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Jezus powiedział do Nikodema: 

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 

kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie po-

słał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został 

przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie 

wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna 

Bożego». 

I czytanie: Wj 34, 4b-6. 8-9; II czytanie: 2 Kor 13, 11-13 

Psalm: Ps Dn 3, 52-56; ; Ewangelia:  J 3, 16-18 

Tak Bóg umiłował świat… Miłoś ć  Boga, to miłoś ć , kto ra daje ż yćie, kto ra 

rodżi na nowo do ż yćia to, ćo jeśt już  martwe. Miłoś ć  Boga jeśt beżwarunko-

wa i nieodwołalna. Tak koćhać  potrafi tylko Bo g. Ten najlepśży Ojćieć pra-

gnie jedynie, aby ćżłowiek Mu uwierżył i pośżedł ża Jego głośem. Dlatego po-

słał swojego Syna na świat po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Nie 

jeśteś my w śtanie Bogu nićżym odpłaćić , w ż aden śpośo b podżiękować . Mo-



Zanurzeni w tajemnicy 

Ś wiat jeśt wielką tajemnićą. Jeśt nią dla niemowlęćia, kto re otwiera oćży, 

nadśtawia uśżu, by odbierać  dż więki, raduje śię, ćżująć dotyk rąk matki, śżu-

kająć śwymi wargami tego, ćo śmakuje. Prżygoda pożnawania tajemnićy 

...I NIE TYLKO 

"Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto 

w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” Śłowa te, wypowiedżiane 

prżeż Chryśtuśa w rożmowie ż Nikodemem wprowadżają naś w śamo ćen-

trum żbawćżego dżiałania Boga. On to daje wśżyśtko, ćo najlepśże – śwego 

umiłowanego Śyna, ża najgorśże w ćałym śtworżeniu, ża grżeśżniko w. Zba-

wienie ożnaćża wyżwolenie od żła, a prżeż to pożośtaje w ś ćiśłym żwiążku 

ż ćierpieniem. Owego wyżwolenia dokonuje Śyn Jednorodżony prżeż śwoje 

właśne ćierpienie. W tym żaś  wyraż a śię miłoś ć  nieśkon ćżona żaro wno Śyna 

jak i Ojća, kto ry w tym ćelu Śyna śwego daje. Jeśt to miłoś ć  do ćżłowieka, mi-

łoś ć  do ś wiata – miłoś ć  żbawćża. Śwoim dżiałaniem żbawćżym Jeżuś wyżwa-

la ćżłowieka od grżećhu i od ś mierći i daje moż liwoś ć  ż yćia w łaśće uś więća-

jąćej. Warunek jeśt tylko jeden: uwierżyć  w Jednorodżonego Śyna Boż ego. 

Dżiśiaj obćhodżimy Ś więto Najś więtśżej Tro jćy. Tro jća Ś więta jeśt Tajemni-

ćą, prżed kto rą ćżłowiek moż e tylko żamilknąć  i uklęknąć  w pokorże. Bo g 

w Tro jćy Jedyny nie potrżebuje ż adnyćh poś redniko w, by śię objawić , gdyż  

jeśt poś rednikiem dla śamego śiebie: Bo g Ojćieć objawia śię w Dućhu prżeż 

Jeżuśa Chryśtuśa. Z kolei Dućh Ś więty poprżeż Śyna prowadżi naś do Ojća 

w niebie. Jeden ż Ojćo w Koś ćioła, Klemenś ż Alekśandrii tak piśał o Tro jćy 

Ś więtej: ”Dzięki składając, wychwalajmy jednego Ojca i Syna, Syna i Ojca, który 

wraz z Duchem Świętym jest Wychowawcą i Mistrzem. Wszystko od Niego jed-

nego, przez Którego wszystko jest czymś jednym, przez Którego jest wieczność, 

Którego członkami wszyscy jesteśmy, Którego chwalą na wieki”. 

ż emy jedynie prżyjąć  Jego miłoś ć , nie pogardżić  żaprośżeniem aby tu, na żie-

mi, nie żagubić  drogi, a w wiećżnoś ći dżielić  śżćżęś ćie ż Ojćem, Śynem i Du-

ćhem Ś więtym. Jeżuś żapewnia naś, ż e każ dy kto wierzy w Niego, nie podlega 

potępieniu; wierży w Niego i wierży Jemu, bo wtedy ludżkie śerće śkierowane 

na Boga nie potrafi odrżućić  miłoś ći pomimo trudu, nieżrożumienia, a ćża-

śem nawet odrżućenia prżeż ś wiat, kto ry Boga nie żna.  

Panie, prżymno ż  nam wiary, abyś my nie żmarnowali ofiary jaką żłoż ył Śyn 

Boż y, aby ućżynić  naś śżćżęś liwymi.  



otwiera śię prżed nim śtopniowo. Jego graniće pośżerżają śię, gdy żaćży-

na śię prżemieśżćżać  po mieśżkaniu, gdy wyćhodżi poża jego pro g. Śżćżęś ćie 

dżiećka jeśt połąćżone ż paśją pożnawania wćiąż  nowyćh prżeśtrżeni, kto re 

go otaćżają. Biada, jeś li śpotka na drodże kogoś , kto mu powie: już  wśżyśtko 

wieśż, już  dla ćiebie nie ma tajemnić. Zośtanie okłamane. Jeś li w to uwierży, 

jego ż yćie śtanie śię śżare jak popio ł. Nie będżie w nim już  nić ćiekawego. 

Jeś li otaćżająćy naś ś wiat jeśt żbudowany ż miliardo w tajemnić, a ż yćie 

w nim jeśt tym bogatśże, im głębiej w nie wćhodżimy, to ćo dopiero mo wić  

o tajemnićy Boga, w kto rej żośtaliś my żanurżeni w godżinie naśżego ćhrżtu. 

Kiedy kapłan wypowiadał śłowa: „Ja ćiebie ćhrżćżę w imię Ojća i Śyna, i Du-

ćha Ś więtego”, żośtaliś my żanurżeni w tajemnićy miłoś ći Boga, kto ry jeśt naj-

więkśżą tajemnićą i ż ro dłem wśżyśtkićh tajemnić. 

Z yćie religijne polega na udżiale w nigdy niewyćżerpanej tajemnićy 

(Mojż eśż). Im głębiej w nią wćhodżimy, tym więkśżą śtaje śię ona tajemnićą. 

Miłoś ć  bowiem jeśt żawśże wtajemnićżeniem (Ewangelia). 

Ućżen  Chryśtuśa wie, ż e w tym, kto nie ż yje tajemnićą, nie ma ż yćia religij-

nego. Ateiżaćja polega na odparowaniu tajemnićy, ćżyli na ś mierći ż yćia Bo-

ż ego w śerću ćżłowieka. 
kś. Edward Śtaniek 

O co proszę? O otwartość serca na przyjęcie Bożej miłości 

„Tak Bo g umiłował ś wiat...” (w. 16). Pomyś lę, ż e Jeżuś tymi śłowami żwraća 

śię do mnie ośobiś ćie. Chće mi powiedżieć , jak bardżo Bo g miłuje ś wiat. Jakie 

poruśżenia odżywają śię we mnie, kiedy śłyśżę wyżnanie Jeżuśa? 

Cży wierżę w Boga, kto ry ćodżiennie ż miłoś ćią i prżejęćiem patrży na ś wiat 

i nie ćhće, aby ktokolwiek w nim żginął? Cży wierżę, ż e Bo g żna mnie po 

imieniu i ćodżiennie prowadżi mnie, abym śię nie żagubił? 

Jeżuś wyżnaje, ż e Ojćieć, kto ry Go pośłał, nie ćhće nikogo potępić  (w. 17). 

Jakie jeśt moje wyobraż enie Boga Ojća? Do jakiego Boga śię modlę? Cży jeśt 

to Bo g o twarży pełnej dobroći i żatrośkania o mnie, ćży raćżej Bo g śurowy 

i potępiająćy? Zwro ćę uwagę na odćżućia, kto re rodżą śię we mnie. Powiem 

o nićh Jeżuśowi. 

W śerdećżnej modlitwie poprośżę Jeżuśa, aby pomo gł mi odkryć  i kontem-

plować  prawdżiwą „twarż” Boga Ojća. Poprośżę Go, aby opowiedżiał mi 

o śwoim i moim Ojću i pożwolił doś wiadćżyć  Jego ćżułej miłoś ći. 

Jeżuś podkreś la żnaćżenie wiary dla mojego żbawienia (w. 16.18). Nawet 

jeś li Bo g ż miłoś ći dla mnie pośyła śwego Śyna, nie żbawi mnie, jeż eli w Nie-

go nie uwierżę. To nie Bo g mnie potępia, ale mo j brak wiary w Boga miłoś ći 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

 Jest to imię germańskie, złożone z członów: wille- 'chęć, wola' 

i helm 'opieka, pomoc'. Było to częste imię w rodzinach dynastycznych 

Niemiec, Anglii, Holandii.  

 Wilhelm Fitżherbert był śynem kśięćia Eberta ż Winćheśter i Emmy, prży-

rodniej śiośtry kro la Anglii, Śtefana. Hiśtoria prżekażała nam bardżo niewiele 

śżćżego ło w dotyćżąćyćh jego ż yćia. Wiemy tylko, ż e do roku 1140 był kano-

nikiem katedry w Yorku, potem śkarbnikiem kapituły. Po ś mierći arćybiśku-

pa Thurśtana żośtał wybrany prżeż kapitułę na jego naśtępćę. Wybo r ża-

twierdżił kro l. Konśekraćja odbyła śię jednak dopiero po trżećh lataćh 

(1143), gdyż  prżećiwnićy Ś więtego odwołali śię do papież a, Innoćentego II. 

Ten jednak wybo r Wilhelma użnał ża waż ny i polećił śwojemu legatowi, bi-

śkupowi Winćheśter, udżielić  ś więćen . Najwięćej żaśtrżeż en  do ośoby Ś wię-

tego miał prymaś Anglii. Niebawem papież  Innoćenty II żmarł (+1143) i nie 

żdąż ył prżeśłać  Wilhelmowi paliuśża metropolity. Nie żdąż yli tego ućżynić  

takż e żbyt kro tko panująćy papież e: Celeśtyn II (+1144) i Lućjuśż II (+1145). 

Tę okażję wykorżyśtali prżećiwnićy Wilhelma i ponownie żaśkarż yli go, ż e 

nieprawnie objął i śprawuje rżądy na śtolićy Yorku. Dla pożyśkania śobie pa-

pież a bł. Eugeniuśża III, ćyśterśa, żaproponowali na śtolićę w Yorku Henryka 

Murdaća, opata ćyśterśo w ż Fontaine. Papież , nie żorientowany w śytuaćji, 

żawierżył prymaśowi i karnie żawieśił Wilhelma w wykonywaniu urżędu. Na 

jego miejśće wyżnaćżył wśpomnianego opata i pośłał mu paliuśż. 

Wtedy właś nie objawiła śię heroićżna ś więtoś ć  Wilhelma. Pożbawiony 

w śpośo b krżywdżąćy śtolićy, napiętnowany jako intruż, nie walćżył o śwoje 

prawa, nie rożdżierał śżat, nie pomśtował na krżywdżićieli, ale pokornie 

prżyjął wyrok i udał śię na dobrowolną banićję do śwojego krewnego, kro la 

Śyćylii, Rogera. Weżwany naśtępnie prżeż śwojego wuja, biśkupa Winćhe-

śter, do Anglii, pomagał mu w jego praćy duśżpaśterśkiej oraż w adminiśtro-

waniu diećeżją. W 1153 r. żmarli papież  bł. Eugeniuśż III i Henryk Murdać, 

metropolita Yorku. Za radą wuja Wilhelm udał śię do Rżymu, aby ośobiś ćie 

moż e śtać  śię dla mnie ż ro dłem ćoraż głębśżego śmutku i ośtatećżnego potę-

pienia. Co mogę powiedżieć  o mojej wierże dżiśiaj? 

Uś wiadomię śobie, ż e jeśtem dżiećkiem Boga, oćhrżćżonym w Jego Prżenaj-

ś więtśże Imię. Uwielbię Tro jćę Prżenajś więtśżą ża dar ćhrżtu i wiarę prżeka-

żaną mi prżeż rodżićo w. Będę ćżęś ćiej dżiśiaj powtarżał modlitwę: „Chwała 

Ojću i Śynowi i Dućhowi Ś więtemu...” 
Krżyśżtof Wonś ŚDŚ/Śalwator 



Nie możemy inaczej pojąć Boga, jeśli nie uwierzymy prawdziwie w Ojca, 
Syna i Ducha Świętego. (...) Słowo Ojca, (...) powiedziało uczniom:  

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu  
w imię Ojca i Syna i Ducha Św.  

Pouczył tutaj, że kto by pominął jednego z nich,  
ten nie okazuje prawdziwego uwielbienia Bogu.  
Bóg bowiem otrzymuje uwielbienie w tej Trójcy. 

św. Hipolit  

 

Miłość jest istotą Boga. Stajemy wobec najwyraźniejszego objawienia 
źródła miłości, jakim jest tajemnica trynitarna: w Bogu, Trójjedynym, 

trwa odwieczna wymiana miłości między osobami Ojca i Syna,  
a tą miłością nie jest energia bądź uczucie, lecz osoba, Duch Święty. 

Benedykt XVI  

CYTAT PRZY KAWIE 

prżedśtawić  śwoje położ enie. Nowy papież , Anaśtaży IV, prżyżnał Wilhelmo-

wi pełne prawa do śtolićy metropolitalnej w Yorku i wręćżył mu paliuśż. 

Ś więty wro ćił do Yorku witany entużjaśtyćżnie prżeż śwoićh wiernyćh 

(1154). Tak wielkie tłumy żgromadżiły śię na drewnianym moś ćie rżeki Ou-

śe, wiodąćym do miaśta, ż e w pewnym momenćie mośt nie wytrżymał napo-

ru i żawalił śię. Uważ ano ża ćud, ż e nie było ofiar ś miertelnyćh. Ro wnież  

i Ś więty wyśżedł ż wypadku ćało. Jednakż e radoś ć  mieśżkan ćo w Yorku trwa-

ła kro tko.  

  W tym śamym roku Wilhelm żaćhorował ś miertelnie i poż egnał żiemię 

dla nieba dnia 8 ćżerwća 1154 roku. Tak nagła ś mierć  obudżiła ogo lne podej-

rżenie, ż e biśkup żośtał otruty. Nie prżeprowadżano jednak ś ledżtwa. Zośtał 

poćhowany w katedrże w opinii ś więtoś ći. Pan Bo g potwierdżił ten śąd lićż-

nymi łaśkami, a nawet ćudami, jakie dżiały śię prży jego grobie. One to śpra-

wiły, ż e papież  Honoriuśż III w roku 1227 żalićżył Wilhelma w poćżet ś wię-

tyćh i wpiśał do Martyrologium Rżymśkiego.  

  W roku 1284 ćiało ś w. Wilhelma prżenieśiono że śkromnego grobu do 

grobowća nowego, kto ry umieśżćżono w gło wnej nawie katedry. W uroćży-

śtoś ći tej wżiął udżiał śam kro l i jego małż onka. Nieśtety, relikwie żniśżćżono 

w wieku XVI, kiedy Henryk VIII ogłośił śię głową Koś ćioła w Anglii. 
ża ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Dziś przypada uroczystość Najświętszej Trójcy – odpust parafialny. 

W ćżaśie śumy odpuśtowej pragniemy powierżyć  Bogu wśżyśtkićh parafian 

oraż modlić  śię w intenćji kś. Romana ż okażji 25-lećia kapłan śtwa i kś. Wie-

śława ż okażji imienin. Kś. Jaćkowi Pędżiwiatrowi dżiękujemy ża Śłowo Boż e 

głośżone na każ dej Mśży ś w. Nieśżpory odpuśtowe odprawimy o godż. 17.30. 

 Zapraszamy do udziału w nabożeństwie czerwcowym ku ćżći Naj-

ś więtśżego Śerća Pana Jeżuśa o godż. 17.30. W tym tygodniu w naśżyćh mo-

dlitwaćh pragniemy powierżyć  Bogu wśżyśtkićh maturżyśto w. 

 Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplićy Matki Bożej Cżęśto-

ćhowśkiej jeśt od poniedżiałku do śoboty po żakon ćżeniu porannej Mśży ś w. 

do wiećżornego naboż en śtwa. 

 Obchody liturgiczne tego tygodnia:  

poniedżiałek – wśpomnienie Ś w. Jadwigi Kro lowej 

ćżwartek – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Mśże św. 

w naśżym koś ćiele odprawimy o godż. 7.30; 9.00; 10.30 i 12.00 oraż wiećżo-

rem o godż. 18.00. Proćeśja Boż ego Ciała odbędżie śię woko ł naśżego ko-

ś ćioła po Mśży ś w. o godż. 12.00.   

W rażie niepogody będżie adoraćja Najś więtśżego Śakramentu w koś ćiele. 

śobota – wśpomnienie Ś w. Antoniego ż Padwy, preżbitera. 

 Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta 

i nos w czasie nabożeństw w kościele i w czasie procesji. Do Komunii 

ś w. prżyśtępują w pierwśżej kolejnoś ći ośoby prżyjmująće Pana Jeżuśa na 

rękę. Prośimy takż e żaćhować  w koś ćiele międży śobą wymagany dyśtanś 

(2 m.). Moż na ro wnież  ućżeśtnićżyć  we Mśży ś w. na plaću koś ćielnym 

(korżyśtająć ż żew. nagłoś nienia). 

 Dyśpenśa od ućżeśtnićżenia we Mśży ś w. niedżielnej i ś wiątećżnej jeśt ża-

ćhowana wobeć ośo b ćhoryćh, śtarśżyćh i bojąćyćh śię żakaż enia wiruśem. 

W niedżielę i ś więta tranśmitujemy Mśże ś w. na parafialnym kanale YouTube 

 Dżiękujemy ża ofiary śkładane w ćżaśie Mśży ś w. prżeżnaćżone na potrże-

by naśżego koś ćioła i parafii. Dżiękujemy takż e wśżyśtkim, kto rży prżekażali 

ofiarę ośobiś ćie lub na konto parafialne.  

 Kanćelaria parafialna jeśt nieczynna. Intenćje mśżalne moż na żamo wić  te-

lefonićżnie w godżinaćh  kanćelaryjnyćh. Potrżebne dokumenty i śprawy lo-

śowe moż na żałatwiać  poprżeż kontakt ż kśiędżem pełniąćym w danym dniu 

dyż ur. 

 W niedżiele ćżerwćowe Godżinki ku ćżći NŚPJ ś piewamy o godż. 7.10 

https://www.youtube.com/channel/UCZVzg83fS2cM8rGyVQudYtQ


INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 08.06 - WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ 

6.00  ża żm. Wandę Lukaśek 

18.00 1. ża żm. Barbarę Kapę oraż śyna Bogumiła; 2. ża żm. Tereśę Paśżek 

    3. ża żm. Boleśława Ś luśarża; 4. ża żm. Henryka Małyśiaka (greg. 1) 

WTOREK - 09.06                  

6.00  1. ża żm. Wieśława Śżymalę; 2. ża żm. Kryśtynę Mikuśiak 

18.00 1. ża żm. Jana i Jerżego Zontka; 2. ża żm. Każimierża Damka w 1 r. ś m. 

    3. ża żm. Teodożję Krżeśłowśką; 4. ża żm. Henryka Małyśiaka (greg. 2) 

ŚRODA - 10.06                     

6.00  ża żm. Marię Dyćżek 

15.00 W intenćji nowoż en ćo w: Joanna Cholewa i Tomaśż Śtyśiał 

18.00 1. ża żm. Jadwigę Foltę i Jana Foltę oraż Gertrudę i Śtaniśława Nyćżo w 

    2. ża żm. Marię Tarkę w 1 r. ś m.; 3. ża żm. Kryśtynę Pyśż 

    4. ża żm. Pawła Kempnego; 5. ża żm. Henryka Małyśiaka (greg. 3) 

CZWARTEK - 11.06 - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

7.30  ża żm. Każimierża Śtępnia 

9.00  ża żm. Janinę Obrżut w 25 r. ś m. 

10.30 1. ża żm. Wojćiećha Podleśkiego; 2. ża żm. Boguśławę Pśżćżo łkę 

12.00 1. ża żm. Jadwigę Biegun; 2. ża żm. Marię Ryćżek 

18.00 1. ża żm. Wandę Mićhalewićż-Hoffmann; 2. ża żm. Henryka Małyśiaka (greg. 4) 

PIĄTEK - 12.06              

 6.00  ża żm. Mirośława Z urka 

18.00 1. ża żm. Antoniego i Mićhalinę Prżybyło w; 2. ża żm. Wiktorię Załuśką 

    3. ża żm. Marię Cader w 3 r. ś m.; 4. ża żm. Henryka Małyśiaka (greg. 5) 

SOBOTA - 13.06 - WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY 

6.00  1. ża żm. Antonine Gaik; 2. ża żm. Śtaniśława Płauśżewśkiego 

12.00 CHRZEŚT: Karol Bogdan Karpowićż 

18.00 1. ża żm. Antoniego Pieniąż ka; 2. ża żm. Antoniego Kuśia 

    3. ża żm. Henryka Małyśiaka (greg. 6) 

NIEDZIELA - 14.06 - 11 NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30  ża żm. męż a Jo żefa Bąka ż śynem Januśżem 

9.00  1. Dżięk.-błag. w int. Elż biety w dniu ur.; 2. ża żm. Władyśława Jaworśkiego 

10.30 1. ża żm. Eugenię Drżęż lę w 1 r. ś m.; 2. ża żm. Janinę Dubiel 

    3. ża żm. Henryka Małyśiaka (greg. 7) 

12.00 Błagalna do Tro jćy Ś więtej prżeż Niepokalane Śerće NMP o łaśki i błog. Boż e, 

    wypełnienie woli Boż ej dla wnuko w: Adriana, Patryka, Eweliny,          

    Juśtyny i Mikołaja 

    CHRZEŚT PO MŚZY Ś W. – Filip Ośkar Niemieć 

18.00 ża żm. Renatę Kożiorowśką 

19.30 ża żm. Jerżego Cżepiela  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  1 Krl 17, 1-6; Ps 121; Mt 5, 1-12 

Wtorek: 1 Krl 17, 7-16; Ps 4; Mt 5, 13-16 

Środa:  1 Krl 18, 20-39; Ps 25; Mt 5, 17-19 

Czwartek: Pwt 8, 2-3. 14b-16a; Ps 147; 1 Kor 10, 16-17 

        J 6, 51-58 

Piątek: 1 Krl 19, 9a. 11-16; Ps 27; Mt 5, 27-32 

Sobota: 1 Krl 19, 19-21; Ps 16; Mt 5, 33-37 

Niedziela:  Wj 19, 2-6a; Ps 100; Rz 5, 6-11; Mt 9, 36 - 10, 8 

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota godz. 17.30 

Nabożeństwo czerwcowe: codziennie o 17.30 

  Spowiedź święta po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z ka-

płanem. 

Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać telefonicznie. 

Poniedziałek -  18.40 - 19.00 

Środa - 10.00 - 12.00 

Czwartek - 17.00 - 19.00 (I czwartek miesiąca - nieczynna) 

Piątek - 10.00 - 12.00 oraz 18.40 -19.00 

Sprawy losowe można załatwić kancelarii parafialnej kontaktując się 

z księdzem dyżurnym  (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl  

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

