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„Dominikański kalendarz liturgiczny” na 2019 rok, który trzymacie w rękach, 
niekiedy nazywany jest przewodnikiem. W rzeczy samej, takie jest zadanie na-
szego Kalendarza: ma służyć pomocą tym, którzy – mniej lub bardziej – zwią-
zani są z Zakonem Kaznodziejskim oraz z jego liturgią. Oznacza to, że nie jest 
to „książka” jedynie dla braci, mniszek czy świeckich dominikanów, co oczy-
wiste i naturalne; ma on stanowić i de facto stanowi punkt odniesienia dla 
całej bogatej Rodziny Dominikańskiej związanej z Zakonem Kaznodziejskim, 
by wspomnieć w tym miejscu jedynie o zgromadzeniach sióstr dominikanek 
lub niemałej grupie anonimowych osób, chcących pozostawać w jedności 
z Prowincją Polską. To ogromny dar i moc płynąca ze wspólnej i jednomyślnej 
modlitwy, która przez osiem wieków charakteryzowała dominikańską liturgię. 
O owym „bogactwie” mogłem przekonać się przygotowując niniejsze, odno-
wione i poszerzone wydanie kalendarza liturgicznego, w której nieocenioną 
pomocą i współpracownikiem był Piotr Andrzej Górski ze wspólnoty świeckich 
dominikanów pod opieką bł. Michała Czartoryskiego na warszawskim Służe-
wie oraz zespół Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w Krakowie. Bardzo 
im za to wsparcie dziękuję!

Pozwólcie, że tytułem wstępu, w kilku słowach, wyjaśnię, jak rozumieć i wła-
ściwie korzystać z „Dominikańskiego kalendarza liturgicznego”. Dopinguje 
mnie do tego liczba wątpliwości i niepoprawnych stwierdzeń, jakie od czasu 
do czasu padają, czy ilość pytań, które otrzymuję z racji pełnionego oficjum. 
Wydaje się, że większość problemów rodzi się na styku „Kalendarza liturgicz-
nego Prowincji Polskiej” oraz tzw. kalendarzy regionalnych, na przykład „Ka-
lendarza liturgicznego diecezji polskich” (w ogólności, mowa o kalendarzach 
liturgicznych konferencji episkopatów, na terenie których znajdują się domini-
kańskie klasztory). Co celebrować, gdzie i kiedy? Jakie wspomnienia opuścić, 
a do jakich w naszych klasztorach jesteśmy zobowiązani? Czy istnieją przywile-
je uprawniające nas do rezygnacji z niektórych wspomnień czy świąt?

By ułatwić rozstrzyganie dylematów i uchwycić istotę rzeczy, proponuję przypo-
mnieć, że ze swojej natury liturgia dominikańska jest liturgią braci i mniszek. 
Zatem tam, gdzie bracia lub siostry sprawują liturgię w klasztorze – w kapli-
cy (prywatnej), we własnym gronie i bez udziału innych – to w takiej i tylko 

Wstęp
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w takiej sytuacji mogą ograniczyć się do celebracji zgodnej z „Kalendarzem li-
turgicznym Prowincji Polskiej”, to znaczy, pomijając wspomnienia umieszczo-
ne w kalendarzu regionalnym, i jednocząc się z Kościołem lokalnym jedynie 
w rocznicę poświęcenia kościoła katedralnego oraz w dniu głównego patrona 
(Calendaria Particularia, 16d.). Używany wówczas „Kalendarz liturgiczny 
Prowincji Polskiej” – umieszczony na stronach 28-199 –  de facto jest wersją 
„Kalendarza liturgicznego Zakonu Kaznodziejskiego”, która została zaadapto-
wana do potrzeb Polskiej Prowincji, by, z jednej strony, celebrować w łączności 
z całym Zakonem, a z drugiej, by nie zapomnieć o dominikańskich świętych 
i błogosławionych ważnych dla Polskiej Prowincji.

Problem pojawia się wówczas, gdy w naszych przyklasztornych kościołach 
(bazylikach) zaczynamy sprawować liturgię, na którą przychodzą wierni spoza 
Zakonu, to znaczy, nie uczestniczą w niej wyłącznie bracia, mniszki czy świec-
cy dominikanie. Przy klasztorach naszej Prowincji stanowi to zdecydowaną 
większość celebracji. W takiej sytuacji po prostu nie możemy pozbawić wier-
nych, a zwłaszcza przychodzących do naszych parafii, wspomnień czy świąt 
umieszczonych w „Kalendarzu liturgicznym diecezji polskich”. Innymi słowy, 
nie wolno stworzyć nam „dominikańskiej wyspy”, gdzie w celebracjach pu-
blicznych nie będziemy respektować decyzji i wytycznych Episkopatu Polski. 
W takich sytuacjach – mowa praktycznie o wszystkich naszych klasztorach – 
potrzebny jest swoistego rodzaju „kompromis” między dwoma kalendarzami, 
tak, by przychodzący na nasze liturgie, oprócz tego, że uczestniczą w celebra-
cjach w Kościele polskim, mogli zaczerpnąć z bogactwa dominikańskiej trady-
cji. „Dominikański kalendarz liturgiczny”, który trzymacie w rękach – tak, jak 
było to dotychczas zwyczajem – jest miejscem, gdzie wspomniany „kompro-
mis” ma się dokonać, to znaczy, gdzie celebracje z „Kalendarza liturgicznego 
diecezji polskich” zostały uzupełnione o te pochodzące z „Kalendarza litur-
gicznego Prowincji Polskiej”. Czy taka sytuacja nie stawia Zakonu i domini-
kańskich świętych w trudnej sytuacji? Zdecydowanie tak, choć jednocześnie 
należy pamiętać, że liturgia dominikańska była i pozostaje tradycją zakonną 
wewnątrz rytu rzymskiego, nie odwrotnie. Z drugiej strony, jest zaproszeniem, 
by kultu dominikańskich świętych nie ograniczać jedynie do celebracji Liturgii 
Godzin i Eucharystii, lecz by szukać innych sposobów ich rozpowszechniania, 
na przykład w trakcie nabożeństw. Doprecyzuję: chodzi o kult, nie o popular-
ność czy reklamę. Kult jest konieczny, by móc włączać naszych świętych do 
kalendarzy regionalnych; samo – nawet najszczersze – pragnienie, to jeszcze 
zbyt mało.

„Dominikański kalendarz liturgiczny” na 2019 rok został przygotowany w oparciu 
o te same kryteria, co we wcześniejszych latach: ma on być wyrazem liturgicznej 
jedności naszej Prowincji, uwzględniając także wszystkich, którzy przyznają
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się do łączności modlitewnej z nami. Dlatego w tegorocznym wydaniu kalenda-
rza znalazły się celebracje własne sióstr dominikanek (str. 17), które odwołują 
się i korzystają z naszych rozwiązań. Niekwestionowaną różnicą w stosunku 
do wcześniejszych lat jest mniejsza ilość wspomnień obowiązkowych wyni-
kających z nowej wersji „Kalendarza liturgicznego Prowincji Polskiej”, przy-
jętego przez Radę Prowincji 30 października 2018 roku ad experimentum. Po 
ponad 30 latach od zatwierdzenia „Kalendarza liturgicznego Prowincji Polskiej” 
(5 sierpnia 1987 roku) konieczna była rewizja, biorąca pod uwagę m.in. zmiany 
w „Kalendarzu liturgicznym całego Zakonu Kaznodziejskiego” czy modyfi-
kacje strukturalne Prowincji (nowe klasztory, restrukturyzacja Zakonu itd.). 
W konsekwencji zmniejszyła się liczba wspomnień obowiązkowych, jednak 
– dokładnie tak, jak to było dotychczas – każdy klasztor ma możliwość cele-
browania wspomnień dowolnych. Decyzja dotycząca tego, czy celebrować, 
czy nie, pozostaje w kompetencji przeora (liturgisty) danego klasztoru. Należy 
jednak uważać, by nie doprowadzić do sytuacji, gdy nasze liturgie będą nie-
ustannym wspominaniem świętych i błogosławionych, zwłaszcza w okresach 
szczególnych, takich jak Adwent czy Wielki Post.

W tegorocznym wydaniu „Dominikańskiego kalendarza liturgicznego” zreor-
ganizowana została część wstępna, zostały dodane komentarze przed każdym 
z okresów liturgicznych, by służyły pomocą w przygotowywaniu liturgii oraz 
„ogłoszenie świąt” (Annuntiatio festorum) do wykorzystania przy okazji uro-
czystości Objawienia Pańskiego (6  stycznia). W samym kalendarzu umiesz-
czone zostały niektóre z „okrągłych” jubileuszy (święceń czy profesji), by nie 
zapomnieć o modlitwie za siebie nawzajem. Na samym końcu znaleźć można 
pieśni, skomponowane na „Rok pokory”, w ramach przygotowania do Jubile-
uszu 800-lecia erygowania naszej Prowincji.

Na koniec niech mi będzie wolno wyrazić radość z faktu, że tegoroczny „Domini-
kański kalendarz liturgiczny” zrealizowany został w ramach Dominikańskiego 
Ośrodka Liturgicznego, który po ostatniej Kapitule Prowincjalnej stał się w peł-
ni jedną z instytucji Prowincji. Przy okazji zapraszam do korzystania ze strony 
op.liturgia.pl, gdzie na bieżąco staram się zamieszczać informacje dotyczące 
liturgicznego życia naszej Prowincji.

Dominik Jurczak OP
prowincjalny promotor liturgii

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny



28

Grudzień 2018

LM tom I
1 Sm 1, 20-22. 
24-28
1 J 3, 1-2. 21-24
Łk 2, 41-52

OKTAWA NARODZENIA PAŃSKIEGO 

I tydzień psałterza

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA (rok C) 
– kolor biały

Zgodnie z zachętą Episkopatu Polski, należy zorganizować 
odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

30

2014 † o. Mikołaj (Tadeusz) Durzyński

Niedziela

 OF.
MSZA

świąt. wł., TD
wł., Gl., Cr., Pf. o Narodz. Pańskim (3-5), w ME 1-3 
wspom. tajemnicy dnia

Okres Narodzenia Pańskiego
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Grudzień 2018 / Styczeń 2019

LM tom I
1 J 2, 18-21
J 1, 1-18

Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego – kolor biały

Za publiczne odmówienie w ostatnim dniu roku cywilnego 
hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” można uzyskać pod zwykłymi 
warunkami odpust zupełny.

31

2016 † o. Filip (Władysław) Mituła

2001 † o. Klemens (Zygmunt) Kłeczek

Poniedziałek

LM tom I
Lb 6, 22-27
Ga 4, 4-7
Łk 2, 16-21

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 
– kolor biały1

Wtorek

 OF.

MSZA

 OF.
MSZA

świąt. wł. oraz z urocz. Narodzenia Pańskiego, TD, Nieszp.
I urocz. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Kompl. niedz. I
wł., Gl., Pf. o Narodz. Pańskim (3-5), w ME 1-3 wspom. 
tajemnicy dnia 
wieczorem: Msza z urocz. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

urocz. wł., TD, Kompl. niedz. II
wł., Gl., Cr., 1 Pf. o NMP (55), w ME 1-3 wspom. tajemnicy 
dnia, urocz. błog. na początek roku (nr 3)

Światowy Dzień Pokoju – okolicznościowe orędzie papieskie

Za publiczne odmówienie w Nowy Rok hymnu „O Stworzycielu, 
Duchu, przyjdź” można uzyskać pod zwykłymi warunkami 
odpust zupełny.

Obowiązek uczestnictwa we Mszy św.

Obowiązek sprawowania przez proboszcza Mszy za parafian.

dozwolone: wspomnienie św. Sylwestra I, papieża
OF. ze wspom., Nieszp. I urocz. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,  
Kompl. niedz. I
MSZA ze wspom.
(w sposób właściwy wspomnieniom przypadającym w okresie 
uprzywilejowanym, zob. s. 190)
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Czytania w niedziele: cykl C
Liturgia Godzin: tom I
Lekcjonarz mszalny: tom I 

 Wybór Mszy

W dni powszednie od 2 stycznia można wybrać Mszę z dnia powszedniego, 
albo Mszę o świętym, którego wspomnienie przypada, albo Mszę o jakimś świę-
tym wpisanym w tym dniu w Martyrologium rzymskim.

W te dni Msze w różnych potrzebach i wotywne zasadniczo są zakazane. Jeżeli 
jednak prawdziwa potrzeba lub dobro wiernych tego wymaga, można celebro-
wać dla ludu Mszę odpowiadającą tej potrzebie lub dobru. Decyduje o tym rek-
tor kościoła albo sam celebrans.

 Liturgia Godzin

W Liturgii Godzin na dni powszednie antyfona Wezwania, hymny Godziny 
Czytań, Jutrzni i Nieszporów oraz antyfona Modlitwy w ciągu dnia są z okresu 
Narodzenia Pańskiego, odpowiednio przed i po Objawieniu Pańskim.

Okres Narodzenia Pańskiego
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Czwartek

Dzień powszedni – kolor biały3

LM tom I
1 J 2, 22-28
J 1, 19-28

LM tom I
1 J 2, 29 – 3, 6
J 1, 29-34

Wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza 
z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła – kolor biały

Pierwszy czwartek miesiąca

2
1972 † o. Paweł (Władysław) Kielar

Środa

 OF.
MSZA

 OF.
MSZA

ze wspom.
ze wspom.

z dnia powsz. okresu Narodzenia Pańskiego
wł., Pf. o Narodz. Pańskim (3-5)

Styczeń

Piątek

Dzień powszedni – kolor biały4
LM tom I
1 J 3, 7-10
J 1, 35-42

Pierwszy piątek miesiąca

1943 † o. Angelik (Jan) Matula
1967 † o. Sebastian (Adam) Młodecki

 OF.
MSZA

z dnia powsz. okresu Narodzenia Pańskiego
wł., Pf. o Narodz. Pańskim (3-5)

albo: Wspomnienie dowolne św. Zdzisławy z Lemberku (OP) 
– kolor biały
OF. ze wspom. (LG OP)
MSZA ze wspom. (Mszał OP), Pf. o Świętych

albo: Wspomnienie dowolne Najświętszego Imienia Jezus (OP) 
– kolor biały
OF. ze wspom. (LG OP)
MSZA ze wspom. (Mszał OP), Pf. o Narodz. Pańskim (3-5)
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Styczeń

LM tom I
1 J 3, 11-21
J 1, 43-51

Dzień powszedni – kolor biały

Pierwsza sobota miesiąca

5
Sobota

 OF.

MSZA

z dnia powsz. z okresu Narodzenia Pańskiego, 
Nieszp. I urocz. Objawienia Pańskiego, Kompl. niedz. I 
wł., Pf. o Narodz. Pańskim (3-5) 
wieczorem: Msza z urocz. Objawienia Pańskiego

LM tom I
Iz 60, 1-6
Ef 3, 2-3a. 5-6
Mt 2, 1-12

II tydzień psałterza
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – kolor biały

Poświęcenie kredy i kadzidła po homilii lub po Komunii – 
Obrzędy błogosławieństw, t. II

Po Ewangelii diakon lub kantor może dokonać ogłoszenia daty 
Wielkanocy i innych świąt ruchomych bieżącego roku 
(zob. s. 35 lub Niepojęta Trójco, tom I, wyd. 2014, s. 456)

6

1966 † br. Franciszek (Eliasz) Piskorz
1980 † o. Wiktor (Edmund) Konieczka

Niedziela

 OF.
MSZA

urocz. wł., TD, Kompl. niedz. II
wł., Gl., Cr., Pf. wł (6), w ME 1-3 wspom. tajemnicy dnia, 
urocz. błog. w Objawienie Pańskie (nr 4)

LM tom I
1 J 3, 22 – 4, 6
Mt 4, 12-17. 
23-25

Wspomnienie św. Rajmunda z Peñafort, prezbitera (OP) 
– kolor biały7

2002 † o. Ignacy (Piotr) Góra

Poniedziałek

 OF.
MSZA

ze wspom. (LG OP)
ze wspom. (Mszał OP), Pf. wspólna o świętych OP
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Marzec

LM tom II
Jl 2, 12-18
2 Kor 5, 20 – 6, 3
Mt 6, 1-6. 16-18

6
Środa

OKRES WIELKIEGO POSTU
IV tydzień psałterza

Środa Popielcowa – kolor fioletowy

  OF.  (LG tom II) z dnia powsz. okresu Wielkiego Postu
MSZA wł. (Mszał OP), bez aktu pokuty, błogosławieństwo 
i posypanie popiołem po homilii, uwaga: 3-4 Pf. wielkop. 
(10-11), modlitwa nad ludem (Mszał OP)

Należy stosować obrzędy podane w Mszale OP.

Środa Popielcowa jest obowiązującym dniem pokuty, który 
należy zachować w całym Kościele przez wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych (dla osób, które ukończyły 14. rok życia) 
i post (tzw. post ścisły, dla osób między 18. a 60. rokiem życia). 
Od tego obowiązku dzisiaj nie udziela się dyspensy. Nie ma 
dzisiaj natomiast obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

Podczas Mszy można dziś użyć wyłącznie 3. lub 4. prefacji 
wielkopostnej (nr 10-11).

Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski z 1985 r. rozpoczyna się 
okres przystępowania do Komunii świętej wielkanocnej 
(trwający do niedzieli Trójcy Świętej).

Okolicznościowe orędzie papieskie na Wielki Post

1950 † br. Anioł (Michał) Bryja

Święto Kolegium Filozoficzno-Teologicznego w Krakowie

Pierwszy czwartek miesiącaLM tom II
Pwt 30, 15-20
Łk 9, 22-25

Dzień powszedni – kolor fioletowy
 OF. z dnia powsz. okresu Wielkiego Postu
MSZA wł., Pf. wielkop. (8-11)7

Czwartek

dozwolone: wspomnienie świętych męczennic Perpetuy i Felicyty
OF. ze wspom.
MSZA ze wspom.
(w sposób właściwy wspomnieniom przypadającym w okresie 
uprzywilejowanym, zob. s. 57)
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Marzec

1997 † o. Juliusz (Roman) Żelazko

2005 † o. Ambroży (Kazimierz) Adamski

Za odmówienie w każdy piątek Wielkiego Postu 
po Komunii św. i przed obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego 
modlitwy "Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu…", można, 
pod zwykłymi warunkami, uzyskać odpust zupełny.

Codziennie (nie tylko w okresie Wielkiego Postu) za odprawienie 
Drogi Krzyżowej, połączone z rozważaniem męki i śmierci 
Chrystusa, przed stacjami prawnie erygowanymi, przechodząc 
(jeśli jest to możliwe) od stacji do stacji, można uzyskać, pod 
zwykłymi warunkami, odpust zupełny.

LM tom II
Iz 58, 1-9a
Mt 9, 14-15

LM tom II
Iz 58, 9b-14
Łk 5, 27-32

Dzień powszedni – kolor fioletowy

 OF. z dnia powsz. okresu Wielkiego Postu
MSZA wł., Pf. wielkop. (8-11)

Dzień powszedni – kolor fioletowy

 OF. z dnia powsz. okresu Wielkiego Postu, 
  Nieszp. i Kompl. niedz. I
MSZA wł., Pf. wielkop. (8-11)
  wieczorem: Msza z niedzieli

8

9

Piątek

Sobota

dozwolone: wspomnienie św. Jana Bożego, zakonnika
OF. ze wspom.
MSZA ze wspom.
(w sposób właściwy wspomnieniom przypadającym w okresie 
uprzywilejowanym, zob. s. 57)

dozwolone: wspomnienie św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy
OF. ze wspom. Nieszp. i Kompl. niedz. I
MSZA ze wspom.
(w sposób właściwy wspomnieniom przypadającym w okresie 
uprzywilejowanym, zob. s. 57)
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 Uroczystość Najświętszego Ciała 
 i Krwi Chrystusa

 Obowiązek uczestnictwa we Mszy

W tę uroczystość mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św.; nie ma na-
tomiast obowiązku uczestnictwa w procesji eucharystycznej. O ile celebrans 
uzna to za słuszne, wolno dziś udzielać Komunii pod dwiema Postaciami.

 Procesja eucharystyczna

W procesjach, w czasie których celebrans niesie Najświętszą Eucharystię poza 
kościół wśród uroczystych obrzędów i śpiewów, lud chrześcijański składa pu-
bliczne świadectwo swej wiary wobec Najświętszego Sakramentu.

Wypada, by procesja z Najświętszym Sakramentem odbyła się po Mszy św., 
w czasie której konsekruje się hostię do procesji. W ciągu dnia może się 
odbyć tylko jedna procesja. Procesję prowadzi kapłan, który przewodniczył 
Mszy ją poprzedzającej.

Przy drodze, którą ma przejść procesja, należy przygotować cztery ołtarze. Na 
tych ołtarzach nie należy umieszczać wizerunków Świętych, lecz przyozdobić 
je symbolami eucharystycznymi i umieścić na nich okazały tron z korporałem 
do wystawienia Najśw. Sakramentu oraz lichtarze ze świecami zasłoniętymi 
od wiatru.

Hymn Ciebie, Boga, wysławiamy śpiewa się po procesji w kościele. Podczas 
końcowych zwrotek kapłan okadza Najświętszy Sakrament, następnie śpiewa 
modlitwę dziękczynną i udziela wiernym błogosławieństwa.

 Odpust zupełny

Dzisiaj za udział w uroczystym śpiewie Przed tak wielkim Sakramentem można 
uzyskać odpust zupełny. Można go uzyskać także, pod zwykłymi warunkami, 
za udział w uroczystej procesji eucharystycznej prowadzonej w kościele czy 
poza nim.
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LM tom III
Rdz 14, 18-20
1 Kor 11, 23-26
dowolnie sekwencja
Łk 9, 11b-17

20
Czwartek

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 
– kolor biały
 OF. urocz. wł., TD, Kompl. niedz. II
MSZA wł., Gl., Cr., Pf. o Najśw. Eucharystii (46-47)

Obowiązek uczestnictwa we Mszy św., udział w procesji jest 
fakultatywny. Za udział w uroczystej procesji eucharystycznej 
prowadzonej w kościele czy poza nim można, pod zwykłymi 
warunkami, uzyskać odpust zupełny.

Obowiązek sprawowania przez proboszcza Mszy za parafian

LM tom III
2 Kor 11, 18. 
21b-30
Mt 6, 19-23

21
Piątek

Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika – kolor biały

 OF. ze wspom.
MSZA ze wspom.

1934 † br. Marek (Władysław) Jakóbik
2005 † br. Wilhelm (Stanisław) Paściak

LM tom III
2 Kor 12, 1-10
Mt 6, 24-34

22
Sobota

Dzień powszedni – kolor zielony
 OF. z dnia powsz., Nieszp. i Kompl. niedz. I
MSZA z dnia powsz.
  wieczorem: Msza z niedzieli

albo: Wspomnienie dowolne św. Paulina z Noli, biskupa – kolor biały
OF. ze wspom., Nieszp. i Kompl. niedz. I
MSZA ze wspom.

albo: Wspomnienie dowolne świętych męczenników Jana Fishera, 
biskupa, i Tomasza More'a – kolor czerwony
OF. ze wspom., Nieszp. i Kompl. niedz. I
MSZA ze wspom.

albo: Wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny – kolor biały
OF. ze wspólnych o NMP w sobotę, Nieszp. i Kompl. niedz. I
MSZA wspólna o NMP (MR 5"-9"), Pf. o NMP (55-58) 
lub wspólna o NMP z Mszału Maryjnego (nr 19-46), Pf. wł.

Czerwiec
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Msza w dzień:
LM tom IV
Za 12, 10-11; 13, 1
Ga 3, 26-29
Łk 9, 18-24

23
Niedziela

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – kolor zielony

 OF. niedz., TD, Nieszp. I urocz. narodzenia św. Jana Chrzciciela,
  Kompl. niedz. I

MSZA W DZIEŃ: wł., Gl., Cr., Pf. niedz. (28-35)

WIECZORNA MSZA WIGILIJNA: wł., Gl., Cr., Pf. wł. (64), 
w ME 1-3 wspom. tajemnicy dnia
CZYTANIA LM tom VI: Jr 1, 4-10; 1 P 1, 8-12; Łk 1, 5-17

LM tom VI
Iz 49, 1-6
Dz 13, 22-26
Łk 1, 57-66. 80

24
Poniedziałek

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 
– kolor biały

We Wrocławiu: UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA 
CHRZCICIELA, głównego patrona archidiecezji – kolor biały

 OF. urocz. wł., TD, Kompl. niedz. II
MSZA wł., Gl., Cr., Pf. wł. (64), w ME 1-3 wspom. tajemnicy dnia

1934 † br. Alfons (Jan) Radwan
2008 † br. Jan (Edward) Dobek

LM tom IV
Rdz 13, 2. 5-18
Mt 7, 6. 12-14

25
Wtorek

Dzień powszedni – kolor zielony

 OF. z dnia powsz.
MSZA z dnia powsz.

1995 † o. Augustyn (Aleksander) Uchański

W Poznaniu: Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny 
Świętogórskiej z Gostynia – kolor biały
OF. ze wspom.
MSZA ze wspom.

W Gdańsku: Wspomnienie dowolne bł. Doroty z Mątów – kolor biały
OF. ze wspom.
MSZA ze wspom.

Czerwiec
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1948 † br. Marian (Tomasz) Oronowicz

1964 † o. Anioł (Andrzej) Siwek
1975 † o. Teofil (Andrzej) Szczurecki

LM tom IV
Rdz 15, 1-12. 
17-18
Mt 7, 15-20

LM tom IV
Rdz 16, 1-12. 
15-16
Mt 7, 21-29

26

27

Środa

Czwartek

Dzień powszedni – kolor zielony
 OF. z dnia powsz.
MSZA z dnia powsz.

Dzień powszedni – kolor zielony
 OF. z dnia powsz., Nieszp. I urocz. Najświętszego Serca Pana  
  Jezusa, Kompl. niedz. I
MSZA z dnia powsz.
  wieczorem: Msza z urocz. Najśw. Serca Pana Jezusa

albo: Wspomnienie dowolne św. Zygmunta Gorazdowskiego, 
prezbitera – kolor biały 
OF. ze wspom. (Dodatek do LG 2017)
MSZA ze wspom. (MR wyd. 2009)

albo: Wspomnienie dowolne św. Cyryla Aleksandryjskiego, 
biskupa i doktora Kościoła – kolor biały 
OF. ze wspom., Nieszp. I urocz. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
Kompl. niedz. I
MSZA ze wspom.
wieczorem: Msza z urocz. Najśw. Serca Pana Jezusa

LM tom III (!)
s. 491
Ez 34, 11-16
Rz 5, 5b-11
Łk 15, 3-7

28
Piątek

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 
– kolor biały

 OF. urocz. wł., TD, Nieszp. II urocz. Najświętszego Serca Pana 
  Jezusa, Kompl. niedz. II
MSZA wł., Gl., Cr., Pf. wł. (48)
  wieczorem: Msza z urocz. Najśw. Serca Pana Jezusa

Z racji uroczystości nie obowiązuje dziś wstrzemięźliwość 
od spożywania pokarmów mięsnych (KPK kan. 1251).

Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów

Za publiczne odmówienie w tę uroczystość aktu wynagradza-
jącego "O Jezu Najsłodszy…" można, pod zwykłymi warunkami, 
uzyskać odpust zupełny.

Czerwiec


