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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 

 

 

 

 

 

 

 
 

W środę 23 stycznia w wieku 

83 lat zmarł prymas senior 

Józef kard. Glemp.  

 

Przez 28 lat kierował  

Kościołem w Polsce. 

Cały życiorys, czcigodnego   

kapłana dostępny jest na na-

szej stronie internetowej. 

 

„Panie świeć nad jego duszą” 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE (27.I. 2013): 

 
1.     Dziś 3 niedziela zwykła. Po południu o godz. 16.00 zapraszamy rodziców naszych 

lektorów i ministrantów na wspólne kolędowanie do auli. 

 
2.     W poniedziałek różaniec z wypominkami o godz. 17.00. 

 
3.     W środę nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o . 17.30.  

       Po mszy św. zapraszamy rodziców klasy drugiej na spotkanie w ramach  
       przygotowania do I Komunii Świętej. 

 
4.     Liturgiczne obchody tygodnia: 

a)     w czwartek, wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana, 
b)     w sobotę, święto Ofiarowania Pańskiego tzw. Matki Boskiej Gromnicznej. 

Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 18.00. Po każdej mszy św. poświęcenie 
gromnic. 

 
5.     W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. W I piątek msza św. dodat-

kowo o godz. 7.30. Rano i wieczorem wystawienie Najświętszego Sakramentu i 
litania do Serca Pana Jezusa. Również w I sobotę rano po mszy św. o godz. 7.30 i 

wieczorem o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do 
Niepokalanego Serca NMP. 

 
6.     Odwiedziny chorych w sobotę od godz. 10.00. Zapisy chorych do piątku 

         w zakrystii. 
 

7.     Spowiedź św. dla dzieci w czwartek od godz. 16.30 do 17.30, dla młodzieży  
         i dorosłych w piątek od 16.30 do 17.30. 

 
8.    W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych po mszy św. o godz. 9.00. 

 
9.     Prasa katolicka znajduje się na półce pod chórem. Polecamy nowy numer  

         dwumiesięcznika Głos Ojca Pio. 

W ostatnim czasie odeszli od nas : 
 

† Emilia Łukasz (76 l.) 

 

†  

REDAKCJA: 

 

KAROL MARKOWSKI 

 

MARCIN STOPKA 

 

luzepazcontakt@op.pl 
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POMOC DLA KLAUDII !!! 

Ponawiamy apel o pomoc finansową dla Klaudii Pająk chorej na no-

wotwór złośliwy.  Szczegółowe informacje o akcji są dostępne na 

 naszej stronie internetowej. 

 

Fundacja „Iskierka” 

00-838 Warszawa 

Ul. Prosta 51 

30 1050 1588 1000 0023 0342 1412 
Na hasło: KLAUDIA PAJĄK 

 

Zachęcamy do tego gestu chrześcijańskiego miłosierdzia.  

Jasełka w cieszyńskim teatrze! 

 
   19.01.2013 r. nasi parafianie mieli okazję obejrzeć „Jasełka 
Tradycyjne” przygotowane przez Zespół Teatralny Parafii św. 
Elżbiety w Cieszynie. Spektakl ten cieszy się ogromnym po-
wodzeniem, a jego reżyserem  i pomysłodawczynią jest sio-
stra Jadwiga Wyrozumska ze Zgromadzenia Sióstr Elżbieta-
nek. 

     Oglądana przez nas jasełkowa opowieść o narodzeniu 
Jezusa Chrystusa to przepiękne, pełne rozmachu insceniza-
cyjnego widowisko muzyczne. Niepowtarzalny scenariusz 
wykorzystuje wiele elementów folklorystycznych naszego re-
gionu. Bierze w nim udział ponad 100 aktorów amatorów w 
różnym wieku. Najmłodszy „Jezusek” to maleńkie, może mie-
sięczne niemowlę. Najburzliwiej oklaskiwane były „baranki”, 
„ptaszki”, „aniołki”, w których role wcieliły się kilkuletnie dzie-
ci. Najwięcej jednak sympatii zaskarbił sobie „pasterz Bar-
tek”. Podczas antraktu  był rozchwytywany przez najmłod-
szych widzów, którym rozdawał autografy. 

       Każdy z nas wychodząc z teatru w Cieszynie był pod 
ogromnym wrażeniem oglądanego przedstawienia. 

Zauroczeni tym cudownym widowiskiem  dziękujemy księdzu 
Piotrowi za zorganizowanie wyjazdu na ten spektakl. 
    
                                                                          Katarzyna Moczydłowska 

 
Zdjęcia ze spektaklu znajdują się na stronie internetowej 
 

www.mbf.bielsko.pl 

Liturgiczna Służba Ołtarza! 
 
Ruch działający w naszej parafii od sa-

mego początku jej istnienia. Obecnie li-

czy on około 25 ministrantów i tyle sa-

mo lektorów. Służba Liturgiczna odpo-
wiedzialna jest za przygotowanie Mszy 

Świętej oraz pomoc w jej sprawowaniu 

poprzez: Czytanie słowa Bożego, dawa-
nie znaków dzwonkami czy przynosze-

nie wody i wina niezbędnych do sprawo-

wania Eucharystii. W naszej parafii tą 

grupą opiekuję się  ks. Piotr Leśniak z 
pomocą animatora. Ministrantem może 

zostać każdy chłopak po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej. 

Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do LSO prosimy o zgło-
szenie się do  księdza wikariusza. Króluj nam Chryste ! 
 

W niedziele 27.01 o godzinie 16:00 w auli domu parafialnego od-

będzie się wspólne kolędowanie Ministrantów i lektorów wraz z 

rodzicami. 


