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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 

Rekolekcje Wielkopostne to 

znak, że nadchodzą ważne 

wydarzenia.  

 

17.03.2013 — 19.03.2013 

 

„Wykonało się” (J 19, 30) 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE (10.III. 2013): 
 

1.     Dziś 4 niedziela Wielkiego Postu. O godz. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali 

z kazaniem pasyjnym. 

 

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

 

3.     We wtorek spotkanie Grupy Charytatywnej po mszy św. wieczornej. 

 

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

17.30. 

 

5.     W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzieży i doro-

słych o godz. 20.00. O godz. 19.00 spotkanie grupy młodzieżowej w ra-

mach duszpasterstwa młodzieżowego. 

 

6.     W przyszłą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które potrwa-

ją do wtorku. Plan rekolekcji znajduje się w gazetce parafialnej. Spowiedź 

rekolekcyjna jest zaplanowana na Niedzielę Palmową. 

 

7.     Zbieramy paczki z żywnością na stół wielkanocny dla osób i rodzin potrze-

bujących materialnej pomocy. Paczki można składać do kosza znajdujące-

go się pod chórem. Zachęcamy do tego gestu chrześcijańskiego miłosier-

dzia. 

 

8.     Od przyszłej niedzieli będziemy można zakupić baranki wielkanocne. 

 

9.     Przed świętami wielkanocnymi odwiedzimy chorych z Komunią Św. Termin 

wizyty zostanie podany w przyszłą niedzielę. 

 

10. Prasa katolicka znajduje się na półce. Polecamy nowy numer dwumiesięcz-

nika Głos Ojca Pio. 

 

11. Można jeszcze dokonywać zapisu na czerwcową pielgrzymkę do Rzymu. 

W ostatnim czasie odeszli od nas : 
 

†  

REDAKCJA: 

KAROL MARKOWSKI 

MARCIN STOPKA 

 

luzepazcontakt@op.pl 
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Pielgrzymka do Fatimy i Santiago de Compostela 

 
W dniach 15.02 – 22. 02 2013 r. odbyła się pielgrzymka z Para-

fii MBF w Bielsku Białej do Fatimy w Portugalii oraz do Santiago 
de Compostela w Hiszpanii. W pielgrzymce uczestniczyło 45 

osób z naszej Parafii, jak również z Żywca . Trasa pielgrzymki 
była bardzo urozmaicona. Ponadto otrzymaliśmy relikwie bł. 

Franciszka oraz bł. Hiacynty. Pełny tekst sprawozdania znaj-
duje się na stronie internetowej parafii. Zapraszamy! 

Rekolekcje dla klasy I-III () 
Czwartek 21.03.2013 

 

godz. 9.30 - nauka rekolekcyjna w kościele 

godz. 10.30 - spotkanie w szkole 

 

Piątek 22.03.2013 

 

godz. 9.30 - nauka rekolekcyjna  i Droga Krzyżowa w kościele 

godz. 10.30 - spotkanie w szkole 

 

Sobota 23.03.2013 

 

godz. 9.30  - Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie  

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE! : 
 

 

Niedziela  17.03.2013 

 

 

godz. 7.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 

 

godz. 9.00 -  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 

 

godz. 11.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 

 

godz. 17.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

 

godz. 18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 

 

godz. 19.00 - nauka stanowa dla mężczyzn  

 

godz. 19.00 - nauka rekolekcyjna dla młodzieży ( kaplica) 

 

 

 Poniedziałek 18.03.2013 

 

 

godz. 8.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich 

 

godz. 17.30 - Msza św. nauką dla wszystkich 

 

godz. 18.30 - nauka stanowa dla kobiet 

 

godz. 19.00 - nauka rekolekcyjna dla młodzieży (kaplica) 

 

 

Wtorek 19.03.2013 

 

 

godz. 8.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich 

 

godz. 17.00 -  misterium Męki Pańskiej w Cieszynie (wyjazd o godz. 15.15) 

 

godz. 17.30 - Msza św. z nauką dla wszystkich 

 

godz. 19.00 - Droga Krzyżowa ulicami osiedla i zakończenie rekolekcji 


