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I czyt.: Iz 11,1-10 Psalm: 72, 1b-2.7-8.12-13.17

II czyt.: Rz 15,4-9 Ewangelia: Mt 3,1-12

I I  N I E D Z I E L A  A D W E N T U

Śp. Karol Gierlotka 
(1922–2022)

Odszedł do wieczności architekt, który zaprojektował nasz 
kościół. Był to jego pierwszy projekt budowli sakralnej. Pod-

jął się tego zadania na prośbę ks. Kocurka w niełatwych czasach.  
Potem było kilkanaście innych projektów świątyń. Pan Karol  
zmarł w 101. roku życia, tuż przed 65. rocznicą poświęcenia  

naszego kościoła. Pa-
miętajmy o nim w na-
szej modlitwie i zacho-
wajmy we wdzięcznej 
pamięci. 

Ks. Tomasz Jaklewicz 
– proboszcz

Mgr inż. arch. Karol Gierlotka – projektant naszego kościoła 
(fot. arch. rodzinne)
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Prorok niePoPrawny Politycznie

1.„Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Ten przekaz Jana 
Chrzciciela jest zbieżny z tym, co głosił Jezus (Mt 4,17). Paralelizm jest zamie-

rzony. Ewangelista chce nam powiedzieć, że Jan jest poprzednikiem Chrystusa. Jan 
zamyka listę starotestamentalnych proroków, którzy wzywali do nawrócenia i głosili 
bliskość Boga. Prorocy często nie przebierają w słowach. Jan mówi o siekierze przy-
łożonej do drzewa, faryzeuszy nazywa plemieniem żmijowym. Nie jest to grzeczna 
mowa, dziś Jan zostałby pewnie oskarżony o naruszenie zasad poprawności politycz-
nej. Może nawet dostałby kościelne upomnienie, by wyrażać się z większą delikatno-
ścią. Nie wolno straszyć ludzi z ambony, choć już prawie nikt ani Boga, ani Jego sądu 
się nie boi. A jednak wezwanie: „Nawracajcie się” jest aktualne. Co zrobimy z „sie-
kierą przyłożoną do drzewa”, z „nadchodzącym gniewem Bożym”? Czy możemy tak po 
prostu pominąć te zdania, które kłócą się z dzisiejszą mentalnością? Czy nie należy 
raczej zmienić mentalności? Czasem warto się nawet wystraszyć, by się nawrócić.

2. „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie 
ścieżki!” Pustynia kojarzyła się Żydom z wyjściem z niewoli egipskiej i drogą 

do Ziemi Obiecanej. To był czas trudny, ale pełen nadziei. Czas bliskości Boga i za-
warcia z Nim przymierza. Pustynia jest miejscem ucieczki od zgiełku, od nadmiaru 
rzeczy, od wygody, od bodźców. Jest ogołoceniem, które może pomóc otworzyć się 
na Bożą obecność. Na pustyni człowiek jest bardziej wyczulony na głos proroka. Ma 
szansę przyjrzeć się ścieżkom swojego życia, które wymagają naprostowania. Nieraz 
na trawie widać wydeptaną ścieżkę. To zwykle jakaś droga na skróty. Pomyślmy 
o naszych drogach na skróty, o dobrze wydeptanych ścieżkach w stronę grzechu, 
czyli złych przyzwyczajeniach czy wręcz nałogach. Co muszę naprawić w moim życiu 
podczas tego Adwentu?

3. „Ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem”. 
Jan wymagał sporo od siebie i domagał się radykalizmu od innych. I właśnie 

dlatego przyciągał tłumy. Nic się nie zmieniło. Dziś tam, gdzie dominuje liberalny 
styl nauczania, tam pustoszeją świątynie. Obniżanie poprzeczki jako sposób na przy-
ciągnięcie ludzi do Boga to pomysł samobójczy. Ludzie wyczuwają autentycznych 
proroków i idą za nimi. Mieszkańcy Jerozolimy, w której stała świątynia, ciągnęli nad 
Jordan, aby szukać oczyszczenia z grzechów. Czy jest we mnie pragnienie przemiany, 
oczyszczenia, naprawy życia? Zanim podejmiesz postanowienia, zapragnij odnowy 
serca. Nie bój się radykalizmu wiary, nawet gdy letni czy obojętni będą cię posądzać 
o fundamentalizm czy fanatyzm.

4. „Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie”. Ostatecznie chodzi 
o Chrystusa. Z Jego powodu to całe zamieszanie. Jan zapowiada, że Jezus 

udzieli doskonalszego chrztu. „On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”. 
A potem dokona sądu, oczyści omłot, czyli oddzieli dobro od zła. Obraz sądu jest 
czymś bardzo pocieszającym. Zło przegra, zostanie spalone. Dobro zostanie ocalo-
ne. Na wieki. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
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30 listopada br. nad ranem odszedł 
do Pana śp. mgr inż. arch. Karol 

Gierlotka – projektant naszego kościo-
ła. W 2007 roku, gdy parafia świętowa-
ła pierwsze półwiecze naszej świątyni, 
opowiadał mi na łamach naszej gazetki, 
jak przebiegały prace przed poświę-
ceniem kościoła w czasie Pasterki  
w 1957 roku i sama uroczystość. Dzisiaj 
pragnę – dzięki materiałom udostęp-
nionym mi przez jego rodzinę – szerzej 
przedstawić sylwetkę zmarłego Karola 
ze względu na jego liczne zasługi dla 
naszej parafii, dla śląskiego i polskiego 
Kościoła oraz dla naszej Ojczyzny.

Karol Gierlotka urodził się 5 czerw-
ca 1922 roku w Piotrowicach Śląskich,  
w rodzinie o tradycjach patriotycznych. 
Jego ojciec Alojzy, pracownik PKP oraz 
matka Maria z domu Limańska działali 
na rzecz przyłączenia Śląska do Polski 
w okresie plebiscytu i powstań. Karol 
po ukończeniu 6 klas szkoły powszech-
nej w Piotrowicach został uczniem gim-
nazjum humanistycznego w Mikołowie. 
Następnie do wybuchu wojny w 1939 
roku był uczniem liceum mechanicz-
nego Śląskich Technicznych Zakładów 
Naukowych w Katowicach. Od 1930 
roku był członkiem ZHP. W sierpniu 
1939 roku został zmobilizowany do 
Harcerskiej Służby Pomocniczej, brał 
czynny udział w samoobronie Śląska  
w kampanii wrześniowej, wycofując się 
z oddziałem wojska i powstańców ślą-
skich w rejon Jędrzejowa. Po powrocie 
do domu w listopadzie 1939 roku został 
zwerbowany i zaprzysiężony do pracy kon-
spiracyjnej w SZP-ZWZ-AK. Pełnił służbę 
łącznika pomiędzy placówkami w rejonie 
Katowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Ła-
zisk i Tychów. Zajmował się kolportażem 
tajnych czasopism i je archiwizował. Wio-

sną 1940 roku został zmuszony do pracy 
fizycznej na kolei niemieckiej. Pracując  
w brygadzie telegraficznej i zabezpiecza-
nia pociągów, prowadził wywiad dotyczą-
cy ruchu pociągów wojskowych. Zaanga-
żowany był także w akcje sabotażowe, 
gromadził, przygotowywał i przechowywał 
materiały wybuchowe. W takcie przygoto-
wywania materiału, na skutek wybuchu, 
został ranny, konieczna była amputacja 
lewego przedramienia. Niezdolny w 60% 
do pracy nie otrzymywał żadnej renty  
z powodu niepodpisania listy narodowo-
ściowej. Po rekonwalescencji i przesłu-
chaniach przez Gestapo powrócił na kolej 
pracując w Oddziale Katowickim Dyrekcji 
Opolskiej Kolei Niemieckiej, gdzie z ra-
mienia Armii Krajowej prowadził wywiad 
dotyczący głównie węzłów kolejowych 
oraz zakładów przemysłowych produku-
jących uzbrojenie. W trakcie wycofywania 
się Niemców zabezpieczył ważne doku-
menty, plany i urządzenia, umożliwiają-
ce szybkie uruchomienie kolei i przemy-
słu śląskiego po wojnie. Po wyzwoleniu  
w 1945 roku, od marca kontynuował  

Panie Karolu – dziękujemy!

Karol Gierlotka 
w przedwojen-
nym mundurze 

harcerskim 
(fot. archiwum 

rodzinne)
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naukę w ŚTZN, gdzie w 1946 roku uzy-
skał świadectwo maturalne i dyplom 
technika budowlanego. W tym czasie  
z konspiracyjnej przeszedł w jawną służ-
bę harcerską; organizował ZHP jako 
drużynowy na terenie Piotrowic i Ligoty, 
a później jako instruktor w stopniu pod-
harcmistrza prowadził Pierwszy Harcerski 
Zespół Foto-Filmowy przy Komendzie Ślą-
sko-Dąbrowskiej Chorągwi ZHP w Kato-
wicach. Był uczestnikiem I i II Centralnej 
Akcji Szkoleniowej w Osowcu i w Turawie.  
W 1946 roku rozpoczął studia na Wydzia-
le Architektury Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie, gdzie w roku 1951 otrzy-
mał dyplom magistra inżyniera architekta. 
W latach 1947-1949 był przybocznym 
Kręgu Starszoharcerskiego przy Wydziale 
Architektury AGH. Równolegle w latach 
1947-1949 studiował w Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Krakowie, na Wy-
dziale Architektury Wnętrz. Po zjeździe 
ZHP w 1956 roku został instruktorem 
Komendy Hufca w Katowicach-Ligocie aż 
do 1975 roku. Szczególnie aktywny był  
w KPH przy brynowskich Szkołach Podsta-
wowych nr 11 i 65, gdzie dał się poznać 
jako organizator imprez harcerskich oraz 
obozów letnich i zimowych. Do niedawna 
działał w Instruktorskim Kręgu Seniorów 
i Szarych Szeregów.

 W 1951 roku Karol Gierlotka ożenił 
się z Wandą Krysz, z którego to małżeń-
stwa miał córkę Iwonę i dwóch synów: 
Marka i Leszka. Doczekał się 5 wnucząt: 
Anny, Macieja, Grzegorza, Wojciecha  
i Adama oraz 5 prawnucząt: Hani, Tosi, 
Oli, Jasia i Michasia. Wszyscy byli jego 
wielką radością i dumą.

Od 1951 roku pracował w „Miastopro-
jekcie – Katowice” w charakterze star-
szego projektanta i kierownika weryfika-
cji. W swoim zespole architektonicznym 
pracował wspólnie i przyjaźnił się z p. 
Ryszardem Spyrą – ojcem ks. dr. Mar-
ka Spyry – proboszcza parafii pw. Św. 
Michała, do której śp. Karol Gierlotka  
w ostatnich latach należał. 

W 1956 roku Karol Gierlotka zamiesz-
kał z rodziną w Brynowie we własnym 
domku. I właśnie w Brynowie od naszego 
kościoła zaczęła się jego przygoda z pro-
jektowaniem obiektów sakralnych. Budo-
wę kościoła na miejscu prowizorycznej 
kaplicy zaadaptowanej po byłej świetlicy 
strzeleckiej zapoczątkował swego czasu 
ks. proboszcz Paweł Lubos. Nasza pa-
rafia posiadała projekt kościoła zatwier-
dzony przez Wydział Architektury UM, ale 
nie został on zaakceptowany przez para-
fian. Zamiast wieży miała być iglica. Ze 
względu na problemy zdrowotne ks. Pa-
weł Lubos zrezygnował z posługi w Bry-
nowie w 1957 roku, a na jego miejsce 
skierowano ks. Adolfa Kocurka, który 
poprosił Karola Gierlotkę o współpracę 
i projekt nowego brynowskiego kościoła. 
Uroczyście poświęcono go 24 grudnia 
1957 roku. Wkrótce minie 65 lat od tego 
wydarzenia. Karol Gierlotka w rozmowie 
ze mną tak wspominał ten czas: – Pro-
szę pamiętać, że były to trudne czasy 
walki z Kościołem i władze niechętnie 
dawały pozwolenie na budowę obiektów 
sakralnych, a architekci za współpra-
cę w tym zakresie mogli stracić pracę,  
a nawet pójść do więzienia. Przyznaję, że 
zgodziłem się na propozycję ks. Kocurka 
po dłuższym namyśle (…). Pierwsze szli-

Karol Gierlotka 
– student AGH 
w Krakowie 
(fot. arch. 
rodzinne)
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fy jako architekt zdobywałem na samej 
Jasnej Górze. Jeszcze w czasie studiów 
razem z kolegą otrzymałem zlecenie 
Katedry Historii Sztuki AGH na przepro-
wadzenie inwentaryzacji drewnianego 
ołtarza w Kaplicy Cudownego Wizerunku 
Matki Bożej Częstochowskiej. Było to 
niezwykłe doświadczenie, gdyż przez cały 
miesiąc mieszkaliśmy w klasztornej celi  
i uczestniczyliśmy w codziennym życiu 
Ojców paulinów oraz w ich modlitwach. 
Tak bliska obecność Maryi – Królowej 
Polski – na pewno miała wpływ na moją 
postawę i przyszłe decyzje.

Architekt Karol Gierlotka poza brynow-
skim kościołem zaprojektował również 
kościoły w Katowicach-Piotrowicach, 
w Przegędzy, w Bojszowach Nowych, 
w Orzeszu, w Tarnowskich Górach,  
w Jawornicy, w Jedwabnem, Łojach, 
Przytułach i Wiznie na Podlasiu, w Krap-
kowicach na Opolszczyźnie i w Koszali-
nie. Bardzo sobie cenił zaprojektowane 
przez siebie wnętrza kościoła pw. Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła i Kościo-
ła Mariackiego w Katowicach. Miał też 
swój udział w wystroju wnętrza kościoła 
w Paniówkach i w Zabrzu Pawłowie. Pro-
jektował także wnętrza kaplicy szpitalnej 
Ojców Bonifratrów w Cieszynie oraz domu 
biskupiego i kaplicy w Katowicach przy 
ulicy Francuskiej. Zaprojektował też 7 ple-
banii oraz kilka domów katechetycznych. 
Przez wiele lat był członkiem diecezjalnej 
Komisji ds. Architektury i Sakralnej.

Karol Gierlotka w czasie swej długo-
letniej pracy zawodowej w katowickim 
„Miastoprojekcie” zaprojektował wiele 
zrealizowanych osiedli mieszkaniowych, 
m.in. w Katowicach-Ligocie, w Piekarach 
Śląskich, w Rudzie Śląskiej – Goduli, 
około 20 szkół podstawowych, 3 szpita-
le (Godula, Janów i Siemianowice Śl.), 
Bank Rolny w Tarnowskich Górach, Dom 
Wczasowy „Halny” w Wiśle i wiele innych 
obiektów. W 1982 roku przeszedł na 
zasłużoną emeryturę. Dorywczo jeszcze 
pracował w Pracowni Sztuk Plastycznych 

w Katowicach. Malarstwem zajmował się 
nieprofesjonalnie od 1942 roku, traktu-
jąc to zajęcie jako hobby. Na koniec pra-
gnę dodać, że od 1989 roku Karol Gier-
lotka był członkiem Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej. W Zarządzie 
Okręgu „Śląsk” był wiceprezesem do 
spraw organizacyjnych. Za zasługi bojo-
we oraz w pracy zawodowej i społecznej 
otrzymał wiele odznaczeń i medali, mię-
dzy innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski – 1976, Krzyż Armii Kra-
jowej – 1984, Krzyż za Zasługi dla ZHP 
z mieczami – 1986, Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej – 1973, Medal Zwycię-
stwa i wolności – 1985, Medal za udział 
w wojnie obronnej 1939 -1987, Odznakę 
Pamiątkową „Akcji Burza” – 1994, Od-
znakę Weterana Walk o Niepodległość 
– 1995, Srebrny Medal Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej – 1998.

Otoczony do końca miłością najbliższej 
rodziny odszedł do wieczności w 101. 
roku życia. Żegnając tak zasłużonego 
brynowianina i Polaka, pragnę w imieniu 
naszej wdzięcznej Wspólnoty parafialnej 
zapewnić jego najbliższych o wyrazach 
współczucia i modlitewnej pamięci. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Pa-
nie!

Krystyna Kajdan

Karol Gierlotka 
w wieku 

emeytalnym 
(fot. arch. 
rodzinne)
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Og³oszenia duszpasterskie
I I  N IEDZIELA ADWENTU

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(4 grudnia 2022 r.)

1. W minionym tygodniu zmarł projek-
tant naszego kościoła Karol Gierlot-
ka. Jego pogrzeb odbył się w sobo-
tę, został pochowany na cmentarzu 
przy ul. Sienkiewicza. Pamiętajmy 
z wdzięcznością o nim w naszej  
modlitwie. Więcej o śp. Karolu prze-
czytamy w naszej gazetce. 

2. Roraty odprawiamy od poniedziałku 
do piątku o 18.00. Zapraszamy 
dorosłych i dzieci. 

3. Kontynuujemy odwiedziny kolędowe 
w tradycyjnej formie. Dziś pierwsza 
kolęda na ul. Drozdów nr parzyste 
od 2 do 92, druga na ul. Gilów.  
W najbliższy piątek od 16.00 ko-
lęda na ul. Sikorek. W przyszłą 

T rwamy w adwentowym oczekiwa-
niu na Boże Narodzenie oraz na 

powtórne przyjście Jezusa. „Przygo-
tujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki 
dla Niego” – wzywa nas dzisiaj Jan 
Chrzciciel. Podejmijmy to wezwanie. 
Zróbmy więcej miejsca dla Boga  
w naszym życiu. 

Dziś Barbórka, pamiętamy w modli-
twie o górnikach i ich rodzinach. 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest 
na remont krypty katedry. Przed ko-
ściołem dziś zbiórka na Fundusz Po-
mocy Kościołowi na Wschodzie. Bóg 
zapłać za każdą ofiarę.  

sobotę pierwsza na ul. Szpaków 
nr nieparzyste, druga na ul. Szpa-
ków numery parzyste, trzecia na ul. 
Dzięciołów. W przyszłą  niedzielę 
pierwsza kolęda na ul. Rzepakowej 
4a, 4b, 4c, 4d, 4i, druga na ul. 
Rzepakowej ul. Rzepakowej 4e, 4f, 
4g, 4h, 4j. W soboty i w niedzielę 
rozpoczynamy o 14.00. 

4. W zakrystii można nabyć kartki 
świąteczne, opłatki i świece Caritas 
na stół wigilijny. 

5. W czwartek obchodzimy Uroczy-
stość Niepokalanego Poczęcia 
NMP. Msze święte będą o godz. 
8.00 i 18.00. 

6. W sobotę zapraszamy na adorację 
od 17.00 do 18.00 z okazją do 
spowiedzi.

7. W najbliższą sobotę odbędzie się 
kolejny koncert z ramach Jesienno-
-Zimowych koncertów w Katowicach 
Brynowie. Będzie to recital organo-
wy. Wystąpi Karol Hilla - wykładow-
ca łódzkiej Akademii Muzycznej. 
Początek o godz. 19.00. 

8. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ulicy Drozdów.

9. W Gościu Niedzielnym znajdziemy 
dziś dodatek poświęcony Edmun-
dowi Wojtyle, który był bratem Jana 
Pawła II i umarł jako lekarz w opinii 
świętości. 

10. Życzymy radosnego i pobożnego 
przeżywania Adwentu. Górnikom  
i ich rodzinom oraz wszystkim Bar-
barom składamy najlepsze życzenia 
z okazji ich święta. 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
4 do 11 grudnia 2022 r.

2. NIEDZIELA ADWENTU  04.12
7.30 W intencji górników, z prośbą  

o Boże błogosławieństwo,  

zdrowie, bezpieczną pracę  

i opiekę św. Barbary

9.00 Za + Irenę Szymczyk – o radość 

życia wiecznego

10.30  Za + Marię Pawłowiczową –  

o dar życia wiecznego

12.00 1 int. W intencji dzieci przyjmu-

jących chrzest św.: Weroniki 

Berdychowskiej, Zuzanny Ku-

charczyk i Paolo Modolo, ich 

rodziców i chrzestnych

 2 int. Za + Ewę Matysik (30. 

dzień po śmierci) – o radość 

życia wiecznego

18.00 Za + Włodzimierza Bilskiego 

(17. rocznica śmierci) – o dar 

życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK  05.12 
8.00 Za ++ rodziców i teściów z ro-

dziny Kurzeja i Bieniek – o ra-

dość życia wiecznego

18.00 Za ++ teściów Matyldę i Stefa-

na Widera – o dar życia wiecz-

nego

WTOREK  06.12 
8.00 Za + Henryka Kowalskiego –  

o radość życia wiecznego

18.00 Za + Agnieszkę Górską (6. rocz-

nica śmierci) – o dar życia 

wiecznego

ŚRODA  07.12 
WSPOMNIENIE 
ŚW. AMBROŻEGO, 
biskupa i doktora Kościoła
8.00 Za ++ Halinę Siedlaczek, Mar- 

tę Kozyra i Tadeusza Ratajcza-

ka – o dar nieba

18.00 Za + Aleksandrę Banek –  

o radość życia wiecznego (od 

kolegów z zakładu pracy syna 

Marka)

W tygodniu od 4 do 10 grudnia 2022 roku modlimy 
się za mieszkańców ulicy DROZDÓW. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych, osamot-
nionych i wiekiem osłabionych oraz o zmarłych, którzy 
kiedyś mieszkali przy tej ulicy. Niech nasza modlitwa 
będzie dla nich umocnieniem oraz źródłem obfitych 
Bożych łask w tym adwentowym czasie.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



CZWARTEK  08.12 
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO 
POCZĘCIA NMP
8.00 Za + Jerzego Uznańskiego (rocz-

nica urodzin) – o dar życia 

wiecznego

18.00 Za + Erwina Kucharczyka (rocz-

nica śmierci i urodzin) – o ra-

dość życia wiecznego

PIĄTEK  09.12 
8.00 Za + Annę Łankiewicz – o dar 

życia wiecznego (od rodziny Ka-

walec)

18.00 Za + Stanisławę Polańską (1. 

rocznica śmierci) – o radość 

życia wiecznego

SOBOTA  10.12 
8.00 1 int. Za ++ Józefę i Jakuba 

Tkacz oraz za ++ z rodziny 

Tkacz i Rozik – o dar nieba

 2 int. Za + Grzegorza Tomicę 

– o radość życia wiecznego

 3 int. Za + Romualda oraz za 

++ rodziców – o dar życia wiecz-

nego

18.00  Za + męża Stanisława Wnuczka  

(4. rocznica śmierci) – o radość 

życia wiecznego

3. NIEDZIELA ADWENTU  11.12
7.30 Za ++ Leokadię i Zenona oraz 

Marka – o radość życia wiecz-

nego

9.00 Za ++ rodziców Mariannę  

i Franciszka  Jurasik, za siostrę 

Teresę i Józefa Gustaw, za 

męża Jana oraz syna Henryka 

– o radość życia wiecznego

10.30 1 int. Za ++ rodziców Mariana 

i Emilię Sielskich oraz Łucję  

i Józefa Utrata – o dar nieba

 2 int. Za + Krystynę Gralewską 

(rocznica śmierci) – o radość 

życia wiecznego

12.00 Za ++ rodziców Sabinę i Jana 

Perek oraz za ++ z rodziny Wil-

kosz – o dar życia wiecznego

18.00 W intencji rodziny Chabora,  

z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski i prośbą o dalsze bło-

gosławieństwo Boże i zdrowie

Tygodnik wydawany przez Parafię pw. Najśw. Imion Jezusa i Maryi. 
Adres dla korespondencji: 40 -551 Katowice, ul. Przyklinga 12, tel. 32 251 86 60. 

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

Nr konta bankowego: 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.


