
 

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 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa, godz. 17.45 

Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia: piątek, godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie: sobota, godz. 17.30 

Spowiedź święta: 

rano i w niedzielę: 20 minut przed Mszą Świętą 

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 

Piątek: 10.00 - 12.00 

Sprawy kancelaryjne można także załatwiać od poniedziałku do piątku 

bezpośrednio po zakończeniu Mszy Świętej wieczornej (około 18:30) 

Sprawy losowe można załatwiać w kancelarii parafialnej kontaktując się 

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

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

Konto: Bank Śląski 16 1050 1070 1000 0022 1314 4161 

 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.08.2022 R. 

 

I czytanie: Mdr 18, 6-9; Psalm: 33 

II czytanie: Hbr 11, 1-2. 8-19; Ewangelia: Łk 12, 35-40 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. 

A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy 

z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie 

i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie 

czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: 

Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im 

usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, 

szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. 

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której 

godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego 

domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie 

domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 7.08.2022 r. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej 

od poniedziałku do soboty (od 6.30 do wieczornego nabożeństwa).  

 

Modlitewne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym rozpocznie się w kościele we 

wtorek o godz. 19.00. 

 

Różaniec w intencji dzieci, młodzieży i rodzin odmawiamy w środę o godz. 

17.00. 

 

Obchody liturgiczne tego tygodnia: 
- w poniedziałek – wspomnienie św. Dominika, prezbitera.    

- we wtorek – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, 

patronki Europy 

- w środę – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. 

- w czwartek – wspomnienie św. Klary, dziewicy. 

 

W czwartek, 11 sierpnia na Wałach Jasnogórskich o godz. 13.30 zostanie 

odprawiona przez Ks. Biskupa Ordynariusza Romana Pindla Msza św. na 

zakończenie pieszej diecezjalnej pielgrzymki.  

 

Spowiedź św. jest przed każdą Mszą św.; zaś w piątek i sobotę spowiadamy od 

godz. 17.00. 

 

Msze św. za zmarłych zamawiane w czasie pogrzebu będą odprawiane w czasie 

urlopu przez księży naszej parafii. Terminy tych Mszy św. zostały umieszczone 

w porządku intencji na dany tydzień. 

 

W czasie wakacji kancelaria parafialna będzie otwarta w środę i piątek od godz. 

10.00 do 12.00. Sprawy kancelaryjne będzie można załatwić od poniedziałku do 

piątku bezpośrednio po Mszy św. wieczornej (ok. 18.30).  

 
Dziękujemy za ofiary złożone w czasie Mszy św. przeznaczone na potrzeby 

naszego kościoła.  Za tydzień materialna składka będzie zbierana na Seminarium 

Duchowne.  

 

W przyszłą niedzielę, 14 sierpnia, w naszej diecezji obchodzić będziemy 
uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika, Patrona 

naszego Kościoła partykularnego. Modlimy się w intencji całej diecezji oraz 

poleczmy Panu Bogu biskupów, prezbiterów, diakonów oraz ich duszpasterską 

posługę. 

 

Zachęcamy do lektury czasopism katolickich i naszej parafialnej gazetki 

CREDO. 


