoronalne Apostol-
stwa chorych. 
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OGŁOSZENIA:
1. W tym tygodniu przypada ii czwartek miesiąca. W tym dniu będą 
miały miejsce dekanalne spotkania formacyjne kapłanów, na które 
składa się konferencja ascetyczna, adoracja najświętszego Sakramen-
tu, okazja do spowiedzi świętej oraz braterskie spotkanie przy stole.
2. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na WŚSD
3. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezb.
–  wtorek– wspom. dow. św. męcz. Augustyna zhao Rong, prezb., i tow.
– czwartek – ŚWiĘto ŚW. beneDYKtA, opata, patrona europy
–  piątek – Wspomnienie św. brunona bonifacego z Kwerfurtu, bpa 

i męcz.
–  sobota – Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i bene-

dykta
–  niedziela – 15 nieDzielA zWYKłA

7 VII 14 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Msza za parafian
lg: niedz. (ii tydz. psałt.)
Msza: (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
czyt.:  iz 66,10-14c; ga 6,14-18; łk 10,1-12.17-20 lub łk 

10,1-9

Pieśni:
W: boże, w dobroci – 575
Pd: Wszystko tobie – 633
 albo: W otwartych dłoniach – 629
K: boże mój, spragniony jestem – 209
U: czego chcesz od nas – 297
z: idźcie na cały świat – 590
MeMento:
1966 † ludwik niemiec, Murcki
1967 † Michał lewek, tarnowskie góry
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1982 † Józef garus, syn Stanisława i Franciszki, Piasek
2003 † Józef Mentel, napoleon – USA (Szopienice)

8 VII  PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Jana z Dukli, 
prezb.

lg:  wspom., t. w. o zak. teksty własne z 3 października lub 
z Dodatku do lg (ii tydz. psałt.)

Msza: (biały) wł., pf. 74 
czyt.: Rdz 28,10-22a; Mt 9,18-26
MeMento:
1942 † Józef niedziela, bielszowice (Dachau)

9 VII WTOREK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (czerwony) wspom. dow. św. męcz. Augustyna zhao 

Rong, prezb., i tow.
 Msza wspólna o wielu męcz., kol. wł., pf. 72
 lg wspom., t. w. o wielu męcz.
czyt.: Rdz 32,23-33; Mt 9,32-38
MeMento:
1942 † Stanisław Kukla, Kończyce Wielkie (Dachau)
1951 † Stanisław nowak, Mazańcowice (Strumień)
1970 † tadeusz Wlezień, nakło
2008 † Piotr Radosz, tychy (zawiercie)

10 VII ŚRODA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (ii tydz. psałt.)
Msza: (zielony) dow.
czyt.: Rdz 41,55-57;42,5-7.14-15a.17-24a; Mt 10,1-7
MeMento:
1969 † Jan Michalik, Szeroka
1973 † zygfryd Strzelecki, głożyny
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11 VII  CZWARTEK ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, opata, 
patrona Europy #

lg: świąt., t. w. o zak.
Msza: (biały) wł., chwała, pf. 70-71,74
czyt.: Prz 2,1-9 lub Dz 4,32-35; Mt 19,27-29 – tom Vi
MeMento:
1934 † Rudolf Pszczółka, WŚSD (Ropica)
1981 † Franciszek tobola, Koniaków
2007 † Jan Skutela, chorzów
2018 † Jan bracik, Krostoszowice

12 VII  PIĄTEK Wspomnienie św. Brunona Bonifacego 
z Kwerfurtu, bpa i męcz.

lg: wspom., t. w. o past. lub męcz. (ii tydz. psałt.)
Msza: (czerwony) wł., pf. 72-73
czyt.:  Rdz 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23 (iz 52,7-10 lub 1 tes 

2,2b-8; J 15,9-17 – tom Vi)
MeMento:
1971 † Jerzy bachowski, Michałkowice

13 VII  SOBOTA Wspomnienie św. pustelników Andrzeja 
Świerada i Benedykta

lg:  wspom., t. w. o zak. (ii tydz. psałt.), i nieszp. z 15 
niedz. zw.

Msza: (biały) wł., pf. 74
czyt.:  Rdz 49,29-33;50,15-26; Mt 10,24-33 (Syr 2,7-11; Mt 

6,1.5-8 – tom Vi)
MeMento:
1955 † Robert Szynawa, Kończyce
1984 † Rudolf Juroszek, brenna

OGŁOSZENIA:
1. W tym tygodniu przypada iii piątek miesiąca, w którym zaleca 
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się odprawienie Mszy św. wotywnej o Miłosierdziu bożym (MR  
201’’).
2. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – Wspomnienie św. bonawentury, bpa i dK
–  wtorek– Wspomnienie nMP z góry Karmel
– czwartek – wspom. dow. św. Szymona z lipnicy, prezb.
– sobota – wspom. dow. bł. czesława, prezb.
–  niedziela – 16 nieDzielA zWYKłA

14 VII 15 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Msza za parafian
lg: niedz. (iii tydz. psałt.)
Msza: (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
czyt.: Pwt 30,10-14; Kol 1,15-20; łk 10,25-37

Pieśni:
W: ludu kapłański – 598
Pd: Miłujcie się wzajemnie – 600
 albo: Przykazanie nowe – 617
K: cuda nad cuda – 218
 albo: Miłość boża cię przyzywa – 239
U: Dziękujmy Mu za miłość – 302
z: W dobroci swej – 627
MeMento:
2016 † Adam łapuszek, Rybnik-orzepowice (Wyry)

15 VII  PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Bonawentury, 
bpa i dK

lg: wspom., t. w. o past. lub dK. (iii tydz. psałt.)
Msza: (biały) wspólna o bpach albo dK, kol. wł., pf. 74 
czyt.: Wj 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1
MeMento:
1923 † Wincenty Musialik, lipiny
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1956 † Jerzy Rother, nieboczowy
2000 † Wojciech Wrana, giszowiec (turza Śląska)

16 VII WTOREK Wspomnienie NMP z Góry Karmel
lg: wspom., t. w. o nMP (iii tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł. pf. 55-58
czyt.: Wj 2,1-15a; Mt 11,20-24
MeMento:
1929 † Józef Hachulski, Poręba
1989 † Stanisław Daniel, bielsko-biała (Szczurowa)
2004 † Henryk bacik, zabrze (Świerklaniec)

17 VII ŚRODA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: (zielony) dow.
czyt.: Wj 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27
MeMento:
1954 † eugeniusz Wojtas, Friesenheim – niemcy
1956 † Franciszek buschmann, Würtenberg – niemcy
1974 † Józef Markusik, limburg – niemcy
2000 † bronisław Kuczera, bieruń nowy (Marklowice)

18 VII CZWARTEK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 – (biały) wspom. dow. św. Szymona z lipnicy, prezb.
 Msza wł., pf. 74
 lg wspom., t. w o zak.
czyt.: Wj 3,13-20; Mt 11,28-30
MeMento:
1941 † Rudolf tomanek, cieszyn (Dachau)
1942 † Franciszek górek, bujaków (Dachau)
1954 † Karol bąk, chorzów
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1956 † Rudolf czardybon, WŚSD (tychy)
1968 † Józef Wojtynek, Rybnik (Mikołów)
1974 † lucjan Pitlok, Janów
1979 † Stefan Sojka, lasowice
1987 † Józef Kulesa, zawada (Pszów)

19 VII PIĄTEK Dzień powszedni
 iii piątek miesiąca
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (biały) wot. o Miłosierdziu bożym, MR 201’’, iV 

Me z pf. wł.
czyt.: Wj 11,10-12,14; Mt 12,1-8
MeMento:
1984 † tomasz Kalfas, bielowicko (Skoczów)
2010 † Henryk Macura, zabrze-Pawłów

20 VII SOBOTA Dzień powszedni
lg:  z dnia pow. (iii tydz. psałt.), i nieszp. z 16 niedz.  

zw.
Msza: – (zielony) dow.
 – (biały) wspom. dow. bł. czesława, prezb.
 Msza wł., pf. 74
 lg wspom., t. w. o zak.
czyt.: Wj 12,37-42; Mt 12,14-21
MeMento:
1937 † Fedor Pigulla, Sławięcice
1941 † teodor Huchracki, Siemianowice Śląskie (Auschwitz)
1981 † Franciszek Kubalok, Kończyce Wielkie (istebna)

Wspomnienie bł. czesława zmniejszono do wsp. dowolnego – por.  
s. 13
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OGŁOSZENIA:
1. W czwartek (25 Vii) wspominamy św. Krzysztofa – patrona kie-
rowców. W związku z tym w przyszłą niedzielę można urządzić 
uroczyste błogosławieńśtwo dla kierowców i ich pojazdów (ob. ii  
s. 278nn)
2. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – ŚWiĘto ŚW. MARii MAgDAlenY 
–  wtorek– ŚWiĘto ŚW. bRYgiDY, zAK., patronki europy
–  środa – Wspomnienie św. Kingi, dz.
– czwartek – ŚWiĘto ŚW. JAKUbA, APoStołA
–  piątek – Wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców nMP
–  niedziela – 17 nieDzielA zWYKłA

21 VII 16 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Msza za parafian
lg: niedz. (iV tydz. psałt.)
Msza: (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
czyt.: Rdz 18,1-10a; Kol 1,24-28; łk 10,38-42

Pieśni:
W: Kościół to nie tylko dom – 595
Pd: Jeden chleb – 228
K: Pomiędzy lud swój – 264
 albo: Jezu w Hostii utajony – 231
U: Dziękczynne pieśni – 298
z: za rękę weź mnie, Panie – 637
MeMento:
1970 † Robert Przewodnik, niedobczyce
1984 † Jan Ślązok, lipowiec
1984 † Kazimierz Wyciślik, Świerklaniec
1985 † ignacy Żydziok, Rogów (tarnowskie góry)
1998 † Krzysztof Rzytka, Skoczów (Piotrowice)
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22 VII  PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO ŚW. MARII MAG-
DALENY #

lg: świąt. wł
Msza: (biały) wł., chwała, pf. 70-71
czyt.: Pnp 8,6-7 lub 2 Kor 5,14-17; J 20,1.11-18 – tom Vi
MeMento:
1933 † Franciszek Paterok, łaziska górne

23 VII  WTOREK ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAK., pa-
tronki Europy #

lg: świąt. t w. o zak.
Msza: (biały) wł., chwała, pf. 70-71, 74
czyt.: ga 2,19-20; J 15,1-8 – tom Vi
MeMento:
1951 † kard. Adam Stefan Sapieha, Kraków
1973 † Władysław Kręczkowski, Rybnik
1974 † Adolf gawłowski, istebna
1984 † Michał Kałuża, Kostuchna (Wodzisław Śląski)
1984 † Piotr Kornas, Kostuchna (Rogów)
2014 †  Józef Kurażko, Katowice – Dom św. Józefa (Świętochłowi- 

ce-zgoda)

24 VII ŚRODA Wspomnienie św. Kingi, dz.
lg: wspom., t. w. o zak. (iV tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 70-71
czyt.: Wj 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9
MeMento:
1954 † Rajmund grochla, Krzyżanowice
1974 † ernest Ślązok, chorzów
1974 † Piotr Klyczka, czuchów
1974 † Robert ledwoń, Detroit – USA
2001 † Maciej Sojka, brzezinka (Rybnik)
2012 † Stanisław Adamczyk, Katowice – Dom św. Józefa (orzesze)
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25 VII  CZWARTEK ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTO-
ŁA #

lg: świąt. wł.
Msza: (czerwony) wł., chwała, pf. 67-68, zaleca się i Me
czyt.: 2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28 – tom Vi
MeMento:
1947 † Jan gajda, chorzów
1970 † Józef christoph, boronów
1986 † Jan Student, lyski
2011 † Alfons Janik, Mikołów

26 VII  PIĄTEK Wspomnienie świętych Joachima i Anny, 
rodziców NMP

lg: wspom., t. w. o św. mężczyznach (iV tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 70-71
czyt.:  Wj 20,1-17; Mt 13,18-23 (Syr 44,1.10-15; Mt 13,16-

17 – tom Vi)
MeMento:
1962 † Paweł tobor, Krasowy
1998 † lucjan Smyczek, Dortmund – niemcy

27 VII SOBOTA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iV tydz. psałt.), i nieszp. z 17 niedz. zw.
Msza: – (zielony) dow.
 – (biały) wspom. dow. nMP w sobotę
 Msza wspólna o nMP, MR 5’’, pf. 55-58
  lg wspom. dow. nMP w sobotę (tom iii, s. 1432 nn.)
czyt.: Wj 24,3-8; Mt 13,24-30
MeMento:
1999 † Arkadiusz Miś, Drogomyśl

OGŁOSZENIA:
1. W środę rozpoczyna się sierpień, miesiąc w którym wzywamy do 
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trzeźwości i abstynencji. należy wyłożyć w dogodnym i zaszczytnym 
miejscu parafialną Księgę trzeźwości. Korzystamy z bogatego zbioru 
modlitw o trzeźwość – Al. s.130 nn.
2. W tym tygodniu przypadają: i czwartek, i piątek i i sobota miesią-
ca.
3. W czwartek 2 sierpnia przypada odpust Porcjunkuli. Wierni mogą 
uzyskać odpust zupełny, gdy nawiedzą kościół parafialny, od mówią 
„Wierzę w boga”, „ojcze nasz” i „zdrowaś Maryjo” oraz spełnią zwy-
kłe warunki odpu stu.
4. W przyszłą niedzielę kolekta na Wydział teologiczny UŚ.
5. W przyszłą niedzielę zmiana tomu liturgii godzin – tom iV.
6. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – Wspomnienie św. Marty
–  wtorek– wspom. dow. św. Piotra chryzologa, bpa i dK
–  środa – Wspomnienie św. ignacego z loyoli, prezb.
– czwartek – Wspomnienie św. Alfonsa Marii liguoriego, bpa i dK
–  piątek – wspom. dow. św. euzebiusza z Vercelli, bpa, wspom. dow. 

św. Piotra Juliana eymarda, prezb.
–  niedziela – 18 nieDzielA zWYKłA

28 VII 17 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Msza za parafian
lg: niedz. (i tydz. psałt.)
Msza: (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
czyt.: Rdz 18,20-32; Kol 2,12-14; łk 11,1-13

Pieśni:
W: Kto się w opiekę – 597
Pd: Pójdźmy do Pana – 615
K: gdzie w uroczystej cichości – 221
U: czego chcesz od nas, Panie – 297
z: ty wyzwoliłeś nas – 626
 albo: Jezu, zostań w nas – 232
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MeMento:
1948 † Józef Dwucet, lubliniec
1983 † Józef bańka, zawodzie (Pawłowice)
1988 † Konrad Szweda, łaziska górne

29 VII PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Marty
lg: wspom., t. w. o św. kobietach (i tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 70-71
czyt.:  1 J 4,7-16; J 11,19-27 lub łk 10,38-42 – tom Vi (Wj 

32,15-24.30-34; Mt 13,31-35 tom - iV) 
MeMento:
1941 † Karol Riedel, boguszyce (brzezie n. odrą)
1948 † emil Drobny SVD, gratoma – zimbabwe
1977 † emil Durczok, Ćwiklice
1990 † Albert Stephan, newkirk – USA (goczałkowice zdrój)

30 VII WTOREK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (i tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (biały) wspom. dow. św. Piotra chryzologa, bpa 

i dK
 Msza wspólna o bpach albo dK, kol. wł., pf. 73 
 lg wspom., t. w. o past. lub dK.
czyt.: Wj 33,7-11;34,5-9.28; Mt 13,36-43
MeMento:
1942 † Ryszard Malcherek, orzesze (Dachau)
1948 † leon Pampuch, Rybnik
1960 † łukasz globisz, cieszyn
1966 † Franciszek Kałuża, Mszana
1989 † Kazimierz Koczor, Jastrzębie (Ruptawa)
2018 † Józef Krętosz, Katowice – Dom św. Józefa (bronów)
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31 VII  ŚRODA Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, 
prezb.

lg: wspom., t. w. o past. lub zak. (i tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 73-74
czyt.:  Wj 34,29-35; Mt 13,44-46 (1 Kor 10,31-11,1; łk 

14,25-33 – tom Vi)
MeMento:
1953 † teofil Kocurek, Jaśkowice
1993 † leon ligoń, Altstädten – niemcy
2018 † zenon czajka, Katowice – Dom św. Józefa (lubomia)


