
szkole. Dla dorosłych £6.00. Zgłoszenia u Skarbnika Szkoły. 
*  PIELGRZYMKA DO HOLYWELL PANTASAPH - W ostatnią niedzielę lipca, tj. 28-ego, Parafia w 
Leeds organizuje doroczną jednodniową pielgrzymkę do Holywell Pantasaph. Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy 

o zgłaszanie się do pani Magdy Ions (07973365266), w celu  podania nazwiska i uiszczenia opłaty za przejazd w wyso-
kości £10.00. Zgłoszenia i opłaty przyjmowane są też przez panie w naszym Sklepiku Parafialnym. Bardzo serdecznie 
zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymce. Holywell to walijskie miasteczko, znane głównie dzięki źró-
dłu 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 za-
konu, na wzgórzach tuż poza nim, znajdują się rozstawione w lesie, stacje drogi krzyżowej.  

W niedzielę 14 lipca Parafia organizuje całodzienny wyjazd do jedne-
go  

z najpiękniejszych miejsc w tym kraju – na Holy Island, czyli Lindis-
farne.   

 Można dostać się na nią tylko w czasie odpływu,  którego czas zmienia się z dnia na dzień. Od kiedy w 1954r. 
zbudowano causway, czyli 3 kilometrową drogę na grobli, dojazd na wyspę jest i wygodny i malowniczy. Wyspa ma bar-
dzo ciekawą historię, z najazdami Wikingów w tle. Tym jednak najważniejsze jest to, że była jednym z głównych cen-
trów rozprzestrzeniania wiary chrześcijańskiej, w czasach kiedy Królestwo Northumbrii było jeszcze w większości po-
gańskie. Wyspa została ofiarowana Św. Aidanowi przez króla Northumbrii w 635r n.e. Prawdziwą siłą przyciągająca 
pielgrzymów na wyspę, był zamieszkujący ją Św. Cuthbert, którego nauki słynęły w świecie. Dla turysty przyjeżdżające-
go na Wyspę, pierwszym obiektem, który zauważy, będzie  zamek., Został on zbudowany w 1550r, po rozwiązaniu przez 
Henryka VIII klasztorów. Miał on być twierdzą pogranicza,  w przypadku najazdu szkockiego. Zamek ten wykorzystał 
Roman Polański, kiedy nakręcił w nim swą wersje „Macbetha”. Zamek jest obecnie udostępniony do zwiedzania. Nie-
mniej interesujące są ruiny klasztoru benedyktyńskiego, z XI w. Tutaj powstały wspaniałe Lindifarne Gospels. Kolejną 
atrakcją turystyczną jest port rybacki, z odwróconymi do góry dnem, łodziami, które dziś służą jako szopy, a kiedyś sta-
nowiły część składową tzw. floty śledziowej Morza Północnego, która wypływała jeszcze w połowy XIXw. Dzisiaj port 
wraz z wywróconymi łodziami tworzy bardzo malowniczy widok.  
 Tym jednak, co na Holy Island najpiękniejsze, jest natura. Malownicze wybrzeże, długie i szerokie plaże, niemal 
puste, trawiaste wydmy i bogactwo fauny i flory. Można tu spotkać maskonury, prześmieszne ptaki, które nie wiją 
gniazd, ale kopią nory, jak też i foki.  Ich ”szczekanie” słychać na wschodnich plażach wyspy. Wycieczka dookoła wy-
spy dostarcza niezapomnianych przeżyć. Holy Island słynie z wyrobu miodów pitnych, można je tu nabywać sklepach.  

Zapisy w sklepiku parafialnym. Cena biletu dla dorosłych £ 20.00, dla dzieci do lat 16 – £ 15.00 
 

*  SPOTKANIE O UBEZPIECZENIACH "Michał Kastelik, przedstawiciel największej w UK firmy 
ubezpieczeniowej zaprasza na darmowe spotkanie informacyjne na temat ubezpieczeń osobistych, rodzinnych 
i dla dzieci, które odbędzie się 09/06/13 o godz. 12.15 w Sali Parafialnej. Naszym klientom pomagamy za-
bezpieczyć się na nieprzewidziane okoliczności, takie jak wypadek, choroba oraz śmierć." 
 

  
 OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej parafii swoje dary na tacę w niedzielę:  

 

2/05/2012  + Kopertki - £ 176-84p. +  Ofiary Gift Aid - £ 329-70p. +  na tacę - £ 417-64p.  + Biuletyn - £ 28-76p. 
 

*  OFIARODAWCOM NA KOŚCIÓŁ - którzy złożyli do skarbony zapalając świece wotywne w maju 
na potrzeby naszego kościoła dar - £ 136-95p. Serdeczny Bóg Zapłać. Oraz p. K. Wańczyckiej za dar - £ 10-
00p na kwiaty do naszego kościoła, i p. J. Grochocińskiej za dar - £ 50-00p. złożony przez Gift Aid na witraż 
Bł. Jana Pawła II i sprowadzenie witraży z Polski. (przepraszamy za spóźnione podziękowania) 
 

S E R D E C Z E  +  P O D Z I Ę K O W A N I A  +  B Ó G  Z A P Ł A Ć 

 

Konsulat Generalny RP w Manchesterze  
uprzejmie informuje, że dyżur w Leeds odbędzie się 15 czerwca w sobotę. 

  

Informujemy, że liczba miejsc na spotkanie z konsulem jest ograniczona i o zapisie na spotkanie będzie decydować 
kolejność zgłoszeń. Aby umówić się na spotkanie z konsulem w trakcie dyżuru konsularnego należy wysłać e-mail 
pod adres: manchester.kg.msk@msz.gov.pl W treści maila prosimy o  podanie miejscowości do której chcemy się 
umówić na dyżur oraz następujących informacji: 1. Imię i nazwisko; 2 Rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie wnio-
sku o paszport tymczasowy dla małoletniego); 3.Dane dotyczące osoby, dla której będzie składanych wniosek w tym 
– data urodzenia, informacja o posiadanych paszportach oraz w przypadku dzieci informacje o posiadaniu polskiego 
aktu urodzenia oraz numeru PESEL. 4. Dane kontaktowe w tym numer telefonu oraz adres zamieszkania; 
 Osoby, które zostaną zapisane na dyżur otrzymają mailowo potwierdzenie spotkania wraz z szczegółowymi 
informacjami dotyczącymi daty i godziny spotkania, oraz dokumentów, które należy przynieść ze sobą na spotkanie.  

Nr 23    (2252)           +            OKRES      ZWYKŁY          +             9.06.2013 

M.B.CZĘSTOCHOWSKIEJ I ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W LEEDS. 

  „ CHAPELTOWN ” 

ADRES KS. PROB.      +      6A, Harehills Lane, LEEDS, LS7  4EY     +   tel.  0113-262 3220 
POLSKI OŚRODEK KATOLICKI  +  Newton Hill Road, Leeds, LS7 4JE +  tel.  0113-262 8019 
Na  prawach  rękopisu   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +   +  +  +  +  +  +  +  + Ks. Prob.  Jan  Zaręba 
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Związek Junackich Szkół Mechanicznych. 
  

 Dużo wiemy o szlakach bojowych polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej. 
Jak duża jest nasza wiedza o losach dzieci i młodzieży, którym udało się wydostać z 
ZSRR? Nie można było ich wcielić do wojska, a ponieważ byli bez opieki, nie można było 
odrzucić. Stąd powstały oddziały junackie w miejscach postoju różnych dywizji Wojska 
Polskiego, które się nimi opiekowały. Przypomnijmy, że po zajęciu wschodniej Polski, 
władze sowieckie wywiozły w głąb Rosji około półtora miliona cywilnej ludności polskiej.  
 Deportacje, zorganizowane przez NKWD przy pomocy wojska, odbywały się zawsze 

w nocy niespodziewanie. W ten sposób dużo młodzieży i dzieci znalazło się  na zesłaniu w kołchozach i innych 
miejscach przymusowej pracy sowieckiego imperium. Po napadzie Hitlera na Związek Radziecki w roku 1941, 
została podpisana umowa Sikorski- Majski, na mocy której zesłańcy polscy otrzymali prawo do wstępowania 
do Wojska Polskiego w ZSRR. Prawo do poruszania się po kraju wyzwoliło całe rzesze Polaków, którzy szukali 
rodzin, krewnych i parli do polskiego wojska. Bardzo wielu z nich zmarło w wyniku epidemii chorób zakaź-
nych, takich jak  tyfus, dezynteria, czy malaria. Rozprzestrzenianiu się tych chorób sprzyjał gorący klimat uz-
beckiej  i turkmeńskiej SSR, dokąd przeniosło się Wojsko Polskie. Tam też znaleźli się Junacy, rodziny, siero-
cińce i ochronki, w oczekiwaniu na wyjazd do Iranu. ZSSR opuściło tylko 120 tys. Polaków, w tym także i Juna-
ków.  
 Zapisy do Junaków odbywały się we Wrewskoje, Guzar, Krermine, Bozułuk, Tockoje i Jangi-Jul, w któ-
rym był główny sztab Wojska Polskiego. W marcu 1942 r. pierwsza grupa Junaków opuściła ZSSR przez Kra-
snowodsk i morze Kaspijskie i udała się do Pahlewii w Iranie. Stamtąd zostali oni przeniesieni do Teheranu, 
gdzie zakwaterowano ich na lotnisku, w hangarach. W Teheranie Junacy przebywali do Wielkanocy 1942 r. Po-
tem przetransportowano ich do Palestyny. Byli wiezieni przez Irak. Tam mieli zresztą tygodniowy postój nad 
jeziorem, w miejscowości Habani (za wyjątkiem 7-ej Kompanii, która pozostała w Habani przez cały miesiąc). W 
Palestynie Junacy przebywali w obozie Bash-shid. Tam po paru miesiącach zostali podzieleni na różne szkoły. 
Najstarsi Junacy zostali przydzieleni do szkoły kadeckiej, a młodsi do szkół mechanicznych. Najmłodsi trafili 
do szkoły powszechnej.... Po podziale Junacy zostali przeniesieni do różnych obozów i jednym z nich był obóz 
Qastina. Najmłodszą szkołę powszechną umieszczono w Nazarecie w klasztorze Salezjanów.  
Ostateczne postoje Junaków w Palestynie, były w obozie Barbara, gdzie znalazły się  Szkoła Kadecka i Starsza 
Szkoła Powszechna. Tam też było dowództwo szkół Junackich. 1-sza Szkoła Mechaniczna była w obozie Tel-el-
Kabir w Egipcie; 2-gie Gimnazjum Szkoły Mechanicznej i 3-cia Szkoła Mechaniczna były w obozie Kiriat-
Mockin, oddalone od siebie ok. 1 milę; 4-ta Szkoła Mechaniczna była w obozie Serafanda, a 5-ta Szkoła Mecha-
nicza w obozie beit-Nabala. Także i Junaczki, czyli Szkoła Młodszych Ochotniczek (SMO) przeniesione zostały 
do Jenin i Nazaretu. 
 Pod koniec pobytu w Palestynie i w Egipcie było ogółem 1246 Junaków i 918 Junaczek. Wszyscy oni byli 
na Środkowym Wschodzie przez 5 lat – od 1942 do 1947 roku. W 1947r. Junacy i SMO zostali przewiezieni do 
Anglii. Najwcześniej Szkoła Kadecka i SMO, a najpóźniej z Palestyny 4-ta Szkoła Mechaniczna, której zadaniem 
była  likwidacja obozów. 2-gie Gimnazjum i 5-ta Szkoła Mechaniczna przewiezione zostały do Anglii okrętem 
”Orbita” z Part Said w Egipcie do Liverpool’u.  Stamtąd zaś po całodniowym wyczekiwaniu na zejście na ląd, 
specjalnie przygotowanym pociągiem do Winchester. Podróż trwała całą noc, a później trzeba było jeszcze do-
jechać ciężarówkami dalsze 6 mil do obozu Hursley Park. Byłem w tym własnnie transporcie. Po paru miesią-
cach pobytu w tym obozie, zaczęli do nas przyjeżdżać Anglicy z ofertami prac na farmie, w kopalni, w lesie i w 
cegielni. Ponieważ trwał proces rozwiązywania Junaków, młodzież zaczęła się  rozchodzić w różne strony, 
przyjmując różne oferty pracy. Nie dotyczyło to najmłodszych, którzy nie ukończyli jeszcze 17 i pół lat. Ci zo-
stali przeniesieni do obozu Fargo, Witley Camp, a następnie przydzieleni do szkół w Botesham i Linford. Po-
czątkowo czekaliśmy na jakieś zmiany polityczne i marzyliśmy o powrocie do Polski. Czas upływał, a zmiany 
nie nadchodziły. Junacy zaczęli układać sobie życie w cywilu, gdyż nie było dokąd wracać. Polska była zajęta 
przez Sowiety, a w dodatku większość Junaków pochodziła z Kresów Wschodnich. Raz już byliśmy na Syberii i 
nie mieliśmy zamiaru trafić tam ponownie. Dzięki Matce Boskiej Kozielskiej, która wyciągnęła nas z tej nieludz-
kiej ziemi!  
 W Anglii, jak już wspomniałem, czas leciał i stopniowo Junacy zaczęli układać sobie życie - zakładać ro-
dziny, razem z wojskowymi zakładać ośrodki, takie jak nasz, przy Parafii, domy kombatantów i szkoły sobotnie 
dla dzieci. W Anglii jesteśmy już od 1947 roku.  Ale Junacy osiedlili się nie tylko tu, choć w Anglii jest nas naj-
więcej. Są oni rozsiani po całym świecie. Maja swoje związki i czasami spotykają się ażeby powspominać swo-
je dawne czasy…          (wyciąg z tekstu p. Kazimierza Skotnego. Pierwodruk „Polskie Forum 6. Parafia Leeds”) 

Strona internetowa parafii: www.parafialeeds.com 
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NIEDZIELA, 9 CZERWCA 2013; 10 ZWYKŁA; 
     9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże 
                                Błogosławieństwo w 2. rocznicę ślubu dla pp. Emilii i Tomasza Błędzkich 

 11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla  
                    Członków Związku Byłych Junackich Szkół Mechanicznych i Ich rodzin oraz  
                    za zmarłych ++ Członków Związku  
 11:00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNIAKA - Liliana SHALAMANDOVA  

Pontefract16:15 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za Boże Błogosławieństwo i otrzymane 
                                łaski oraz dar nowego życia z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla żony Anny - 
                                dar intencji rodziny pp. Bzdyra 
Pontefract16:15 – CHRZEST - Rozalia WŁODARCZYK  
                   19.00 – Za śp. mamę + Bogumiłę i babcię + Józefę oraz ciocię + Zofię - dar intencji  
                                od córek Anny i Ewy 
PONIEDZIAŁEK, 10 CZERWCA 2013; Wspomnienie bł. Bogumiła, bpa; 
 10.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla 
                               syna Mateusza Szczepura z okazji 26. rocznicy urodzin - dar intencji od rodziców  
WTOREK, 11 CZERWCA 2013; Wspomnienie św. Barnaby; 
 10.00 – Za śp. + Helenę Istwo z okazji urodzin - dar intencji od pana Józefa 
ŚRODA, 12 CZERWCA 2013; Wspomnienie św. 109 Męczenników Polski z II Wojny Światowej 
 11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz 
                               zdrowie dla ojca Tadeusza z okazji urodzin - dar intencji od córki Haliny 

CZWARTEK, 13 CZERWCA 2013; Wspomnienie św. Antoniego z Padwy; 
 10.00 – Za śp. mamę + Antoninę - dar intencji od córki 
PIĄTEK, 14 CZERWCA 2013; Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męcz.;  
  10.00 – Za śp. rodziców + Martę i + Artura Grzesik w 9. rocznicę śmierci mamy - dar  
                                intencji od pp. Marii i Józefa Filarowskich 
   10:30 – NABOŻEŃSTWO DO NSPJ 
  18:30 – NABOŻEŃSTWO DO NSPJ 
  19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne dary  
                                Ducha Świętego na czas egzaminów dla syna Oliwiera Skibińskiego w dniu  
                                16 rocznicy urodzin, oraz o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla ojca Zygmunta 
                                - dar intencji od rodziców pp. Iwony i Daniela  
SOBOTA, 15 CZERWCA 2013; Wspomnienie bł. Jolanty, zak.; 
 10.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne dary  
                               Ducha Świętego dla Magdaleny w dniu 16 Rocznicy Chrztu Świętego - dar  
                               intencji od Matki Chrzestnej Jadwigi        
                XI TYDZIEŃ ZWYKŁY 
  18.30 – Za śp. rodziców + Franciszkę i + Franciszka Walkowicz - dar int. córki z rodziną 
NIEDZIELA, 16 CZERWCA 2013; 11 ZWYKŁA; 
     9:30 – Za śp. + Bolesława Bieska w rocznicę śmierci - dar intencji od p. E. Druś 

  11:00 – Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z prośbą o Błogosławieństwo Boże,  
                     potrzebne łasi i dar zdrowia dla Ks. Prał. Józefa Matysika z okazji Jego Złotego 
                     Jubileuszu Kapłaństwa - dar intencji od Parafian i Ks. Proboszcza jako wyraz 
                     wdzięczności za Jego Posługę Proboszcza Parafii wśród nas w latach 1992/2004   

Harrogate 16:30 – W INTENCJI DZIECI 1. KOMUNIJNYCH I ICH RODZIN W HARROGATE  
                    19.00 – Do Bożej Opatrzności intencja Dziękczynna i Błagalna z podziękowaniem  
                                 za otrzymane łaski i prośbą o dalszą opiekę   
* KOLEKTA NA FUNDACJĘ BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II  - zostanie zebrana 
jak co roku w PMK dzisiejszej niedzieli jako II taca u drzwi kościoła. Polecamy ją ofiarności Parafian 
*  CZERWIEC MIESIĄC NSPJ - trwa miesiąc czerwiec poświęcony Sercu Pana Jezusa. W 

naszym kościele W KAŻDY PIĄTEK będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe. 
   W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
10 VI – Błogosławiony Bogumił (ok. 1135-1204), biskup poznański i gnieźnieński (wspomnienie obowiązkowe); 

11 VI – Święty Barnaba Apostoł, bliski współpracownik Świętego Pawła (wspomnienie obowiązkowe);  

P O R Z Ą D E K    M S Z Y    Ś W I Ę T Y C H    I    N A B O Ż E Ń S T W 

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

13 VI – Święty Antoni z Padwy (1195-1231), franciszkański prezbiter i doktor Kościoła, czczony i kochany od wieków 
na całym świecie (wspomnienie obowiązkowe). 

14 VI – Błogosławiony Michał Kozal (1893-1943), biskup i męczennik obozu w Dachau (wspomnienie obowiązkowe); 

15 VI – Błogosławiona Jolanta (ok. 1244-1298), zakonnica, klaryska, a wpierw żona Bolesława Pobożnego, księżna 
kaliska (wspomnienie obowiązkowe). 

*  PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i 
odbyły spotkanie indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotka-
nie na probostwie - z Ks. Proboszczem. Można się umówić telefonicznie. 
 

  *  LEKTORZY:  - przypominamy, że od adwentu obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela    9.06.13  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński      *   g.11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec 
Niedziela  16.06.13  g. 9.30  – p. T. Tosta i p. M. Epstein      *   g.11.00 – T. Hough & W. Świercz 
Niedziela  23.06.13  g. 9.30  – rodzina pp. Epstein                *   g. 11.00 – M. Ions & T. Kurdziel 
Niedziela  30.06.13  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach      *   g.11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela    7.07.13  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak     *   g.11.00 – J. Harężlak & H. Stanisławska 
*   PIKNIK „TALITHA” DZISIEJSZEJ NIEDZIELI Wspólnota Talitha zaprasza wszystkich 
Parafian na organizowany DZISIAJ W NIEDZIELĘ 9-ego czerwca piknik. Będą ciasta, słodkości, go-
fry i grill. Dla każdego coś miłego: dla dzieci i dla dorosłych. Zapraszamy po Mszach Św. 

Zapraszamy serdecznie na Piknik Świętojański  w niedzielę 23 czerwca.  
Pretekstem, doskonałym zresztą, do zabawy są urodziny i imieniny naszego duszpa-

sterza – ks. prob. Jana. Będzie więc wino, bo czymś trzeba wznieść toast i ciasta, bo 
tak nakazuje tradycja. Będzie też grill, bo nam smacznie wychodzi i Państwo go lubią i 
dużo atrakcji dla młodszych i starszych. Szczegóły o nich – na plakatach. Zapraszamy! 
Bez Państwa impreza się nie uda! 
  KOŁO WETERANÓW W LEEDS ZAPRASZA - Koło Weteranów w Leeds 
zaprasza wszystkich sympatyków i członków byłego SPK do wstępowania w nasze sze-

regi. Zapraszamy wszystkich, którzy szanują przeszłość, 
kochają historię i chcą z nami budować świadomość hi-
storyczno – kulturową młodego pokolenia. Więcej infor-
macji u Prezesa Koła – Stanisława Guścina lub Sekreta-
rza- Magdy Ions. 
*  WYCIECZKA NAD MORZE DO BRIDLINGTON - 

Polskie Day Centre organizuje w poniedziałek 1-go lipca całodzienną wycieczkę na morze do Bri-
dlington. Dla członków Day Centre koszt wycieczki wyniesie £5.00. Dla osób chętnych spoza Day 
Centre – £10.00 (dorośli) i £7.00 (emeryci, dzieci i młodzieży ucząca się do lat 18). Wyjazd autoka-
rem spod Ośrodka o godz. 8:40, powrót około godz.20:00. Wpisu na listę wycieczkowiczów dokonać 
można w czasie Day Centre we środę u p. Lidki lub p. Beaty lub w naszym sklepiku.  
*  WYJAZD NA DZIEŃ SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Szkoła organizuje wyjazd do 
Laxton Hall z okazji Dnia Dziecka - w sobotę 15-go czerwca. – Koszty dla dzieci tak jak za pobyt w 

*  OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2013 OTWARTA  - Prosimy Parafian o składanie 
intencji mszalnych. Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach Świętych. 
*  KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Św. rano lub wieczorem. 
Można umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Prob. na określony termin. 

K O M U N I K A T Y 


