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Ewangeliczne zamyœlenie
                      III Niedziela Wielkanocna               

 Ewangelia: J 21, 1-14    
Jezus znowu ukaza³ siê nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukaza³ siê w ten sposób: Byli razem 
Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza 
oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedzia³ do nich: Idê ³owiæ ryby. 
Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tob¹. Wyszli wiêc i wsiedli do ³odzi, ale tej nocy nic nie 
u³owili. A gdy ranek zaœwita³, Jezus stan¹³ na brzegu. Jednak¿e uczniowie nie wiedzieli, ¿e 
to by³ Jezus. A Jezus rzek³ do nich: Dzieci, macie coœ do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. 
On rzek³ do nich: Zarzuæcie sieæ po prawej stronie ³odzi, a znajdziecie. Zarzucili wiêc i z 
powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyci¹gn¹æ. Powiedzia³ wiêc do Piotra ów uczeñ, którego 
Jezus mi³owa³: To jest Pan! Szymon Piotr, us³yszawszy, ¿e to jest Pan, przywdzia³ na siebie 
wierzchni¹ szatê – by³ bowiem prawie nagi – i rzuci³ siê wp³aw do jeziora. Pozostali 
uczniowie przyp³ynêli ³ódk¹, ci¹gn¹c za sob¹ sieæ z rybami. Od brzegu bowiem nie by³o 
daleko – tylko oko³o dwustu ³okci. A kiedy zeszli na l¹d, ujrzeli roz³o¿one ognisko, a na nim 
u³o¿on¹ rybê oraz chleb. Rzek³ do nich Jezus: Przynieœcie jeszcze ryb, które teraz z³owiliœcie. 
Poszed³ Szymon Piotr i wyci¹gn¹³ na brzeg sieæ pe³n¹ wielkich ryb w liczbie stu 
piêædziesiêciu trzech. A pomimo tak wielkiej iloœci sieæ nie rozerwa³a siê. Rzek³ do nich 
Jezus: ChodŸcie, posilcie siê! ¯aden z uczniów nie odwa¿y³ siê zadaæ Mu pytania: Kto Ty 
jesteœ?, bo wiedzieli, ¿e to jest Pan. A Jezus przyszed³, wzi¹³ chleb i poda³ im – podobnie i 
rybê.  To ju¿ trzeci raz Jezus ukaza³ siê uczniom od chwili, gdy zmartwychwsta³. 

Oto S³owo Pañskie. 

Aposto³owie wrócili na swój brzeg morski i do swoich ³odzi. Jezus jednak przyszed³ tam za 
nimi po swoim zmartwychwstaniu. Przyszed³ i wszystko w nich odnowi³. 
Zmartwychwsta³a w nich nadzieja i mi³oœæ. Ale nie by³ to powrót do przesz³oœci. Teraz ju¿ 
Piotr nie mówi Jezusowi: "OdejdŸ ode mnie, bo jestem cz³owiek grzeszny". Przeciwnie! 
Szybko do Niego pop³yn¹³, a potem powiedzia³: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, ¿e 
Ciê kocham". Jezus zawsze idzie za nami, szuka nas i dba o nas jak o dzieci. Dziêki temu 
nawet najwiêksze odejœcie od Niego nie stawia nas nigdy w punkcie wyjœcia.



3

Matka Boska od samych pocz¹tków naszej 
pañstwowoœci czczona by³a jako królowa 
polskich serc i ziemi polskiej. Pierwsza polska 
metropolia, utworzona w roku 1000 ze stolic¹ w 
GnieŸnie mia³a za patronkê Matkê Bosk¹. Mo¿na 
przytoczyæ wiele przyk³adów oddawania 
szczególnej czci Matce Bo¿ej przez naszych 
w³adców. W³adys³aw Herman, uleczony 
cudownie przez Jej wstawiennictwo, ku Jej czci 
wystawi³ œwi¹tyniê w Krakowie. Król W³adys³aw 
Jagie³³o dokoñczy³ tej budowy. W³adys³aw IV 
ofiarowa³ tej œwi¹tyni szczeroz³ot¹ figurkê Matki 
Boskiej, jako wotum za uzdrowienie. Król 
Zygmunt Stary ufundowa³ przy katedrze 
wawelskiej kaplicê ku czci Najœwiêtszej Maryi 
Panny.  Król Zygmunt August przez ca³y adwent 
bywa³ ka¿dego dnia na roratach i wspólnie z 
wiernymi œpiewa³ podczas tego nabo¿eñstwa 
pobo¿ne pieœni. Za w³adcami sz³o polskie 
rycerstwo. Pod Grunwaldem rycerze ruszyli do 
boju przy œpiewie pieœni „Bogurodzica”. W³aœnie 
w tej pieœni po raz pierwszy mo¿emy zauwa¿yæ, 
jak w tradycji Rzeczypospolitej wartoœci 
patriotyczne ³¹cz¹ siê z religijnymi, ze 
szczególnym uwzglêdnieniem wstawiennictwa 
Maryi. Jak pisa³ Jan D³ugosz, „Bogurodzica” sta³a 
siê „carmen patrium”, czyli pieœni¹ ojczyst¹. 
„Bogurodzica” to pieœñ anonimowa, pochodz¹ca 
z XIII wieku, uwa¿ana za najstarsz¹ polsk¹ pieœñ 
maryjn¹ w formie modlitwy, skierowana do 
Jezusa Chrystusa za poœrednictwem Maryi i Jana 
Chrzciciela. Pieœñ te przedstawia Maryjê, jako 
osobê wyró¿nion¹ przez Boga, a wiêc obdarzona 
boskoœci¹, ale w dalszym ci¹gu nale¿¹c¹ do sfery 
ludzkiej. W taki sposób widzieli Matkê Bosk¹ 
ludzie œredniowiecza – ³¹czyli w niej sacrum i 
profanum, czyli sfery boskie i ludzkie, œwiêtoœæ i 
¿ycie codzienne. Bóg jest daleki od cz³owieka, a 
Matka Boska pozostaje blisko i do niej mo¿na 
kierowaæ wszelkie proœby.

Potop szwedzki  by³  wydarzeniem 
proroczym, w którym rodacy na ca³e wieki 
otrzymali wytyczn¹ postêpowania na 
sytuacje po ludzku beznadziejne. Zim¹ 1655 
roku mia³a miejsce cudowna obrona 
klasztoru Czêstochowskiego pod wodz¹ o. 
Augustyna Kordeckiego, który Szwedzi 
przez 5 tygodni oblegali, a¿ w koñcu ze 
wstydem i znaczn¹ strat¹ musieli odst¹piæ. 
Dopóki trwa Jasna Góra, ta polska Arka 
Noego, nie wolno nam w¹tpiæ w ratunek i 
odrodzenie. 1 kwietnia 1656 r. król Jan 
Kaz imierz  z ³o¿y ³  p rzed  obrazem 
Najœwiêtszej Maryi Panny w katedrze 
lwowskiej uroczyste œluby, oddaj¹c siebie i 
Rzeczpospolit¹ w opiekê Matce Bo¿ej i 
obieraj¹c j¹ za patronkê Królestwa 
Polskiego. Razem z królem œluby z³o¿yli 
przedstawiciele wszystkich stanów. Tekst 
œlubowania zobowi¹zywa³ tak¿e do naprawy 
Rzeczypospolitej, zw³aszcza poprawy losu 
„ludzi niskiego stanu”. Niestety, ta czêœæ 
œlubów nie zosta³a zrealizowana, w czym 
wielu widzia³o przyczynê rozbiorów i 
upadku I Rzeczypospolitej. Przedziwnym 
odzwierciedleniem w naszej kulturze i 
maryjnej pobo¿noœci niew¹tpliwie jest 
wiersz „Anio³ Pañski” Kazimierza Przerwy 
Tetmajera:

ci¹g dalszy na stronie 5 

Bogurodzica w sercach Polaków 
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

b³. Sancja Szy kowiak m

„

Dzisiejsza noc jest tylko wiadoma Tobie, o Panie. Ofiarowa³am za 
biednych; zatwardzia³ych grzeszników, aby im uprosiæ 
mi³osierdzie Twoje. Tu mnie siecz, tu mnie pal, abyœ mi dal dusze 
grzeszników, a szczególnie. . O Jezu, u Ciebie nic nie ginie, masz 
wszystko, a daj mi dusze. . . grzeszników.

(Dz 1640) 

Dusza prosta zawsze równo postêpuje: 
nikogo nie krêpuje, nie razi, nie miesza, 
nie krytykuje nie jest dla nikogo ciê¿arem. 
Jest us³u¿na, ¿yczliwa wszystkim, nie 
potrafi o nikim Ÿle myœleæ. 
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ci¹g dalszy ze strony 3

N a  A n i o ³  P a ñ s k i  b i j ¹  d z w o n y,
niech bêdzie Maria pozdrowiona,
niech bêdzie Chrystus pozdrowiony...
N a  A n i o ³  P a ñ s k i  b i j ¹  d z w o n y,
w niebiosach kêdyœ g³os ich kona...

19 czerwca 1920 roku na Rynku Starego Miasta 
w Warszawie Polska zosta³a zawierzona 
Najœwiêtszemu Sercu Jezusowemu w obecnoœci 
w³adz koœcielnych i pañstwowych. W lipcu 
Konferencja Episkopatu Polski ponownie 
zawierzy³a Polskê Sercu Jezusowemu, a tak¿e 
ponownie wybra³a Maryjê na Królow¹ Polski. W 
uroczystoœæ Przemieniania Pañskiego 6 sierpnia 
rozpoczêto wielk¹ nowennê za ojczyznê, która 
mia³a siê zakoñczyæ w³aœnie 15 sierpnia w 
uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi 
Panny. W modlitwê w³¹czy³ siê tak¿e Koœció³ 
Powszechny. Na dziesiêæ dni przed Bitw¹ 
Warszawsk¹ papie¿ Benedykt XV skierowa³ do 
wszystkich biskupów œwiata przes³anie „O 
zmi³owanie Boga nad nieszczêsn¹ Polsk¹”.

Maryjny program rozwin¹³ prymas Wyszyñski. 
Zawierzenie Maryi mia³o u niego g³êboko 
teologiczne fundamenty. Powo³ywa³ siê na 
Apokalipsê, w której œw. Jan zwiastuje ocalenie 
„Niewiasty obleczonej w s³oñce”: „St¹d wniosek 
– trzeba skupiæ przy Niej, przy Maryi. Ca³y 
Naród, ca³a diecezja przy Bogurodzicy, Bogiem 
s³awionej Maryi – oto moje zamierzenie od 
pocz¹tku”. Prymas Wyszyñski sformu³owa³ 
program odnowy moralnej i duchowej narodu w 
oparciu o Maryjê.

Kolejnym wielkim propagatorem kultu 
maryjnego by³ Jan Pawe³ II, który jeszcze w 
czasie biskupiej pos³ugi w Krakowie wspiera³ 
Prymasa Tysi¹clecia w pracach nad programem 
odnowy Polski i programem oddania Ojczyzny 
w opiekê Matki Bo¿ej, napisa³ te¿ komentarz 
teologiczny do Aktu Oddania. Osobiœcie odczu³ 
opiekê Matki Boskiej 13 maja 1981 roku, kiedy 
to w cudowny sposób ocalony zosta³ przed 
kulami zamachowca. Nie sposób oddzieliæ 
proces kszta³towania ducha Polski od religijnej 
maryjnoœci Polaków. 

Kult Matki Bo¿ej pozostawi³ niezatarty œlad 
w polskiej kulturze, historii, obyczajach, 
tradycji, to¿samoœci narodowej. Maryjnoœæ 
wywar³a wp³yw nie tylko na charakter naszej 
religijnoœci, ale i na nasze ¿ycie publiczne. 
Kult maryjny by³ fundamentaln¹ cech¹ 
pañstwa polskiego.

„Bogurodzica” – i rzecz jasna jej Bohaterka 
– wywar³a ogromny wp³yw na polsk¹ 
to¿samoœæ, tradycjê, cechy narodowe. 
Dziêki niej ukszta³towa³ siê w polskim 
narodzie okreœlony wzorzec cnót godnych 
naœladowania – œwiêtoœci, pobo¿noœci, 
macierzyñstwa, oddania, poœwiêcenia, 
mi³oœci. Po rozbiorach to maryjnoœæ w 
du¿ym stopniu sprawi³a, ¿e zachowa³a siê 
polskoœæ na ziemiach wcielonych do 
prawos³awnej Rosji i protestanckich Prus. 
To w koñcu 15 sierpnia 1920 r., w 
uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej 
Maryi Panny Królowej Polski, polska armia 
przezwyciê¿y³a bolszewick¹ agresjê.

Maryja dla Siostry Faustyny by³a przede 
wszystkim Matk¹ Syna Bo¿ego – 
Mi³osierdzia Wcielonego i z mi³osierdzia 
Boga tak¿e matk¹ ka¿dego cz³owieka. 

Ujrza³am Matkê Bo¿¹ – zapisa³a Siostra 
Faustyna – która mi powiedzia³a: O, jak 
bardzo mi³a jest Bogu dusza, która idzie 
wiernie za tchnieniem Jego ³aski. Ja da³am 
Zbawiciela œwiatu, a ty masz mówiæ œwiatu o 
Jego wielkim mi³osierdziu i przygotowaæ 
œwiat na powtórne przyjœcie Jego, który 
przyjdzie nie jako mi³osierny Zbawiciel, ale 
jako Sêdzia sprawiedliwy. 



                                                                                                                                                                                              

                                    r.                                           

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
WTOREK   07.05. 2019 r.        PONIEDZIA£EK  06.05. 2019 r.             

Czwartek  09. 05. 2019 r.     

NIEDZIELA    12. 05. 2019 r.         

PI¥TEK  10. 05. 2019 r.         

ŒRODA  08. 05. 2019 r.

SOBOTA   11. 05. 2019 r.
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  7.30 + Krzysztof Leœnierowski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Gertruda Grzelak 
18.30 W intencji Ma³gorzaty z proœb¹ o ³askê 
          zdrowia oraz Bo¿e b³ogos³awieñstwo
          dla Niej i ca³ej Rodziny oraz za zmar³ego 
          + Stanis³awa oraz za zmar³ych z Rodziny 

  7.30 + Zenon Nieweœ 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Jan Siadek (4 rocz. œm.). Zygfryd  i Miros³aw 
           Bochen, Helena, Sylwester, + Jan  Wodniczak 
15.30 + Kazimiera  Kasprzak 
18.30 + Miros³awa  Kowalska 
18.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o w³aœciwy 
          wybór drogi ¿yciowej dla  Dawida z okazji 18 rocznicy  
          urodzin  oraz opiekê Bo¿¹ dla Niego i Jego Rodziny 

   7.30 + Pawe³ Marciniak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 Za zmar³ych z Rodziny Jankowiaków 
          i Wasiaków 
15.30 + Janina Piechota 
18.30 + Marianna, Walenty, Zdunek
          + Walerian Ziêtek

  7.30 + Marian Zych 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Maria Wach (30 rocz. œm.). 
15.30 + W³adys³awa i Jan Pawlak 
18.30 + Stefan Dolata (11 rocz. œm.). i zmar³ych z rodziny 
            Dolatów i Witków 
18.30 + Maria Bergandy 
18.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o 
           Bo¿e b³og. i zdrowie z okazji  Roczku Sylwii 

  7.30 + Henryka i Ryszard (11 rocz. œm.)
              Matuszkiewicz 
15.00    Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Antonina Konieczna, 
          + £ucja  Kasprzak 
15.30 + Jan Miœ 
18.30 Za zmar³ych  

  7.30 + Antonina Konieczna 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Marian Wójczyk 
15.30 + S. Józefa i + S. Michaela (w kolejn¹ rocznicê 
          œmierci) intencja od przyjació³ z ̄ or 
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.30 + Andrzej Bijak 
18.30 + Gabriela (3 rocz. œm.)
          + Jerzy  Ukleja  (17 rocz. œm.)

  7.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e 
          b³og. zdrowie, opiekê  Matki Bo¿ej dla £ukas
          z okazji 34 rocznicy urodzin oraz Agnieszki z okazji
          32 rocznicy urodzin oraz za zmar³¹: Bo¿enê Rossa 
  9.00 + Ryszard KaŸmierczak  (8 rocz. œm.). Helena, 
           Zygmunt KaŸmierczak,  + Antoni i Kazimiera  Jasiak 
10.30 + Janina i W³adys³aw Mazurkiewicz, 
          + Janina i Stanis³aw Kasprzak i zmar³ych z Rodziny 

12.00 Msza œw. dziêkczynna  z okazji 50 rocznicy œlubu 
          Danuty i S³awomira z podziêkowaniem za 
          otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. zdrowie 
          i opiekê Matki Bo¿ej dla Jubilatów i ca³ej Rodziny 
15.00 Koronka do  Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 W intencji Bogu wiadomej
18.30 + Janina Stawiñska (2 rocz. œm.) 
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UMOH R P n od iaatro tyg n
Œwiêty Jan z Avili

Jan urodzi³ siê 6 stycznia 1500 r. w Almodóvar 
del Campo. Po przyjêciu œwiêceñ kap³añskich 
zaprosi³ do sto³u na obiad prymicyjny dwunastu 
¿ebraków i osobiœcie im us³ugiwa³. Pragn¹³ 
wyjechaæ na misje do Ameryki, ale arcybiskup 
Sewilli zleci³ mu wêdrowne misje ludowe. 
Przemierza³ wiêc ca³¹ Andaluzjê, katechizuj¹c 
dzieci i ucz¹c doros³ych modlitwy, a nade 
wszystko spowiada³. Poniewa¿ nie przyjmowa³ 
ofiar za intencje mszalne, wiód³ bardzo ubogi 
¿ywot. W 1531 r. oskar¿ono go o iluminizm - 
przeœwiadczenie, ¿e prawdê mo¿na poznaæ nie 
drog¹ rozumowania, lecz wy³¹cznie intuicyjnie, 
dziêki oœwieceniu umys³u przez Boga. 
Podejrzewany o g³oszenie herezji, spêdzi³ dwa 
lata w wiêzieniu inkwizycji, ale ostatecznie 
oczyszczono go z zarzutów i po licznych 
interwencjach zosta³ uwolniony. Uda³ siê wtedy 
do Granady, a potem powróci³ do Andaluzji. Po 
1540 r. poœwiêci³ siê dzie³u tworzenia sieci 
kolegiów oraz szkó³ wy¿szych. Za³o¿y³ m.in. 
uniwersytet w Baeza na po³udniu Hiszpanii. 
Powo³a³ tak¿e do istnienia stowarzyszenie ¿ycia 
wewnêtrznego. Do historii przeszed³ nie tylko 
jako misjonarz ludowy, mistyk, wyk³adowca 
akademicki i autor dzie³ o ¿yciu duchowym, 
które wysoko cenili m.in. œw. Franciszek Salezy 
i œw. Alfons Liguori. By³ bowiem porywaj¹cym 
kaznodziej¹, a g³oszone przez niego nauki 
doprowadzi³y do niejednego nawrócenia. Zmar³ 
10 maja 1569 r. w Montilla ko³o Kordoby.  
Beatyfikowa³ go Leon XIII 4 kwietnia 1894 r. 
W dniu 31 maja 1970 roku kanonizowa³ go 
papie¿ Pawe³ VI. 7 paŸdziernika 2012 r. papie¿ 
Benedykt XVI og³osi³ œw. Jana z Avili doktorem 
Koœcio³a powszechnego, wraz ze œw. Hildegard¹ 
z Bingen.                             K. R.

- Goœæ do kelnera: 
- Dlaczego wasza restauracja nazywa siê
  Wielkie Oczy? 
- Dowie siê pan jak przyniosê rachunek.

- Przychodzi babcia do urzêdu skarbowego,
   z³o¿yæ PIT. 
- Urzêdniczka sprawdza i mówi: 
- W³aœciwie wszystko jest dobrze tylko
  brakuje Pani podpisu 
- Ale jak ja mam siê podpisaæ? 
- No tak jak siê Pani zawsze podpisuje. 
- Babcia bierze d³ugopis i pisze: 
- Ca³ujê was gor¹co babcia Aniela.

- Kubuœ Puchatek przybiega do Prosiaczka 
  i mówi: 
- Wiem co siê z Tob¹ stanie jak doroœniesz... 
- A co, czyta³eœ mój horoskop? 
- Nie, ksi¹¿kê kucharsk¹.



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

Nr GG: 5884036
 

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. wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu Festynu Rodzinnego  - mimo
    deszczowej pogody. Dziekujemy wszystkim  - za cenne nagrody.
 2.  serdecznie zapraszamy na nabo¿eñstwo majowe równie¿
    dzieci i m³odzie¿, codziennie po Mszy œw. wieczornej.  
3.  I Komuniê œwiêt¹ prze¿ywaæ
    bêdziemy w sobotê, 18 maja o godz. 12.00. 
4. W œrodê 8 maja przypada Uroczystoœæ Œw. Stanis³awa Biskupa Mêczennika – G³ównego
    Patrona Polski. Zapraszamuy na Odpust ku czci œw. Stanis³awa w sobotê
    o godz. 18.30. w Konkatedrze. 
5. Zapraszamy na odpust M B Fatimskiej w niedziele 12 maja 2019 r. o godz. 11.30. 
5. Jak widaæ, 
    do odpustu, uda³o siê nam zrobiæ podbitkê sufitu i zmieniæ oœwietlenie naszego koœcio³a. 
    To tylko-  Przed nami jeszcze do zrobienia  przed koœcio³em.
    W kopertach na ten cel zebrano do dziœ - 
    Dziêkujemy  którzy pomagali podczas ciê¿kich prac trwajcych w naszy koœciele.
    Wielkie inwestycje w tym roku. W drukarni jest ju¿ drukowany
   przedstawiaj¹cy - 25 lat historii naszej Parafii.  
    Dlatego Dziêkujemy ju¿ za to co uad³o siê nam dokonaæ i liczymy na wsparcie. 
6. Jest organizowany z naszej Parafii wyjazd na Lednicê w dniu 1 czerwca. Koszt wyjazdu 50 z³. 
7. Zmarli w miesi¹cu kwietniu: + Salomea Krawczyk, + Czes³awa Sieraczek, 
    + Lucyna Pietrucha,  + Sebastian Kaczmarek, + Nikodem Pawlicki, + Artur Nie³acny, 
    + Zofia Danuta Kempiñska,+ Edward Babula.  
8.  Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. S¹ do nabycia równie¿
     , które mog¹ byæ dobrym prezentem na
     ró¿ne okazje, oraz cegie³ki na posadzkê naszego koœcio³a za 20, 50 i 100 z³. 
     i dobrowolna ofiara.

 „Bóg zap³aæ” 
Sponsorom

 Trwa Maj – miesi¹c Maryjny,

Próba dzieci I komunijnych we wtorek, 7 maja o godz. 16.30.

 11 maja 2019 

W przysz³¹ niedzielê  sk³adka tradycyjnie bêdzie na nasze Sanktuarium. 

250 tys. z³.  posadzkia i parking
21.900 z³.

Panom,

  z rêcznie malowanymi obrazami

œwiece Jubileuszowe z aplikacj¹ naszego koœcio³a

 Jubileuszowy Kalendarz,

Nagrody czekaj¹ do odbioru


