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Ewangeliczne zamyœlenie

EWANGELIA Mt 5, 38 - 48
 „S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: Oko za oko i z¹b za z¹b! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie 
oporu z³emu. Lecz jeœli ciê kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce 
prawowaæ siê z tob¹ i wzi¹æ twoj¹ szatê, odst¹p i p³aszcz! Zmusza ciê kto, ¿eby iœæ z nim tysi¹c 
kroków, idŸ dwa tysi¹ce! Daj temu, kto ciê prosi, i nie odwracaj siê od tego, kto chce po¿yczyæ 
od ciebie. S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: Bêdziesz mi³owa³ swego bliŸniego, a nieprzyjaciela 
swego bêdziesz nienawidzi³. A Ja wam powiadam: Mi³ujcie waszych nieprzyjació³ i módlcie 
siê za tych, którzy was przeœladuj¹; tak bêdziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; 
poniewa¿ On sprawia, ¿e s³oñce Jego wschodzi nad z³ymi i nad dobrymi, i On zsy³a deszcz na 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeœli bowiem mi³ujecie tych, którzy was mi³uj¹, có¿ za 
nagrodê mieæ bêdziecie? Czy¿ i celnicy tego nie czyni¹? I jeœli pozdrawiacie tylko swych 
braci, có¿ szczególnego czynicie? Czy¿ i poganie tego nie czyni¹? B¹dŸcie wiêc wy doskonali, 
jak doskona³y jest Ojciec wasz niebieski”.Oto s³owo Pañskie.

VII Niedziela zwyk³a

Stary Testament nakazywa³ mi³owaæ bliŸniego. Jezus rozszerza ten nakaz o mi³oœæ 
nieprzyjació³: „Mi³ujcie waszych nieprzyjació³ i módlcie siê za tych, którzy was 
przeœladuj¹”. To jest rdzeñ, serce ca³ej œwiêtoœci, doskona³oœci ucznia Jezusa. Nowe 
przykazanie mi³oœci. Jezus nie dzieli ludzi na dobrych i z³ych. On widzi cz³owieka realnie – w 
dobrych widzi równie¿ sk³onnoœæ do z³ego, a w z³ych – têsknotê za dobrem. Mi³oœæ nie mo¿e 
ograniczaæ siê tylko do ludzi nam przyjaznych, bliskich. Autentyczna mi³oœæ po¬win¬na 
obejmowaæ ka¿dego – nawet wroga. Jezus argumentuje: „tak bêdziecie synami Ojca 
waszego, który jest w niebie; poniewa¿ On sprawia, ¿e s³oñce jego wschodzi nad z³ymi i 
dobrymi i On zsy³a deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”. Deszcze i s³oñce to znak 
³askawoœci Bo¿ej. Je¿eli Ojciec kocha dobrych i z³ych, je¿eli posy³a Jezusa dla ca³ej 
ludzkoœci, to ja nie mogê dzieliæ ludzi na dobrych i z³ych, przyjaznych i nieprzyjaznych 
(dobrych kocham, a z³ych nienawidzê). Mi³oœæ nie zna podzia³ów ani granic. Doœwiadczenie 
bezwarunkowej i absolutnej mi³oœci Ojca prowadzi do mi³oœci ka¿dego cz³owieka. 
Oczywiœcie, mi³oœæ ma swoje „odcienie” i natê¿enie. Inaczej kocham rodziców, dzieci, ¿onê 
lub mê¿a, przyjació³, a inaczej osoby „neutralne”, „obce” czy rani¹ce mnie.Ostateczn¹ 
miar¹ mi³oœci jest sam Bóg: „B¹dŸcie wiêc wy doskonali, jak doskona³y jest Ojciec wasz 
niebieski”. Zdanie to bywa opacznie rozumiane i staje siê Ÿród³em fa³szywej pobo¿noœci. 
Doskona³oœæ w sensie moralnym, polegaj¹ca na nienagannym zachowywaniu przykazañ, 
prowadzi zazwyczaj do perfekcjonizmu duchowego (który jest swoistym rodzajem pychy), 
woluntaryzmu, „samorealizacji”,… Zwykle ma niewiele wspólnego z doskona³oœci¹ i 
œwiêtoœci¹ Boga.Grecki wyraz „teleios” oznacza nie tylko „doskona³y”, ale równie¿: „pe³ny, 
ca³kowity, kompletny, dojrza³y” i pochodzi od „telos” – „cel, spe³nienie, kres, dojrza³oœæ”. 
D¹¿yæ do doskona³oœci, oznacza zmierzaæ do pe³ni, celu, którym jest Bóg – Mi³oœæ i Œwiêtoœæ 
poprzez pokorê, czyli zgodê na siebie; swoje ¿ycie i powo³anie, akceptacjê grzesznoœci ale 
równie¿ œwiadomoœæ w³asnej wartoœci i godnoœci w Bogu.W jaki sposób reagujê wobec 

niesprawiedliwoœci i agresji innych? Jak ja rozumiem mi³oœæ nieprzyjació³? A jak 
stosujê j¹ w praktyce? Kogo jest mi najtrudniej dziœ pokochaæ? Czy nie d¹¿ê do 
duchowego perfekcjonizmu? Co dla mnie oznacza naœladowaæ doskona³ego Boga?
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V
Jezu Ty siê tym zajmij...

Ks. Dolindo bowiem, pomny na swe w³asne 
doœwiadczenia, stara³ siê przepowiadaæ 
Ewangeliê w sposób mo¿liwie najprostszy i 
bardzo obrazowy – porównywa³ np. wiarê do 
makaronu, a S³owo Bo¿e do gotowania fasoli. 
S³uchacze jego wyk³adów i homilii naciskali 
na niego, by je spisywa³. Wspierali go w 
wydawaniu tych pism. W 1921 roku ks. 
Dolindo znowu jednak zosta³ zawieszony 
przez Œwiête Oficjum. Mimo ¿e w 1937 roku 
oczyszczono go ostatecznie z wszelkich 
zarzutów o herezjê, to jego ksi¹¿ki pozosta³y 
na Indeksie Ksi¹g Zakazanych jeszcze d³ugo 
po jego œmierci. W czasie odosobnienia ks. Do-
lindo oddawa³ siê modlitwie przed 
Najœwiêtszym Sakramentem. Rozmawia³ z 
Jezusem „twarz¹ w twarz”, mia³ równie¿ 
wizje Maryi i Anio³ów. S³ysza³ wyraŸnie g³os 
Jezusa, który przemawia³ w jego sercu. Z 
tych spotkañ czerpa³ si³ê do trwania w 
wierze, mimo przeœladowañ. To one by³y 
Ÿród³em jego przenikliwych wyk³adów 
trudnych zagadnieñ teologicznych i z nich 
wyp³ywa³a znajomoœæ ludzkich dusz – 
Dolindo przekazywa³ po prostu to, co us³ysza³ 
od Jezusa. Podczas jednego z takich 
doœwiadczeñ ks. Dolindo zapisa³ s³owa 
modlitwy, która dziœ obieg³a ca³y œwiat. 
Brzmi ona niezwykle podobnie do s³ów, które 
us³ysza³a te¿ œwiêta siostra Faustyna. 

Sprowadza siê do s³ów „Jezu, Ty siê tym 
zajmij” i jest modlitw¹ pe³nego oddania i 
zawierzenia wszystkich spraw Jezusowi. Nie 
jest to jednak jedyna modlitwa, któr¹ 
pozostawi³ po sobie ks. Dolindo Ruotolo. 
Wydano kilkadziesi¹t tomów jego pism, 
które zawieraj¹ komentarze do wszystkich 
niemal ksi¹g Pisma Œwiêtego, refleksje, 
teksty z pocztówek rozdawanych wiernym 
oraz jego modlitwy zanoszone do Boga i 
Matki Najœwiêtszej. Ks. Dolindo 10 lat przed 
œmierci¹ prze¿y³ udar mózgu, pozostaj¹c 
przez resztê zycia w po³owie cia³a 
sparali¿owny. Mimo to g³osi³ rekolekcje, 
spowiada³, pisa³ i dzia³a³ na rzecz ubogich. 
Jego ca³e ¿ycie wype³nione by³o wezwaniem - 
Jezu Ty siê tym zajmij. Powtarza³ je 
wielokroæ swoim wspó³pracownikom. Gdy 
brakuje pieniêdzy na jakieœ dzia³o - Jezus siê 
o to zatroszczy. Gdy ktoœ choruje - Nie martw 
siê powiedz Jezusowi, On siê tym zajmie. Gdy 
przychodzi³ ktoœ poturbowany ¿yciem - 
Jezus siê o ciebie zatroszczy. Dopóki ¿y³ 
znosi³ poni¿enia i odtr¹cenia.  Zmar³ 19 
listopada 1970 r. Gdy dwa lata po œmierci, w 
1972r. ekshumowano cia³o ks. Dolindo 
Ruotolo, by przenieœæ je do innego miejsca 
spoczynku, z jego stopy pop³ynê³y ¿ywe 
krople krwi - potwiedzi³y to póŸniejsze 
badania.
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

Ks. Kardyna³ Stefan Wyszyñski

(Dz. 14)

Dzia³aj zawsze na korzyœæ 
bliŸniego. Czyñ dobrze ka¿demu, 

jakbyœ pragn¹³, aby tobie tak 
czyniono. Nie myœl o tym, 

co tobie jest kto winien, ale co Ty 
jesteœ winien innym.

Kiedy [wysz³a] do mnie matka prze³o¿ona, obecna matka generalna 
Michaela,  po krótkiej rozmowie ka¿e mi iœæ do Pana domu i i zapytaæ siê 
czy mnie przyjmie. Zrozumia³am zaraz, ¿e mam siê zapytaæ Pana Jezusa. 
Posz³am do kapilicy z wielk¹ radoœci¹ i zapyta³am Jezusa: Panie domu tego 
czy mnie przyjmujesz? Tak mi kaza³a siê zapytaæ jedna z tych sióstr. I zaraz 
us³ysza³am g³os taki : Przyjmujê, jesteœ w sercu Moim. Kiedy wróci³am z 
kaplicy, Matka Prze³o¿ona najpierw zapyta³a: No, czy Pan przyj¹³ ciê? - 
Odpowiedzia³am, ¿e tak - Je¿eli Pan przyj¹³, to i ja przyjmê.
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„Jeœli powiesz mi naprawdê: b¹dŸ wola 
Twoja, czyli jakbyœ mówi³: »Ty siê tym 
zajmij«, wkroczê z ca³¹ moj¹ moc¹ i rozwi¹¿ê 
najtrudniejsze sytuacje”.  Gdy zobaczysz, ¿e 
twoja dolegliwoœæ zwiêksza siê zamiast siê 
zmniejszaæ, nie martw siê, zamknij oczy i z 
ufnoœci¹ powiedz Mi: „B¹dŸ wola Twoja, Ty 
siê tym zajmij!”. Mówiê ci, ¿e zajmê siê tym, 
¿e wdam siê w tê sprawê jak lekarz, a nawet, 
jeœli bêdzie trzeba, uczyniê cud. Widzisz, ¿e 
sprawa ulega pogorszeniu? Nie traæ ducha! 
Zamknij oczy i mów: Ty siê tym zajmij!”. 
Mówiê ci, ¿e zajmê siê tym i ¿e nie ma 
skuteczniejszego lekarstwa nad moj¹ 
interwencj¹ mi³oœci. Zajmê siê tym jedynie 
wtedy, kiedy zamkniesz oczy.     Modlitwa ta 
ma pewn¹ specyfikê, to znaczy zawierzenie 
siê Jezusowi musi byæ prawdziwe i jedyne. 
Nie mo¿emy modliæ siê do Boga w pewnej 
sprawie i „jednoczeœnie” do innych œwiêtych 
o ich wstawiennictwo. To modlitwa, która 
wymaga od nas pe³nego zaufania do Jezusa i 
tego, ¿e to On znajdzie najlepsze rozwi¹zanie 
dla naszych problemów i spraw. Nie mo¿emy 
oczekiwaæ, ¿e gdy tylko siê pomodlimy, minie 
trochê czasu i problem zostanie rozwi¹zany 
jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki. 
Musimy w pe³ni zaufaæ Panu Bogu i Jego 
rozwi¹zaniu. To w koñcu modlitwa, która 
pomaga nam wejœæ w prawdziw¹ i szczer¹ 
relacjê z Panem Bogiem. 

�ród³o: Ksi¹dz Dolindo: Jezu Ty siê o mnie 
zatroszcz. Wydawnictwo Kraków., misyjne.pl

Jezu Ty siê tym zajmij...
Cia³o uleg³o naturalnemu zniszczeniu, 
ubranie równie¿, z wyj¹tkiem stu³y i 
franciszkañskiego szkaplerza- te zachowa³y 
s i ê  n i e tkn iê te .  Jakby  Bóg  chc ia ³  
przypieczêtowaæ to, ¿e wybra³ sobie go na 
kap³ana pos³anego do ubogich tego œwiata. 
„Jezu, Ty siê tym zajmij”, czyli najkrótsza 
modlitwa œwiata, z której znany jest ks. 
Dolindo jest rozpowszechniona na ca³ym 
œwiecie. Jezus zostawi³ ks. Dolindo 
konkretn¹ obietnicê. Jak sam pisa³: Czegó¿ 
nie dokonujê, gdy dusza, tak w potrzebach 
duchowych jak i materialnych, zwraca siê do 
mnie mówi¹c: „Ty siê tym zajmij”, zamyka 
oczy i uspokaja siê! Dostajecie niewiele ³ask, 
kiedy mêczycie siê i drêczycie siê, aby je 
otrzymaæ; otrzymujecie ich bardzo du¿o, 
kiedy modlitwa jest pe³nym zawierzeniem 
Mnie. W cierpieniu prosicie, ¿ebym dzia³a³, 
ale tak jak wy pragniecie… Zwracacie siê do 
Mnie, ale chcecie, bym to ja dostosowa³ siê do 
was. Nie b¹dŸcie jak chorzy, którzy prosz¹ 
lekarza o kuracjê, ale sami mu j¹ 
podpowiadaj¹. Nie postêpujcie tak, lecz 
módlcie siê, jak was nauczy³em w modlitwie 
„Ojcze nasz”: Œwiêæ siê Imiê Twoje, to 
znaczy b¹dŸ uwielbiony w tej mojej 
potrzebie; PrzyjdŸ Królestwo Twoje, to 
znaczy niech wszystko przyczynia siê do 
chwa³y Królestwa Twego w nas i w œwiecie; 
B¹dŸ wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi, 
to znaczy Ty decyduj w tej potrzebie, uczyñ 
to, co Tobie wydaje siê lepsze dla naszego 
¿ycia doczesnego i wiecznego. 
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  7.30 + Krystyna Sobczak (18 rocz. œm.) + Stanis³aw i zmarli z rodziny 
          Sobczaków   
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Ryszard Sójka i zmar³ych z rodziny Zdobylaków i Romanowiczów 
15.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. 
          zdrowie dla Moniki i Nikoli  z okazji urodzin oraz Bo¿¹ opiekê 
          dla mê¿a  i taty – Paw³a 
15.30 O Krzysztof  odprawia na Papui  i modli siê o wielk¹ wiarê, 
          mi³oœæ i przemianê dla mê¿a
18.30 + Wojciech   Robaszyñski 
18.30 + Bronis³aw WoŸniak 

  7.30 + Edmund  Stodolny, + Cecylia, Leon, Maria, 
          + Henryk Stodolni, + Roman Ko³odziejczyk
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Wies³aw  Warysz 
15.30 + Halina   Stachowiak 
18.30 + Janina Adamcio (2 rocz. œm.) 
18.30 + Teodozja  Œron    

  7.30 + Lech D¹brówka 
  9.00 + Janina Zacharczuk 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Maria P³oñczak, + Andrzej Glinkowski
17.00 + Leokadia i Edmund Miko³ajczyk
18.30 + Sylwester Hasek

 7.30 + Jerzy, Leon, Zofia Karliñscy oraz za zmar³ych z rodziny 
         Karliñskich, Piotrowskich, Lisów, Makowieckich, Dariusz, 
         + Dominiak, Anna Berka,+ Jadwiga Dembska 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Kazimierz Banaszak 
15.30 + Bronis³aw WoŸniak 
16.00 DROGA KRZY¯OWA DLA DOROS£YCH
17.00 
17.45 Ró¿aniec za zmar³ych z wymienianek rocznych 
18.30 
19.00 DROGA KRZY¯OWA DLA DOROS£YCH

DROGA KRZY¯OWA DLA DZIECI

ZA ZMAR£YCH

  7.30 + Leon S³upianeki zm. z Rodziny 
          S³upianków i Przybylskich
  9.00 + Maria  Osiewa³a  
10.30 + Henryka (7 rocz. œm.) 
         + Ryszard Matuszkiewicz 
12.00 Za zmar³ych z rodziny Walczaków
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
14.30 
15.30 + Anna Szewczyk, Jan Janicki 
18.30 + Helena i Alfred Kwieciñscy

Gorzkie ¯ale 

  7.30 + Anita Braciszewska (2 rocz. œm.) 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Boles³aw Rumianowski
18.30 + Kazimierz   Jêdroch 
18.30 Msza œw o uzdrowienie 

  7.30 + El¿bieta   Chiluta 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Ewa Piêtka (8 rocz. œm.) Janina, Jan Herbik, 
          + Józefa i Maksymilian Piêtka 
16.30 Dom Opieki: + ZA PARAFIAN 
18.30 + Miros³aw Majchrzak
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c  u naK¹ ik K li rny t on dnPa r tygo ia
MAKARON KOKARDKI 

Z BOCZKIEM I ŒMIETANK¥

B³ogos³awiona Antonia 
z Florencji

SK£ADNIKI    

PRZYGOTOWANIE

4 PORCJE
250 g makaronu kokardki
1 ³y¿ka oliwy
1 cebula
2 z¹bki czosnku
300 g boczku wêdzonego (najlepiej cienko 
pokrojonego, paczkowanego)
2 ³y¿ki posiekanej natki pietruszki
250 ml œmietanki 30% z kartonika
kilka pomidorków koktajlowych
3 ³y¿ki tartego parmezanu

Makaron ugotowaæ al dente w osolonej 
wodzie, odcedziæ, w³o¿yæ z powrotem do 
garnka. Piekarnik nagrzaæ do 190 stopni C. 
Na du¿ej patelni na oliwie zeszkliæ 
pokrojon¹ w kosteczkê cebulê, dodaæ 
drobno starty czosnek a nastêpnie boczek 
pokrojony w kostkê. Sma¿yæ co chwilê 
mieszaj¹c przez ok. 10 minut, a¿ boczek siê 
wytopi a potem zacznie siê rumieniæ.
Dodaæ posiekan¹ natkê pietruszki, 
œmietankê oraz 2 ³y¿ki tartego parmezanu. 
Zagotowaæ, sprawdziæ czy sos jest 
wystarczaj¹co s³ony. Dodaæ pó³ ³y¿eczki 
œwie¿o zmielonego pieprzu, nastêpnie 
makaron i wymieszaæ. 
Dodaæ pokrojone na po³ówki pomidorki. 
Opcjonalnie danie mo¿na dodatkowo zapiec 
w piekarniku. 
W tym celu nale¿y je prze³o¿yæ do naczynia 
¿aroodpornego lub blaszki. Posypaæ 
pozosta³¹ ³y¿k¹ parmezanu i zapiekaæ bez 
przykrycia przez ok. 7 minut.

B³ogos³awiona Antonia urodzi³a siê w 1401 r. 
we Florencji we W³oszech. Pochodzi³a ze 
znakomitej, szlacheckiej rodziny. Maj¹c 15 lat 
wysz³a za m¹¿ i urodzi³a syna. Wkrótce 
niestety owdowia³a. Jej drugie ma³¿eñstwo te¿ 
nie trwa³o d³ugo, bo wkrótce po œlubie jej 
drugi m¹¿ zmar³. Uzna³a wtedy, ¿e nie dla niej 
¿yc i e  ma³¿eñsk ie .  Zajê ³a  s i ê  w iêc  
wychowaniem syna; gdy siê usamodzielni³, 
wst¹pi³a do franciszkañskich tercjarek 
regularnych. By³a prze³o¿on¹ klasztoru w 
Foligno. Spotka³a tam b³. Angelin¹ 
Marsciano, prze³o¿on¹ ¿eñskich klasztorów 
o p a r t y c h  n a  r e g u l e  I I I  Z a k o n u  
Franciszkañskiego. W 1447 r., za rad¹ œw. 
J a n a  K a p i s t r a n a ,  k t ó r y  b y ³  j e j  
spowiednikiem, za³o¿y³a w Akwili klasztor 
klarysek z zaostrzon¹ regu³¹, nazwany z 
czasem imieniem œw. Klary Ubogiej. Szybko 
wst¹pi³o do niego wiele dziewcz¹t z okolicy. 
Antonia zarz¹dza³a tym klasztorem przez 
siedem lat, a¿ do swojej œmierci. Cierpienia i 
przeciwnoœci znosi³a z podziwu godn¹ 
cierpliwoœci¹ i pokor¹. K³opotów nastrêczali 
jej syn i rodzice, nêka³y j¹ te¿ ró¿ne choroby. 
Z d a r z a ³ y  s i ê  n i e p o r o z u m i e n i a  z  
franciszkanami spowodowane tym, ¿e 
Antonia by³a propagatork¹ zreformowanego 
¿ycia zakonnego, bliskiego pierwotnej regule. 
Dawa³a przyk³ad dobrych obyczajów, 
pos³uszeñstwa i ubóstwa. Jej biografowie 
podaj¹, ¿e mia³a charyzmat wpadania w 
zachwyt nad wielkoœci¹ Boga, miewa³a 
widzenia mistyczne i lewitowa³a. Zmar³a 29 
lutego 1472 r. Beatyfikowa³ j¹ Papie¿ 
b³. Pius IX w 1847 r.               K. R.



Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, 
Andrzej Kr¹¿ek, K. R., Mateusz Bednarek.  

 

e-mail:  parafiaostrowwlkp@gmail.com
BIURO PARAFIALNE  

poniedzia³ki, œrody i pi¹tki   od   9.00 do 11.00
wtorki i czwartki                   od 15.00 do 18.00

CZYNNE: 
Tel./Fax. 62 735 60 90

Telefon Dy¿urny 502 547 809

1. W tym tygodniu – 2  – od której rozpoczniemy 
Poœwiêcenie i sypanie popio³u podczas ka¿dej Mszy œw. Msze œw. o godz. 7.30, 9.00, 

    15.30, 17.00 i 18.30. W tym dniu , od którego
    W Wielkim Poœcie  dla dzieci w pi¹tek o godz. 17.00. Dla Doros³ych  
      Zapraszamy. 
    Na  zapraszamy – w niedziele o godz. 14.30, nastêpnie Koronka 
    do Mi³osierdzia Bo¿ego i Msza œw. ok. godz.15.30. Kazania pasyjne w tym roku bêdzie g³osi³
    Ks. Diakon Fabian. Gorzkie ¯ale bêd¹ transmitowane przez Telewizjê PROART wraz 
    z Koronk¹. 
2. Zapraszamy na Mszê œwiêt¹ z modlitw¹ o uzdrowienie i adoracj¹ przy relikwiach 
    
3. Ró¿aniec i Msza œw. za zmar³ych z wymienianek rocznych – w pi¹tek, 28 lutego 
    o godz. 17.45.
4. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 

6 lutego przypada Œroda Popielcowa, Wielki
    Post. 

Droga Krzy¿owa

Gorzkie ¯ale

 obowi¹zuje post œcis³y  nie ma dyspensy. 

w pi¹tek po Mszy œw. o godz. 15.30. i po Mszy œw. o godz.18.30

z olejami œw. Charbela do naszego Sanktuarium w czwartek, 27 lutego  na godz. 18.30.


