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Msze Święte w naszej parafii: 

 

Codziennie : 17:30 
 

(dodatkowo w  I piątek i I sobo-

tę miesiąca Msza o 7:30) 

 

NIEDZIELA: 

 
7:00 Godzinki do Niepokalane-

go Serca NMP 

 

7:30  Msza Święta 

 

9:00 Msza Święta 

 

11:00 Msza Święta (III niedzie-

la Msza dla dzieci) 

 

18:00 Msza Święta 

 

PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. 

MICHAŁA ARCHANIOŁA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

W dniach 28-29 sierpnia od-

wiedzi naszą parafię cudowna 

figura Św. Michała Archanioła 

z góry Gargano. 
 

Czyt. Str. 2 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE (25. VIII. 2013): 
 

1. Dziś 21 niedziela zwykła. Bardzo serdecznie witam ks. dra Mirosława 

Szewieczka, którego ks. biskup Ordynariusz zaminował nowym wika-

riuszem w naszej Parafii. Życzymy ks. Mirosławowi wielu łask Bożych 

i owocnej pracy duszpasterskiej. 

 

2. Wspomnienia liturgiczne tygodnia: 

 

A) w poniedziałek, uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze św.  

o godz. 7.30, 9.00 i 18.00. O godz. 17.30 różaniec z wypominkami. 

B) we wtorek, wspomnienie Św. Moniki; 

C) w środę, wspomnienie Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła; 

D) w czwartek, wspomnienie męczeństwa Św. Jana Chrzciciela. 

 

 

3. W przyszłą niedzielę odbędzie się tradycyjna pielgrzymka do Cieszyna ku 

czci Św. Melchiora, kapłana i męczennika. 

 

4. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek i czwartek po 

Mszy św. wieczornej. 

 

5. W środę 28 sierpnia rozpocznie się w naszej Parafii peregrynacja cudow-

nej figury Św. Michała Archanioła. Dokładny plan nawiedzenia znajdu-

je się w naszej parafialnej gazetce. Bardzo serdecznie zachęcamy w 

miarę swoich możliwości do udziału w tej uroczystości. 

 

6. Prasa katolicka znajduje się na półce pod chórem. 

W ostatnim czasie odeszli od nas : 

 Czesław Zieliński (77l.) 

 Władysław Kaczmarczyk 

(80l.) 

 Emil Kaleta (88l.) 
      

REDAKCJA: 

KAROL MARKOWSKI 

MARCIN STOPKA 

 

luzepazcontakt@op.pl 
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Nowy wikariusz na Obszarach!  

 

 

Biskup ordynariusz diecezji Bielsko-Żywieckiej Tadeusz Rakoczy 

mianował ks. dra Mirosława Szewieczka nowym wikariuszem para-

fii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Bielsku-Białej.  

 

Ks. Mirosławowi życzymy obfitości łask Bożych oraz owocnej pracy 

duszpasterskiej dla naszej wspólnoty parafialnej. 

 

 

 

 

Przygotowaniem do nawiedzenia figury jest nowenna do  

Św. Michała Archanioła, która odbywa się w dniach 19 -27 sierpnia 

po wieczornej Mszy Świętej 

 

28 sierpnia /środa/: 

 

17.00 powitanie figury św. Michała i modlitwy 

17.30 Msza św. z kazaniem 

Po Mszy nałożenie szkaplerza i modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie 

 

29 sierpnia /czwartek/: 

 

7.30 – koronka uwielbienia 

8.00 – Msza św. z kazaniem i błogosławieństwem osób starszych i 

chorych 

9.30 – godzinki ku czci Świętego  Michała 

10.00 – czuwanie modlitewne prowadzone przez Rycerzy i czcicieli 

św. Michała 

11.30 – Konferencja ojca michality na temat objawień i historii Sank-

tuarium Monte San Angelo na Gargano we Włoszech 

12.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu (modlitwa osobista w ci-

szy, Różaniec) 

15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego 

15.30 – Msza św. z błogosławieństwem dzieci 

16.30 – pożegnanie figury 

 

W czasie trwania peregrynacji będzie można przed kościołem nabyć 

szkaplerze, broszury o św. Michale i inne pamiątki religijne. 

Odpowiedzialnym za poprowadzenie peregrynacji w naszej parafii bę-

dzie ojciec Jan Seremak, michalita.   

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO MODLITWY! 

 

Ksiądz Piotr do parafian! 

 

 

Kochani moi. Dziękuję Wam wszystkim za ten wspólny rok. Parafia 

jest dla księdza jak rodzina i tak też się tutaj czułem. Dziękuję, że  

razem mogliśmy przeżyć święta i spotykaliśmy się w każdą niedzielę. 

Dane mi było uczestniczyć tak w Waszych radościach, jak i smutnych 

chwilach. Niech PAN błogosławi Wam , księdzu Proboszczowi i Jego 

współpracownikom, a Maryja jak dobra i kochająca Matka czuwa       

i wstawia się u Syna we wszystkich Waszych potrzebach. Zapraszam 

wszędzie tam gdziekolwiek Pan mnie postawi, bo noszę Was w moim 

sercu teraz i  na zawsze. Bóg zapłać! 

 
Ks. Piotr Leśniak 

 


