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Refleksja ewangeliczna na niedzielę
/J 18,33b–37/
Spośród wielu tytułów, jakie Pismo Święte nadaje Jezusowi,
jest tytuł króla. Tytuł ten wyeksponowany jest szczególnie
w czasie procesu Jezusa i na krzyżu: Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest król
żydowski (Łk 23,38).
Jezus objawia swoje królestwo poprzez cierpienie i krzyż. Właśnie wtedy, gdy zostaje osądzony, znienawidzony, odrzucony,
przybity do krzyża…, jest królem. Ten obraz kłóci się z naszym
pojęciem króla. Tytuł królewski zwykle wiążemy z władzą,
mocą, bogactwem, splendorem, sławą… Jezus Król wskazuje
na inne wartości: cichość, pokorę, miłosierdzie, przebaczenie,
sprawiedliwość, pokój, cierpienie… Te wartości głosił w swym
nauczaniu, życiu, i w końcu w swojej męce i śmierci.
Dzisiejsza Ewangelia relacjonuje „proces” Jezusa. Piłat stawia
Jezusowi pytanie: Coś uczynił? A odpowiedź daje jeden ze
złoczyńców z krzyża: On nic złego nie uczynił (Łk 23,41). Jezus
nie uczynił nic złego. Ale zakłócił dobre samopoczucie elity
kapłańskiej, zburzył układy i stabilizacje, odsłonił hipokryzje
i wskazał drogę – drogę prawdy i miłości… Dlatego „musiał
umrzeć”.
Droga Jezusa, droga Ewangelii, królestwo Boże to nie honory,
przywileje, kariera, zewnętrzny przepych, sukces, rzeczy spektakularne. Ale uniżenie, pokora, prostota. I taka droga rozmija
się z naszymi ambicjami, planami, interesami. Jest niewygodna.
W królestwie Jezusa nie chodzi jednak o wygodę, ale o życie
w prawdzie: Każdy, kto jest z prawdy słucha głosu mojego.
Jezus nie jest królem poprzez ludzkie nominacje. Jest Królem
jako Bóg. Jest całkowicie wolny wobec ludzkich układów, zależności, wartości, bo wie, że Jego królestwo nie jest ze świata.
Królewska godność Jezusa pochodzi od Boga i nikt z ludzi ani
żadne zadane cierpienie nie może Mu jej odebrać.
My także tworzymy królestwo Jezusa, albo, jak mówi Jezus,
królestwo Boże jest pośród nas (por. Łk 17,21). Każdy z nas ma
królewską godność. Wypływa ona z relacji do Boga. W każdym
z nas jest obraz i podobieństwo Boga. Każdy z nas jest piękny,
bo nosi w sobie ślady Boga, jest ikoną Boga. I jest to dar, wartość, której nie może zniszczyć żaden człowiek.
Boża, królewska godność pozostaje, gdy jestem oskarżany, osądzany, gdy nie jestem rozumiany, poniżany czy ośmieszany. Nie
zniszczą jej konflikty codziennego dnia, choroby, słabości, zranienia i inne przeciwności życia. Gdy jestem świadomy swojej
wartości i godności, które płyną z miłości Boga, Trójcy Świętej,
mogę zawsze zachować wolność, pokój ducha i zaufanie Bogu.
Co lub kto króluje w moim sercu, domu, rodzinie? Jakimi wartościami żyję dziś? Jak na co dzień wygląda moje „życie w prawdzie”? Jaka jest świadomość mojego człowieczeństwa i godności? Co myślę, modląc się codzienną modlitwą Ojcze nasz
i wypowiadając słowa: przyjdź królestwo Twoje?
Stanisław Biel SJ
Za: deon.pl

MEMENTO
Ks. Józef Rapacz mieszkał
i posługiwał w naszej parafii
w latach 1993–2005. Nie był wikariuszem, lecz rezydentem. Na
Krowodrzę trafił po ukończeniu
studiów z prawa kanonicznego
na Uniwersytecie Laterańskim
w Rzymie. Jako doktor prawa
kanonicznego prowadził wykłady w Papieskiej Akademii Teologicznej, a w sądzie biskupim
pełnił funkcję obrońcy węzła
małżeńskiego. W kościele był
jednak przede wszystkim gorliwym kapłanem. Dużo czasu spędzał w konfesjonale, zwłaszcza podczas mszy wieczornych; gdy
tylko był wtedy na plebanii, przychodził spowiadać i zazwyczaj
miał wielu penitentów. Ówczesny ksiądz proboszcz wspomina
szczególnie jego kazania – żywe, interesujące, w których chętnie poruszał problemy aktualne na świecie.
Duszpasterstwo akademickie prowadził wówczas ks. Dariusz
Oko, ale że już wtedy często bywał zajęty i wyjeżdżał, na spotkaniach zastępował go właśnie ks. Józef, kolega-wykładowca
z tej samej uczelni. Przez studentów był postrzegany jako człowiek bardzo dobry, życzliwy, uśmiechnięty. Nie tylko zresztą
przez nich; z kimkolwiek rozmawiałam, każdy te jego cechy
podkreślał, nawet jeśli zatarły się już wspomnienia jakichś konkretnych sytuacji. Również podczas pogrzebu przedstawiciel
uczelni powiedział, że bardzo będzie im brakowało tego uśmiechu.
Z kolei Krystyna Herej-Szymańska opowiada: Spotkałam go
kiedyś wracającego ze szpitala, gdzie odwiedził starszą samotną
parafiankę i zaniósł jej czekoladki, bo nikt jej nie odwiedzał.
dokończenie na str. 3

Różaniec z Janem Pawłem II
Od października w naszej parafii odprawiane jest specjalne comiesięczne nabożeństwo – wieczorna modlitwa różańcowa przy
relikwiach św. Jana Pawła II. 22 listopada, w poniedziałek po
niedzieli Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata po raz kolejny
spotkamy się przy ołtarzu, żeby powierzać wszystkie nasze
prośby i intencje przez ręce świętego papieża – Polaka.
Królestwo nie z tego świata
22 listopada 1998 roku Jan Paweł II odprawiając Mszę św. w Bazylice Watykańskiej, w homilii zwrócił się do wszystkich wiernych,
tłumacząc, jak powinniśmy rozumieć królowanie Pana Jezusa:
„Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski”. Taki napis umieszczono na
krzyżu. Krótko przed śmiercią Chrystusa jeden ze skazańców
ukrzyżowanych razem z Nim powiedział do Niego: „wspomnij
na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Do jakiego królestwa? Przedmiotem jego prośby nie było z pewnością królestwo ziemskie, ale jakieś inne królestwo.
dokończenie na str. 4

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 22.11
06:30 Za Parafian
06:30 + Władysław Wójtowicz – msza gregoriańska
07:00 + Adam Korusiewicz (od brata Wiesława z rodziną)
07:00 + Andrzej Wiktorowicz – 17. rocznica śmierci i zmarli
z rodziny
08:00 + Anna Wąchal (od córki chrzestnej)
18:30 + Kazimiera Owińska (od pracowników SP nr 21)
18:30 + Roman Chrzanowski (od Rycerza Kolumba Mieczysława
Kubackiego)
WTOREK 23.11
06:30 + Krystyna Cukierska (od zakładu pogrzebowego Gabriel)
07:00 + Małgorzata Zabrzeńska (od rodziny Blecharz)
07:00 + Danuta Kunowska w rocznicę śmierci
08:00 + Maria, Alojzy
18:30 + Władysław Wójtowicz – msza gregoriańska
18:30 + Władysław Durak (od Jadzi Podyma i Eli Wójcik)
ŚRODA 24.11
06:30 Intencja Bogu wiadoma za wstawiennictwem św. Ojca Pio
06:30 + Andrzej Sołtys-Kulinicz
07:00 + Władysław Wójtowicz – msza gregoriańska
07:00 +Tekla i Józef Strączek
08:00 +Jan, Józefa, Ryszard, Bogusław Romańscy
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 25.11
06:30 + Władysław Wójtowicz – msza gregoriańska
07:00 + Wiesław Terelak w 1. rocznicę śmierci
08:00 + Maria i Józef Wąchal (od córki Doroty z rodziną)
18:30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę
MB dla Elżbiety i Zbigniewa z okazji 35. rocznicy ślubu oraz
dla ich dzieci
18:30 + Katarzyna i Franciszek Noga oraz + Stanisław Kocwa
PIĄTEK 26.11
06:30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Kazimierza i Sabiny Bednarz w 40. rocznicę ślubu
06:30 + Kazimierz Wojtaszek (od koleżanek i kolegów z Inspekcji
Handlowej)
07:00 + Władysław Wójtowicz – msza gregoriańska
08:00 + Zbigniew, Maria, Mieczysław, Helena, Bronisław
18:30 + Adam i Urszula Kiwała (od sąsiadów)
18:30 + Władysław Durak (od rodziny Wątorskich)
18:30 +Jan Bobrek (od żony i córek)
SOBOTA 27.11
06:30 +Janina i Michał Prochaccy
07:00 W intencji Panu Bogu wiadomej
07:00 Za dusze zmarłych rodziców i przodków o radość życia
wiecznego
08:00 + Ryszard Murzyn (od córki z rodziną)
08:00 + Anna Wojtaszek (od koleżanek i kolegów z pracy córki)
08:00 + Andrzej Szumiec
18:30 + Władysław Wójtowicz – msza gregoriańska
NIEDZIELA 28.11
06:30 O Boże błogosławieństwo i łaski dla Haliny i Pawła z rodziną
08:00 + Władysław Wójtowicz – msza gregoriańska
09:30 + Andrzej Rudek, + Andrzej (syn), ++ rodzice + Wiktoria
i Teodor
10:00 + Adam Salwiński
11:00 W intencji żołnierzy AK 27. Dywizji Wołyńskiej i obrońców
Lwowa
11:00 + Zdzisław Szczeszek o spokój jego duszy
12:30 + Ryszard Heród – 1. rocznica śmierci
12:30 +Teodora i Stanisław Gręda oraz zmarli z rodziny

OG ŁOSZENIA PAR AFIALNE
▪ Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego

błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej.
▪ Dzisiejsza Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kończy w Kościele rok liturgiczny. Jest to również
patronalne święto Służby Liturgicznej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej. Po Mszy św. o godz.
12:30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania
do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
▪ Jutro przypada wspomnienie św. Cecylii, patronki śpiewu
i muzyki kościelnej. Z tej okazji składamy podziękowania i życzenia wszystkim tworzącym muzykę w naszej wspólnocie:
organistom p. Patrycji i p. Łukaszowi oraz p. Magdzie grającej
w kaplicy, a także chórowi, scholi dziecięcej z s. Rafaelą, Katarzyną i Michałem, a także scholi śpiewającej akatyst. Dziękujemy Bogu za ich talent i pracowitość i życzymy dalszej
radości z upiększania muzyką liturgii w naszym kościele.
▪ Dzisiejsza składka na tacę jest, jak co miesiąc, składką inwestycyjną. Bóg zapłać za każdy datek składany w kościele na
tacę lub poprzez ofiaromat, albo wpłacany na konto parafialne.
▪ Natomiast dzisiaj, w odpowiedzi na apel Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski, który można przeczytać
w gablocie przed kościołem, można złożyć do skarbony pod
chórem dobrowolny datek na pomoc migrantom.
▪ Jutro, czyli w poniedziałek 22 listopada, zapraszamy na comiesięczny różaniec w intencji rodzin i osób samotnych z naszej
parafii za przyczyną św. Jana Pawła II. Modlitwa rozpocznie się o godz. 20:30 przy relikwiach Ojca Świętego, a zakończy się Apelem Jasnogórskim. Podczas różańca będą także
odczytane prośby do świętego Papieża, które w dowolnym
czasie można wrzucać do specjalnej skrzynki umieszczonej
przy relikwiach. Podobna skrzynka na intencje jest także przy
figurze św. Jadwigi, gdyż podczas nabożeństwa do naszej Patronki każdego 8. dnia miesiąca również odczytujemy intencje. Papieski różaniec odprawiliśmy po raz pierwszy miesiąc
temu z dużą liczbą wiernych. Zapraszamy ponownie wszystkich na ten wyjątkowy wieczór modlitewny.
▪ W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent i Nowy Rok
Liturgiczny. Na wszystkich Mszach świętych poświęcimy
opłatki, które będzie można zabierać z kościoła przez cały
Adwent. Zespół Charytatywny będzie także rozprowadzał
świece Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
▪ Także w przyszłą niedzielę o godz. 11:00 odprawimy uroczystą Mszę św. w intencji Orląt Lwowskich w 102. rocznicę
obrony Lwowa. Po Mszy św. będzie modlitwa za poległych
w Panteonie Narodowym.
▪ Zapraszamy na codzienny różaniec za zmarłych z wypominkami o godz. 18:00.
▪ Akcja Katolicka proponuje nabycie kalendarzy na kolejny rok
ze św. Janem Pawłem II. Kalendarze w cenie 12 zł są dostępne
przy stoliku obok wejścia głównego do kościoła lub w zakrystii.
▪ Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafianek, które
w ostatnim czasie odeszły do wieczności. Są to śp.: Rozalia
Michalska (l. 94) z ul. Stachiewicza 25, Elżbieta Szastak
(l. 75) z ul. Kluczborskiej 4, Emilia Kolanko (l. 85) z ul. Batalionu Skała AK 8, Ewa Kosydar (l. 70) z ul. Rusznikarskiej
14 A oraz Barbara Serafin (l. 66) z ul. Bratysławskiej 2 A.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
17:00 + Zbigniew Lusina – 30. rocznica śmierci i zmarli z rodziny
18:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB i dary Ducha Św.
oraz zdrowie dla Ani i Helenki
20:30 + Stanisław i Antonina Krzywda

MEMENTO

dokończenie ze str. 1

Wspomina też uczestnictwo (dwukrotne) ks. Józefa w interdyscyplinarnych konferencjach na temat śmierci, gdzie nie tylko
wygłaszał referaty związane z problemem śmierci w prawie
kanonicznym, ale też chętnie wysłuchiwał możliwie najwięcej
referatów z innych dziedzin – a podkreślić należy, że taka postawa, świadcząca o szerokich własnych zainteresowaniach
oraz o szacunku wobec pozostałych prelegentów, nie jest na
konferencjach naukowych powszechna.
Swoim studiom w Rzymie ks. Józef zawdzięczał znajomość nie
tylko języka włoskiego. Pomagał wówczas duszpastersko w pewnej parafii w Reggio Emilia i zdobył tam sobie taką sympatię, że
potem przez blisko 20 lat jeździł jako duszpasterz na obozy dla
dzieci i młodzieży, prowadzone w ich własnym ośrodku w Alpach.
W bagażniku swego samochodu zawsze woził dwie piłki nożne
i chętnie korzystał z okazji, by pograć z chłopcami, mimo z pozoru niezbyt sportowej sylwetki. Z dziećmi, już polskimi, a wręcz
naszymi krowoderskimi, spotykał się jeszcze na jednej, specyficznej płaszczyźnie – przebierając się za świętego Mikołaja.

nieczności dojazdu. Można go było spotkać na tej trasie, jak
szedł z rozwianą bujną czupryną, z zawsze pogodną, często
roześmianą twarzą. W pięć lat później, wczesną wiosną, zaszokowała nas wieść o jego niespodziewanej śmierci, w dziwnych okolicznościach. Rankiem znaleziono go nieprzytomnego
na Plantach w pobliżu miejsca zamieszkania. Zmarł w kilka dni
później w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności. Od początku
trudno było uwierzyć, żeby zwyczajnie się przewrócił i rozbił
głowę o krawężnik; prawdopodobnie doznał wylewu, a pomoc
przyszła zbyt późno...
Jeszcze parę ostatnich wspomnień – z pogrzebu w rodzinnej Rabie Wyżnej. Mimo przedwiosennej pory ubrałam się bardzo ciepło
w przewidywaniu, że trzeba będzie stać podczas mszy na dworze:
kościół niewielki, a ludzi tłum, samych księży ilu! Tymczasem gdy
doszliśmy do drzwi (spora delegacja z parafii), miejscowi na widok
gości rozstąpili się i wszyscy dostaliśmy się do środka. W luku
autokaru przyjechało kilka wieńców, które trzeba było przenieść;
wzięłam ten, po który nikt jakoś nie sięgnął. Był to wieniec od
kapłanów z naszej parafii, bardzo ciężki i niewygodny do niesienia. Z trudem dotaszczyłam go ten kawałek do kościoła, po mszy
też musiałam zabrać, ale pomyślałam, że umieszczę ciężar na karawanie. Tymczasem karawanu nie było; górale nieśli trumnę na
ramionach przez całą, około kilometrową, drogę na cmentarz, a ja
z tym wieńcem… do dziś nie wiem, jak udało mi się go donieść.
Ręce „czułam” potem długo; ale ból rąk był niczym wobec bólu
serca, w którym na pewno nie byłam odosobniona…
M.Sz.

Odeszła od nas ś.p. Ewa Kosydar
– wspaniały lekarz oddany pacjentom i niezwykle dobry człowiek.
W 2009 r. została wybrana najlepszym polskim lekarzem
niosącym ulgę w bólu, a w 2014 lekarzem roku Małopolski.
Związana z przychodnią przy Rusznikarskiej od początku, była
również jej kierownikiem. Ostatnie lata pracowała w przychodni
przy Mazowieckiej, gdzie przeniosło się wielu jej pacjentów.
Pozostawiła głęboki żal. Niech odpoczywa w pokoju.

Zupełnie inna historia, opowiedziana przez ks. Dziaska, wiąże
się z pobytem ks. Józefa w USA. Zapoznał się on wówczas
z ks. Wyszyńskim (krewnym bł. kard. Stefana, Prymasa Tysiąclecia) i wraz z ks. Pawłem Łukaszką, naszym wikarym, namówili go na przyjazd do Polski podczas pielgrzymki papieskiej w r.
1997. Jak wiemy, Jan Paweł II kanonizował wtedy na krakowskich Błoniach naszą patronkę, a ks. Wyszyński za namową
naszych dwóch kapłanów ufundował obraz kanonizacyjny, ten
sam, który znajduje się w naszej świątyni. W dowód wdzięczności za tę fundację ks. Wyszyński otrzymał niewielką kopię
tego obrazu; moment jej wręczenia uwieczniony został na
zdjęciu zamieszczonym powyżej (od lewej księża: Wyszyński,
Dziasek w tle, Rapacz, Łukaszka).
W 2005 r. ks. Józef opuścił Krowodrzę i otrzymał mieszkanie na
ul. Sławkowskiej, przy kościele św. Marka, gdzie mieszka wielu
księży, m.in. wykładowców PAT-u; niewątpliwie miał stamtąd
znacznie bliżej do obydwu swoich miejsc pracy i to bez koBIULETYN DUSZPASTERSKI
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nd. i święta: kancelaria nieczynna

Czym jest sakrament?

Różaniec z Janem Pawłem II
dokończenie ze str. 1

Dobry łotr wypowiada się tak,
jakby słyszał wcześniej rozmowę Piłata z Chrystusem. Bo
właśnie przed Piłatem oskarżono Jezusa, że się czyni królem.
Piłat pytał go w tej sprawie:
„Czy Ty jesteś królem żydowskim?” (J 18,33). Chrystus nie
zaprzeczył, ale wyjaśnił: „Królestwo moje nie jest z tego
świata. Gdyby królestwo moje
było z tego świata, słudzy moi
biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd” (J 18,36). Na ponowne pytanie Piłata,
czy jest królem, Jezus odpowiada wprost: „Tak, jestem królem.
Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego
głosu” (J 18,37). (…)
To właśnie królestwo, które nie jest z tego świata, Jezus wskazał
nam, gdy nauczył nas modlić się: „Przyjdź królestwo Twoje”.
Posłuszni Jego przykazaniu, apostołowie, uczniowie i misjonarze
wszystkich czasów starali się ze wszystkich sił poszerzać przez
ewangelizację granice tego królestwa. Jest ono bowiem zarówno darem Ojca (por. Łk 12,32), jak i skutkiem osobistej odpowiedzi człowieka. W „nowym stworzeniu” będziemy mogli wejść
do królestwa Ojca pod warunkiem, że szliśmy za Chrystusem
w czasie naszej ziemskiej pielgrzymki (por. Mt 19,28).
Taki zatem jest program każdego chrześcijanina: iść za Chrystusem — Drogą, Prawdą i Życiem — aby posiąść królestwo, które
On nam obiecał i darował.
Modlitewna odpowiedź
Odpowiadając na wezwanie św. Jana Pawła II do budowania
królestwa Bożego w naszej codzienności, w naszych rodzinach,
w naszej pracy i relacjach z drugim człowiekiem, włączamy się
w modlitwę różańcową. Razem z Maryją i św. Janem Pawłem II
przyglądamy się, jak wielkie tajemnice wiary splatają się z naszym życiem. 22 listopada (i 22. dnia każdego kolejnego miesiąca) o godz. 20:30 gromadzimy się przy relikwiach Ojca Świętego. Wspólnie odmawiamy jedną część różańca. Przy każdej
tajemnicy odczytywane są podziękowania i prośby zanoszone do
Boga za przyczyną Jana Pawła II. Bliskie naszym sercom intencje można złożyć o dowolnej porze do specjalnie przygotowanej
skrzynki umieszczonej przy relikwiach na stopniach ołtarza. Na
zakończenie nabożeństwa odśpiewamy Apel Jasnogórski, a kapłan udzieli błogosławieństwa. Tego samego dnia o godz. 18:30
będzie odprawiana Msza św. z kazaniem o św. Janie Pawle II.

Katechizm Kościoła katolickiego ukazuje sakramenty w trzech
grupach: sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
(chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), sakramenty uzdrowienia
(pokuta i namaszczenie chorych) oraz sakramenty w służbie
komunii i posłania wiernych (święcenia i małżeństwo).
Jedna z najpiękniejszych definicji sakramentu mówi, że to widzialny znak niewidzialnej łaski, który nie tylko ją oznacza, ale i sprawia.
Sakrament jest więc znakiem – jest związany z rzeczywistością,
w której żyjemy, dotyczy tego, co widzialne, zewnętrzne, materialne. Jednak oprócz tego sakrament „sprawia”, czyli dotycząc spraw
spoza naszej rzeczywistości realnie pośredniczy w łasce. Chodzi tu
zawsze o konkretną łaskę, powiązaną z konkretną historią człowieka, więc zależną od jego stanu, potrzeb, momentu w życiu. Można
powiedzieć, że sakramenty „podarowują” nam Boga, umożliwiają
udział w Jego życiu wewnętrznym, uświęcają przyjmujących.
Spośród nich szczególne miejsce zajmuje Eucharystia. Św. Tomasz z Akwinu pisze, że to sakrament wszystkich sakramentów i wskazuje, że wszystkie pozostałe w niej właśnie znajdują
swój cel: ponieważ człowiek przyjmuje chrzest i bierzmowanie, aby otworzyły mu one możliwość zjednoczenia z Chrystusem w komunii. Pokuta i namaszczenie chorych przygotowują człowieka do godnego przyjmowania Ciała Pańskiego.
Najważniejszym wymiarem sakramentu święceń jest celebracja Eucharystii. Małżeństwo zaś znajduje swoje teologiczne
uzasadnienie w obrazie zjednoczenia Chrystusa z Kościołem,
które jest celebrowane w Eucharystii. Warto więc dostrzec ten
cenny dar, który sprawowany jest codziennie w kościołach na
całym świecie, warto zatrzymać się chwilę nad tą tajemnicą
podczas Mszy świętej czy na adoracji, by pojąć, jak wielka jest
Jego miłość do nas.
Piotr Kędziora

Dobre słowo
Jeśli chcesz być kochany, kochaj sam.
Seneka Młodszy

Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.
D.B.
REKLAMA na pokrycie kosztów druku

informacje w sprawie reklamy pod nr tel. 603 083 755

miejsce na Twoją reklamę

