
 

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 

 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MAKSYMILIANA 

MARII KOLBEGO 

14.08.2022 R. 

 

I czytanie: Mdr 3, 1-9; Psalm: 116 

II czytanie: 1 J 3, 13-18; Ewangelia: J 15, 9-17 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, 

tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie 

zachowywać moje przykazania, będziecie trwał w miłości mojej, tak jak 

Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To 

wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza 

była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, 

tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 

ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi 

moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam 

sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was 

przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od 

Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem 

i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc 

wasz trwał – aby Ojciec dał wszystko wam, o cokolwiek Go poprosicie 

w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 

GŁÓWNEGO PATRONA NASZEJ DIECEZJI 

14.08.2022 r. 

Nasza diecezja świętuje uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego, 

prezbitera i męczennika, głównego patrona naszego Kościoła partykularnego. 

Modlimy się w intencji całej diecezji oraz polecamy Panu Bogu biskupów, 

prezbiterów, diakonów. 

Gościmy w naszej parafii diakona Mateusza Kuryłę, pochodzącego z parafii 

MB Fatimskiej. Dziękujemy za wygłoszone Słowo Boże i życzymy wytrwałości 

w drodze do kapłaństwa. 

W poniedziałek, 15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia NMP. 

Msze św. odprawimy o godz. 7.30; 9.00; 10.30, 12.00 oraz o godz. 18.00 (nie 

będzie Mszy św. o godz. 19.30). Posługę głoszenia Słowa Bożego podejmie ks. 

neoprezbiter Tomasz Kramarczyk (który był w naszej parafii na stażu 

katechetyczno-duszpasterskim). W tym dniu na każdej Mszy św. poświęcimy 

bukiety kwiatów, zbóż i ziół; zaś ks. neoprezbiter po każdej Mszy św. będzie 

udzielał błogosławieństwa. Otoczmy go naszymi modlitwami i prośmy o nowe 

powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej od 

wtorku 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 środę – wspomnienie św. Jacka, prezbitera 

- w sobotę – wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła 

W trzeci piątek miesiąca czcimy Boże Miłosierdzie. 

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

godz. 17.00. 

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

godz. 10.00 do 12.00. Sprawy kancelaryjne będzie można załatwić od wtorku do 

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

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

Duchowne. Za tydzień materialna składka będzie zbierana na cele charytatywne 

Kościoła.  

Zachęcamy do lektury czasopism katolickich i naszej parafialnej gazetki CREDO. 


