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3 0 .  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A
ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY
I czyt.: Jr 31, 7-9  Psalm: 126, 1b-6

II czyt.: Hbr 5, 1-6 Ewangelia: Mk 10, 46b-52

Przemijanie ma kolor złota
Kochani Parafianie!

Jesień to czas przemijania, ale październikowe słońce 
ujawnia cudowne barwy jesiennej przyrody. Bardzo po-
lecam spacery po lesie. A mamy to szczęście, że wokół 
nas sporo leśnych terenów i parków. Moim odkryciem 
ostatnich miesięcy (dzięki jednemu z naszych parafian!)  
jest Rezerwat „Las Murckowski”. Znajduje się on u stóp 
tzw. Wzgórza Wandy, najwyższego wzniesienia Katowic. 
Las pełen przepięknych starych, dostojnych buków.  
I nie ma tam za dużo ludzi w przeciwieństwie do Par-
ku Kościuszki lub Muchowca. Można tam naprawdę 
odetchnąć. Dominującym kolorem jesiennych liści jest 
złoto. Czyż nie jest to ciekawe, że obumierające liście 
przybierają taką właśnie królewską barwę? Przed nami 
czas modlitwy za zmarłych, czas refleksji o przemijaniu 
i rozważań o nadchodzącym końcu świata. Wierzymy, 
że nie idziemy w pustkę, w nicość, ale jak powtarza św. 
Jan Paweł II to „przemijanie ma sens, ma sens, ma 
sens”. Złoty kolor jesiennej przyrody jest znakiem, że 
naszym przeznaczeniem jest królowanie razem z Tym, 
który jest Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem. Warto  
o tym pamiętać w te dni, gdy będziemy wspominać tych, 
którzy już przekroczyli próg śmierci. Najważniejszym 
przesłaniem chrześcijańskiej eschatologii, czyli nauki 
o sprawach ostatecznych, jest nadzieja! Potrzebujemy 
jej tak, jak słońca, jak tlenu dla duszy. Nadzieję głosi 
nawet jesienna przyroda. Trzeba tylko mieć oczy sze-
roko otwarte. 

ks. tomasz jaklewicz – Wasz Proboszcz 
(w jesiennym nastroju) 

fot. ks. Tomasz Jaklewicz
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Wołanie W ciemności

1.W Bartymeuszu, niewidomym żebraku, może odnaleźć się każdy z nas. Po 
pierwsze dlatego, że wszyscy mamy kłopoty ze wzrokiem. Nie widzimy Boga. 

Bywamy ślepi na znaki Jego obecności i miłości. Mamy kłopot z rozpoznaniem 
dobra i zła. Nie widzimy jasno swojego powołania. Jakże często wydaje się nam, 
że idziemy przez życie jakby po omacku, w ciemnościach. Niepewnie stawiamy ko-
lejny krok z obawy przed przepaścią pod stopami. I jesteśmy też żebrakami. Wciąż 
wołamy do Boga, do ludzi o pomoc. Żebrzemy o miłość, o sens. Sami nie dajemy 
sobie rady z życiem. 

2. Bartymeusz nie wstydzi się ślepoty i statusu żebraka. Wie, że trzeba głośno 
wołać o pomoc i wie do kogo. Woła nawet wtedy, gdy nastają na niego, aby 

zamilkł. To nie tylko prośba o ratunek, ale także wyznanie wiary. „Syn Dawida” to 
tytuł mesjański. Ślepiec „widzi” w Jezusie Zbawiciela, „widzi” w Nim szansę na 
swoje ocalenie z nieszczęścia. Czyż nie jest to obraz wiary? Wołać ufnie do Boga, 
mimo, że się Go nie widzi. 

3. „Bądź dobrej myśli, wstań, woła Cię”. Ileż tym krótkim słowie nadziei! Czy 
nie chcemy usłyszeć właśnie tego? Tak, Jezus przyszedł do nas, żebraków 

i ślepców, aby napełnić nas dobrą myślą, dać siłę do powstania z biedy i wezwać 
po imieniu. Reakcja Bartymeusza jest pełna emocji. „Zrzucił z siebie płaszcz, ze-
rwał się na nogi i przyszedł do Jezusa”. Ów płaszcz był całym jego majątkiem.  
A jednak zrzuca go i biegnie ku Jezusowi. Ten płaszcz może być także symbolem 
szaty smutku, znakiem starego człowieka, symbolem tego, co trzeba zostawić, 
aby wyjść na spotkanie z Panem, by się nawrócić. 

4. „Co chcesz, abym Ci uczynił?” – pyta Jezus. Czego pragniesz? Czego spo-
dziewasz się po Bogu, Jezusie, Kościele? To ważne pytania, które odsłaniają 

naszą hierarchię wartości. Na czym mi najbardziej zależy? Wydaje się oczywiste, 
że niewidomy będzie chciał przejrzeć. Ale w przypadku duchowej ślepoty, sprawa 
nie jest już tak oczywista. Wielu ludzi nie chce przejrzeć. Boją się prawdy, bo ona 
zmusza do zmiany. Wolą nie widzieć tego, co oczywiste (np. tego że aborcja to 
zabójstwo). 

5. „rabbuni, żebym przejrzał”. To ciekawe, że Bartymeusz zwraca się do Jezu-
sa inaczej niż za pierwszym razem. Słowo „Rabbuni” jest zabarwione uczu-

ciowo. Tak samo zwróciła się do Jezusa Maria Magdalena, gdy Go rozpoznała 
przy grobie żywego. „Kochany mój nauczycielu” – tak można to przetłumaczyć. Im 
bliżej jesteśmy Jezusa, tym bardziej Go kochamy. Nasza relacja staje się bardziej 
serdeczna, bliska, osobista. 

6. „idź, twoja wiara Cię uzdrowiła”. Uzdrawia Jezus, ale i wiara. W uzdrowieniu 
Bartymeusza można zobaczyć etapy rozwoju wiary. Najpierw są ciemności, 

potem wołanie w mroku o zmiłowanie, o pomoc. Wołanie wytrwałe i ufne. Potem 
jest zerwanie z „płaszczem” starego człowieka, bieg ku Jezusowi, dobre myśli. Po-
tem serdeczne słowo „Rabbuni”, czyli doświadczenie bliskości Boga. I wreszcie: 
„przejrzał i szedł za Nim drogą”. Czyli nowy wzrok wiary i dalsza wędrówka przez 
życie z Jezusem. 

ks. tomasz jaklewicz
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Z Ugandy na adres naszego probostwa nadszedł następujący list:
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KS. STANISŁAW GAŃCZORZ – REKOLEK-
CJONISTA: – Rekolekcje „Starość-Radość”  
w Ośrodku Spotkań i Formacji im. Św. Jadwi-
gi Śląskiej w Brennej dedykowane były senio-
rom naszej archidiecezji, dlatego odbywały 
się w ciągu tygodnia od 11 do 14 paździer-
nika br. Od sierpnia br. jestem na emeryturze 
i cieszę się, że mogę pomagać dyrektorowi 
tego ośrodka ks. Łukaszowi Grzywoczowi, 
głosząc rekolekcje w tym pięknym zakątku 
Beskidu Śląskiego. Jest to niezwykłe miejsce 
duchowej odnowy i chrześcijańskiej forma-
cji, także miejsce duchowego rozwoju oraz 
spotkania z Bogiem, drugim człowiekiem  
i samym sobą. Można się tam wyciszyć i do-
brze odpocząć od zgiełku codzienności. Mam 
nadzieję, że spora grupa brynowskich pa-
rafian powróciła z dobrymi wspomnieniami  
i wrażeniami, bo naprawdę było bardzo sym-
patycznie i miło. Rekolekcje prowadziłem  
w oparciu o zdanie z Ewangelii św. Łukasza 
(13, 33): „Jednak dziś, jutro, pojutrze mu-
szę być w drodze…”. Wiadomo, że do Pana 
Boga idziemy drogą sakramentów, dlatego 
też starałem się przybliżyć uczestnikom tych 
rekolekcji istotę właściwie wszystkich sakra-
mentów, poza sakramentem kapłaństwa. Był 
też czas na modlitwę, na spotkanie misyjne, 
na wieczór maryjny w muzycznej oprawie 
góralskiej kapeli „Marynioki” oraz na wieczór 
modlitewny przy muzyce organowej. Na ko-
niec wszystkim uczestnikom rekolekcji po-

darowałem różne modlitwy, w tym modlitwę 
dla osób w podeszłym wieku oraz plan pracy 
nad sobą w drodze do zbawienia. 
KRYSTYNA SZYJA: – Na pomysł zorgani-
zowania wyjazdu na takie rekolekcje wpadła 
pani Róża Wysocka z Legionu Maryi, która 
zajęła się wynajęciem autobusu oraz rozpro-
pagowaniem tego pomysłu wśród parafian, 
za przyzwoleniem i z pomocą naszego Księ-
dza Proboszcza. Zgłosiło się 28 osób; były to 
osoby częściowo z naszej parafii, ale również 
zaprzyjaźnione osoby z sąsiednich parafii. 
Rekolekcje prowadził emerytowany ks. Stani-
sław Gańczorz, były proboszcz parafii Świę-
tych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. 
Pierwszego dnia rekolekcji tj. w poniedzia-
łek po kolacji o godzinie 19:00 spotkaliśmy 
się na pierwszej konferencji, w czasie której 
ksiądz zwracał uwagę na to, że nasza wiara 
nie jest stała w ciągu naszego życia. Przeży-
wamy wzloty i upadki. Wiara jest darem Pana 
Boga, ale też wysiłkiem człowieka. Jeżeli 
przeżywamy chwile ciemności, to powinni-
śmy się modlić o łaskę wiary. Pana Boga po-
znajemy pośrednio. Istnienia Pana Boga nie 
da się udowodnić. Bóg był, jest i zawsze bę-
dzie - to aksjomat jak w matematyce czy w fi-
zyce, bez którego nie można by było w nauce 
niczego udowodnić ani odkryć. Na pytanie 
„jak?” odpowiada nauka, a na pytanie „kto?” 
odpowiada religia, wiara w Boga, który jest 
równocześnie transcendentny i transcenden-
talny. Nauka i Bóg mogą iść razem, nie stoją 
w sprzeczności. Ludwik Pasteur stwierdził, 
że mało wiedzy oddala od Boga, a wielka 
wiedza przybliża. Bóg jest tajemnicą; Albert 
Einstein powiedział, że jeśli człowiek nie ma 
poczucia tajemnicy, jest trupem. Nie ma lu-
dzi niewierzących. Każdy w coś wierzy. Tzw. 
niewierzący wierzy, że Boga nie ma, a wie-
rzący, że jest, ale żadnego z tych stwierdzeń 
nie można udowodnić. Niewiara to też wiara. 
Wiele ludzi nie posiada podstawowej wiedzy 
religijnej. Jeśli mam wątpliwości religijne,  
powinienem szukać tak długo, aż zostaną 
rozwiane. W czasie tych rekolekcji wygłoszo-
nych zostało 5 konferencji, z których opisa-

W a r t o  b y ł o  t a m  p o j e c h a ć !

Ośrodek Spotkań i Formacji im. Św. Jadwigi Śląskiej  
w Brennej (fot. arch. Ośrodka)
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łam tylko pierwszą, 3 homilie w czasie trzech 
Mszy świętych, na relacjonowanie których 
nie ma miejsca w naszej gazetce. Skrótowo 
dodam, że w czasie tych rekolekcji we wtorek 
i w środę dwa razy dziennie, a w dniu wy-
jazdu raz, była możliwość odbycia spowiedzi 
świętej. Każdy dzień rozpoczynaliśmy modli-
twą poranną w pięknej kaplicy. Wieczorami 
był też czas na różaniec, Apel Jasnogórski  
i Adorację Najświętszego Sakramentu. Wo-
kół domu rekolekcyjnego jest szeroki teren 
rekreacyjny z dróżkami, ławeczkami, kwia-
tami, piękną zielenią i widokiem na góry.  
W teren wkomponowana jest droga krzyżo-
wa, kapliczka Matki Boskiej a także pomnik 
Jana Pawła II, przy którym można przysiąść 
na ławeczkach, wyciszyć się i pomodlić,  
a także zatrzymać się w biegu życia i zasta-
nowić się nad sensem tego co robimy, by 
zrewidować nasze życie.
RÓŻA WYSOCKA: – 11października zebrali-
śmy się o godz.15-tej pod kościołem, by wy-
ruszyć na zaplanowane rekolekcje w Brennej. 
Na drogę otrzymaliśmy błogosławieństwo 
naszego księdza proboszcza Tomasza Jakle-
wicza. Podróż minęła szybko, odmówiliśmy 
koronkę do Bożego Miłosierdzia i modlitwę 
do św. Krzysztofa. O 16:30 byliśmy już na 
miejscu. Po zakwaterowaniu i kolacji mie-
liśmy pierwszą konferencję, którą – tak jak 
wszystkie pozostałe - wygłosił ks. Stanisław 
Gańczorz. Konferencje prowadzone były ję-
zykiem prostym i łatwym do zapamiętania 
np.: – Pan Jezus jest miłością wymagającą. 
Bóg chce naszego rozwoju, trzeba więc pra-
cować nad sobą: „Komu dużo dano, od tego 
będą więcej wymagać”. Rodzice kochajcie 
swoje dzieci i wymagajcie. Mięsień nie ćwi-
czony flaczeje, np. należy codziennie zrobić 
coś, na co nie mamy ochoty. We wtorek nasz 
pobyt ubogacił zespół góralski śpiewając,  
a w środę odwiedziły nas świeckie wolon-
tariuszki pomagające w Rwandzie misjona-
rzom. Wyświetlały filmy o życiu ludzi w tym 
kraju, opowiadały o ich misji i sprzedawały 
różne wyroby, by wspomóc misje. Był też 
czas nie tylko na modlitwę, ale i na integra-
cję przy kawie i ciasteczkach. W drodze po-
wrotnej 14 października śpiewaliśmy pieśni 

z dawnych lat. Przy pożegnaniu życzyliśmy 
sobie, by się znów spotkać w Brennej w przy-
szłym roku. Wielu osobom bardzo podobał 
się ten wyjazd i liczą na powtórkę.

JANINA RADZIEJ: – Rekolekcje te były praw-
dziwą ucztą dla ciała i ducha. Dzięki nim 
mogliśmy poszerzyć swą wiedzę na temat 
ewangelizacji, pogłębić swą wiarę i pracę 
nad własnymi ułomnościami, zbliżyć się do 
Boga, zjednoczyć się z innymi na wspólnej 
modlitwie. Modlitwie bowiem zawdzięcza-
my, że nie jesteśmy sami ze swoimi proble-
mami i emocjami, że jest z nami Ktoś, kto 
nas kocha i wysłuchuje. Modlitwa pomaga 
też chorym wracać do zdrowia. Poznaliśmy 
historie osób, które nawróciły się dzięki mo-
dlitwie, np. Fryderyka Chopina, który dzięki 
przyjacielowi nawrócił się tuż przed śmiercią 
i odszedł pojednany z Bogiem. W czasie tych 
rekolekcji mogliśmy się także zintegrować 
oraz podziwiać piękno gór i przyrody.

MAŁGORZATA ROMAŃCZYK: – Pierwszy raz 
uczestniczyłam w takich wyjazdowych re-
kolekcjach, bo do tej pory zawsze brałam 
udział tylko w rekolekcjach organizowanych 
w naszym parafialnym kościele. Warto było 
pojechać do Brennej, gdzie w pięknej gór-
skiej scenerii Beskidu Śląskiego mogłam na 
nowo – dzięki rekolekcjom – poznać wiedzę  
o podstawowych sakramentach, którą wpraw-
dzie miałam, ale dużo nowych rzeczy można 
było się dowiedzieć. Ks. Gańczorz ilustrował 
swe konferencje licznymi przykładami z życia 
różnych znanych ludzi.

ANNA LUBINA: – Na tak piękne rekolekcje 
mogłabym jeździć nawet 3 razy w roku! Zna-
lazłam tam wszystko, czego potrzebowałam 
dla mojej duszy i ciała: wspaniałe konferen-
cje księdza rekolekcjonisty, modlitwę wspól-
notową poranną i wieczorną, adorację Naj-
świętszego Sakramentu, śpiew uwielbiający 
Maryję, dobre locum, wyżywienie i transport, 
odpoczynek, wspaniałe widoki i spokój. Jed-
nym słowem naładowałam duchowe akumu-
latory i dobrze wypoczęłam. Teraz wszystkich 
znajomych i przyjaciół zachęcam, by nie bali 
się korzystać z propozycji wyjazdu na reko-
lekcje w Brennej.
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Og³oszenia duszpasterskie
30. NIEDZIELA ZWYKŁA

WProWadzenie do liturgii:

(24 października 2021 r.)

się na stronie parafialnej w zakładce: 

grupa młodzieżowa. 

4. W czwartek obchodzimy święto 

świętych Apostołów Szymona i Judy 

Tadeusza, a w sobotę Uroczystość 

Rocznicy Poświęcenia Kościoła Ar-

chikatedralnego w Katowicach. 

5. W przyszłą niedzielę będziemy ob-

chodzić jako Uroczystość Rocznicy 

Poświęcenia Naszego Kościoła. 

 Msza wieczorna w niedzielę bę-

dzie już z Uroczystości Wszystkich 

Świętych, która wypada w tym roku  

w poniedziałek. Nabożeństwo za 

zmarłych, zwłaszcza za parafian zmar-

łych w minionym roku, odprawimy 

tradycyjnie w kościele o godz. 17.15 

w dzień Wszystkich Świętych. 

6. W tym tygodniu modlimy się za miesz-

kańców ul. Szczygłów. 

7. W Gościu Niedzielnym polecamy 

m.in. artykuł o Janie Pawle I, który 

zostanie wkrótce beatyfikowany.  

8. Na nowy tydzień życzymy Bożego bło-

gosławieństwa i opieki Matki Bożej 

Różańcowej. 

dziś kościół na całym świecie 
przeżywa Światowy dzień 

misyjny. Pamiętajmy w naszej 
modlitwie o misjonarzach. Pro-
śmy ducha Świętego, aby od-
nowił w całym kościele apo-
stolską gorliwość w głoszeniu 
Chrystusa. 

kolekta dzisiejsza przeznaczo-
na jest na misje. 

Bóg zapłać za każdą ofiarę. 

1. Zapraszamy na nabożeństwa różań-

cowe codziennie o 17.15. 

2. Wypominki za zmarłych można skła-

dać w zakrystii. 

3. Osoby od 13 do 20 roku życia, które 

chcą pogłębić swoją wiarę i relację 

z Bogiem zapraszamy do udziału 

w spotkaniach grupy młodzieżowej. 

Spotkania odbywają się dwa razy  

w miesiącu. Rozpoczynamy od udzia-

łu we Mszy świętej o godz. 18.00, 

następnie przejdziemy do salki pod 

probostwem. Spotkanie odbędzie się 

w najbliższy czwartek 28 październi-

ka. Harmonogram spotkań znajduje 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
24 do 31 października 2021 r.

30. NIEDZIELA ZWYKŁA  24.10 
7.30  Za + ks. Alojzego Siemienika 

(44. rocznica śmierci) – o dar 
życia wiecznego  

9.00 W intencji Stanisławy i Jana  
z okazji rocznicy ślubu, z po-
dziękowaniem za otrzymane 
łaski i prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie

10.30 Za + ojca Franciszka (7. rocz-
nica śmierci) i + mamę Wandę 
Góral (41. rocznica śmierci) 
oraz za ++ z rodziny Góral  
i Nowacki – o radość życia 
wiecznego

12.00 1 int. W intencji Urszuli z okazji 
80. rocznicy urodzin oraz Jana 
Widery z okazji 85. rocznicy 
urodzin, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę Matki 
Bożej oraz w intencji małżon-
ków  Łukasza i Sylwii z okazji 
5. rocznicy ślubu i ich syna 
Michała w 3. rocznicę urodzin, 
a także w intencji brata Karola 
Kalusa, z prośbą o powrót do 
zdrowia

 2 int. W intencji Wiesławy Sa-
dowskiej z okazji 70. rocznicy 
urodzin, z podziękowaniem za 

otrzymane łaski i prośbą o Bo-
że błogosławieństwo, zdrowie  
i potrzebne łaski

 Po mszy św. chrzest św. dzieci: 
Zofii Czapli, Michała Sobola  
i Huberta Zwonika

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 W intencji Stanisława z okazji 

rocznicy urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i proś-
bą o dalszą opiekę Bożą 

PONIEDZIAŁEK  25.10 
8.00  Za ++ Barbarę Santarius i jej 

męża – o radość życia wieczne-
go 

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Helenę Goli (6. rocznica 

śmierci) – o dar życia wieczne-
go

WTOREK  26.10 
8.00  Za ++ Michała (w rocznicę 

śmierci), jego ojca i dziadków 
z obu stron – o radość życia 
wiecznego

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Janinę Grabkę i ++ z ro-

dziny – o radość życia wiecz-
nego 

W tygodniu od 24 do 30 października 2021 roku 
modlimy się za mieszkańców ulicy SzCzYgłÓW. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych i wiekiem 
osłabionych oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali 
przy tej ulicy. Niech nasza modlitwa będzie dla nich 
źródłem obfitych łask i darów Bożej Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



ŚRODA  27.10
8.00 Za + ciocię Irenę oraz ++ z ro-

dziny – o dar życia wiecznego 
(od siostrzenicy Aliny i sio-
strzeńca Sławomira)

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00  Za ++ rodziców Stefanię i Ka-

zimierza – o radość życia wiecz-
nego

CZWARTEK  28.10 
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW 
SZYMONA I JUDY TADEUSZA
8.00 Za + Andrzeja Nowrot – o ra-

dość życia wiecznego (od żony 
i rodziny)

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00  Za ++ męża Zygmunta Plutę, 

za ++ rodziców z obu stron, za 
++ siostry Agnieszkę, Helenę  
i Ilonę oraz za + wnuka Domi-
nika – o radość życia wieczne-
go

PIĄTEK  29.10
8.00 Za + męża Władysława Palian 

(23. rocznica śmierci) oraz za 
++ rodziców z obu stron –  
o radość życia wiecznego

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za ++ rodziców Emilię i Stani-

sława Dynia – o dar życia wiecz-
nego

SOBOTA  30.10 
ŚWIĘTO ROCZNICY I POŚWIĘCENIA 
ARCHIKATEDRY W KATOWICACH
8.00 Za + Andrzeja Suchy (1. roczni-

ca śmierci) – o dar życia wiecz-
nego  

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + męża Marka Gierlotkę oraz 

++ rodziców z obu stron –  
o radość życia wiecznego

NIEDZIELA  31.10 – UROCZYSTOŚĆ ROCZ-
NICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO 
7.30  Za  ++ rodziców i teściów, za 

++ córki z mężami i syna oraz 
za + Eugenię Borkowską –  
o dar życia wiecznego 

9.00 W intencji Adasia i Antosia 
Menżyk z okazji rocznicy uro-
dzin, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, zdrowie i dary Ducha 
Świętego

10.30 1 int. Za + Karola Musioła (39. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

 2 int. W intencji parafian
12.00 Za + Ewę Marcinkiewicz - o dar 

życia wiecznego (od męża, sy-
nów i rodziny) 

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Franciszkę Kucharczyk (2. 

rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

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.


