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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 

 
PRZYJDŹ PANIE JEZU ! 

 
Dzisiaj tj. 5 maja w naszej  
parafii odbędzie się uroczy-

stość    Pierwszej Komunii 
Świętej. Dziewiętnastu 

uczniów klasy drugiej 
szkoły podstawowej po raz 

pierwszy w pełni będzie 
uczestniczyć w ofierze Mszy 

Świętej. 
Czyt. str. 2 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE (05. V. 2013): 
1. Dziś 6 niedziela wielkanocna. W naszej parafii przeżywamy uroczystość I Ko-

munii Świętej. Dziękujemy rodzicom dzieci z klasy drugiej za przygotowanie 

kościoła do tej uroczystości oraz za dar ołtarza w postaci relikwiarza, w 

którym będą przechowywane relikwie bł. Dzieci fatimskich. Po południu o 

godz. 16.00 nabożeństwo majowe dla dzieci pierwszokomunijnych i rozda-

nie pamiątkowych obrazków.  

2. Nabożeństwa majowe w naszym kościele będą odprawiane codziennie o 

godz. 17.30. 

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

4. W środę nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30. 

5. Wspomnienia liturgiczne tygodnia: 

 

w poniedziałek, święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, 

w środę, przypada uroczystość Św. Stanisława, biskupa i męczennika. O 

godz. 10.00 w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej ks. bp Ordy-

nariusz udzieli święceń diakonatu naszym klerykom 

w czwartek, obchodzimy 21. rocznicę ingresu do kościoła katedralnego 

św. Mikołaja ks. bpa Tadeusza Rakoczego, 

w poniedziałek, we wtorek i w środę przypadają Dni Modlitw o urodzaje, 

w przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezu-

sa. W tym dniu w naszej parafii będziemy przeżywali uroczystość 

odpustową. W czasie sumy o godz. 11.00 nastąpi uroczyste wpro-

wadzenie do naszej świątyni relikwii Dzieci fatimskich. Zapraszamy 

dzieci z klasy drugiej w strojach pierwszokomunijnych oraz dzieci 

do sypania kwiatów i dzwonków. Także w czasie tej  Mszy św. dzieci 

z klasy trzeciej będą przeżywały I rocznicę Komunii Świętej. Z tej 

racji przyjdą na spotkanie w najbliższy piątek o godz. 16.30. Po spo-

tkaniu przystąpią do spowiedzi św. 

         

        7. Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna od poniedziałku do czwartku           

od godz. 18.15. We wtorek prosimy załatwić ważniejsze sprawy. 

  8. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej w auli spotkanie pielgrzymów udają-

cych się w czerwcu do Rzymu. 

W ostatnim czasie odeszli od nas : 
 

Kazimiera Kurpacka (90 l.) ,  

Józef Łysień (76 l.) 
Stanisława Matusiak ( 84 l.) 

Jerzy Kruczek ( 72 l.) 
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ZAPROSZENIE! 
 

Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Bielsku-Białej 
 

zaprasza  
 

WSZYSTKICH PARAFIAN I GOŚCI 
 

Na Odpust ku czci patronki naszego Kościoła, który  
odbędzie się dnia 12 maja. Uroczysta suma o godzinie 
11:00  połączona będzie z wprowadzeniem relikwii 
Dzieci Fatimskich, które nasi parafianie otrzymali będąc 
na pielgrzymce w Portugalii. Mszy świętej przewodni-
czył będzie ks. infułat Władysław Fidelus, proboszcz 
parafii konkatedralnej w Żywcu. 

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS! 
 

Liturgiczna Służba Ołtarza naszej Parafii zaprasza 

serdecznie wszystkich chłopców, którzy chcieliby do-

łączyć do wspólnoty    ministrantów, bądź lektorów 

na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w 

środę 8 maja po mszy świętej wieczornej w domu 

katechetycznym na pierwszym piętrze. Warunkiem 

 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKE! 
 

„Odmawiajcie codziennie różaniec” 
/MBF dn.13.05.1917/ 

 
 

Jak co roku w naszym Kościele rozpoczynamy cykl     
Nabożeństw Fatimskich, które odbywać się będą 13 

każdego miesiąca od maja do października. To już 96 
lat odkąd Matka Boża objawiła się dzieciom w Fatimie. 
W tym roku uroczystości w naszej  świątyni będą mieć 
szczególny charakter. będą nam towarzyszyły relikwie 

błogosławionych świadków Franciszka i Hiacynty.  
Zapraszamy w Poniedziałek 13 maja, 

godzina 18.00 

 

Przyjdź Panie Jezu c.d. 
Miesiące przygotowań: pytania, pierwsza spowiedź,  
modlitwa, aż wreszcie nadchodzi ten dzień: Pierwsza 
Komunia Święta. Pan Jezus przez wstawiennictwo Maryi 
w szczególnym dla niej miesiącu maju dopuszcza do 
swojego wieczernika kolejne osoby. To już dzisiaj przez 
ręce księdza proboszcza zaszczytu pełnego  

uczestnictwa we Mszy Świętej dostąpią:  
 

Emilia Adamska, Weronika Dylong, Bartłomiej Frankowicz,    
Szymon Hawro, Grzegorz Hemszyk, Jakub Kaleta,                  

Kamil Kaliciński, Wiktoria Kopij, Dawid Lada                    
Filip Małkiewicz, Kamil Michalak, Krzysztof Michałowski 

Igor Nowak, Dominik Nowojewski, Wiktoria Ostrowska,                     
Maria Piotrowska Alicja Ponikiewska, Weronika Szotek, 

Karolina Walczak 


