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12.07. 2010r. zmarł w Gdańsku ks. Prał. Henryk Jankowski. Miał 74 lat. 

 
Do seminarium duchownego  wstąpił  w 1958. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1964 z rąk 
biskupa Edmunda Nowickiego. Objął obowiązki wikariusza w parafii Ducha Świętego w Gdańsku (do 
1967), następnie w parafii św. Barbary (1967-1970). 17 marca 1970 formalnie objął stanowisko proboszcza 
parafii św. Brygidy w Gdańsku. 
17 sierpnia 1980 odprawił Mszę Św. dla strajkujących robotników w Stoczni Gdańskiej. Ksiądz Jankowski 
był dla stoczniowców jak ojciec.. Jego obecność wśród strajkujących była dla nich wyrazem, że Kościół 
popiera ich ruch. Później, w ciężkich latach stanu wojennego i po jego zniesieniu, Parafia świętej Brygidy 
była miejscem, gdzie był podtrzymywany duch "Solidarności". Ksiądz Jankowski dawał Polakom nam 
nadzieję, że nie są sami i warto trwać oporze. Do legendy przeszły jego wspaniałe, płomienne kazania: 
Nawiązywały one do pojęcia upragnionej wolności, której trzeba bronić przed zakusami komunistycznego 
totalitaryzmu. Proboszcz parafii Św. Brygidy toczył uporczywą walkę o odwojowanie pojęć 
zawłaszczonych przez PRL-owski reżim. Jakże wymowna była pod tym względem dana przez niego w 
kazaniu z kwietnia 1983 roku wykładnia słowa postęp, diametralnie wręcz różniąca się od sensu, jaki 

nadawali jej dotąd różni komunistyczni ideolodzy: (...) Postęp-to wywalczenie sobie przez wszystkich ludzi prawa do posiadania i pielęgnowania tych wartości, w 
które uwierzyli i które pokochali. To prawo do własnych myśli, przekonań i wiary, prawo do posiadania własnych poglądów, prawo do miłości Ojczyzny takiej, jaką 
się widzi przez pryzmat historii, tradycji i uczuć wyssanych z mlekiem matki, prawo do głoszenia i obrony swojego stanowiska i łączenia się w związki społeczne z 
innymi w imię walki o swoje prawa. Nie jest i nie będzie nigdy postępem stosowanie coraz wymyślniej szych metod manipulacji sumieniem ludzkim, coraz 
skuteczniejszych sposobów zabijania drugiego człowieka, obmyślanie i uchwalanie coraz podstępniejszych dekretów i ustaw czyniących z człowieka 
współczesnego niewolnika.  
Ksiądz Jankowski przekonywał, że „prawdy nie można rozstrzelać", że przyszłość należy do odważnych, do tych, co wytrwają w obronie swych ideałów. Apelował, 
tak jak w kazaniu wygłoszonym w Nowym Stawie z 21 września 1983 roku: (...) Podtrzymujcie się wzajemnie w niezłomnym przekonaniu, że zwycięży Orzeł Biały i 
znak Krzyża Świętego, że niedługo zniknie bezpowrotnie obcy nam, chrześcijanom i Polakom, system narzucony nam silą z zewnątrz. Zwyciężymy! (...). 
W kazaniu wygłoszonym 10 lutego 1982 roku, w jednym z najbardziej ponurych okresów stanu wojennego, ks. Jankowski apelował do młodzieży: (...) Dziś trzeba 
pracować dla Ojczyzny o wiele więcej niż kiedykolwiek. A Wy, Droga Młodzieży, jesteście Ojczyźnie w jej trudnych chwilach szczególnie potrzebni. Wierzę, że potraficie 
przeciwstawić się tym, którzy chcą z Was zrobić ludzi bezmyślnych i bezwolnych, którzy chcą sterować Waszymi umysłami i wolą, którzy mówią, że prawda jest 
kłamstwem a kłamstwo-prawdą. (...). 
Często sięgał w swych kazaniach do tradycji walk powstańczych, ostro przeciwstawiając się ich pomniejszaniu i zniekształcaniu. W głośnym kazaniu z 6 listopada 1988 
roku akcentował: (...) Clemenceau, wielki patriota francuski, czołowy polityk i mąż stanu ostrzegał już w 1909 roku: „Naród, który wypiera się swojej przeszłości, który 
systematycznie spotwarza własną pracę i własne osiągnięcia historyczne, idzie ku własnej zgubie i zapłaci za to wysoką cenę ". Jakże często wpaja się nam przekonanie, że 
powstania były błędem nieodpowiedzialnych ekstremistów, gdyż nie przyniosły spodziewanego skutku, a tylko pociągnęły za sobą liczne i niepotrzebne ofiary. Że były 
nierozsądnym zrywem romantyków, otumanionych młodzików, To prawda, że były ofiary. Lecz nie wiadomo, jakie byłyby straty, gdyby historia potoczyła się inaczej. Nad 
Narodem wisiała groźba rusyfikacji i germanizacji realizowana planowo, z zimną kalkulacją i bezwzględnością.  (...) 
Uparcie przypominał przemilczane przez reżim komunistyczny rocznice obrony Lwowa, powstania Polski Niepodległej 11 listopada, i tak długo przemilczaną 
zbrodnię katyńską. Nie znajdował żadnego usprawiedliwienia dla tych historyków, którzy przez swą usłużność wobec władz sowieckich hamowali proces 
ogłoszenia pełnej prawdy o sprawcach tej zbrodni i o innych „białych plamach" naszych najnowszych dziejów. W kazaniu z 10 kwietnia 1989 roku powiedział: (...) 
My, Polacy odczuwamy ponadto wstyd i upokorzenie wobec stanowiska niektórych historyków polskich biorących udział w pracach mieszanej komisji polsko-radzieckiej, 
powołanej do wymazywania tzw. białych plam. Uważamy za hańbę zachowanie się tych, którzy przejęli poniżającą formułę dyskutowania dla „uzgodnienia stanowisk" 
nad masowym grobem swych rodaków tak jakby chodziło nie o potworną w swym rozmiarze zbrodnię, lecz tylko o dyplomatyczne poszukiwanie wygodnej lub mniej 
kłopotliwej dla władz radzieckich i PRL-owskich jej politycznej interpretacji takiej postawy nie akceptujemy nigdy i odcinamy się od niej w całej rozciągłości (...). 
Przypomnieniom narodowej historii towarzyszył obraz roli Kościoła jako niezwyciężonego bastionu polskości. Z tym większą pasją przeciwstawiał się wszelkim 
próbom ateistycznej. Jako duszpasterz Stoczni Gdańskiej szczególnie mocno dbał o to, by jak najsilniej trafiło jego przesłanie do robotników. Jego zaangażowania 
w ruch Solidarności sprawiły, że jego osoba była obiektem zainteresowania KC PZPR. W czasie III Podróży Apostolskiej Jana Pawła II do Polski w 1987, w ramach 
akcji Zorza II o poczynaniach księdza informowało SB 37 TW. 
Po 1989 roku Henryk Jankowski przez swoje działania zaczął być postrzegany przez wrogie mu środowiska, jako postać kontrowersyjna. Cytowano jego kazania, 
wskazując na elementy antysemickie. Kolejne zdjęcia, przedstawiające dekoracje Grobu Pańskiego z okazji świąt Wielkanocy, zdobiły okładki gazet. Ks. Henryk 
Jankowski w sposób zdecydowany wypowiadał się przeciw wejściu Polski do Unii Europejskiej. W 1997 został ukarany zakazem głoszenia kazań na 12 miesięcy 
przez arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego za wypowiedziane podczas homilii ostrzeżenie, że "nie można tolerować mniejszości żydowskiej w polskim rządzie". Po 
raz kolejny głoszenia kazań abp Gocłowski zabronił prałatowi w 2004 r., odwołał go też wówczas z probostwa parafii św. Brygidy. W sierpniu 2008 następca abpa 
Tadeusza Gocłowskiego, abp Sławoj Leszek Głódź cofnął prałatowi zakaz głoszenia kazań. 
Ksiądz Jankowski podniósł z ruin kościół św. Brygidy w Gdańsku, zbudował centrum św. Brygidy, był patronem pierwszej w Gdańsku szkoły społecznej, cały czas 
pomagał tysiącom ludzi; Ludzie nie pamiętają żeby komuś odmówił pomocy. Wielkim dziełem Ks. Prałata Jankowskiego była budowa bursztynowego ołtarza w 
kościele św. Brygidy. Doniesienia o działalności ekonomiczno-politycznej księdza prałata przysłoniły wiadomości o jego działalności charytatywnej. Niewiele i 
rzadziej pisano o pomocy ks. prałata dla oddziałów dziecięcych pomorskich szpitali oraz dla Domu Małego Dziecka im. Janusza Korczaka.  
Dzięki dobrym kontaktom ks. Henryka Jankowskiego z Polonią amerykańską do Gdańska trafiały transporty leków warte miliony dolarów. Przekazywano je do 
szpitali na Pomorzu, a także np. na Ukrainę. 
15 grudnia 2000 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gdańska. 10 maja 2007 został odznaczony przez ministra Romana Giertycha Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej. 
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 
 
NIEDZIELA, 18 LIPIEC 2010; 16 ZWYKŁA; 

 9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośba o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mamy Janiny Lesiak – intencja 

od syna z rodziną 
11.00 – Za śp. męża Wacława Sadowskiego w rocznicę śmierci, siostry Jadwigę Jarocką i Wiesławę Siaryk – 

intencja żony i siostry Zofii 

11:00 – ROCZEK – Oskar JANICKI 

11:00 – CHRZEST – Gabriel Stanisław MICHALIK 
HARROGATE   14:00 – - - - - - - - - - - - - - - - - - INTENCJA WOLNA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
WAKEFIELD     16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośba o wyzwolenie z nałogu pewnej osoby 

19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla 

ROCZNIAKA Tymoteusza DROBNIK i Jego rodziców Magdy i Marka 

PONIEDZIAŁEK, 19 LIPIEC 2010; Dzień powszedni; 

10.00 – Za śp. wujka Wincentego w dniu imienin i Jego żonę Rozalie Platów – dar intencji od siostrzenicy 

Józefy Sawickiej 

WTOREK, 20 LIPIEC 2010; Wspomnienie bł. Czesława;  

10.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marka Brochocińskiego 

z okazji dnia urodzin – intencja rodziny pp. Grochocińskich 

ŚRODA, 21 LIPIEC 2010; Dzień powszedni; 

11:00 – MSZA ŻAŁOBNA - Za śp. Zenonię Derek w 30 dzień po śmierci – intencja od bratanicy Katarzyny z 

rodziną  
15:00 – ŚLUB RZYMSKI – Łukasz MAKSYM – Monika Lidia CZARNOPYŚ 
15:00 – CHRZEST – Jacob John MAKSYM 

CZWARTEK, 22 LIPIEC 2010; Wspomnienie św. Marii Magdaleny; 

10:00 – Za śp. rodziców Martę i Artura Grzesik w 30 rocz. śmierci ojca – int. pp. Filarowskich 

PIĄTEK, 23 LIPIEC 2010; Święto św. Brygidy, patronki Europy; 

10:00 – Za śp. Mariana Świtalskiego – intencja od przyjaciół 

19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Wojciecha i Bogumiły  

SOBOTA, 24 LIPIEC 2010; Wspomnienie św. Kingi; 

  9.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Czesławy i Paul’a Chivers w 

rocznicę ślubu – intencja od p. Elżbiety Druś 

XVII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

18.30 – Za śp. rodziców Michała i Katarzynę, i męża Karola Pudełko – int. żony Julii z rodziną  

NIEDZIELA, 25 LIPIEC 2010; 17 ZWYKŁA; 

  9:30 – Za śp. Annę Laskowską z okazji imienin – intencja od przyjaciół 
11.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla małżonków Zuzanny i Zygmunta Green 

oraz Ich dzieci w 7 rocznicę ślubu oraz z okazji urodzin żony   
SALBY          13:00 – - - - - - - - - - - - - - - - - - INTENCJA WOLNA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
WAKEFIELD    16:30 – - - - - - - - - - - - - - - - - - INTENCJA WOLNA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na dobre 

przygotowanie się do małżeństwa dla narzeczonych córki Justyny i Kuby, oraz za śp. ojca i dziadka 

Józefa – dar intencji od mamy  

 

O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E 

*  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO SAMOCHODÓW Z OKAZJI WSPOMNIENIA ŚW. KRZYSZTOFA - W 

przyszłą niedzielę, po każdej Mszy Świętej z okazji wspomnienia świętego Krzysztofa, odbędzie się błogosławieństwo 

samochodów i innych pojazdów, podczas którego będziemy prosić o bezpieczeństwo dla wszystkich ich użytkowników. 

W najbliższym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy wspominali: 
• we wtorek, 20 lipca – błogosławionego Czesława, duchowego syna świętego Dominika, od którego przyjął habit 

dominikański; 

• w czwartek, 22 lipca – świętą Marię Magdalenę, której zawdzięczmy odkrycie pustego grobu Zmartwychwstałego 

Pana; 



• w piątek, 23 lipca – świętą Brygidę, Patronkę Europy, matkę ośmiorga dzieci, które przykładnie wychowała, a 

potem dała początek nowej rodzinie zakonnej. Jest autorką dzieł mistycznych; 

• w sobotę, 24 lipca – świętą Kingę, która prowadziła życie pokutne najpierw w białym małżeństwie, a po śmierci 

męża w ufundowanym klasztorze klarysek w Starym Sączu. 

 

* ZGŁOSZENIA  DZIECI  I-WSZO  KOMUNIJNYCH  ROKU  KATECHETYCZNEGO 2010/2011 – można 

pobrać w zakrystii lub na stronie internetowej parafii w dziale formularze. Prosimy je wypełnić i złożyć na ręce 

duszpasterza do niedzieli 30 sierpnia br. Jest to bardzo ważne, aby Ks. Proboszcz mógł przywieść z Polski wystarczającą 
ilość katechizmów dla dzieci, które od 18 września br. będą się przygotowywać w naszej parafii do I-szej Komunii Świętej.  

 

* ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  ( II )  w sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić zamieszkali w 

Leeds Sławomir BOGUCKI, kawaler i Justyna ZAORSKA, panna. 

* ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  ( I )  w sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić zamieszkali w 

Wakefield Jakub St. PAWLIŃSKI, kawaler i Karolina Franciszka KONDRACKA, panna. 

Polecając Ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej. 

 
* PIELGRZYMKA DO HOLYWELL-PANTHASAPH Polska Parafia w Leeds zaprasza chętnych parafian 25-ego lipca na 
doroczna jednodniową pielgrzymkę do Holywell-Panthasaph. Cena wyjazdu £10.00. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do 
Magdy Ions (07973 365266) lub Katarzyny Stachurskiej(Polskie Day Centre) 

Holywell to walijskie miasteczko, znane głównie dzięki żródłu Św. Wilfridy. Jest ono zwane Lourdes Walii, 
albowiem nieprzerwanie, od 660r. n.e. przybywają do niego pielgrzymi, by skorzystać z uzdrawiającej mocy wód źródła. 
Holywell zaliczane jest do Siedmiu Cudów Walii. 
Pantasaph to mała wioska na południe od Holywell, warta zobaczenia głównie ze względu na piękny zespół budynków  
zakonu franciszkańskiego.   
Na terenie przynależnym do zakonu, na wzgórzach tuż poza nim, znajdują się rozstawione w lesie, stacje drogi krzyżowej.  
Cudowne źródełko jest celem pielgrzymek nieprzerwanie od ponad 1000 lat, a sława jego uzdrowicielskich wód sięga 
daleko poza Walię. Pielgrzymi przybywają do Holywell, by podobnie jak w Lourdes, doświadczyć cudownej mocy 
uzdrawiającej źródła Św. Winifiridy, bądź by poprosić o spełnienie życzenia, które podobno spełni się każdemu, kto 
usiądzie na kamieniu, na którym przed opuszczeniem włości Thevita spoczął św. Beuno. 

 

Święta Winefrida jest postacią jak najbardziej historyczną. Była ona córką kambryjskiego magnata - Thevita i 
siostrzenicą św. Beuno. Urodziła się w Holywell ok. roku 600 n.e. Podanie głosi, że była dziewczyną nie tylko piękną 
ale i mądrą. Pod wpływem nauk wuja, w piętnastej wiośnie życia, z błogosławieństwem rodziców,  postanowiła swe 
życie poświęcić Bogu. Decyzja ta była rozczarowaniem dla wielu młodzieńców, chcących starać się o jej rękę, a 
zwłaszcza dla księcia Caradoca. Ten, pewnego dnia pod nieobecność rodziców Winifirdy, pojawił się  
niespodziewanie w ich domu, próbując dość nachalnie nakłonić dziewczynę do zmiany zdania i przyjęcia jego 
oświadczyn. Gdy Winifirda w popłochu zaczęła uciekać, by schronić się w kościele, gdzie na mszy przebywali jej 
rodzice, młodzieniec, dogoniwszy ją, wyciągnął miecz i w przypływie szaleństwa, jednym zamachem odciął jej głowę. 
Ta potoczyła się po zboczu i tam gdzie wpadła w zagłębienie, wytrysnęło źródło. Na miejsce mordu, zwabieni 
krzykiem dziewczyny, przybyli rodzice i św. Beuno. Połączył on głowę dziewczyny z ciałem i zaczął modlić się o 
cudowne ożywienie dziewczyny. Prośba jego została wysłuchana. Św. Winifreda powrócona życiu, oddała się służbie 
Bogu i z czasem został przeoryszą zakonu założonego w dobrach ojca. Zbudowała ona także kapliczkę nad 
cudownym źródełkiem. W XV w. matka króla Henryka VII wzniosła dookoła niego dalsze zabudowania. 
 
* KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2010  - Prosimy Parafian o składanie intencji na Nowy Rok 2010. 

Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach św. Jest wiele wolnych intencji mszalnych w 

miesiącu czerwcu. 

 
* KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Świętych rano lub wieczorem. Można 

umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Proboszczem na określony termin. 

* OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą. 
 

* PRZYGOTOWANIE  DO  SAKRAMENTU  MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i odbyły spotkanie 

indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotkanie na probostwie z Ks. Proboszczem. 

Można się umówić telefonicznie. KOLEJNY KURS: 
SESJA JESIENNA - ROZPOCZNIE SIĘ NA PRZEŁOMIE WRZEŚNIA I PAŹDZIERNIKA. 

* LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”. 

Niedziela  18.07.10  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 

Niedziela  25.07.10  g. 9.30  – A. Sztyrbicka  & B. Malach *  g. 11.00 –  rodzina państwa Kula 

Niedziela    1.08.10  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 

Niedziela    8.08.10  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

Niedziela  15.08.10  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 



K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 
* DAY  CENTRE  - zaprasza każdej środy Seniorów Parafii na obiad. 

* ZAJĘCIA RUCHOWE - PRZY MUZYCE Zapraszamy w każdy czwartek o godz. 19:00. Fantastyczne zajęcia 

ruchowe dla osób PO PIĘĆDZIESIĄTCE. Bezpłatnie w każdy czwartek na dużej Sali naszego Ośrodka. Dołącz do naszej  

całkiem sporej już grupy. Jest naprawdę fajnie. Zapraszamy! 

 

* „SOLIDARNOŚĆ NARODÓW” - Zjednoczenie Polskie i Polska Parafia w Leeds zapraszają serdecznie na plenerową 
wystawę „Solidarność Narodów”, czyli wizualną opowieść o historii ruchu solidarnościowego i wpływie Solidarności na 
proces kształtowania się pokojowego porozumienia w Europie po roku 1989. W Leeds na terenach zielonych naszego 
Ośrodka staną 44 tablice, opowiadające o jednym z najbardziej dziejotwórczych ruchów powojennej Europy. Zachęcamy 
absolutnie wszystkich do zwiedzania, oglądania i zapoznawania się z jedną z najpiękniejszych kart naszej współczesnej 
historii. Zapraszamy.  

 
W związku z 30-leciem “Solidarności”, tworzona jest kolekcja „30-tys kart na 30 lecie Związku”. Chodzi o to, by tak dzieci 
jak i dorośli projektowali, czy tworzyli, na otrzymanych od nas, pustych pocztówkach obrazki związane z tematem 
Solidarności. Pocztówki te przesłane zostaną do Polski, gdzie wśród uczestników rozlosowane będą nagrody. Pocztówki 
pobrać można w zakrystii, w sklepiku parafialnym, przy wejściu do kościoła. Namalowane prosimy przekazywać do 
księdza Proboszcza, do Sklepiku i do Magday Ions do dn. 18.07.10 włącznie.  Zachęcamy do uczestnictwa. 
 
* SPOTKANIA W HARROGATE Regularne spotkania po polskich Mszach Świętych w Harrogate rozpoczną  się 
od września! 

* SPOTKANIA POLSKICH MAM I MALUCHÓW - odbywać się będą co drugi wtorek od 9.30 do 11.00 rano w 

Bilton Sure Start Centre, Harrogate. Będzie tam szansa dowiedzieć się o kursach ESOL itp - kontakt Maja 07920 529217. 

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 11.07.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 158-44p.; 
ofiary Gift AID – £ 295-80p.; na tacę – £ 331-54p.; Biuletyn – £ 39-42p.  

Bóg Zapłać także ofiarodawcom na kwiaty do kościoła i pp. Janinie i Antoniemu Winnik za dar £ 10-00p. oraz Ich córce za 

dar świec wotywnych do naszego kościoła. 

  
 

STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk – zawiera: 
* Informacje Duszpasterskie (ogłoszenia oraz porządek Mszy Świętych); * Formularze zgłoszeń sakramentalnych;   

* Zgłoszenie adresu; * Archiwalne Biuletyny oraz Iskierkę Wiary; * Galerię zdjęć z wydarzeń w Naszej Parafii; * Kontakt z Ks. 

Proboszczem, ze Szkołą, z Prezesem Parafii, oraz wiele innych, ciekawych i potrzebnych informacji, na temat życia Naszej Parafii. 

 

 


