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I czyt.: Syr 35, 12-14. 16-18 Psalm: 34, 2-3.17-19.23

II czyt.: 2 Tm 4, 6-9. 16-18 Ewangelia: Łk 18, 9-14

30.  NIEDZIELA ZWYKŁA

Na naszym probostwie gościmy po raz kolejny ks. Dawida Okullu z Ugandy. 
Na łamach naszej gazetki opowiada o swoim powołaniu i pracy proboszcza 

na Czarnym Lądzie. Przeżywamy dziś Niedzielę Misyjną. Kiedy pada słowo „mi-
sje” od razu myślimy o dalekich, egzotycznych krajach. Dziś obraz Kościoła się 
zmienia. Kiedy we Francji widzimy księdza poniżej 40 roku życia, to na 90 proc. 
pochodzi on z Afryki. Ks. Dawid spotkał na probostwie naszą grupę młodzieżową 
liczącą w porywach 5 osób. Ile ma jego grupa młodzieżowa? Od 200 do 300 osób.  
Ks. Marek Gancarczyk, który odwiedził kiedyś ks. Dawida w jego parafii w Ugandzie, 
był pod wielkim wrażeniem Drogi Krzyżowej. Odprawiano ją pod gołym niebem. Bra-
ło w niej udział ok. 200 dzieci ze szkoły katolickiej w ogromnym skupieniu, w ciszy. 
Rzecz u nas prawie nie do pomyślenia. Nadejdzie być może czas, gdy misjonarze 
z Afryki, a może i z Azji będą prowadzić misje w Europie, może i w Polsce. Póki 
co, uważam, że najważniejszymi misjonarzami są rodzice. Mamy coraz większą 
trudność w przekazaniu wiary młodemu pokoleniu. Dzieci wodzone są masowo 

na manowce przez komórki 
podłączone do Internetu. Tyl-
ko miłość rodziców może ich 
ocalić. Przede wszystkim po-
darowany im czas, rozmowa, 
obecność, wspólna modli-
twa. Bez rodziców-misjonarzy 
nie damy rady. Módlmy się za 
rodziców, by im starczyło sił, 
by nie wywieszali białej flagi. 

Wasz proboszcz
Ks. Tomasz Jaklewicz  

Gdzie te misje?

Ks. proboszcz David Okullu na tle swojego kościoła (fot. Krzysztof Błażyca)
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Zdrowie religijności

1. Właściwie nie wiadomo, czy jest to bardziej przypowieść o pokorze i pysze, czy 
bardziej o modlitwie. Zapewne o jednym i o drugim. Bo modlitwa jest zwiercia-

dłem duszy. Jak człowiek żyje, tak też się modli. Tylko człowiek prawdziwie pokorny 
jest w stanie adorować Boga. Pycha zamyka człowieka w adoracji siebie samego. 

2. Przypatrzmy się postawie faryzeusza. Ze słów jego modlitwy wynika, że był 
człowiekiem religijnym. Zachowywał post, dawał dziesięcinę. A jednak te prak-

tyki nie prowadziły go do głębszej wiary. Przeciwnie, wbijały go w poczucie wyższości 
połączone z pogardą wobec innych ludzi, w jego mniemaniu bardziej grzesznych. Tak 
może się zdarzyć. Przypomnijmy sobie postawę brata syna marnotrawnego. Wypo-
minał ojcu, że tyle lat mu służył, nigdy nie przekroczył jednego nakazu i nic z tego 
nie ma. Pogardzał swoim nawróconym bratem. Autentyczna religijność prowadzi do 
większej miłości. Buduje i umacnia więź z Bogiem, który jest miłością. Inaczej staje 
się kultem samego siebie, choć z pozoru jest kultem Boga. Religijność ma swoje 
patologie. 

3. Ale nie można wylewać dziecka z kąpielą. Łatwo bowiem wysnuć z tej przypo-
wieści błędny wniosek. Mianowicie taki, że religijność prowadzi z zasady do 

faryzeizmu, pychy i pogardy wobec mniej pobożnych. Jakaś część katolików, którzy 
rzadko lub w ogóle praktykują, posługuje się takim właśnie argumentem. W odpo-
wiedzi na zachętę do przyjścia do kościoła można usłyszeć słowa: „Znam mnóstwo 
niewierzących, którzy są o wiele lepsi od tych chodzących do kościoła. Nie chcę 
powiększać grona religijnych obłudników”. Tego typu stwierdzenia służą w istocie 
usprawiedliwieniu własnego  nie praktykowania wiary. Nowoczesny ochrzczony fary-
zeusz mógłby się modlić tak: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ci wszyscy polsko-
-narodowi katolicy, klepiący bezmyślnie pacierze, biegający co niedziela do Kościoła, 
a zarazem tak nietolerancyjni, zamknięci na inność, bezkrytyczni wobec duchownych, 
plotkarze, złośliwcy i nienawistnicy. Wierzę w Ciebie, ale chodzę do kościoła, kiedy 
czuję potrzebę, nie słucham głupich kazań (w razie czego wychodzę z kościoła),  
w wyborze przykazań kieruję się sumieniem”. Powtórzmy. To, że pycha może atako-
wać religijność to prawda. Ale dziś w głównym nurcie kultury dominuje pycha bezboż-
nych i apostatów odnoszących się z pogardą do wszelkich form tradycyjnej katolickiej 
religijności. Wierność niedzielnej Mszy czy piątkowemu postowi wymaga dziś więk-
szej pokory niż dawniej. Panu Jezusowi nie chodziło o odrzucenie religijności, ale  
o jej uzdrowienie. 

4. Postawa celnika wskazuje na absoluty fundament zdrowej religijności. Jest nią 
pokorna świadomość własnych grzechów. Zgięcie kolan przed Bogiem. Uderze-

nie się w piersi, czyli żal, skrucha. Błaganie Boga o miłosierdzie. Katechizm Kościoła 
stwierdza: „Podstawą modlitwy jest pokora. (…) Pokora jest dyspozycją do darmo-
wego przyjęcia daru modlitwy: Człowiek jest żebrakiem wobec Boga”. Celnik został 
postawiony jako wzór nie dlatego, że grzeszył, ale dlatego, że żałował za grzechy. 

Ks. Tomasz Jaklewicz



3

KRYSTYNA KAJDAN: – Dzisiaj po raz 
kolejny przeżywamy Niedzielę Misyjną. 
Korzystając z okazji, że gości Ksiądz  
w naszej parafii, pragnę zapytać z jakiej 
rodziny Ksiądz pochodzi i z jakiego rejo-
nu Ugandy?

KS. PROBOSZCZ DAVID OKULLU: – Wy-
wodzę się z ludu Acholi, z północnej Ugan-
dy. Moja rodzinna miejscowość to Kalon-
go, a należymy do parafii pod wezwaniem 
Najświętszego Serca Jezusowego. Po-
chodzę z katolickiej rodziny wielodzietnej, 
mam czworo braci i trzy siostry, było nas 
więc ośmioro. Muszę dodać, że z tej samej 
miejscowości pochodzą dwaj ugandyjscy 
męczennicy z 1918 roku: bł. Daudi Okelo  
i bł. Jildo Irwa. Mają tam swoje miejsce kul-
tu – Pailmol Shrine – bazylikę i grobowiec. 
Beatyfikował ich w Rzymie 20 października 
2002 roku pochodzący z Polski papież Jan 
Paweł II, czyli dokładnie 20 lat temu!

Jak zrodziło się u Księdza powołanie do 
kapłaństwa?

Jeszcze w szkole podstawowej zosta-
łem ministrantem i bardzo lubiłem służyć 
przy ołtarzu do mszy świętej. Pamiętam, że 
pewnego dnia mój starszy brat zasugero-
wał mi, że skoro już jestem ministrantem, 
to powinienem zostać księdzem. Tak więc 
Pan Bóg przemówił do mnie przez star-
szego brata, bo ta myśl została w moim 

sercu i nie dawała 
mi spokoju. Po-
wiedziałem o tym 
wówczas mojemu 
księdzu probosz-
czowi, który się  
z tego bardzo 
ucieszył! I rów-
nież mnie do ka-
płaństwa zachę-
cał. Miałem wtedy 
12 lat.

Jak przebiegało przygotowywanie się 
Księdza do święceń kapłańskich?

Po ukończeniu 15.roku życia wstąpiłem 
do Niższego Seminarium Duchownego 
w Gulu. W tej miejscowości mieszczą się 
władze kościelne naszej archidiecezji. Na-
uka tam trwała 6 lat. Następnie przez 3 lata 
studiowałem filozofię w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Masaka. Potem zosta-
łem skierowany na roczny staż do jednej 
z parafii, by zapoznać się bliżej z duszpa-
sterstwem. Po tej rocznej praktyce przez 
4 lata studiowałem jeszcze teologię w Fort 
Portal. W 2009 roku zostałem diakonem. 
Święcenia diakonatu przyjąłem w katedrze 
w Gulu. W sumie wyświęcono wówczas 
6 diakonów. Rok później – w 2010 roku 
przyjąłem święcenia kapłańskie.

Bardzo długa, bo 14–letnia była droga do 
tego na pewno szczęśliwego dnia świę-
ceń…

Tak, pamiętam, że gdy przyjeżdżałem 
na wakacje do rodzinnego domu, to mnie 
wiele osób pytało, kiedy wreszcie zosta-
nę tym księdzem i dlaczego to tak długo 
trwa? Gdy w końcu nadszedł ten moment, 
to cała moja parafia przeżywała wielkie 
święto, gdyż wyświęcony byłem w moim 
parafialnym kościele. Była to sobota, przy-
jechał do nas biskup i udzielił mi święceń 
kapłańskich. Cała wioska miała z tej okazji 
dzień wolny od pracy, by dzielić ze mną  

Bóg przemówił do mnie przez starszego brata

Ks. David Okullu ze swoją rodziną przy rodzinnej chacie w Kalongo
(fot. Krzysztof Błażyca)

Ks. proboszcz David Okullu 
(fot. Krzysztof Błażyca)
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i moją rodziną radość. Na drugi dzień  
w niedzielę odprawiłem pierwszą mszę 
świętą jako szósty z kolei ksiądz z naszej 
parafii. Po mnie był jeszcze jeden ksiądz. 
Niestety mój ojciec nie doczekał tego dnia, 
zmarł jeszcze przed święceniami, ale za to 
mama była ogromnie szczęśliwa! Podob-
nie moje rodzeństwo. W moim rodzinnym 
domu nigdy nie było tak wielu gości, przy-
było też wielu księży. Był to bardzo rado-
sny dzień dla mnie, dla mojego księdza 
proboszcza i dla całej lokalnej społeczno-
ści.

Jak do tej pory przebiegała Księdza ka-
płańska droga służby Bogu i ludziom?

Po święceniach kapłańskich zosta-
łem skierowany jako wikariusz do parafii  
w Palabek, następnie w Namokora. Potem 
dostałem dekret do Niższego Seminarium 
Duchownego – Lacor Seminary Spirituali, 
gdzie byłem ojcem duchownym. 6 lat temu 
zostałem proboszczem parafii w Pabo.

Na jakie problemy duszpasterskie napo-
tyka Ksiądz w swojej parafii?

Moja parafia liczy według ostatniego spi-
su ludności 77 tysięcy osób, z tego około 
40 tysięcy jest katolikami, niekoniecznie 
ochrzczonymi. Rocznie chrzcimy od 900 
do 1000 osób, także dorosłych. Oprócz 
kościoła parafialnego w Pabo pod wezwa-
niem Niepokalanego Poczęcia NMP mamy 
jeszcze 22 stacje. W sumie to duży obszar 
– około 60 km kwadratowych. Stąd du-
żym problemem jest dojazd do tych stacji, 

kiepskie mamy drogi. Szczególnie podczas 
pory deszczowej dojazd jest tam bardzo 
utrudniony. Przy tak dużej ilości kaplic na 
tak dużym obszarze moi parafianie są cza-
sem pozbawieni obecności księdza nawet 
przez 6 miesięcy. Wiele z tych stacji ma 
kaplice po prostu pod gołym niebem. Są 
to miejsca, gdzie ludzie gromadzą się na 
modlitwie, na co dzień są z nimi świeccy 
katechiści, mam ich w całej parafii w sumie 
90. Gdy przyjeżdżamy na taką stację razem 
z wynajętymi księżmi z innych parafii, to 
jesteśmy tam przez 3 dni i całymi godzi-
nami spowiadamy, kolejki do spowiedzi są 
ogromne. Gdy mimo to widzimy, że kolejka 
nie ma końca, to pozostałym udzielamy ab-
solucji generalnej. Nie ma innego wyjścia 
w tej sytuacji. Natomiast w kościele para-
fialnym spowiadamy w każdą sobotę przez 
cały dzień. W niedzielę po mszy świętej 
o 7.30 też jest możliwość spowiedzi, ale 
mało osób z tego korzysta.

Wywodzi się Ksiądz z ludu Acholi, czy po-
dobnie jest w całej diecezji?

Tak, całą naszą diecezję zamieszkuje 
lud Acholi, jednolity językowo i kulturo-
wo. Jednak kolejnym problemem jest 
analfabetyzm, jest dużo ludzi, którym brak 
wykształcenia. Mamy 17 szkół podstawo-
wych katolickich, w których religii uczą 
katechiści, 2 szkoły państwowe i 2 angli-
kańskie, gdyż kiedyś Uganda była kolonią 
angielską. Kolejnym problemem jest fakt, 
że wielu parafian, mimo to, że są ochrzcze-
ni i w niedziele chodzą na mszę świętą do 
kościoła korzysta też w chwilach trudnych 
z pomocy czarowników. Walczymy z tym, 
ale jest to bardzo zakorzenione w tradycji 
tego ludu. 

Podobno Uganda ma najmłodsze społe-
czeństwo na świecie, ponad połowa lud-
ności nie ma ukończonych 15 lat…

Tak, to prawda. W naszych rodzinach 
rodzi się dużo dzieci od 8, 12, 15 do 20 na-
wet, ale niekoniecznie z jednej matki. Wiel-
kim problemem jest u nas poligamia. Stąd Udzielanie chrztu św. we wsi Ayugi (fot. Krzysztof Błażyca)
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Strona fundacji SORUDEO AFRICA, 

poprzez którą można wesprzeć 

projekty pomocowe: 

www.sorudeoafrica.org

Nr konta Fundacji SORUDEO AFRICA 

(KRS 0000941534)

PL 77 1020 2313 0000 3102 1064 2363

Facebook: https://www.facebook.com/sorudeoafrica

tak mało jest ślubów kościelnych, tylko 3 
lub 4 rocznie.

Trudno w waszym kraju o dostęp do zdro-
wej i czystej wody, ale Ksiądz znalazł 
sposób, by temu zaradzić…

Tak, to prawda. Razem z moim przyja-
cielem Krzysztofem Błażycą założyliśmy 
Fundację SORUDEO Africa, by pozyskać 
środki finansowe na budowę nowych stud-
ni głębinowych, koszt jednej studni to oko-
ło 6 tys. dolarów. Dzięki pomocy z Polski 
udało nam się już 7 takich studni oddać do 
użytku moim parafianom. Studnie te są na  
ogół 60 – 80 m głębokie, po wodę przy-
chodzą kobiety i często do swoich domów 
niosą ją 2-3 kilometry. Aktualnie jestem  
w Polsce już czwarty raz, by prosić  
waszych rodaków o pomoc, gdyż oprócz 
studni odbudowujemy także szkołą.  
W styczniu 2023 roku oddamy do użytku 
odbudowaną szkołę na terenie naszej para-
fii, co ułatwi kształcenie młodego pokole-
nia moich parafian.

Jako ciekawostkę powiem Księdzu fakt, 
że nasza parafianka p. Danuta Sedlak 
miło wspomina trzyletni pobyt w Ugan-
dzie, w Koji, nad jeziorem Wiktora, gdzie 
znalazła się jako dziecko wywiezione 
wcześniej na Sybir z mamą i siostrą.

Tak, znam tę historię, nawet byłem za-
proszony przez Ambasadę RP na konfe-

rencję poświęconą wspomnieniom o tych 
wydarzeniach. Wiem, że 3 lata temu w Koji 
otwarto Centrum Zdrowia im. Sybiraków 
wybudowane z ich składek.

Na zakończenie pragnę jeszcze zapytać, 
jak Ksiądz postrzega polski Kościół i na-
szą wiarę?

Widzę wielu rozmodlonych i pobożnych 
ludzi, którzy modlą się w wielkim skupie-
niu. Wyraźnie widać, że gorzej jest z wiarą 
w wielkich miastach, a lepiej na wsiach  
i w małych miejscowościach. Wdzięczny 
jestem waszym rodakom za wszelką po-
moc finansową.

Dziękuję Księdzu za rozmowę, a księ-
dzu proboszczowi Tomaszowi za pomoc  
w tłumaczeniu z języka angielskiego. Ży-
czę owocnego dalszego pobytu w naszym 
kraju. Szczęść Boże!

Wiercenie studni we wsi Pabala (fot. Krzysztof Błażyca)
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Og³oszenia duszpasterskie
30.  NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(23 października 2022 r.)

1. Trwa październik, miesiąc różańco-

wy. Zapraszamy na nabożeństwa 

różańcowe codziennie o 17.15.  

W czwartek po raz kolejny zapra- 

szamy na różaniec szczególnie  

dzieci. Poprosimy je, żeby poprowa-

dziły naszą modlitwę. 

2. Kolejna katecheza dorosłych od-

będzie się we wtorek w kościele  

o godz. 18.30. Będzie także trans-

misja w Internecie. Temat: „Nie bę-

dziesz miał bogów cudzych przede 

mną”.  

Rozpoczynamy dzisiaj Ty-

dzień Misyjny. Uświada-

miamy sobie, że wszyscy je-

steśmy wezwani do głoszenia 

Ewangelii. Prośmy nie tylko za 

misjonarzy w dalekich krajach, 

ale także za rodziców, aby po-

trafili przekazać swoim dzieciom 

wiarę. 

Kolekta przeznaczona jest dziś 

na misje. Bóg zapłać za każdą 

ofiarę.  

3. Spotkanie formacyjne dla rodziców 

dzieci pierwszokomunijnych odbę-

dzie się w środę o godz. 18.30  

w kościele. Prosimy o przyniesie-

nie na to spotkanie zaświadczeń  

o chrzcie dzieci ochrzczonych poza 

naszą parafią. 

4. W piątek obchodzimy święto świę-

tych Apostołów Szymona i Judy Ta-

deusza W przyszłą niedzielę będzie-

my obchodzić Uroczystość Rocznicy 

Poświęcenia Naszego Kościoła. 

5. Zbliża się Uroczystość Wszystkich 

Świętych. W zakrystii można skła-

dać wypominki za zmarłych, któ-

rych polecać będziemy w modlitwie 

różańcowej w pierwszym tygodniu 

listopada. 

6. W tym tygodniu modlimy się za 

mieszkańców ul. Żytniej.

7. W dzisiejszym numerze „Gościa 

Niedzielnego” znajdziemy dodatek 

– spis nagrań kolekcji Biblia Audio. 

Jest także nowy, listopadowy numer 

„Małego Gościa Niedzielnego”.  

8. Na nowy tydzień życzymy Bożego 

błogosławieństwa. 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
23 do 30 października 2022 r.

30. NIEDZIELA ZWYKŁA  23.10 
7.30 Za ++ Janinę, Tadeusza i Julia-

na Marek – o dar życia wiecz-
nego

9.00 W intencji córki Amelii i jej 
matki chrzestnej Magdaleny  
z okazji rocznicy urodzin,  
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o dalsze bło- 
gosławieństwo Boże i zdrowie

10.30 Za + Zdzisława Markowskiego 
– o radość życia wiecznego

12.00 Za ++ Helenę Goli (7. rocznica 
śmierci) i jej męża Franciszka 
– o dar życia wiecznego

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1 int. Z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą  
o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie z okazji rocznicy 
urodzin

 2 int. Za ++ Elżbietę i Bogumi-
ła Polaczek oraz za + Norberta 
Rosmus – o dar nieba

PONIEDZIAŁEK  24.10
8.00  Za + ks. Alojzego Siemienika 

(45. rocznica śmierci) – o ra-
dość życia wiecznego

17.15 Nabożeństwo różańcowe

18.00 Za ++ rodziców Emilię i Stani-
sława Dynia – o dar życia 
wiecznego

WTOREK  25.10
8.00  Za + mamę Annę Smuda (24. 

rocznica śmierci), za + męża 
Alojzego, oraz za ++ z pokre-
wieństwa i dusze opuszczone 
– o radość życia wiecznego

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + męża Alfreda, jego rodzi-

ców Helenę i Fryderyka i sio-
strę Margot z mężem – o dar 
nieba

ŚRODA  26.10 
8.00 Za ++ Michała (rocznica śmier-

ci), jego ojca i dziadków z obu 
stron – o radość życia wiecz-
nego

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Janinę Grabkę – o radość 

życia wiecznego

CZWARTEK  27.10 
8.00 Za ++ Helenę i Jana Łabędz-

kich oraz Janinę i Bolesława 
Skrzyniarz – o dar nieba

17.15 Nabożeństwo różańcowe

W tygodniu od 23 do 29 października 2022 roku modli-
my się za mieszkańców ulicy ŻYTNIEJ. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych, osamotnio-
nych i wiekiem osłabionych oraz o zmarłych, którzy kiedyś 
mieszkali przy tej ulicy. Niech nasza modlitwa – za wsta-
wiennictwem Matki Bożej Różańcowej – będzie dla nich 
umocnieniem oraz źródłem obfitych Bożych łask.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



18.00 Za + Władysława Paliana (rocz-
nica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

PIĄTEK  28.10 
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW 
SZYMONA I JUDY TADEUSZA
8.00 Za + Jadwigę Maresz – o ra-

dość życia wiecznego
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za ++ męża Jana Hachuła, za 

rodziców z obu stron, za sio-
strę Genowefę, brata Huberta, 
bratanka Grzegorza oraz szwa-
grów Pawła i Ludwika – o ra-
dość życia wiecznego

SOBOTA  29.10 
8.00 Za ++ wnuczkę Małgorzatę 

(40. rocznicę urodzin), syna 
Adama i ++ z rodziny – o dar 
nieba

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00  Za ++ rodziców Marię i Jana 

Ochała oraz dziadków z obu 
stron – dar życia wiecznego

NIEDZIELA  30.10 
UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO
7.30 Za ++ Zdzisławę i Jana Skuza 

oraz ++ Teodorę i Zdzisława 
Łukaszczyk – o dar nieba

9.00 Za + Gertrudę Dyrdał oraz za 
++ Bernadetę i Albina Krężel 
– o radość życia wiecznego

10.30 W intencji Adasia i Antosia 
Menżyk z okazji urodzin, z po-
dziękowaniem za otrzymane 
łaski i prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, zdrowie i dary Du-
cha Świętego

12.00 1 int. Dziękczynna w intencji 
małżonków Anny i Jana Kos  
z okazji 50. rocznicy ślubu,  
z prośbą o błogosławieństwo 
Boże dla nich, także dla sy-
nów z żonami, wnuczek i pra-
wnuczki

 2 int. Dziękczynna w intencji 
kochanych rodziców Magdale-
ny i Józefa Szymczyk z okazji 
55. rocznicy ślubu, z prośbą  
o błogosławieństwo Boże  
i zdrowie, także dla całej rodzi-
ny (od córek Natalii, Marioli 
oraz syna Mirosława z rodzina-
mi).

 Po mszy świętej chrzest Liliany 
Gołąb

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Andrzeja Suchy (2. rocz-

nica śmierci) oraz za ++ Jadwi-
gę i Sylwestra Suchy – o dar 
nieba

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

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

KANCELARIA PARAFIALNA czynna: 
• w poniedziałek i środę od 17.00 do 18.00,
• we wtorek od 8.45 do 10.00,
• w czwartek od 18.45 do 20.00,
• w piątek od 8.45 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.


