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5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I czyt.: Iz 43, 16-21 Psalm: 126, 1b-6

II czyt.: Flp 3, 8-14 Ewangelia: J 8, 1-11

Kochani Parafianie!

Ostatnio jestem mniej widoczny w niedzielę przy ołtarzu. Wybaczcie. Najpierw za-
blokował mnie covid, potem głosiłem rekolekcje w Piotrowicach, a od tej niedzieli 
rekolekcje w Ochojcu. Ale w Niedzielę Palmową będę już u nas. 

Cieszę się, że nasi goście z Ukrainy zgodzili się opowiedzieć o sobie na łamach 
naszej gazetki. Planujemy spotkanie dla uchodźców z Ukrainy w naszych salkach 
w Niedzielę Palmową o 19.00. Jeśli ktoś gości u siebie Ukraińców, to przekażcie 
im zaproszenie. Chodzi o to, aby się mogli spotkać w swoim gronie, przekazać 
ważne informacje, wymienić się doświadczeniami. Od poniedziałku można przy-
nieść do zakrystii jakieś trwałe produkty żywnościowe lub środki higieny. Podczas 
tego spotkania nasi goście będą mogli z tych darów skorzystać. Jeśli ktoś ma 
jakąś ofertę pracy to jest to bardzo mile widziane. Przydałby się też jakiś kurs 
polskiego. Przypomnę, że w klubie przy szkole nr 65 działa punkt informacyjny 
(od 16.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku). 

Muszę powiedzieć, że byłem bardzo wzruszony podczas modlitwy zawierzenia 
Rosji i Ukrainy w piątek 25 marca. Dawno nie widziałem naszego kościoła tak 
pełnego. Czuło się w powietrzu jakąś wyjątkową atmosferę modlitwy. Dziękuję 

Wam za to. Mówi się, że jak trwoga to do 
Boga. I bardzo dobrze. A do kogo mamy pójść, 
jak nie do Niego? Tak, gdzie wzmaga się zło, 
tam działa też potężnie Boża łaska i wielu ludzi 
budzi się do lepszego życia. Ufajmy, módlmy 
się, pomagajmy sobie wzajemnie. 

Wasz Proboszcz
Ks. Tomasz Jaklewicz 

Do kogo mamy pójść jak nie do Boga?
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Miłość zawiedziona, Miłość prawdziwa 

1. Czy faryzeuszom i uczonym w Prawie zależało na wymierzeniu sprawiedliwości 
zgodnie z prawem Starego Testamentu? Albo czy chcieli okazać serce grzesz-

nicy? Nie, ich celem było tylko i wyłącznie podważenie autorytetu Jezusa. Zwróćmy 
uwagę na zdanie: „Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich”. To 
uwierało liderów Izraela – że cały lud Go słuchał. Dlatego postanowili zamknąć mu usta 
i „wystawiali Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć”. Jeśli okaże miłosierdzie, 
zlekceważy prawo. Jeśli nakaże kamienować, wykaże się brakiem miłosierdzia. Kobie-
ta była przez oskarżycieli potraktowana czysto instrumentalnie. Była tylko pionkiem na 
szachownicy ich gry. Podobna sytuacja powtarza się dziś w odniesieniu do Kościoła 
– Ciała Chrystusa. Chodzi o rząd dusz. Współczesne quasi-religijne elity zastawiają na 
niego pułapki, byle tylko odebrać mu autorytet. Pozornie będzie chodziło o większe 
miłosierdzie, albo o sprawiedliwość. Nie dajmy się zwieść. W istocie chodzi o jedno – 
o skuteczną kompromitację. O to, by lud nie słuchał już głosu Pana w Jego Kościele. 

2. Jezus milczy i pisze palcem po ziemi. Co pisze? Powstało wiele teorii. Czy 
wypisuje grzechy faryzeuszy? Pochylenie się Jezusa wydaje się nawiązywać do 

umywania nóg. Palec Boży – to określenie Ducha Świętego. Może więc mamy raczej 
do czynienia z prorockim znakiem. Można go wyjaśnić tak: Duch Święty pisze prawo 
nowego przymierza, już nie na glinianych tablicach, ale na żywych tablicach ludzkich 
sercach. Jego istotą jest przebaczenie. Potępienie grzechu i ocalenie grzesznika. 

3. Kobieta zgrzeszyła, ale grzesznikami byli również jej oskarżyciele. Oni jednak 
w przeciwieństwie do niej, uznawali się za doskonałych i dlatego tak łatwo 

wydawali wyroki. Odeszli zawstydzeni. Czy jednak odeszli nawróceni? Niekoniecznie. 
Jezus pomógł im zobaczyć ich grzech, ale oni woleli uciec od Niego. Człowiek może 
nie chcieć przebaczenia. Może czuć się pewny swego, nawet wtedy, gdy chwilowo 
przegrywa upokorzony. A jednak nadal nie chce zgiąć karku przed Bogiem. Oni wkrót-
ce wrócą po Jezusa. Aby dowieść swego.

4. „Pozostał tylko Jezus i kobieta”. Stała tam ze swoim wstydem, hańbą, sa-
motnością. Upokorzona i bezradna. Tak wyglądamy po grzechu. W Biblii cu-

dzołóstwo jest symbolem każdego grzechu. Bo Bóg jest oblubieńcem, a Jego lud – 
oblubienicą. Bóg stworzył nas dla siebie, aby nas kochać. Każdy grzech jest zdradą, 
oddaniem się w ręce innego kochanka niż Bóg. W tym kontekście słowa „pozostał 
tylko Jezus i ta kobieta” nabierają mocniejszego znaczenia. To nie tylko opis ta 
tamtej sytuacji. Człowiekowi ostatecznie zostaje tylko Jezus, tylko Bóg. Gdzie indziej 
znajdzie przebaczenie i nadzieję? Gdzie był kochanek tej kobiety? Zostawił ją samą. 
Tak działa grzech. Uwodzi, zamiast miłości daje chwilową iluzję szczęścia i porzuca. 
W pustym miejscu po grzechu zjawia się ON – Jezus, prawdziwy Oblubieniec, naj-
czystsza Miłość. Mówi: „nie potępiam cię. Wiem, że pragniesz miłości, ale szukasz 
jej w złym miejscu, w zły sposób. Dlatego jestem z Tobą. Nie musisz już więcej 
grzeszyć, bo masz Mnie”.

Ks. Tomasz Jaklewicz



3

KRYSTYNA KAJDAN: – W imieniu 
naszej parafialnej wspólnoty pragnę 
Panie wraz z dziećmi serdecznie 
przywitać, pozdrowić i przedstawić. 
Skąd Panie pochodzą?

LENA: – Ja pochodzę z wojewódzkie-
go miasta Chmielnicki. Jest to miasto 
w zachodniej części Ukrainy, 230 km 
od granicy z Polską, nad rzeką Bohem. 
Mam 31 lat, jestem mężatką, uciekłam 
przed wojną w Ukrainie ze względu na 
małą córeczkę, która ma na imię Kira, 
ma 4 lata. Moi rodzice i mąż zostali 
w kraju, mąż pomaga na wojnie jako 
wolontariusz. Do niedawna pracowa-
łam w moim mieście w biurze Urzędu 
Wojewódzkiego. Jestem dumna z tego, 
że mam polskie korzenie, gdyż mój 
dziadek Władysław Baczyński i babcia 
Janina byli Polakami. Pamiętam, gdy 
byłam małym dzieckiem, codziennie 
wieczorem babcia odmawiała ze mną 
po polsku modlitwę: Ojcze nasz. Nie-
stety po śmierci babci nie pamiętam 
już tej modlitwy. Moja mama Adela Ba-
czyńska jest także babcią Liny, która 
jest moją siostrzenicą. Cieszę się, że 
jesteśmy tu razem. Zabrałam ze sobą 
dokumenty moich dziadków potwier-
dzające ich polski rodowód. Zaraz Pani 
pokażę… Dzięki nim można załatwić 
Kartę Polaka. Uciekając z Ukrainy przy-
jechałam wraz z Kirą z Chmielnickiego 
do Krakowa. Tam odebrali nas Kuba 
i Dagmara Czernikowie i przywieźli do 
Bytomia, a z Bytomia dotarłyśmy do 
waszej parafii.

LINA: – Ja pochodzę z Żytomierza. 
To miasto wojewódzkie położone na 
zachód – około 140 kilometrów – od 
Kijowa, nad rzeką Teterew. Mam 25 
lat. Mój syn ma na imię Michajło. 
Ma 3 lata. Jak już Lena wspomnia-
ła, jesteśmy ze sobą spokrewnione.  
W Żytomierzu pracowałam w szkole 
podstawowej jako nauczycielka na-
uczania początkowego. Mój mąż zo-
stał i także pomaga na wojnie jako 
wolontariusz. W Ukrainie zostali także 
moi rodzice. Gdy wybuchła wojna 24 
lutego, zabrałam Miszę i wyjechałam 
z nim do mojej mamy w województwie 
chmielnickim. Okazało się, że tam  
w pobliżu jest lotnisko wojskowe, z któ-
rego przeprowadzano ataki rakietowe 
i było bardzo niebezpiecznie. Dlatego 
zdecydowałam się na wyjazd z synem 
do Polski. Na granicę ukraińsko-polską 
w Zosinie dotarłam 8 marca i tam spo-
tkałam się z Ludą. Zosin to najbardziej 
na wschód wysunięta miejscowość 
Polski w powiecie hrubieszowskim.

LUDA: – Ja także pochodzę z Żytomie-
rza. Mam 26 lat. Podobnie jak Lina 
jestem mężatką i pracowałam jako na-
uczycielka nauczania początkowego. 
Jestem tutaj z moją małą córeczką, 
która ma zaledwie 1,5 roku. Ma na 
imię Uliana. Mój mąż został i bierze 
udział w wojnie jako żołnierz Obrony 
Terytorialnej Kraju. Zostali też rodzice. 
Jak już Lina wspomniała, spotkałyśmy 
się na granicy w Zosinie 8 marca. 
Stamtąd zapewniono nam transport 

Marzymy tylko o jednym 
– o powrocie do wolnej ojczyzny

(powitalna rozmowa z naszymi gośćmi z Ukrainy)
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do Warszawy, potem do Poznania,  
a z Poznania dotarłyśmy taką okrężną 
drogą do Katowic. Z dworca odebrali 
nas Renia i Marek Makowscy i zabrali 
do siebie do Bytomia. 

A jak Panie poznały rodzinę Makow-
skich?

LENA, LINA I LUDA: – Renia z Markiem 
znają księdza Stanisława, który u nas 
w Ukrainie posługuje jako misjonarz  
w miejscowości Starokonstantynów,  
w województwie chmielnickim. I to 
on dał nam namiary na ich rodzinę. 
Oni z kolei przyjaźnią się z Waszym 
Księdzem Proboszczem, wiedzieli, że  
w przyśpieszonym tempie remontuje 
to mieszkanie i tak znalazłyśmy się 
wszystkie na Brynowie. Mamy tutaj 
komfortowe warunki do życia.

Domyślam się zatem, że są Panie 
wyznania rzymsko-katolickiego, tak 
jak my. 

Tak, zgadza się. Bardzo się cieszymy, 
że mieszkamy tak blisko waszego ko-
ścioła.

Zbliża się Wielkanoc, w tym okre-
sie dla nas katolików ważna jest 
spowiedź. Pragnę więc Paniom 
przekazać informację, że w naszej 
katowickiej katedrze w każdy pią-
tek od godz. 11.00 do 13.00 można 
się wyspowiadać w języku ukraiń-
skim. Spowiada ksiądz Wolodymyr 
Lytvyniv.

Bardzo dziękujemy za tę informację, 
chętnie skorzystamy.

Jak się Panie u nas w Polsce i w na-
szej parafii czują?

Jesteśmy pod wielkim wrażeniem 
Waszej polskiej gościnności. Już od 
samej granicy i na każdym dworcu 
spotykałyśmy się z niesamowitą życz-
liwością i wszechstronną pomocą. Je-

Od lewej strony stoją – Lina z Miszą, Luda z Ulianą i Lena z Kirą (fot. arch. Leny, Liny i Ludy)
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steśmy bardzo wdzięczne za dach nad 
głową i poczucie bezpieczeństwa dla 
naszych kochanych dzieci. To dla nas 
jest w tej chwili najważniejsze. Mamy 
już załatwione numery PESEL i może-
my korzystać z pomocy finansowej, 
którą zapewnia Wasze państwo. Poza 
tym czujemy wsparcie tak wielu osób, 
także z Waszej parafii, mamy wszyst-
kiego na razie w wystarczającej ilości. 
Za wszystko jesteśmy bardzo wdzięcz-
ne! Musimy także dodać, że czujemy 
się bardzo zażenowane i skrępowane 
tą całą sytuacją, że musimy korzystać 
z pomocy innych osób. O wiele łatwiej 
jest dawać niż przyjmować…

Proszę się nie krępować. W pew-
nym sensie to Panie są dla nas dar-
czyńcami… Czy będą Panie chciały 
podjąć jakieś zatrudnienie u nas  
w Katowicach?

LENA I LINA: – Tak, bardzo tego pra-
gniemy, tym bardziej, że Ksiądz Pro-
boszcz pomógł nam załatwić od 1 
kwietnia przedszkole u Sióstr Szkol-
nych de Notre Dame dla naszych dzie-
ci: Kiry i Miszy. Mamy nadzieję, że się 
tam dobrze zaaklimatyzują i będziemy 
mogły spokojnie podjąć pracę.

LUDA: – A moja Ulianka jest na razie 
za mała, nie mogę więc podjąć pra-
cy, musi być pod moją opieką. Poza 
tym od kiedy wyjechałyśmy z Ukrainy 
często płacze, nie może się odnaleźć  
w tych nowych warunkach. Jest bardzo 
wrażliwa, ale liczę, że z biegiem czasu 
się uspokoi...

Jakie poza tym Panie mają marze-
nia i oczekiwania?

Wszystkie mamy tylko jedno marzenie, 
żeby jak najszybciej zakończyła się ta 
okrutna wojna, żebyśmy mogły szczęśli-
wie wrócić do swoich domów i do swo-
ich bliskich. Z niepokojem śledzimy każ-
dego dnia działania wojenne i myślami 
jesteśmy w naszym domu w Ukrainie.  
I na przykład jak jednej nocy ataki wojsk 
rosyjskich nasilają się w Żytomierzu, to 
nie śpimy i boimy się o krewnych, przy-
chodzi następna noc i znów złe wieści 
tym razem płyną z Chmielnickiego…  
I znów nie możemy spokojnie spać… 
W ostatnich dniach były ataki rakietowe 
na całą Ukrainę. W Kijowie wojska rosyj-
skie atakują już nie tylko z samolotów, 
ale także przez artylerię i czołgi. Wierzy-
my, że nasze ukraińskie wojsko byłoby 
w stanie nas uwolnić od rosyjskiego 
agresora, gdyby wprowadzono zamknię-
cie nieba nad Ukrainą dla samolotów, 
o co ciągle prosi nasz wspaniały prezy-
dent Wołodymyr Zełenski. Jako naród 
czujemy się jak nigdy zjednoczeni i zde-
terminowani, aby obalić agresora.

Kończąc naszą rozmowę, życzę Pa-
niom w imieniu naszej wspólnoty 
parafialnej, aby te marzenia i ocze-
kiwania spełniły się jak najszybciej. 
O to codziennie na każdej mszy 
świętej się modlimy.

My również Księdzu Proboszczowi  
i wszystkim parafianom dziękujemy za 
ciepłe i serdeczne przyjęcie, za każdy 
dar serca. To pomaga nam przetrwać 
ten szczególnie trudny czas w naszym 
życiu. Pozostaje nam żyć nadzieją, że – 
jak Bóg da – w niedalekiej przyszłości 
będziemy mogły wrócić do – wolnej już 
od agresora – naszej ojczyzny.

Chwała Ukrainie!
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Og³oszenia duszpasterskie
5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(3 kwietnia 2022 r.)

1. Zachęcamy do udziału w nabożeń-
stwach wielkopostnych: Gorzkie 
Żale z kazaniem pasyjnym w nie-
dzielę o 17.15 (jest transmisja), 
Droga Krzyżowa w piątek o 17.15. 

2. W tym tygodniu przypada pierwszy 
czwartek miesiąca. Nabożeństwo o 
powołania po Mszy św. o 8.00. Zaś 
podczas Mszy św. o godz. 18.00 
grupa naszej młodzieży przyjmie 
bierzmowanie z rąk ks. biskupa 
Grzegorza Olszowskiego. Próba  
i spowiedź dla bierzmowańców  
w najbliższy poniedziałek o 18.30 
w kościele.

3. W sobotę od 17.00 do 18.00 zapra-
szamy na adorację Najświętszego 
Sakramentu. Jest także okazja do 
spowiedzi. 

4. Są do nabycia paschaliki na stół 
wielkanocny. Dochód z ich sprze-

Eucharystia to czas spotkania 
z Bogiem pełnym miłosier-
dzia. Często jesteśmy jak 

grzeszna kobieta, bohaterka dzisiej-
szej Ewangelii – pełni wstydu, bólu, 
upokorzenia. Jezus potępia grzech, 
ale nie grzesznika. Mówi nam „idź 
i nie grzesz więcej”. Daje kolejną 
szansę na nowe życie. Przyjmijmy 
dar Jego przebaczenia.

Kolekta przeznaczona jest na po-
trzeby naszej parafii. Bóg zapłać za 
każdą ofiarę. 

daży jest przeznaczony na dzieła 
charytatywne Caritasu. Cena 8 zł.  

5. Droga Krzyżowa ulicami Katowic  
w intencji pokoju na Ukrainie oraz 
nawrócenia serc dla wojennych 
oprawców odbędzie się w pią-
tek. Nabożeństwo rozpocznie się  
o 19.00 przy krzyżu obok kopalni 
„Wujek”, następnie przejście uli-
cami: Pola, Mikołowską, Koperni-
ka, przez Plac Miarki, Jagiellońską, 
Sienkiewicza, Ligonia, Plebiscytową 
i Powstańców do katedry. Modlitwa 
zakończy się w katedrze, w której 
do 22.00 będzie możliwość przystą-
pienia do spowiedzi. Zabierzmy ze 
sobą świece i znicze, które złożymy 
pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

6. Punkt informacyjny dla Ukraińców 
jest otwarty w Klubie przy Szkole nr 
65. Dyżur od poniedziałku do piątku 
16.00 do 18.00. Również doradz-
two prawne. (Tel. 511-570-716).

7. Za tydzień Niedziela Palmowa. Pod-
czas każdej Mszy św. święcimy pal-
my, a podczas Mszy o godz. 10.30 
poświęcimy je w sposób uroczysty. 
Jeśli pogoda pozwoli zgromadzimy 
się na placu za domem parafialnym. 
Tam rozpoczniemy Eucharystię, po-
święcimy palmy i stamtąd procesyj-
nie udamy się do kościoła. 

8. Zapraszamy wszystkich uchodźców 
z Ukrainy mieszkających w naszej 
dzielnicy na spotkanie integracyj-
no-informacyjne. Odbędzie się ono  
w przyszłą niedzielę o godz. 19.00 
w domu parafialnym. Parafian chęt-
nych do pomocy prosimy o przyno-
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Porz¹dek nabo¿eñstw
3 do 10 kwietnia 2022 r.

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  03.04 
7.30   Dziękczynna w intencji Mieczy-

sława z okazji 60. rocznicy 
urodzin oraz Zuzanny z okazji 
13. rocznicy urodzin, z prośbą 
o błogosławieństwo Boże, 
zdrowie i dary Ducha Święte-
go

9.00 Za ++ rodziców Teresę i Stani-
sława Moskwa – o radość życia 
wiecznego

10.30 Za + Eryka Pohl (8. rocznica 
śmierci) – o radość życia wiecz-
nego

12.00 W intencji dziecka przyjmujące-
go chrzest święty: Oliwii No-
cek, jej rodziców i chrzestnych 

18.00 W intencji małżonków: Ireny  
i Aleksandra z okazji 50. rocz-
nicy ślubu, z podziękowaniem 

za otrzymane łaski i prośbą  
o dalsze błogosławieństwo 
Boże i zdrowie, także dla całej 
rodziny

PONIEDZIAŁEK  04.04 
8.00 Za + Karinę Błaszczak – o ra-

dość życia wiecznego (od 
mieszkanek Ośrodka)

18.00 Za + Macieja Mazur – o dar 
nieba (od żony Krystyny)

WTOREK  05.04
8.00  Za ++ rodziców Martę i Pawła 

Kowolik, za + siostrę Teresę 
oraz ++ z rodziny – o dar życia 
wiecznego 

18.00 Za + Alfonsa oraz za ++ rodzi-
ców z obu stron – o radość 
życia wiecznego

W tygodniu od 3 do 9 kwietnia 2022 roku modlimy się  
o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców ulicy  
KOSÓW. 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…

szenie w ciągu tego tygodnia żyw-
ności o dłuższym terminie ważności 
i nie wymagającej lodówki typu ryż, 
cukier, herbata czy konserwy, ewen-
tualnie środki czystości. Mile wi-
dziane są oferty pracy. Dary można 
zostawić w zakrystii. 

9. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym 
przeczytamy m.in. o sanktuarium św. 
Michała Archanioła w Monte Sant’ 

Angelo. W zakrystii jest jeszcze Gość 
Ekstra o o. Pio w cenie 10 zł. 

10. Mobilne Centrum Badań będzie na 
placu przy salkach w piątek od 14.15 
do 15.00. Szczegóły na ulotkach. 

11. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ulicy Kosów.

12. Módlmy się o pokój na Ukrainie  
i na świecie, zwłaszcza różańcem. 
Niech Bóg nas strzeże i błogosławi. 



ŚRODA  06.04
8.00 Za + Małgorzatę Lubinę (1. 

rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego (od Janiny)

18.00 Za + Małgorzatę Lubinę (1. 
rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego 

CZWARTEK  07.04
8.00  W intencji kapłanów, kateche-

tów i sióstr zakonnych oraz  
o nowe powołania kapłańskie, 
zakonne i misyjne

18.00 W intencji młodzieży przyjmują-
cej sakrament bierzmowania 

PIĄTEK  08.04
8.00 Ku czci Niepokalanego Serca 

Matki Najświętszej z prośbą  
o ratunek i łaski dla brata Ry-
szarda

18.00 1 int. Za ++ Ludmiłę, Lusfię, 
Wasim, Hribori, Zofię i Annę 
– o dar życia wiecznego

 2 int. Za + Adolfa Kocurka  
(19. rocznica śmierci) – o ra-
dość życia wiecznego

SOBOTA  09.04
8.00 W intencji Alexandra z okazji 

urodzin oraz o dary Ducha 
Świętego na czas przygotowań 
do I Komunii Świętej

18.00 1 int. Za + męża Stanisława 
Dudek (20. rocznica śmierci) 
oraz za ++ rodziców, teściów  
i rodzeństwo z obu stron –  
o radość życia wiecznego

 2 int. Za + Karola Szafran  
(30 dni po śmierci) – o dar 
życia wiecznego

NIEDZIELA PALMOWA 
MĘKI PAŃSKIEJ  10.04 
7.30   W intencji Grzegorza z okazji 

70. rocznicy urodzin, z prośbą 
o dalsze łaski i opiekę Bożą

9.00 O Boże Miłosierdzie i łaskę 
życia wiecznego dla ++ Jana 
Urbańskiego (5. rocznica 
śmierci) oraz syna Henryka 
(12. rocznica śmierci)

10.30 Za + Helenę Bruczyńską (43. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

12.00 1 int. Za + Zygmunta Ścigaj 
(rocznica urodzin) – o radość 
życia wiecznego

 2 int. Za + Janinę Soboń-Pod-
górską – o radość życia wiecz-
nego

18.00 W intencji Mariana Malgrab  
i córki Iwony Bieniek z okazji 
urodzin, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo 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 i wtorek od 17.00 do 18.00,
• w środę i piątek od 8.40 do 10.00,
• w czwartek od 18.40 do 20.00.

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.


