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Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go 

uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, 
która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jeste-
ście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja 
w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama 
z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie 
trwać nie będziecie. 

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja 
w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczy-
nić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl 
i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać 
będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się 
spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i sta-
niecie się moimi uczniami». 

I czytanie: Dz 9, 26-31; Ps 22 

II czytanie: 1 J 3, 18-24; Ewangelia: J 15, 1-8  



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

...I NIE TYLKO 

Świadkowie Chrystusa 

„Po tym poznają, z eś cie uczniami moimi, jeś li śię będziecie wzajemnie mi-

łowali”. Jezuś chce, by przyjaz n  z Nim była dośtrzegalna dla ludzi niewierzą-

cych i wyznawco w innych religii we wzajemnej miłoś ci ochrzczonych. Sam 

pośtawił taki znak jako rozpoznawczy dla ś wiata. 

Chrześ cijanie nie mogą gorśzyc , nie mogą ranic , mają ś wiadczyc  o wzajem-

nej miłoś ci, kto rej ś wiat nie zna. Ta miłoś c  jeśt bowiem pełna obecnoś ci 

Chryśtuśa. On jeśt w niej z ro dłem miłoś ci, kto rą przelewa do śerc śwych 

ucznio w, i chce, aby oni darzyli śię Jego miłoś cią. 

Dziś  śłowo „miłoś c ” ma wymiar czyśto ludzki, a częśto jeśt naśycona wy-

miarem cieleśnym. Miłoś c  Jezuśa jeśt duchowa i pośiada wymiar potęgi, 

w kto rej dośtrzec moz na wśzechmoc Boga. Ci, kto rzy ufają Chryśtuśowi, 

chcą, aby i inni Mu ufali. Ż ycie bowiem oparte na tym zaufaniu pośiada śenś, 

kto rego niewierzący nie znają. Daje pewnoś c  ucześtniczenia w realizowaniu 

Trwając w okreśie Wielkanocy śłyśzymy dziś  śłowa Ewangelii, w kto rej 

Jezuś mo wi do śwoich ucznio w: Ja jestem krzewem winnym, wy – latorośla-

mi. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Nie wyśtarczy uśły-

śzec , nawet uwierzyc  Jezuśowi. Nie wyśtarczy wzruśzyc  śię Jego miłoś cią do 

naś, ucieśzyc  śię darem odkupienia. Trzeba ten dar przyjąc  i nim z yc . Trzeba 

krok po kroku iś c  za Chryśtuśem i trwac  w Nim jak latoroś l w krzewie. Jez eli 

pozwolimy porwac  śię ś wiatu, zatrzymamy śię na tym co zewnętrzne, co tyl-

ko ziemśkie i docześne, to zmarnujemy ten najpiękniejśzy dar, jaki otrzyma-

liś my od Jezuśa. S wiat nigdy nie zaśpokoi najgłębśzych pragnien  naśzego 

śerca; daje to, czym jeśt – przemijanie. Bo g chce, z ebyś my byli śpełnieni 

i śzczęś liwi na zawśze, chce naś oczyś cic  ze wśzyśtkiego co niedośkonałe, 

śkaz one i chore, a napełnic  śwoją miłoś cią. Ale do tego potrzebna jeśt naśza 

decyzja, naśza wśpo łpraca z łaśką Boz ą. A wtedy w naśzym z yciu będą śię 

działy prawdziwe cuda. Jez eli we Mnie trwac  będziecie, a słowa Moje w was, 

– mo wi Jezuś – to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój 

przez to dozna chwały. 

Panie Jezu, naucz naś tak z yc , tak kochac , aby Boz a chwała ogarniała cały 

ś wiat, a wtedy naśze z ycie będzie śzczęś liwe nie tylko tu, na ziemi, ale 

i w wiecznoś ci. 



woli Ojca Niebieśkiego w kaz dej śytuacji. A ta pewnoś c  jeśt z ro dłem pokoju 

i mocy. 

Miłoś c  wzajemną w ewangelicznym ujęciu rozpoznajemy w chrześ cijan -

śkiej rodzinie i w Boz ej przyjaz ni. Spro bujmy to dośtrzec w konkretach z ycia. 

W wierzącej rodzinie wzajemne odnieśienia oparte śą na miłoś ci. Jeś li bo-

wiem wśzyścy wierzą Bogu, budują śwe z ycie w oparciu o zaufanie Jemu 

i jeśt On obecny w kaz dym członku rodziny. To zaufanie Bogu buduje drogi 

wzajemnej komunikacji w rodzinie. Męz a wobec z ony i odwrotnie, rodzico w 

wobec dzieci i odwrotnie, rodzen śtwa między śobą. Tak zbudowane ś rodo-

wiśko ma otwarte drogi do innych ludzi wierzących Bogu i z yjących z Nim. 

Jeś li jednak w rodzinie pojawi śię człowiek, kto ry nie ufa Bogu i nie liczy 

śię z Nim, miłoś c  wzajemna innych członko w do niego nie ma juz  nic z miło-

ś ci wzajemnej. W tych odnieśieniach nie ma bowiem obecnego Chryśtuśa. Są 

one budowane jedynie w oparciu o więzy czyśto ludzkie. Żatem jeden nie-

wierzący Bogu niśzczy w rodzinie wzajemną miłoś c , o kto rej mo wi Chryśtuś. 

Pozośtali mogą uśiłowac  ją ocalic , ale juz  nie w odnieśieniu do niego, lecz 

w odnieśieniu do tych w rodzinie, kto rzy Bogu ufają. 

Miłoś c  wzajemna rozumiana jako prawo Ewangelii śtoi u podśtaw przyjaz -

ni Boz ej, to znaczy takiej, w kto rej śam Bo g łączy więzami przyjaz ni dwoje lu-

dzi. Oni nie muśzą byc  krewnymi. Jezuś tak potraktował śwych apośtoło w. 

To byli Jego przyjaciele. Oni w czaśie śpotkania z Nim jeśzcze do tej przyjaz ni 

nie doraśtali. Będą doraśtac  do kon ca z ycia. Judaśz, przyjaciel Chryśtuśa, na-

wet Go zdradził. Ta przyjaz n  jeśt niezniśzczalna. Jeś li razem doraśtają do 

niej, ich przyjaz n  jeśt wieczna. 

Takich przyjacio ł daje Bo g. Nie zdarza śię to częśto, bo nieliczni do takiej 

przyjaz ni doraśtają. Wielu chce miec  przyjaciela. Szukają go, nawet znajdują, 

ale to jeśt przyjaz n  na miarę ludzi, a nie Boga. Taki przyjaciel zawodzi, a na-

wet moz e zdradzic , co jeśt boleśnym przez yciem. Pamiętajmy, Jezuś w Getśe-

mani rzekł do Judaśza: „Przyjacielu, po coś  przyśzedł”. Jezuś darzył go przy-

jaz nią, ale Judaśz do przyjaz ni nie doraśtał. 

Kto otrzymał od Boga przyjaciela, niech kaz dego dnia za niego dziękuje. 

Kto patrzy na takich przyjacio ł, poznaje, z e śą uczniami Chryśtuśa. 
kś. Edward Staniek 

O co proszę? O łaskę trwania w obecności Jezusa w każdej sytuacji życia 

Żwro cę uwagę na radykalny ton śło w Jezuśa. Mam do wyboru tylko dwie 

drogi: albo owocowanie, albo zniśzczenie (w. 2, 5- -6). Kaz da inna droga jeśt 

z yciem pozornym, kto re prędzej czy po z niej zda śię jedynie na „wyrzucenie 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

i śpalenie”. 

Żwro cę śię do Jezuśa z gorącą proś bą, aby pomo gł mi zobaczyc  w całej 

prawdzie moją przeciętnoś c  w z yciu duchowym, tendencje do kompromiśo w 

i aby zdemaśkował we mnie wśzelki fałśz i pozory. 

„Ojciec mo j jeśt tym, kto ry uprawia” (w. 1). Jezuś przypomina mi, z e z yję 

„w rękach” Ojca. Bo g, kto ry śtworzył mnie „właśnymi rękami”, tymi śamymi 

„rękami” nieuśtannie pielęgnuje moje z ycie. Czy jeśtem głęboko przekonany, 

z e z yję w rękach Ojca i z e On mnie nieuśtannie kśztałtuje? 

Rękami Ojca jeśt Jego Syn, Jezuś. W Nim dobry Ojciec pielęgnuje i kśztałtu-

je moje z ycie (ww. 1-2, 8). Uś wiadomię śobie, jak bardzo mogę byc  codzien-

nie zjednoczony z Ojcem w Jezuśie: przez ośobiśtą modlitwę, medytację Sło-

wa, w Eucharyśtii i Komunii ś więtej, w Sakramencie Pokuty. 

Co mogę powiedziec  o obecnym śtanie mojego z ycia duchowego? Czy czu-

ję, z e moje z ycie jeśt głęboko zanurzone w Jezuśie? Czy nie czuję śię jak od-

cięta latoroś l, kto ra uśycha? Co chciałbym powiedziec  Jezuśowi o obecnym 

śtanie mojego ducha? 

„Trwajcie we Mnie...” (w. 4). Wzbudzę w śobie głębokie pragnienie zjedno-

czenia z Jezuśem. Będę Go uśilnie prośił, aby zaśzczepił mnie w śobie na no-

wo i abym nigdy nie prześtał w Nim trwac . Żamienię moją medytację w pro-

śtą modlitwę miłującej obecnoś ci. Przez dłuz śzy czaś będę trwał przy Jezuśie 

i Ojcu. 
Krzyśztof Wonś SDS/Salwator 

 Wśród czarnoskórych nazywana była “białą mamą”.  

 Konśtancja Troiani urodziła śię w zamoz nej rodzinie 

19 śtycznia 1813 r. w Giuliano di Roma, we Włośzech. Była 

trzecim z czworga dzieci Tomaśza i Tereśy Troiani. Gdy 

miała niecałe 6 lat, zośtała śierotą i oddano ją na wychowa-

nie do śierocin ca przy klaśztorze klaryśek w Ferentino. 

W 1829 r. Konśtancja zośtała klaryśką; przyjęła imię Maria 

Katarzyna i habit zakonny z rąk ś w. Ro z y z Viterbo. Wiele 

lat zajmowała śię śierotami, az  do 1854 r., gdy dośtała pozwolenie na wyjazd 

miśyjny wraz z pięcioma śiośtrami do Egiptu. W Kairze poś więciła śię pracy 

z ubogimi i porzuconymi dziec mi, w Clot-Bey koło Kairu objęła śzkołę, a po z -

niej małe kolegium, do kto rego uczęśzczały ubogie dzieci Egipcjan i Angli-

ko w. Gdy w 1865 r. macierzyśty klaśztor klaryśek z Ferentino we Włośzech 

podjął decyzję o definitywnej rezygnacji z kontynuowania miśji w Egipcie, 



Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy.  
Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje. 

Antoine de Saint-Exupéry  

CYTAT PRZY KAWIE 

ś. Maria Katarzyna pośtanowiła zośtac  w Egipcie i załoz yc  nowe zgromadze-

nie. Widziała bowiem liczne owoce działalnoś ci oraz potrzebę pośługi miej-

ścowej wśpo lnocie chrześ cijan śkiej. Było bardzo wiele trudnoś ci na drodze 

do realizacji tego zamierzenia. Nic jej jednak nie zraz ało. By doprowadzic  do 

kon ca rozpoczęte dzieło, udała śię do Rzymu prośic  o pozwolenie Stolicę 

Apośtolśką. 30 czerwca 1868 roku Kongregacja Rozkrzewiania Wiary wyda-

ła dekret zatwierdzający Inśtytut Franciśzkanek Miśjonarek Egiptu. Siośtra 

Maria Katarzyna zośtała pierwśzą przełoz oną generalną Sio śtr Franciśzka-

nek Niepokalanego Serca. Działała aktywnie przeciw niewolnictwu. Po 

ś mierci kś. Mikołaja Olivieriego, kto ry wykupywał murzyn śkie dzieci śprze-

dawane w niewolę na rynku w Kairze, miśjonarki kontynuowały jego dzieło. 

W ich klaśztorze znalazło śchronienie 748 afrykan śkich dzieci uratowanych 

w ten śpośo b. Maria Katarzyna zajmowała śię ro wniez , wraz z śiośtrami, wy-

śzukiwaniem porzuconych na ś mietnikach miaśt noworodko w. Uratowały 

one w ten śpośo b z ycie ponad 1570 niemowlętom. Wśzyśtkim uratowanym 

śiośtry śtarały śię zapewnic  śzkołę, zawo d, pracę, a przede wśzyśtkim godną 

przyśzłoś c . 

 W tamtych czaśach Komunię ś w. moz na było przyjmowac  nie częś ciej niz  

trzy razy w tygodniu. Siośtra Maria Katarzyna miała śpecjalne pozwolenie na 

codzienne przyjmowanie Komunii ś w. Prowadziła bogate z ycie duchowe. 

Żmarła w Kairze 6 maja 1887 r. Na wiadomoś c  o jej ś mierci mo wiono: 

"odeśzła S więta". Początkowo pochowano ją na tamtejśzym cmentarzu kato-

lickim. r. 

do kaplicy w kairśkim klaśztorze miśjonarek egipśkich w Clot-Bey; wreśzcie 

w 1967 r. do kaplicy domu generalnego w Rzymie. Beatyfikował ją 

14 kwietnia 1985 r. papiez  ś w. Jan Paweł II.  

 Obecnie śiośtry Franciśzkanki Miśjonarki Niepokalanego Serca Maryi mają 

14 klaśztoro w w Egipcie, 8 w Żiemi S więtej, 7 w pozośtałych krajach Bliśkie-

go Wśchodu, 29 wśpo lnot we Włośzech oraz kilkadzieśiąt domo w w ro z nych 

krajach ś wiata.  
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Na prośbę Papieża Franciszka, Papieśka Rada dś. Krzewienia Nowej Ewangeliza-
cji podjęła inicjatywę modlitewną o uśtanie pandemii. Modlitwa będzie śprawowana 
przez kolejnych 30 dni, w najwiękśzych śanktuariach maryjnych ś wiata, począwśzy 
od 1 maja br.  
W poniedziałek, 3 maja br., Koś cio ł powśzechny łączyc  śię będzie w modlitwie 
z Sanktuarium Matki Boz ej Częśtochowśkiej na Jaśnej Go rze. Kongregacja prośi, aby 
tego dnia modlic  śię zwłaśzcza za zakaz onych i chorych na COVID-19. 
Ta intencja będzie nam towarzyszyć podczas nabożeństw majowych, kto re od-
prawiamy codziennie o godz. 17.30. Ponadto będziemy polecac  Bogu dzieci przygo-
towujące śię do I Komunii ś w., tegorocznych maturzyśto w, kandydato w do bierzmo-
wania, przygotowujących śię do przyjęcia ś więcen  diakonatu i prezbiteratu.                                            
 Liturgiczne obchody tygodnia: 
poniedziałek - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.  
Mśze ś w. będą o godz. 7.30; 9.00; 10.30; 12.00 (w intencji maturzyśto w) i 18.00.  
wtorek - wśpomnienie ś w. Floriana, męczennika. 
czwartek - ś więto ś więtych Apośtoło w Filipa i Jakuba  
sobota - Uroczystość św. Stanisława, biśkupa i męczennika, gło wnego patrona Pol-
śki. W tym dniu bp Roman Pindel udzieli ś więcen  diakonatu akolitom naśzej diece-
zji. 
 Kandydatów do bierzmowania zapraśzamy do udziału w kolejnym śpotkaniu 
formacyjnym w ś rodę, 5 maja o godz. 18.00 Mśza ś w, a naśtępnie dalśza częś c  śpo-
tkania (konferencja na parafialnym kanale YouTube). 
 W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. 
W czwartek mo dlmy śię za kapłano w i ośoby z ycia konśekrowanego. Proś my o dar 
nowych powołan  kapłan śkich, zakonnych i miśyjnych. 
 W pierwśzy piątek śenioro w naśzej parafii zapraśzamy na mśzę ś w. o godz. 9.00; 
po kto rej odprawimy naboz en śtwo ku czci Najś więtśzego Serca Pana Jezuśa. 
 Mśza ś w. w intencji dzieci naśzej parafii zośtanie odprawiona o godz. 16.30 
(okazja do śpowiedzi ś w. od godz. 16.00). 
 Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby naśzej parafii; za tydzien  nie-
dzielna śkładka będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne. Dziękujemy takz e 
za wśzyśtkie ofiary przekazywane na konto parafialne, kto re w dobie pandemii śą 
wyrazem trośki o utrzymanie parafii. 
 Odwiedziny chorych i starszych parafian śą moz liwe po indywidualnym umo -
wieniu śię z duśzpaśterzem.  
 Od 4 maja, zgodnie z nowymi zaśadami bezpieczen śtwa epidemicznego, w  naszym 

kościele będzie mogło przebywać w czasie Mszy św. lub innych nabożeństw do 40 
osób. Zajmujemy miejsca wskazane. Przypominamy o obowiązku noszenia mase-
czek zakrywających usta i nos. Przypominamy, że nadal obowiązuje dyspensa 
Księdza Biskupa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wśzyśt-
kich ośo b, kto re pragną w niej ucześtniczyc , ale z powodu obośtrzen , lęku lub wieku 
nie mogą. Żachęcamy wiernych, aby duchowo łączyli śię ze śwoją parafią poprzez 
tranśmiśję internetową na parafialnym kanale YouTube.  



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 03.05 - UROCZ. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI 
7.30  za zm. Marka, Tadeuśza, Jana, Mikołaja, Staniśława, Marię, Michalinę, Helenę 
    oraz zmarłych z rodziny Budzyno w 
9.00  1.  za Parafian; 2. Dzięk.-błag. w int. Staniśława Tomczaka z ok. ur.  
    3. za zm. Michała Chmurę (28 greg.) 
10.30 1. za zm. rodzico w i brata: Antoniego i Annę Grenio w z śynem Jerzym 
    2. za zm. Emilię Gniza 
12.00 1. W intencji maturzyśto w; 2. za zm. Jo zefa Ż ołnierśkiego 
18.00 za zm. Ignacego Sektę w 14 rocz. ś m. 
WTOREK - 04.05 - WSPOMNIENIE  ŚW. FLORIANA 
6.00  1. za zm. Eugenię i Eugeniuśza Żinkiewiczo w; 2. za zm. Marię Lewicką 
18.00 1. za zm. Michała Chmurę (29 greg.); 2. za zm. Monikę Kruśzyn śką 
    3. za zm. Arkadiuśza Puśtelnika 
ŚRODA - 05.05              
6.00  1. za zm. Gertrudę, Franciśzka, Kazimierza, Żbigniewa, Barbarę Laśkowśkich; 
       rodzico w Teklę i Jana Wichmaro w, Reginę i Władyśława Mazurkiewiczo w    
    oraz Henię; 2. za zm. Annę i Jo zefa Gacho w 
18.00 1. za zm. Broniśławę Wolaś w 9 r. ś m. i zm. z rodziny 
    2.  za zm. Michała Chmurę (30 greg.)  
    3.  za zm. Jana Walawendera z rodzicami z obu śtron; 4. za zm. Jerzego Lubera 
CZWARTEK - 06.05 - ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA 
6.00  za zm. Żbigniewa Obrzuta w 11 r. ś m. 
18.00 1. za zm. Irenę Ganśel; 2. za zm. Kryśtynę Liś; 3. za zm. Jo zefa Ż ołnierśkiego 
PIĄTEK - 07.05         
6.00  Mśza S w. wynagradzająca za zniewagi wobec Najś więtśzego Sakramentu 
9.00  1. O błog. Boz e dla członko w KIK-u w Bielśku-Białej oraz perśonelu,      
    podopiecznych i darczyn co w Katolickiego Domu Opieki „Jo zefo w” 
    2. za duśze w czyś c cu cierpiące – z ofiar ze śkarbony 
16.30 w intencji dzieci 
18.00 1. za zm. Lecha w 18 r. ś m. i zm. z rodzin Kaśprzykowśkich i Czarneckich 
    2. za zm. rodzico w Szymona i Żuzannę Hajko w i zm. z rodziny 
    3. za zm. Danutę Gwoz dziewicz w 1 r. ś m. 
SOBOTA - 08.05 - UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA 
6.00  1. za zm. Żofię Foryś  w 8 r. ś m. oraz zm. z rodz.; 2. za zm. Staniśławę Konieczną 
18.00 1. za zm,. Annę i Władyśława Kubalo w; 2. za zm. Kryśtynę i Rudolfa Marśzałko w 
NIEDZIELA - 09.05 -  6   NIEDZIELA WIELKANOCNA 
7.30  za zm. Otto i Wandę Lukaśko w 
9.00  1. Dzięk.-błag. o Boz e błog. i opiekę Matki Boz ej dla Krzyśztofa i Agnieśzki 
    2. za zm. Karola Wajdę 
10.30 za zm. Cecylię Chmurę 
12.00 za zm. Leśzka Magę 
13.15 I Komunia S więta – grupa dzieci ze SP im. Kopalin śkiego 
18.00 1. w int. Ojczyzny – „Solidarnoś c ”; 2. za zm. Staniśława Boczkowśkiego      
    z rodzicami Staniśławą i Karolem oraz teś ciami Tereśą i Marcinem Byśko 
19.30 Dzięk.-błag. o zdrowie i bezp. dla Tomaśza, Szymona, Marcina z rodzicami  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Ps Jdt 13, 18-20; Kol 1, 12-16 

         J 19, 25-27 

Wtorek: Dz 14, 19-28; Ps 145; J 14, 27-31a 

Środa:  Dz 15, 1-6; Ps 122; J 15, 1-8 

Czwartek: 1 Kor 15, 1-8; Ps 19; J 14, 6-14 

Piątek: Dz 15, 22-31; Ps 57; J 15, 12-17 

Sobota: Dz 20, 17-18a. 28-32. 36; Ps 100; Rz 8, 31b-39; J 10, 11-16 

Niedziela:  Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48; Ps 98; 1 J 4, 7-10; J 15, 9-17 

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 30 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 

Różaniec w intencji dzieci, młodzieży i rodzin: środa, godz. 17.00 

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! 

Środa - 10.00 - 12.00 

Czwartek - 17.00 - 19.00  

(I czwartek miesiąca nieczynna) 

Piątek - 10.00 - 12.00 

Sprawy kancelaryjne można także załatwić bezpośrednio po zakończeniu  

Mszy św. w poniedziałek, środę i piątek. 

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

