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Wiara i Życie 
 

Nr 24 Wielkanoc 2020 

Miesięcznik Parafii Św. Małgorzaty 

w Bielsku-Białej Kamienicy 

 
 
 
 
 

Chrystus Zmartwychwstał! 
 
 
 

 

Prawdziwie zmartwychwstał, bo 

gdyby nie zmartwychwstał, próżna 

by była nasza wiara. 

 
Niech radość spotkania 

z Chrystusem 

Zmartwychwstałym da Wam 

radość, której świat nie ma i nie 

daje i niech będzie dla Was 

Drodzy Parafianie  źródłem 

pokoju, szczęścia i wzajemnej 

miłości. 

Z darem serca i gorącej modlitwy 

Kapłani i Redakcja Gazetki 

Parafialnej 
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Triduum Paschalne 
 
Święte Triduum Paschalne ( z łac. triduum – trzy dni) to najważniejsze 

wydarzenie w roku liturgicznym katolików. Jego istotą jest celebracja Męki, 
Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną mszą św. 
w Wielki Czwartek (Msza Wieczerzy Pańskiej), natomiast kończy nieszporami 
w Niedzielę Wielkanocną. 

Święta Wielkiej Nocy wiążą się z żydowską Paschą. Samo słowo 
pascha wywodzi się z hebrajskiego pésach, co oznacza „przejść, omijać”. 
Święto to jest wspomnieniem niewoli narodu izraelskiego w Egipcie. Wyjście 
z Egiptu poprzedziło rytualne spożycie baranka paschalnego . Chrześcijanie 
wierzą, że Chrystus kiedy spożywał ostatnią wieczerzę paschalną, wypełnił 
symbole starotestamentowe i że był „Barankiem Paschalnym”, który dopełnił 
„zbawczą ofiarę”. 

Pierwsze wzmianki o celebracji Wielkiego Tygodnia pochodzą 
z IV wieku. Aż do początku XX wieku na określenie Triduum Paschalnego 
stosowano termin Triduum Sacrum. Używana obecnie nazwa pojawiła się 
w 1924 roku. 

 
Wielki Czwartek 

 
W kościołach parafialnych tego dnia ma miejsce tylko jedna uroczysta msza 
św. odprawiana wieczorem – Msza Wieczerzy Pańskiej. Jest ona sprawowana 
na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu 
Ojcu pod postacią chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, następnie dał 
Apostołom do spożycia i nakazał im by czynili to na Jego pamiątkę. Tak 
Chrystus ustanowił dwa sakramenty święte – Kapłaństwo i Eucharystię. 

 
Wielki Piątek 

 
Z wielkiego szacunku do ofiary Jezusa Chrystusa, poniesionej na krzyżu za 
grzechy całego świata, tego dnia nie odprawia się mszy św. Jest to dzień 
powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się Krzyż. Centrum tego 
dnia jest Liturgia Męki Pańskiej, która jest pamiątką zwycięstwa odniesionego 
przez umęczonego, ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Ołtarz tego dnia jest 
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obnażony – bez krzyża, świeczników i obrusa. Na początku celebrans przez 
chwilę leży krzyżem przed ołtarzem. Wierni w tym czasie klęczą. Później 
następuje Liturgia Słowa Bożego, w której skład wchodzą dwa czytania, psalm 
(bez organów) oraz opis Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana. Liturgię Słowa 
kończy długa Modlitwa Powszechna, składająca się z 10 wezwań: za Kościół, 
za Papieża, za stany Kościoła, za katechumenów, za jedność chrześcijan, za 
Żydów, za niewierzących w Chrystusa, za niewierzących w Boga, 
zarządzających państwami, za strapionych i  cierpiących. Po Liturgii Słowa 
rozpoczyna się Adoracja Krzyża. Kapłan po kolei odsłania ramiona Krzyża, 
po którym następuje ucałowanie Krzyża przez kapłanów, służbę liturgiczną 
i wiernych. Kolejną częścią liturgii jest Komunia św. i następnie przeniesienie 
Monstrancji z Najświętszym Sakramentem do przygotowanego Grobu 
Pańskiego, gdzie adoracja trwa do liturgii Wigilii Paschalnej.  
 

Wielka Sobota 
 
Wielka Sobota poprzedza Święto Zmartwychwstania. W Wielką Sobotę Kościół 
trwa przy Grobie Pańskim, rozważając tajemnicę męki i śmierci Chrystusa. 
W Polsce wierni przynoszą do święcenia potrawy wielkanocne. Wigilia 
Paschalna jest najważniejszą celebracją w roku liturgicznym. Zgodnie 
z dawną tradycją noc poprzedzająca Niedzielę Zmartwychwstania jest 
czuwaniem na cześć Pana. Liturgia Światła rozpoczyna się przed kościołem – 
kapłan święci ogień, od którego zapala się Paschał (symbol Chrystusa). Na 
świecy kapłan kreśli znak krzyża  i litery alfa i omega i procesyjnie wnosi się 
zapalony Paschał do kościoła, zatrzymując się trzykrotnie z wezwaniem 
„światło Chrystusa” i odpowiedź brzmi „Bogu niech będą dzięki”. Następnie 
rozpoczyna się uroczysta prefacja exsultet. Liturgia słowa jest bogata 
w dziewięć czytań – siedem starotestamentalnych i dwa nowotestamentalne. 
Liturgia chrzcielna rozpoczyna się Litanią do Wszystkich Świętych i następuje 
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Po odnowieniu przyrzeczeń chrztu 
kapłan kropi lud wodą święconą. Następuje modlitwa powszechna i dalej msza 
święta. Obrzędy wielkosobotnie kończy uroczysta procesja rezurekcyjna 
z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. 

    opracował Andrzej F. 
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MIŁUJCIE  WASZYCH  NIEPRZYJACIÓŁ 
 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 5,43-48 ) 
Jezus powiedział do swoich uczniów : 
 „Słyszeliście że powiedziano :< Będziesz miłował swego bliźniego, 

a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził >. 
A Ja wam powiadam : Miłujcie waszych nieprzyjaciół módlcie się za tych , 

którzy was nienawidzą ; tak będziecie synami Ojca waszego , który jest 
w niebie ; ponieważ On sprawia , że słońce Jego wschodzi nad złymi 
i dobrymi , i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych . 

Jeśli bowiem miłujecie tych , którzy was miłują , cóż za nagrodę mieć 
będziecie ? Czyż i celnicy tego nie czynią ? 

Bądźcie więc wy doskonali jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski ”. 

 
          Refleksja  .... 
 
Kiedy chcę dojść do jakiegoś celu, muszę mieć pewność co do 

właściwego kierunku wędrówki. Jeśli celem jest zbawienie, to wybór 
odpowiedniej drogi jest zadaniem jeszcze bardziej odpowiedzialnym 
i wymagającym pełnego przekonania co do prawdziwości wskazań tam 
prowadzących. Przyjęcie i wypełnienie Bożych wskazań jest tego gwarancją: 
„Dziś twój Pan, Bóg, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij 
je z całego serca i z całej duszy.” 

Jezus mówi, by miłować nieprzyjaciół i modlić się za tych, którzy nas 
prześladują. Czy więc  niemożność  wypełnienia tego nakazu zamyka mi drogę 
zbawienia? Wydaje się że tak. Skoro nie potrafię wzbudzić w sobie miłości do 
wroga, to sam odcinam się od Boga. Czy jednak sprawa jest tak beznadziejna, 
na jaką pozornie wygląda? Na szczęście nie! Cała trudność w zrozumieniu 
tego polecenia wynika z wieloznaczności słowa > miłość <. Jezus nie nakazuje 
mi kochać kogoś takim uczuciem, jakim matka kocha swe dziecko, a mąż żonę. 
Zwróćmy uwagę na klasyczną już definicję miłości, przypominaną przez 
Karola Wojtyłę w dziele „Miłość i odpowiedzialność”; jej istotą jest pragnienie 
dobra dla drugiej osoby, jak dla siebie samego. Gdy o tym pamiętamy, łatwiej 
przyjdzie nam wypełnić ten nakaz. Nie muszę chcieć przebywać z moim 
wrogiem i czuć się przy nim dobrze, ale bezwzględnie muszę pragnąć jego 
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dobra, modlić się o nie, a kiedy nadarzy się ku temu okazja, służyć mu pomocą. 
A to już przecież jest w zasięgu moich możliwości. 

Kiedy więc okażę swą dobroć temu, kto jej wobec mnie nie ma, mogę być 
pewien, że wybrany przeze mnie kierunek jest właściwy i prowadzi do celu – 
zbawienia .   

Waldemar 
 
 
 

Jezus Chrystus zmartwychwstał 
Jego grób jest pusty! Alleluja! 

 
Chrystus żyje, pusty jest Jego grób. Niewiasty, które pobiegły rankiem po 

szabacie do grobu składają swoje świadectwo, jak również Apostołowie, 
którzy zaświadczają o tym wydarzeniu. 

Pierwszą, która pobiegła do grobu była Maria Magdalena, a było wtedy 
jeszcze ciemno. Nie znalazła Pana w grobie. Nie rozpoznała Jezusa, kiedy po 
raz pierwszy spotkała Go przy grobie. Dopiero kiedy Jezus wypowiedział jej 
imię, odpowiedziała „Rabbuni", wyznając swoją wiarę i miłość, stając się 
pierwszym świadkiem Zmartwychwstania. 

Po Marii Magdalenie spotykamy przy pustym grobie Świętych Apostołów 
- Piotra i Jana. Młodszy Jan wyprzedził Piotra i zajrzał do grobu, ale tam nie 
wszedł – dał pierwszeństwo starszemu. Piotr jest pierwszym pośród 
Apostołów i dlatego on uroczyście zaświadcza o wydarzeniu 
Zmartwychwstania. Piotr zaświadcza także o Zmartwychwstaniu Jezusa 
Chrystusa swoim nauczaniem, swoim życiem, a nawet śmiercią męczeńską.  

Grób naszego Pana i Zbawiciela jest pusty! 

Chrystus zmartwychwstał i żyje w swoim Kościele, to znaczy 
w sercach swoich wiernych - naszych sercach. 

I my też głośmy Chrystusa żyjącego pośród nas. Alleluja! 
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„Ojcze nasz ….. bądź wola Twoja” 

 
Modlitwa Pańska to modlitwa uwielbienia i dziękczynienia, prośby 

i zadośćuczynienia. Jesteśmy dziećmi Ojca, który wszystko stworzył 
z niczego i utrzymuje całe stworzenie w istnieniu, aby nie powróciło do 
nicości. Musimy mieć tę świadomość, że zawsze pozostajemy w zasięgu 
Jego wzroku, że On ma dla nas plan – plan na nasze życie, który trzeba 
zrealizować. Jako najlepszy Ojciec otacza nas opieką i w swojej ojcowskiej 
miłości daje nam wszystko czego potrzebujemy. Chroni nas codziennie 
przed wszelką szkodą, przyjmuje z powrotem z otwartymi ramionami, 
kiedy niczym synowie marnotrawni, stracimy nasze dziedzictwo. Oczekuje 
abyśmy Go naśladowali w przebaczaniu innym. Jego dzieciom – naszym 
braciom, bez względu na to jak bardzo zawinili. Jeżeli będziemy pamiętać, 
że stale pozostajemy w Jego obecności ( w Nim bowiem żyjemy 
i poruszamy się), to nasze myśli i działania staną się nieustanną modlitwą. 

Trzeba jednak pamiętać, że nasz umysł sam z siebie nie potrafi długo 
trwać w skupieniu. Stale nasuwają się nowe myśli, obrazy. Modlitwa jest 
jednak łaską! To Bóg pierwszy inicjuje naszą rozmowę z Nim, daje 
natchnienie do modlitwy. Po drugie, Bóg docenia nasze wysiłki, aby na to 
natchnienie odpowiedzieć oraz błogosławi im. Z naszej strony potrzeba 
wytrwałości. Taki wysiłek, taka wytrwałość jest najszczerszym wyrazem 
naszego pragnienia, aby odpowiedzieć na wezwanie Boga, aby wypełnić 
Jego wolę. Postawa gotowości, nieustawanie w próbach odnalezienia Boga 
i Jego woli w modlitwie, to łaska sama w sobie, błogosławieństwo o daleko 
idących konsekwencjach. Jakiż inny cel w życiu ma człowiek poza 
pełnieniem woli Boga? Czynić to co On poleca, odkrywać Go 
i doszukiwać się Jego woli w wydarzeniach dnia, widzieć Jego rękę 
w doświadczeniach naszego życia, uwielbiać Go i dziękować Mu. 

Panie, niech się pełni Twoja wola w nas. Amen 

     Maria 
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Święto Miłosierdzia 
 

„Córko Moja, mów światu całemu 
o niepojętym miłosierdziu Moim. 
Pragnę, aby święto miłosierdzia, było 
ucieczką i schronieniem dla wszystkich 
dusz, a szczególnie dla biednych 
grzeszników. W dniu tym otwarte są 
wnętrzności miłosierdzia Mego, 
wylewam całe morze łask na dusze, 
które się zbliżą do źródła miłosierdzia 
Mojego; która dusza przystąpi do 
spowiedzi i Komunii św., dostąpi 
zupełnego odpuszczenia win i kar, 
w dniu tym, otwarte są wszystkie 
upusty Boże, przez które płyną łaski; 
niech się nie lęka zbliżyć do Mnie 
żadna dusza, chociażby grzechy jej 
były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje 
jest tak wielkie, że przez całą 
wieczność nie zgłębi go żaden umysł, 
ani ludzki, ani anielski. Wszystko co 
istnieje wyszło z wnętrzności 
miłosierdzia Mego. Każda dusza 
w stosunku do Mnie, rozważać będzie 
przez wieczność całą miłość 
i miłosierdzie Moje. Święto 
miłosierdzia wyszło z wnętrzności 
Moich, pragnę, aby uroczyście 
obchodzone było w pierwszą niedzielę 
po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość 
spokoju, dopokąd nie zwróci się do 
Źródła Miłosierdzia Mojego”. (Dz 699) 

Niech ten ósmy dzień po Zmartwychwstaniu Chrystusa Pana będzie 
ucieczką i schronieniem dla wszystkich ludzi, a zwłaszcza dla naszej parafii,  
diecezji i Ojczyzny. 

Przystąpmy  zatem do sakramentu pokuty i  przyjmijmy Komunię 
świętą, w której jest źródło życia. Błagajmy Miłosiernego Jezusa o wszelkie 
łaski dla nas i całego świata.  
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Kilka myśli o kapłaństwie 

To nie przypadek, że Eucharystię i kapłaństwo Jezus ustanowił w tym 
samym momencie. Można śmiało powiedzieć, że kapłaństwo zostało 
ustanowione przede wszystkim dla Eucharystii. Tam, gdzie nie ma kapłana, 
nie ma Eucharystii - nie ma ani Mszy Świętej, ani Najświętszego Sakramentu. 
W tych sprawach, jak w żadnych innych, nikt nie może kapłana zastąpić. 
I o tym przekonują się, nieraz bardzo boleśnie, ludzie żyjący w krajach, gdzie 
kapłanów brakuje. Kapłaństwo jest darem, tak, jak Eucharystia. Jest darem 
Boga dla człowieka. 

Podobnie, jak Eucharystia kapłaństwo jest tajemnicą. Tajemnicą jest 
i musi chyba pozostać, dlaczego akurat tych, a nie innych wzywa Bóg do 
szczególnej bliskości ze sobą. Tajemnicą jest także wielka miłość i zaufanie 
Boga, który w ręce kapłanów - ludzi słabych i grzesznych, jak każdy - złożył 
tak wielkie i święte sprawy.  

Jak uczył Benedykt XVI: „Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego” 
(KKK1589). To wzruszające wyrażenie pozwala nam nade wszystko przywołać 
z sympatią i uznaniem ogromny dar, jaki stanowią kapłani nie tylko dla 
Kościoła, lecz także dla samej ludzkości. Myślę o tych wszystkich księżach, 
którzy chrześcijanom i całemu światu przedstawiają pokorną i codzienną 
propozycję słów i gestów Chrystusa, starając się do Niego przylgnąć swymi 
myślami, wolą, uczuciami i stylem całego swego istnienia. Jakże nie podkreślić 
ich trudu apostolskiego, niestrudzonej i ukrytej służby, ich miłości pragnącej 
być uniwersalną? Cóż powiedzieć o odważnej wierności tak wielu kapłanów, 
którzy także pośród trudności i nieporozumień pozostają wierni swemu 
powołaniu: by być „przyjaciółmi Chrystusa”, szczególnie przez Niego 
powołanymi, wybranymi i posłanymi?  

oraz 

Zostaliście wzięci z ludu i ustanowieni w sprawach odnoszących się do 
Boga, abyście składali dary i ofiary za grzechy (por. Hbr 5,1). Wierzcie w moc 
waszego kapłaństwa! Na mocy sakramentu otrzymaliście wszystko to, czym 
jesteście. Gdy wypowiadacie słowo »ja« czy »mój« („Ja ci odpuszczam... To 
jest bowiem ciało moje...”), czynicie to nie w waszym imieniu, ale w imieniu 
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Chrystusa (in persona Christi), który chce posłużyć się waszymi ustami 
i rękami, waszym oddaniem i talentem. Podczas święceń - poprzez liturgiczny 
znak nałożenia rąk - Chrystus wziął was pod swą szczególną opiekę. Jesteście 
ukryci w dłoniach i w Sercu Chrystusa. Zanurzcie się w Jego miłości 
i powierzcie Mu waszą miłość! W chwili gdy wasze ręce zostały namaszczone 
olejem, znakiem Ducha Świętego, zostały one przeznaczone do służby 
w dzisiejszym świecie — jako ręce Pana. Nie mogą już służyć waszemu 
egoizmowi; muszą świadczyć przed światem o miłości Boga.  

Ogromna wartość kapłaństwa sprawia, ze są kapłani są szczególnie 
mocno atakowani wszelkie moce zła. Szatan, im ktoś jest bliżej Boga, atakuje 
go bardziej intensywnie. A kapłani działają w imieniu Chrystusa! Dlatego 
niezbędna jest wytrwała i stała modlitwa za kapłanów. Zarówno osobista,  jak 
i realizowana w ramach różnych wspólnot, których jest wiele. Włączmy się 
w tę modlitwę, także w naszym kościele parafialnym w pierwsze czwartki 
miesiąca. 

 

 

Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uświęcenie kapłanów 
 
O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów 
w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może 
zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które 
codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich 
wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi 
ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. 
Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed 
zepsuciem i skażeniem tego świata. 
Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy 
przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. 
Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także 
wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen. 
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Fatimskie znaki przy śmierci 

Św. Jana Pawła II w dniu 2 kwietnia 2005r. 

 
Pierwsza sobota miesiąca była dla Ojca Świętego Jana Pawła II dniem 

wynagradzania Niepokalanemu Sercu Maryi za doznane zniewagi 
i bluźnierstwa. On rozumiał znaczenie orędzia fatimskiego i rolę jaką Maryja 
spełniła w uratowaniu Jego życia podczas zamachu  w dniu 13 maja 1981 r. 
Ojciec Święty bardzo pragnął, aby żądania Maryi z Fatimy, dotyczące 
pierwszych sobót miesiąca, były spełnione. 

Być może dzień 2 kwietnia 2005r. przejdzie do historii jako najważniejsza 
pierwsza sobota w dziejach świata. Była to ostatnia pierwsza sobota Jana 
Pawła II na ziemi.  

Znamienne, Ojciec Święty mimo agonii, zdołał spełnić wszystkie warunki 
tego nabożeństwa. Była uprzednio spowiedź, była Komunia święta, był 
Różaniec, była intencja wynagradzania za grzeszników i było towarzyszenie 
przez 15 minut Matce Najświętszej przez rozmyślanie nad tajemnicami 
różańcowymi - nad tajemnicą zbawienia! 

 Dziś Św. Jan Paweł II prowadzi nas do Matki Najświętszej, wymadla 
łaskę zjednoczenia naszych serc z Jej Niepokalanym Sercem i wzywa do 
praktykowania pierwszych sobót miesiąca. 

       Alicja 

 

 

Maryja jest wspaniałą i jedyną Nosicielką Chrystusowego Okupienia; 
uprzywilejowana Przekazicielka Jego laski, jedyną Drogą, przez którą łaska 
spływa na ludzi w niezwykłej i cudownej obfitości. Gdziekolwiek obecna 
jest Maryja, tam obfituje laska i tam dokonuje się uzdrowienie ciała i duszy 
człowieka. (Jan Paweł II) 
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Wielkanocny pacierz 

 
Nie umiem być srebrnym aniołem – 

Ni gorejącym krzakiem – 
Tyle Zmartwychwstań już przeszło- 

A serce mam byle jakie. 
 

Tyle procesji z dzwonami – 
Tyle już alleluja – 

A moja świętość dziurawa 
Na ćwiartce włoska się buja. 

 
Wiatr gra mi na kościach mych psalmy – 

Jak na koślawej fujarce – 
Żeby choć papież spojrzał 

Na mnie - przez białe swe palce. 
 

Żeby choć Matka Boska 
Przez chmur zabite wciąż deski – 

Uśmiech mi Swój zesłała 
Jak ptaszka we mgle niebieskiej. 

 
I wiem, gdy łzę swoją trzymam 

Jak złoty kamyk z procy – 
Zrozumie mnie mały Baranek 
Z najcichszej Wielkiej Nocy. 

 
Pyszczek położy na ręku – 

Sumienia wywróci podszewkę – 
Serca mojego ocali 

 
ks. Jan Twardowski  
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 

Msze św.:  
 
W niedziele o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16;.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00 

zamiast o 12:30) 
tygodniu o godz. 8:00, 18:00; w pierwszy piątek o godz. 8:00 w intencji tych osób, które 

złożyły ofiarę na cele naszego kościoła, dodatkowo o 19:15. 
 
Nabożeństwa: 
 
W piątki od wieczornej Mszy św. od godz. 18:30  do godz. 21:00 Adoracja Najświętszego 

Sakramentu w ciszy. 
Pierwszy czwartek miesiąca: godz. 17:00 Godzina Święta – adoracja Przenajświętszego 

Sakramentu w intencji kapłanów oraz o powołania kapłańskie i zakonne. 
Pierwsza sobota miesiąca: po Mszy św. o godz. 8:00 Nabożeństwo Wynagradzające 

Niepokalanemu Sercu Maryi; o 17:30 koronka do Bożego Miłosierdzia za 
zmarłych z czytaniem wypominków. 

Pierwsza niedziela miesiąca: po Mszy św. o godz. 16:00 Nabożeństwo ku czci św. 
Michała Archanioła. 

Drugi poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz.18:00 adoracja Najświętszego 
Sakramentu prowadzona przez Apostolstwo Dobrej Śmierci.  

Trzeci piątek miesiąca (od kwietnia do września): godz. 18:00 Czuwanie ku czci 
Miłosierdzia Bożego, rozpoczęcie Mszą św. 

Spowiedź św.: pierwszy czwartek oraz piątek miesiąca od godz. 17:00; codziennie 15 
min. przed Mszą św. 

Kancelaria parafialna: czynna po Mszy rannej o godz. 8:30 oraz po Mszy św. 
wieczornej o 18:30. 

Poradnia życia rodzinnego: w czwartki w godz. 17:30 – 18:30. 
Odwiedziny chorych i starszych wiekiem parafian odbywają się w każdą pierwszą 

sobotę miesiąca od godz. 8:00. 
Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa: w czwartki od godz. 17:00 Zgłoszenia 

przyjmowane są na trzy miesiące przed datą ślubu. 
Sakrament chrztu św.: Pierwsza niedziela miesiąca, godz. 12:30, obowiązuje nauka dla 

rodziców i chrzestnych. 
Dyżury Zespołu Charytatywnego: w czwartki w godz. 11:00 – 12:00 oraz w pierwszą 
środę miesiąca w godz. 18:30 – 19:30 w salce katechetycznej. 
 

 
Wiara i Życie 
Miesięcznik parafii św. Małgorzaty w Bielsku-Białej Kamienicy 
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