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28. NIEDZIELA ZWYKŁA

Franciszek Goli 
28.04.1928 – 3.10.2021 

(fot. arch. rodz.)

Kochani Parafianie!
W minioną środę pożegnaliśmy p. Franciszka Goli, naszego zacnego Parafianina, który 

umarł zaopatrzony Wiatykiem w nocy z 2 na 3 października. W tym roku pożegnaliśmy 
już panią Małgosię Lubinę, pana Janka Raka, a teraz pana Franciszka. Odchodzą „filary” 
naszej parafii. Pan Goli miał długie, dobre życie. Przeżył 93 lata, z tego 63 w małżeństwie, 
doczekał się czwórki dzieci, dwanaścioro wnuków i tyleż samo prawnuków. Poznałem 
go już, gdy chorował i cierpliwie znosił niedogodności związane z chorobą i wiekiem, 
otoczony troską najbliższych. W pogrzebie uczestniczyło sześciu księży. Ks. Eugeniusz 
Krasoń wspominał wielką pomoc w parafii, którą zawsze służył pan Franciszek. Pozwoliłem 
sobie porównać go w homilii do św. Józefa, który męską troską otaczał swoich bliskich.  
W ostatnim wywiadzie, którego udzielił śp. Franciszek w naszej gazetce, mówił, że miał 

tylko trzy pragnienia: wybudować dom z ogródkiem, po-
ślubić ukochaną osobę i mieć z nią dzieci, które przyniosą 
radość! Wszystko się spełniło. Żegnając pana Franciszka 
powtórzę myśl: „to ginący gatunek”. Dziś ludzie szukają 
szczęścia daleko, mają ekscentryczne marzenia, szukają 
za wszelką cenę czegoś oryginalnego, wyjątkowego.  
A tymczasem życie jest proste: dom, szczęśliwa rodzina, 
żona, dzieci, solidna praca i wiara w Boga. Czy trzeba 
czegoś więcej? Owocem życia, miłości i pracy Franciszka 
jest wspaniała, liczna rodzina. Przyszłość świata zależy 
od tego, czy ludzie będą chcieli nadal być budowniczymi 
domu, nie tylko z cegieł, ale domu rozumianego jako 
wspólnota miłości, w której dokonuje się pokoleniowa 
wymiana darów i wartości. 

ks. Tomasz Jaklewicz 

Ginący Gatunek



2

Kim jest dobry nauczyciel?

1.„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Choć 
w Ewangelii św. Marka nie ma mowy o tym, że to pytanie stawia człowiek 

młody, to jednak za sprawą św. Mateusza, myślimy zazwyczaj o bogatym młodzień-
cu. Św. Jan Paweł II opierając się na tej ewangelicznej rozmowie napisał przepięk-
ny „List do młodzieży”. Papież zwrócił uwagę, że w postawie owego człowieka 
jest coś niezwykle wymownego. Młodzieniec miał odwagę pytać o wieczność, czyli  
o życie, które wykracza poza doczesność. Pytał o ostateczną wartość życia, o jego 
najgłębszy sens. I miał znakomitą intuicję, że o sensie życia można mówić tylko 
wtedy, gdy konfrontujemy się z realnością śmierci. Gdy pytamy, czy jest coś więcej 
niż to życie, które znamy. Rozmówca Jezusa przyszedł ze swoim mądrym pytaniem 
do Chrystusa, bo Nim zobaczył „dobrego nauczyciela”. Jak to jest dziś z nami  
w Kościele? Czy mamy ambicję  i odwagę pytać o wieczność, o zbawienie? Czy nie 
zamykamy się w obszarze spraw doczesnych, by za wszelką cenę udowodnić, że 
Kościół nadąża za współczesnością i dlatego może się jeszcze na coś przydać? 

2. Podczas trwającego synodu sporo mówi się o tym, że Kościół musi wsłu-
chiwać się w pytania młodzieży, rozumieć ich język, ich świat. To postulat 

słuszny. Ale nie wolno zapomnieć, że odpowiedzi przynosi Chrystus. On wie, co 
jest najlepsze dla człowieka. On jest nauczycielem. On zna prawdę. On wyznacza 
drogę do pełni życia. Słuchając niektórych synodalnych wypowiedzi można odnieść 
wrażenia, że to raczej młodzi znają odpowiedź i to ich Kościół powinien słuchać 
jako swoich przewodników ku lepszej przyszłości. Ks. Węgrzyniak zauważył celnie: 
„Może to niezamierzone, ale mam wrażenie, że zmieniła się diametralnie perspek-
tywa. 2000 lat temu młody człowiek przyszedł do Jezusa z pytaniem: »Co dobrego 
mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?«. Dziś przychodzi do Jezusa z pytaniem, 
co Jezus może zrobić dla niego, czy będzie go słuchał i pomoże zaspokoić jego 
potrzeby”. Nie byłoby dobrze, gdyby Kościół uznał takie odwrócenie ról za słuszne. 
Zadaniem Kościoła jest zawsze najpierw słuchanie „dobrego nauczyciela”. Bez 
Niego, nie ma nic do powiedzenia ani światu, ani młodym. 

3. Co odpowiada Pan? Wskazuje najpierw na „stare” przykazania jako na ko-
nieczny fundament, zawsze aktualny drogowskaz do szczęścia. Potem Jezus 

pokazuje, że ostatecznie Bogu chodzi o coś więcej niż o samą wierność Dekalo-
gowi. Bóg chce byśmy rozdali wszystko, co mamy. Czyli byli gotowi dać siebie.  
W imię miłości. Czy ten program proponowany przez Jezusa i głoszony od 2 tys. lat 
przez Kościół przestał być dziś aktualny? Jezus w tej rozmowie jawi się jako dobry 
nauczyciel. Wskazuje, że w wychowaniu człowieka najistotniejsze są dwie sprawy: 
miłość („spojrzał z miłością na niego”) oraz jasne stawianie wymogów prawdy. 
Bohater ewangelicznego dialogu nie skorzystał z propozycji. Jezus nie goni za nim, 
nie obniża wymagań, by go pozyskać. Nie mówi mu: „OK, to może sprzedaj może 
tylko część swoich dóbr”. Nic z tych rzeczy. Jezus ofiaruje młodzieńcowi miłość  
i prawdę. I czeka na jego wolną decyzję. Czy Kościół może postępować inaczej?

Ks. Tomasz Jaklewicz
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W 1997 roku bra-
łam udział w piel- 

grzymce do Włoch zor-
ganizowanej dla bry-
nowskich nauczycieli 
przez ks. Andrzeja Cu-
bera, naszego ówcze-
snego wikariusza i ka-
techetę. W ramach tej 
pielgrzymki, 29 czerw-
ca byliśmy na Mszy 
świętej odpustowej  
w bazylice św. Piotra 
na Watykanie, potem 
była wspólna modlitwa 
na Anioł Pański, a popołudniu ks. Andrzej zaplanował audiencję u Jana Pawła II; napięcie 
rosło. Niestety papież był tak zmęczony uroczystościami odpustowymi i wyjątkowo upalnym 
wtedy dniem, że Ojciec Hejmo odwołał naszą audiencję w ostatniej chwili. Ks. Andrzej był 
załamany. Pozostała nam jedynie nadzieja na spotkanie z Janem Pawłem II w najbliższą śro-
dę, 2 lipca, na Placu Świętego Piotra. Wyruszyliśmy na Plac już o piątej rano, by zająć dobre 
miejsca przy barierkach. Audiencja rozpoczęła się o godzinie dziesiątej. Pamiętam do dzisiaj 
te ogromne emocje, radość, wzruszenie i bicie serca, gdy Ojciec Święty zbliżał się wolno ku 
nam swym papamobile. Nagle wyciągnął rękę do ks. Andrzeja i mocno ją uścisnął. Tę chwilę 
uchwycił watykański fotograf, a szczęśliwy ks. Andrzej zamówił to zdjęcie i po kilku tygodniach 
otrzymał je pocztą. A ja ten wyjątkowy dla nas moment na Watykanie utrwaliłam w strofach 
być może nieudolnych, ale oddających atmosferę panującą w czasie tej audiencji. Po śmierci 
ks. Andrzeja otrzymałam w prezencie owo zdjęcie od jego siostry Krystyny. I dzisiaj – w XXI 
Dniu Papieskim – pragnę je z radością udostępnić razem ze wspomnianymi strofami. Może 
ktoś się na nim rozpozna?

Ojcze Święty, nasze wzruszone twarze niosą Ci uśmiech radosny jak słońce,
wyciągnięte ręce chcą Cię dotknąć i przyjąć Twój pokój 
– pokój Chrystusa.

Ojcze Święty, pochylony od swego krzyża zbliżasz się ku nam, 
wyciągając rękę do naszego kapłana,
ponad nami tworzycie most niebiańskiej nadziei, patrząc sobie w oczy.

Ojcze Święty, szczęśliwy kapłan tę świętą chwilę zapamięta do końca życia, 
wypełniając swoje powołanie, będzie rozpalał nasze serca 
ogniem Twej Miłości, mądrością Twego słowa.

Ojcze Święty, Twoje wielkie serce to nieograniczona przestrzeń miłości, 
kochasz nas wszystkich, ciepłem swego spojrzenia
otwierasz nasze serca dla Chrystusa i Jego Matki.

Ojcze święty, nowe nam dałeś przykazania: otwórzcie drzwi Chrystusowi, 
nie lękajcie się świętości, nie wstydźcie się krzyża,
bądźcie solidarni z życiem, odmawiajcie różaniec.

Dziękujemy Ci!  Krystyna Kajdan

Wspomnienie spotkania z ojcem ŚWiętym janem paWłem ii 

Papież Jan Paweł II ściska dłoń ks. Andrzeja Cubera (fot. z arch. jego rodziny)
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kRystyna kajDan: – W niedzielę 26 
września br. w czasie uroczystej eucha-
rystii w katowickiej katedrze zostali Pa-
nowie ustanowieni nowymi nadzwyczaj-
nymi szafarzami najświętszego sakra-
mentu w naszej parafii. cieszą się nasi 
duszpasterze i my, jako parafianie. czy 
mogą się panowie krótko przedstawić? 
od kiedy mieszkacie w naszej parafii?

BaRtłomiej smoczyŃski: – Mieszkam 
wraz żoną i sześciorgiem dzieci na Pta-
sim Osiedlu. Urodziłem się i wychowałem  
w Trójmieście, w cieniu stoczniowych żu-
rawi i wieloletniego dążenia do wolności. 
Ukończyłem Politechnikę Gdańską i chęć 
pracy w przemyśle motoryzacyjnym za-
prowadziła mnie na wiele lat do Wrocła-
wia. Potem był 4-letni pobyt za granicą, 
by wreszcie osiąść w Katowicach. Nasze 
zamieszkanie w Parafii NIJIM zbiegło się  
z objęciem probostwa przez naszego faro-
rza i wikariatu przez księdza Tomasza. Tu, 
na ulicy Słowików przyszła na świat dwójka 
naszych najmłodszych pociech – Hiacynta 

i Ksawery; oboje dostąpili zaszczytu chrztu 
świętego z ręki naszego wikarego.

kRzysztoF anDRzejczak: – W naszej 
parafii mieszkam od urodzenia, czyli od 
56 lat. Z wykształcenia jestem logistykiem. 
Pracuję w swoim zawodzie. Jestem żonaty 
i mam dwoje dzieci.

co zdecydowało o tym, że zgodzili się 
panowie zostać szafarzami?

B.S.: – Moja potrzeba włączenia się choć 
troszkę w życie parafii zbiegła się z propo-
zycją Księdza Proboszcza, by zostać nad-
zwyczajnym szafarzem. Jest to zobowią-
zanie, jak też i duże wyróżnienie, bo nasz 
duszpasterz obdarzył mnie zaufaniem.

k.a.: – Propozycję, tak jak prawdopo-
dobnie w większości parafii, złożył mi 
Ksiądz Proboszcz. Nie od razu się jednak 
zdecydowałem. Dwa razy spotkaliśmy 
się z ks. Tomaszem Jaklewiczem wyja-
śniając sobie wszystkie moje wątpliwo-

ści z tym związane. Dodatko-
wo poprosiłem o możliwość 
uczestniczenia w posłudze  
w niedzielnych odwiedzinach 
chorych z praktykującym sza-
farzem – kolegą Ireneuszem. 
To wszystko razem uświado-
miło mi jak ważne i potrzebne 
jest dla tych osób przyjmo-
wanie Komunii Świętej. I tak 
rozpoczęła się moja przygoda 
związana z uczestnictwem  
w kursie dla szafarzy.

jak długo trwało przygoto-
wanie do tej posługi?

Poznajmy naszych nowych nadzwyczajnych szafarzy

Bartłomiej Smoczyński – Nadzwyczajny Szafarz Najświętszego Sakramentu 
– 26.09.2021 (fot. Barbara Smoczyńska).
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B.s.: – Początek naszej for-
macji z kolegą Krzysztofem 
zbiegł się z nastaniem pan-
demii, stąd po jednym tylko 
spotkaniu na żywo, pozo-
stałe części kursu odbywały 
się metodą on-line jesienią 
i wiosną. Niestety uciekła 
nam możliwość poznania się 
i pewnej integracji, bo no-
wych szafarzy jest obecnie 
220. Ale mam nadzieję, że 
nadrobimy to podczas przy-
szłych rekolekcji dla „białych 
alb”. Jeszcze raz podkreślę, że 
jestem wdzięczny naszemu proboszczowi 
za jego wybór, cieszę się, że znalazłem się 
w tak sympatycznym i doborowym towa-
rzystwie, i że będę mógł nieść Pana Je-
zusa seniorom i chorym w naszej parafii,  
a przy okazji będę mógł spędzić parę chwil 
w takiej niesamowitej bliskości z naszym 
Panem pod postacią chleba w szafarskiej 
bursie.

k.a.: – To chyba był, jak do tej pory, naj-
dłużej trwający kurs, rozpoczęty w marcu 
2020 roku, zakończony ze względu na pan-
demię w ostatnią niedzielę września br.

czy mają już panowie za sobą pierwsze 
wizyty u chorych?

B.s.: – W ostatnią niedzielę miałem za-
szczyt po raz pierwszy komunikować 
współparafian, a po porannej Mszy świętej 
pójść do osób pozostających w domu ra-
zem z szafarzem Bartłomiejem i uczyć się 
udzielania Komunii świętej w tych unikal-
nych warunkach. To wielkie przeżycie…

k.a.: – Pierwszą wizytę u chorych już jako 
szafarz odbyłem 2 października br. przy 
wsparciu doświadczonego szafarza – kole-

gi Mieczysława. Moje samodzielne odwie-
dziny zaplanowane są na 17 października. 
Trzymajcie za mnie kciuki…

co panowie chcieliby jeszcze na koniec 
powiedzieć naszym parafianom?

B.s.: – Każde początki bywają trudne, więc 
proszę o modlitwę i wyrozumiałość, bycie 
przy ołtarzu, gdzie dzieje się największy  
z cudów, bliskość Pana Jezusa i pewna for-
ma posługi naszej parafialnej rodzinie po-
wodują u mnie lekkie drżenie kolan… Po- 
zdrawiam wszystkich parafian! Szczęść Boże!

k.a.: – Korzystając z okazji chciałbym po-
dziękować mojej najbliższej rodzinie, księ-
żom naszej parafii i kolegom szafarzom za 
udzielone mi wsparcie duchowe i praktycz-
ne. Postaram się nie zawieść naszych pa-
rafian w wyznaczonej mi posłudze.

W imieniu naszej wspólnoty parafialnej 
bardzo dziękuję panom za rozmowę, za 
podjęcie się tej bardzo cennej posługi. 
proszę przyjąć gratulacje i zapewnie-
nie o modlitwie.

B.s. i k.a.: – My też dziękujemy, że mogli-
śmy się przedstawić.

Legitymacja szafarza Krzysztofa Andrzejczaka (fot. K.A.)
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Og³oszenia duszpasterskie
28. NIEDZIELA ZWYKŁA

WproWadzeNie do liTurgii:

(10 października 2021 r.)

i relację z Bogiem zapraszamy do 
udziału w spotkaniach grupy młodzie-
żowej. Spotkania będą odbywały się 
dwa razy w miesiącu. 

 Rozpoczynamy od udziału we Mszy 
świętej o godz. 18.00, następnie 
przejdziemy do salki parafialnej. 
Pierwsze spotkanie odbędzie się  
w najbliższy piątek 15 października. 
Harmonogram spotkań znajduje się 
na stronie parafialnej w zakładce 
grupa młodzieżowa. 

5. Zapraszamy na kolejną katechezę 
dla dorosłych. Tematem będzie wol-
ność człowieka. Katechezy będą się 
odbywać zasadniczo w drugi i czwarty 
wtorek miesiąca o godzinie 18.30  
w kościele. 

6. W piątek wspominamy w liturgii św. 
Teresę Wielką, zaś w sobotę ob-
chodzimy uroczystość św. Jadwigi 
Śląskiej, patronki Śląska. 

7. W naszym kościele ustawiliśmy  
w ramach testu nowy stojak na świe-
ce wotywne. Ten system uważany 
jest za bezpieczny i niewydzielający 
sadzy. Zapalona świeca lepiej sym-
bolizuje nasze modlitwy. Ufamy, że 
system się sprawdzi. 

8. W tym tygodniu modlimy się za miesz-
kańców ul. Starej Kłodnickiej. 

9. W Gościu Niedzielnym polecamy 
m.in. felieton Marka Jurka o nad-
chodzącym synodzie.  

10. Na nowy tydzień życzymy Bożego bło-
gosławieństwa i opieki Matki Bożej 
Różańcowej. 

Przeżywamy dziś dzień papie-
ski pod hasłem „Nie lękajcie 

się”. dziękujemy Bogu za dar 
św. Jana pawła ii, pamiętamy  
w modlitwie o papieżu Francisz-
ku. prośmy pana Jezusa, by tak 
jak młodzieńcowi z dzisiejszej 
ewangelii wskazywał nam drogę 
do życia wiecznego. 

Kolekta dzisiejsza przeznaczo-
na jest na potrzeby naszej para-
fii. Bóg zapłać za każdą ofiarę. 

1. Dziś obywa się tradycyjna zbiórka 
na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąc-
lecia”. W naszej parafii miała ona 
miejsce tydzień temu. Kto nie miał 
okazji wesprzeć tego dzieła tydzień 
temu, może dziś wrzucić ofiarę do 
puszki w zakrystii.  

2. Zapraszamy na nabożeństwa różań-
cowe codziennie o 17.15.  

3. Przypominamy, że od poniedziałku 
rozpoczynają się rekolekcje pod ha-
słem „Starość-Radość” w Ośrodku 
Rekolekcyjnym w Brennej. Z naszej 
parafii bierze w nich udział 28 osób. 
Wyjazd autobusem sprzed kościo-
ła 11 października o godz. 15.00. 
powrót 14 października ok. godz. 
14.00. 

4. Osoby w wieku od 13 do 20 roku ży-
cia, które chcą pogłębić swoją wiarę 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
10 do 17 października 2021 r.

28. NIEDZIELA ZWYKŁA  10.10 
7.30  Za ++ rodziców Leokadię i Ze-

nona oraz + męża Marka –  
o dar życia wiecznego 

9.00 Za + Grzegorza Kot (11. roczni-
ca śmierci) – o radość życia 
wiecznego

10.30 W intencji Asi Wieczorek z oka-
zji 6. rocznicy urodzin, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, zdro-
wie i dary Ducha Świętego

12.00 1 int. Za + Eleonorę Stolecką 
(13. rocznica śmierci) – o dar 
życia wiecznego

 2 int. Za + Jana Raka – o ra-
dość życia wiecznego (od są-
siadów)

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 W intencji rodziny Chaborów,  

z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie

PONIEDZIAŁEK  11.10 
8.00  Za ++ rodziców Elfrydę i Jana 

Konieczny oraz brata Henryka 
– o radość życia wiecznego 

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Leszka Grotowskiego oraz 

+ Dorotę Kluj – o dar życia 
wiecznego

WTOREK  12.10 
8.00 Dziękczynna, z podziękowaniem 

za otrzymane łaski
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Zygmunta Staszewskiego 

– o radość życia wiecznego 

ŚRODA  13.10 – WSPOMNIENIE BŁ. 
HONORATA Koźmińskiego, prezbitera
8.00 Za + Andrzeja Choińskiego oraz 

za ++ rodziców i ++ z rodziny 
– o dar życia wiecznego 

17.15 – Nabożeństwo różańcowe
18.00  Za ++ męża Jana Hachułę  

i brata Huberta, za ++ rodziców 
z obu stron, siostrę Genowefę 
oraz szwagrów Pawła i Ludwika 
– o radość życia wiecznego

CZWARTEK  14.10 
8.00 Za + Macieja – o radość życia 

wiecznego
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za wstawiennictwem św. Bar-

bary o łaskę nieba dla + mamy 
Basi (1. rocznica śmierci) 

W tygodniu od 10 do 16 października 2021 roku 
modlimy się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla miesz-
kańców ulicy STareJ KŁodNiCKieJ. W szczególny 
sposób pamiętamy o chorych i wiekiem osłabionych 
oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali przy tej ulicy. 
Niech nasza modlitwa będzie dla nich umocnieniem oraz 
źródłem obfitych łask i darów Bożej Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



PIĄTEK  15.10
WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD JEZUSA, 
dziewicy i doktora Kościoła
8.00 Za + Macieja – o radość życia 

wiecznego
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 W intencji rodziny Storożenko i 

Bruczyńskich, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz o ra-
dość życia wiecznego dla ++ 
Antoniego, Heleny, Franciszka, 
Kazimierza, Zygmunta, Leonar-
da, Józefa, Genowefy, Włady-
sława i Ireny

SOBOTA  16.10 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, 
gł. patronki Śląska
8.00 1 int. W intencji małżonków 

Małgorzaty i Grzegorza Zydek 
(1. rocznica ślubu), z prośbą  
o Boże błogosławieństwo

 2 int. Za + Bożenę Furgoł (10. 
rocznica śmierci) oraz za + 
męża Longina (4. rocznica 
śmierci) 

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 W intencji Teresy Tkacz z okazji 

80. rocznicy urodzin, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski  
i prośbą o Boże błogosławień-
stwo i dalszą opiekę Matki Bożej

29. NIEDZIELA ZWYKŁA  17.10 
7.30  1 int. Za ++ Jerzego i Hildegar-

dę Otrząsek, Marię Wolny oraz 
++ z rodziny Fyrla – o dar życia 
wiecznego 

 2 int. Za + Jana Raka – o ra-
dość życia wiecznego (od są-
siadów)

9.00 W intencji córki Amelii z okazji 
10. rocznicy urodzin oraz w in-
tencji jej rodziców Iwony i Grze-
gorza z okazji rocznicy ślubu,  
z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i zdrowie

10.30 W intencji Marcina Romańczyka 
z okazji 30. rocznicy urodzin,  
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i zdrowie

12.00 W intencji Michała z okazji 45. 
rocznicy urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i proś-
bą o Boże błogosławieństwo  
i zdrowie

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 W intencji małżonków Grażyny 

i Kazimierza Zeman z okazji 35. 
rocznicy ślubu, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i proś-
bą o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie

Tygodnik wydawany przez Parafię pw. Najśw. Imion Jezusa i Maryi. 
Adres dla korespondencji: Katowice, ul. Przyklinga 12, tel. 32 251 86 60. 

Strona internetowa: www.parafiabrynow.pl email: brynow.jm@katowicka.pl
Redaguje kolegium.

Nr konta bankowego parafii: ING BANK ŚLĄSKI – 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135

KaNCelaria paraFialNa czynna: 
• w poniedziałek, wtorek i czwartek od 18.40 do 20.00;

• w środę i piątek od 8.40 do 10.00.
W sprawach pilnych dotyczących np. pogrzebu, wezwania do chorego proszę 

dzwonić na probostwo, tel. nr 32 2518 660. 
Kancelaria usytuowana jest w budynku probostwa przy ulicy Przyklinga 12.


