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Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: 

«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły 

swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsąd-

nych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oli-

wy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczy-

niach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. 

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na 

spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. 

A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze 

lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystar-

czyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. 

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły 

z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe 

panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: 

„Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. 

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».  

I czytanie: Mdr 6, 12-16; Ps 63 

II czytanie: 1 Tes 4, 13-18; Ewangelia:  Mt 25, 1-13 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Przypowieś ć  o pannaćh mądryćh i głupićh, jaką dośtajemy w dziśiejśzej 

Ewangelii, jaśno ukazuje nam ćel naśzej ziemśkiej wędro wki. Jeśt to śpotka-

nie z Chryśtuśem-Oblubien ćem. W przypowieś ći widzimy, z e wśzyśtkie pan-

ny, w przedłuz ająćym śię oćzekiwaniu na Oblubien ća, pośnęły. Panny mądre, 

nagle zbudzone, śą gotowe przyjąć  Go z płonąćą lampą. Natomiaśt panny głu-

pie zdają śobie śprawę, z e nie mają zapaśu oliwy, gdy juz  jeśt za po z no na jej 

zdobyćie. Oliwa w tej perykopie śymbolizuje miłoś ć . Jednak nie jeśt to miłoś ć  

Boga do naś, bo tej nigdy nie zabraknie. Jeśt to naśza odpowiedz  na Jego mi-

łoś ć . Tej „oliwy” nie moz na kupić  ani poz yćzyć . W naśzej ośobiśtej odpowie-

dzi na miłoś ć  Boga nikt nie moz e naś zaśtąpić . Naśza przyśzłoś ć  w wiećznoś ći 

zalez y od naś i od tego, jak wykorzyśtamy ćzaś dany nam tu i teraz. Po ki ćo 

drzwi na ućztę weśelną śą otwarte. Jeśzćze mamy ćzaś, by koćhać , przeba-

ćzać , nawraćać  śię, zmieniać  śwoje z yćie. Gotowoś ć  przyjęćia zbawienia jeśt 

ośobiśtą odpowiedzialnoś ćią kaz dego ćzłowieka przed ś mierćią. Jeś li Boga 

zawśze śtawiamy na pierwśzym miejśću, a wiara to rzećzywiśtoś ć , kto ra 

przenika ćałe naśze z yćie, to napełniamy naśze śerća „oliwą” Boz ej miłoś ći. 

Roztropnoś ć  to ćnota bardzo bliśko związana z mądroś ćią. Pomaga nam 

ona podjąć  właś ćiwą dećyzję, wybrać  śpośo b działania, rozwaz yć  moz liwo-

ś ći. Jeśt to iśtotne zwłaśzćza, gdy ćhodzi o rzećzy waz ne, mająće wpływ na 

naśze przyśzłe z yćie i powodująće ponieśienie konśekwenćji za nierozwaz ne 

i nieprzemyś lane dećyzje. Patrząć na dziśiejśzy ś wiat śpotykamy śię z wielo-

ma śytuaćjami, w kto ryćh ludzkie zaćhowania budzą wątpliwoś ći, a podej-

mowane dećyzje śą oparte na emoćjaćh i ćhwilowyćh oćzekiwaniaćh. W dzi-

śiejśzej Ewangelii Jezuś zwraća uwagę na to, z e naśze wybory mają śwoje 

konśekwenćje, kto ryćh ćzaśem nie da śię uniknąć , a prowadzą do nieprzewi-

dzianyćh i niećhćianyćh śkutko w. Roztropnoś ć  podpowiada, z e im waz niej-

śza jeśt to dziedzina naśzego z yćia, tym bardziej brzemienne nieśie ze śobą 

naśtępśtwa. W tym liśtopadowym ćzaśie zadumy i reflekśji nad przemija-

niem, Jezuś śkłania naś do zaśtanowienia śię nad tym, ćo iśtotne, ćo warte 

aby o to walćzyć , aby tego śtrzeć, aby temu poś więćić  zdrowie i śiły.  

My, ćhrześ ćijanie, wiemy, z e ćelem naśzego z yćia jeśt wiećzne śzćzęś ćie 

w Kro leśtwie Chryśtuśowym. Temu powinniś my poś więćać  śwo j ćzaś i ćzu-

wać , aby nie przegapić  nadćhodząćego Pana. 

Dlatego Jezuś napomina: Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.  



...I NIE TYLKO 

Czy jestem przygotowany? 

Spro bujmy najpierw naś wietlić  o wćześne zwyćzaje weśelne. Choć  nie do 

kon ća wiemy, jak mogła wyglądać  taka ćeremonia, moz emy przypuśzćzać , z e 

pan młody przyćhodził po pannę młodą, po ćzym razem z druhnami udawali 

śię do domu jego rodzićo w, gdzie odbywała śię ućzta, kto ra trwała do śied-

miu dni. Cała uroćzyśtoś ć  zaćzynała śię wiećzorem, śtąd tez  potrzebne były 

lampy. Było tez  zwyćzajem, z e pan młody śię opo z niał, z e nie był punktualny, 

z e trzeba było na niego ćzekać . Jeś li ćhodzi o lampy, to nie wiemy dokładnie, 

ćzy ćhodzi o lampki oliwne znane z okreśu herodian śkiego, kto re nie śą zbyt 

wielkie, mają wkładany knot, kto ry zalewa śię oliwą, i kto re oćzywiś ćie mogą 

śię wypalić , ćzy tez  ćhodzi raćzej o poćhodnie. To drugie jeśt bardziej praw-

dopodobne, poniewaz  z poćhodniami łatwiej iś ć  w poćhodzie. Dlaćzego pan-

ny potrzebują oliwy do poćhodni? Dlatego, z e śą to kawałki drewna opatulo-

ne śzmatami, kto re naśąćza śię oliwą, by śzmaty mogły śię palić . Niekto rzy 

twierdzą, z e takie poćhodnie palą śię około piętnaśtu minut, potem trzeba 

drewno ponownie okręćić  śzmatami i naśąćzyć  je oliwą, dlatego tez  tej oliwy 

troćhę było trzeba. To jeśt najbardziej ogo lny kontekśt. 

Z punktu widzenia ćzyśto ludzkiego dziwimy śię, dlaćzego panny roztrop-

ne (mądre) nie ćhćiały pomo ć tym nierozśądnym (głupim). Moz e 

w polećeniu: „Idz ćie śobie gdzieś  kupić  teraz, o po łnoćy” tkwi ironia, moz e to 

taki z art? Ale śkoro nieprzygotowane panny rzećzywiś ćie pośzły i kupiły oli-

wę, to moz e jednak wśkazo wka ta podyktowana była prawdziwą trośką. 

„Wiećie ćo, jez eli śię podzielimy, to i nam, i wam nie wyśtarćzy. Wtedy 

w ogo le juz  będzie do nićzego ta ćała śprawa związana z byćiem druhną, 

z oś wietlaniem ćałego poćhodu. Dlatego z eby nie zepśuć  uroćzyśtoś ći, idz ćie, 

moz e zdąz yćie”. Reakćję mądryćh panien trzeba raćzej rozumieć  w takim 

właś nie śenśie: nawet jez eli nieroztropne nie zdąz ą wro ćić  z oliwą, to te, kto -

re były gotowe, będą mogły jakoś  ten orśzak uś wietnić . Przećiez  nie wiedzia-

ły, kiedy oblubienieć przyjdzie, nie były tego pewne, więć wygląda na to, z e 

Pan Jezuś kon ćzy przypowieś ć  śłowami: ”Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia 

ani godziny”. Nie śą to śłowa, kto re mają naś prześtraśzyć , ale pobudzić  do 

odpowiedzialnoś ći za śwoje z yćie, śkłonić  do nawro ćenia od głupoty do mą-

droś ći.  

Panie! Kaz dy dzien , jaki mi dajeśz, jeśt zaprośzeniem do budowania Two-

jego kro leśtwa. Pomo z  mi, prośzę, wykorzyśtać  ten ćzaś zgodnie z Twoją wo-

lą. Amen!  



ićh rada to nie wyraz egoizmu, lećz trośki. „Jez eli wam damy, to ćała uroćzy-

śtoś ć  śię zepśuje, natomiaśt jedyne, ćo jeśteś ćie w śtanie jeśzćze zrobić , to 

śpro bować  kupić ”. Problem polega na tym, z e nie zdąz yły. 

Nieroztropnoś ć  głupićh panien polega na tym, z e powinny wiedzieć , z e 

pan młody lubi śię opo z niać . Powinny wiedzieć , z e nie wyśtarćzy być  zapro-

śzonym na weśele, trzeba być  jeśzćze przygotowanym. Łatwo moz na wyćią-

gnąć  wniośek, z e głupota polega na tym, iz  ćzłowiek nie umie lićzyć  ćzaśu. 

„Naućz naś lićzyć  dni naśze – mo wi pśalmiśta – abyś my ośiągnęli mądroś ć  

śerća”. Człowiek, kto ry jeśt nieroztropny, kto ry jeśt głupi, to taki, kto ry nie 

umie kontrolować  ćzaśu. Nie umie śię dośtośować , nie umie patrzeć  perśpek-

tywićznie, tak jak ten, kto ry ćhćiał zbudować  wiez ę, ale nie miał na to ś rod-

ko w, ćzy tak jak ten, kto ry budował dom na piaśku, ale nie wziął pod uwagę, 

z e mogą przyjś ć  burze. Głupota polega na fragmentaryćznym pośtrzeganiu 

rzećzywiśtoś ći, kto re prowadzi do tego, z e ćzłowiek śię ćieśzy, będąć zapro-

śzonym na weśele, a zapomina o tym, z e nie wyśtarćzy być  zaprośzonym – 

trzeba być  tez  przygotowanym, bo jak w innym miejśću mo wi Ewangelia: 

„Wielu jeśt powołanyćh, ale mało wybranyćh”. Zamknięćie drzwi to tez  me-

tafora: oznaćzało zaprzepaśzćzenie okazji do tego, z eby być  na ućzćie, z eby 

być  razem z oblubien ćem. 

Jakie znaćzenie ma ta przypowieś ć  dla naś? Jeś li jeśt ona umieśzćzona 

w Ewangelii w śąśiedztwie przypowieś ći o dniu ośtatećznym, o kon ću ś wia-

ta, to mo wi ona jaśno: nie wiadomo, kiedy będzie konieć ś wiata, nie wiado-

mo, kiedy nadejdzie ś mierć . Mądroś ć  polega na tym, z e mam być  zawśze 

przygotowany. Mądroś ć  polega na tym, z eby nie być  połowićznym ćhrześ ći-

janinem. Ktoś , kto jeśt połowićznym ćhrześ ćijaninem, myś li: „Wyśtarćzy, z e 

Pan Bo g mnie koćha, wyśtarćzy, z e daje mi śzanśę, jeś li ćhodzi o mnie, to 

zwro ćę na to kiedyś  uwagę”. To śzalona nieroztropnoś ć  i moz e śkon ćzyć  śię 

fatalnie. Ewangelia mi pokazuje: być  ćhrześ ćijaninem to być  gotowym zaw-

śze. Interpretaćja śymbolu, jakim jeśt oliwa, śtwarza trudnoś ći. Ojćowie Ko-

ś ćioła mieli ro z ne pomyśły. Od ćzaśo w Auguśtyna najbardziej rozpowśzećh-

niona interpretaćja mo wi, z e ćhodzi o dobre ućzynki: nie wyśtarćzy wierzyć , 

trzeba tez  w z yćiu tę wiarę potwierdzić  dobrymi ćzynami. Jez eli ćzłowiek 

z yje na ćo dzien  dobrze, śtara śię śpełniać  dobre ućzynki, śtara śię śwoją wia-

rę – ćzyli lampę – napełniać  oliwą dobryćh ućzynko w, a przede wśzyśtkim 

miłoś ći, to moz e być  pewny, z e gdy przyjdzie Bo g, będzie na to jak najbar-

dziej przygotowany. 

Czy jeśtem przygotowany na ś mierć ? Czy jeśtem przygotowany na śpotka-

nie z Panem? Czy mo głbym śpokojnie powiedzieć : „Panie Boz e, mogę po jś ć  



CYTAT PRZY KAWIE 

Gdy zamykasz drzwi twego umysłu, Chrystus pozostaje na zewnątrz.  
Wprawdzie zdołałby wejść, ale nieproszony nie chce się wdzierać,  

nie chce zmuszać niechętnych. 

św. Ambroży  

do Ciebie, bo wiem, z e u Ciebie jeśt lepiej niz  na tym ś wiećie”? Czy jeśtem 

„panną mądrą”? Czy moz e mam jeśzćze tyle rzećzy do załatwienia i tyle 

śpraw, i tak mało miłoś ći i ś więtoś ći, z e boję śię, z e kiedy Pan przyjdzie, nie 

będę gotowy na Jego śpotkanie? 
kś. Wojćiećh Węgrzyniak 

Mądrość najcenniejszą walutą 

Wartoś ć  ćzłowieka mierzy śię jego mądroś ćią. Tą miarą mierzy śię ro w-

niez  wartoś ć  ś rodowiśka, śpołećznoś ći, narodu. Mądroś ć  jeśt ćenniejśza od 

złota i to ona jeśt walutą dećydująćą o preśtiz u ludzi i inśtytućji. Izrael dlate-

go pośiada tak duz e znaćzenie w dziejaćh ś wiata, z e moz e pośzćzyćić  śię 

ludz mi wyjątkowo mądrymi. Mądroś ćią obdarzył wielu śyno w tego narodu 

Bo g. Podobnie Koś ćio ł na prześtrzeni wieko w zyśkiwał wielki autorytet, ma-

jąć w śwoićh śzeregaćh ludzi mądryćh. Mądroś ć  była, jeśt i będzie w najwyz -

śzej ćenie nie tylko u ludzi, ale i u Boga. 

Chryśtuś w Ewangelii dzieli ludzi na dwie kategorie. Jedni pośiadają mą-

droś ć  i zalez y im na jej pomnaz aniu. Inni jej nie pośiadają i nie zalez y im na 

jej dośkonaleniu. Jak długo z yją na ziemi, nie widać  więkśzej ro z nićy między 

nimi. Mądroś ć  w pełni ujawnia śię dopiero u kreśu z yćia. Ona bowiem lićzy 

śię z wiećznoś ćią. W ćhwili ś mierći ćzłowiek odkrywa wielkoś ć  śwej mądro-

ś ći lub jej brak. Nieśtety jeśt juz  wtedy za po z no na jej zdobyćie. Minął bo-

wiem ćzaś zabiegania o nią. 

Tę wizję otwartej perśpektywy z yćia wiećznego przedśtawia ś w. Paweł. 

Jemu zalez y na tym, by ućzniowie Jezuśa byli ś wiadkami owej mądroś ći, kto -

ra nie inweśtuje w przemijalne dobra tego ś wiata, ale w nadzieję zmartwyćh-

wśtania. S wiat powinien poznawać  ućznio w Chryśtuśa po ićh mądroś ći. Nie-

wierząćy winni nam zazdroś ćić  mądroś ći. Naśze lampy winny być  pełne oli-

wy. 

W śpołećzen śtwie mądry ćzłowiek to wielki śkarb. 
kś. Edward Staniek 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  Przypominamy o możliwości zyskania odpustu zupełnego za zmarłych, któ-
ry w tym roku dećyzją Penitenćjarii Apośtolśkiej moz emy uzyśkać  przez 8 dowolnie 
wybranyćh dni w mieśiąću liśtopadzie. 

  Modlitwa różańcowa za zmarłych dziśiaj o godz. 17.30. W mieśiąću liśtopadzie 
odprawiamy Mśze ś w. za zmarłyćh polećanyćh w wypominkaćh. Godziny Mśzy ś w. 
znajdziemy w porządku intenćji na dany tydzien . 

  Liturgiczne obchody tygodnia: 
poniedziałek - ś więto Roćznićy poś więćenia Bazyliki Lateran śkiej, kto ra jeśt ko-
ś ćiołem katedralnym Biśkupa Rzymu oraz matką i głową wśzyśtkićh koś ćioło w 
ś wiata. 
wtorek - wśpomnienie ś w. Leona Wielkiego, papiez a i doktora Koś ćioła. 
środa - wśpomnienie ś w. Marćina z Tourś. W tym dniu obćhodzimy roćznićę odzy-
śkania przez Polśkę niepodległoś ći. Modlimy śię w intenćjaćh naśzej Ojćzyzny. Za-
praśzamy w tym dniu do udziału w modlitwie ro z an ćowej o godz. 17.00 w intenćji 
dzieći, młodziez y, rodzin oraz o potrzebne łaśki dla naśzej Ojćzyzny. 
czwartek - wśpomnienie ś w. Jozafata, biśkupa i męćzennika. Jeśt to zarazem Dzien  
śolidarnoś ći z Koś ćiołem prześ ladowanym. 
piątek - wśpomnienie ś więtyćh Benedykta, Jana, Mateuśza, Izaaka i Kryśtyna, 
pierwśzyćh męćzenniko w Polśki. 

  Przypominamy o nowych zasadach bezpieczeństwa epidemicznego w ko-
ściołach. W naszej świątyni może przebywać w czasie Mszy św. i nabożeństw 
jedynie 40 osób. Prosimy zajmować miejsca wskazane. Przypominamy rów-
nież o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos w czasie nabo-
żeństw w kościele. Do Komunii ś w. przyśtępują w pierwśzej kolejnoś ći ośoby przyj-
mująće Pana Jezuśa na rękę. Wśzyśtkie śzćzego łowe informaćje znajdziemy na śtro-
nie parafialnej. 

  Odwiedziny chorych z pośługą śakramentalną w domu śą moz liwe po wćze-
ś niejśzym zgłośzeniu w zakryśtii lub bezpoś rednio u duśzpaśterzy. 

  Kancelaria parafialna jeśt niećzynna. Intenćje mśzalne na rok 2021 moz na za-
mo wić  telefonićznie w godzinaćh urzędowania kanćelarii. Pamiętajmy, aby wćze-
ś niej zarezerwować  intenćje jubileuśzowe i roćznićowe. Potrzebne dokumenty 
i śprawy lośowe moz na załatwiać  poprzez kontakt z kśiędzem pełniąćym w danym 
dniu dyz ur. 

  Dziękujemy za ofiary śkładane w ćzaśie Mśzy ś w. przeznaćzone na ćathedrati-
ćum i potrzeby diećezji.  Za tydzien  niedzielna śkładka będzie zbierana na potrzeby 
naśzego koś ćioła.  

  Klub Inteligenćji Katolićkiej w Bielśku-Białej, kto ry prowadzi Katolićki Dom Opie-
ki „Jo zefo w” zwraća śię z proś bą do pełnoletnićh wolontariuśzy, śtudento w i opieku-
no w ośo b śtarśzyćh o pomoć w śprawowaniu opieki w ćałodobowym  Domu Pomoćy 
Społećznej Matki Boz ej Nieuśtająćej Pomoćy. Bliz śze informaćję znajdziemy w gablo-
taćh parafialnyćh. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 09.11 - ŚW. ROCZ. POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 
6.00   za zm. wypominanyćh w liśtopadzie 
18.00  1. za zm. Alfreda Włoćhowićza; 2. za zm. Staniśława Sobuśia w 20 r. ś m. 
      3. za zm. z rodzin Lorko w, Spratko w i Czerwien ćo w 
      4. (poza parafią) za zm. Jana Wnućzka (śeniora – 6 greg.) 
WTOREK - 10.11 -  WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO 
6.00   1. za zm. Jana Wnućzka (śeniora – 7 greg.) 
      2. za zm. Helenę i Ignaćego Kozłowśkićh oraz Marię i Leona Warmuzo w 
18.00  1. w intenćji Panu Bogu wiadomej; 2. za zm. Cześławę S luśarćzyk 
      3. (poza parafią) za zm. Boleśława S luśarza 
      4.  za zm. wypominanyćh w liśtopadzie  
ŚRODA - 11.11 -  WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA Z TOURS 
6.00   za zm. wypominanyćh w liśtopadzie 
18.00  1. za zm. z onę Irenę Olejak; 2. za zm. Cećylię Buzderewićz w 6 roćz. ś m.  
      3. za zm. Halinę Drabćzyn śką; 4. za zm. Jana Wnućzka – (śeniora - 8 greg.);  
      5. (poza parafią) za zm. Wojćiećha Janika;  
CZWARTEK - 12.11 - WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA 
6.00   za zm. Jana Wnućzka (śeniora – 9 greg.) 
18.00  1. Dzięk.-błag. w int. Marii Czadankiewićz z ok. 89 roćz. ur. oraz Kaćpra      
      z ok. 14 roćz. ur.; 2. za zm. Marię Cibićką 
      3. (poza parafią) za zm. Marię Dyćzek; 4. za zm. wypominanyćh w liśtopadzie 
PIĄTEK - 13.11 - WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA,       
              IZAAKA I KRYSTYNA 
6.00    za zm. wypominanyćh w liśtopadzie 
18.00  1. za zm. Jana Wnućzka (śeniora – 10 greg.) 
      2. za zm. Staniśława Czadankiewićza oraz Tereśę i Zbigniewa Walćzako w 
      3. za zm. Annę i Ludwika S liwko w; 4. (poza parafią) za zm. Helenę Zabłoćką 
SOBOTA - 14.11          
6.00   1. za zm. Jana Wnućzka (śeniora – 11 greg.) 
      2. za zm. Antoninę, Jo zefa i Marka Stolarzo w 
18.00  1. za zm. Agnieśzkę i Idziego Grygielo w;  
      2. (poza parafią) za zm. Renatę Koziorowśką 
      3. za zm. wypominanyćh w liśtopadzie 
NIEDZIELA - 15.11 - 33 NIEDZIELA ZWYKŁA 
7.30   za zm. Jo zefa i Henryka Bizonia 
9.00   1. Dzięk.-błag. w int. Stefanii z ok. 90 roćz. urodzin 
      2. za zm. Alojzego Straśzećkiego w 20 roćz. ś m. z z oną Małgorzatą 
10.30  1. CHRZEST: Amelia Eugenia Sierek 
      2. Dzięk.-błag. w int. Cześława Gaćha z ok. 75 roćz. urodzin 
      3.  za zm. Antoniego Matuśza w 1 roćz. ś m. 
12.00  1. za zm. Jo zefa Po zio w 8 roćz. ś m.; 2.  za zm. wypominanyćh w liśtopadzie 
18.00  Dzięk.-błag. o Boz e błog., opiekę Matki Boz ej, zdrowie i wśzelkie potrzebne   
      łaśki dla Emilii z ok. 12 urodzin 
19.30  za zm. Jana Wnućzka (śeniora – 12 greg.) 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  1 Kor 3, 9b-11. 16-17; Ps 46; J 2, 13-22 

Wtorek: Tt 2, 1-8. 11-14; Ps 37; Łk 17, 7-10 

Środa: Tt 3, 1-7; Ps 23; Łk 17, 11-19 

Czwartek: Flm 7-20; Ps 146; Łk 17, 20-25 

Piątek: 2 J 4-9; Ps 119; Łk 17, 26-37 

Sobota: 3 J 5-8; Ps 112; Łk 18, 1-8 

Niedziela: Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31; Ps 128; 1 Tes 5, 1-6 

         Mt 25, 14-30 

Drodzy Parafianie! 

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 40 osób  

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 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i sobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  nieczynna 

Środa - nieczynna 

Czwartek - nieczynna 

Piątek - nieczynna 

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

