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Refleksja ewangeliczna na niedzielę
/Łk 6,27–38/
Ks. Beaudouin, założyciel przytułku dla ubogich w XVIII-wiecznej Warszawie kwestował kiedyś na swoich ubogich i podszedł
do stolika, przy którym kilku mężczyzn grało w karty. Jednego
z graczy bardzo to zdenerwowało i spoliczkował księdza. Na to
ksiądz Beaudouin: „To dla mnie, a teraz proszę o coś dla moich
ubogich”. Nerwowy gracz się wtedy opamiętał i złożył znaczny
datek na rzecz ubogich.
Co znaczą te słowa: „Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu
i drugi”? Pamiętamy, że kiedy sam Pan Jezus został spoliczkowany, nie nadstawiał drugiego policzka – to byłoby niesmacznie
teatralne – ale z całą godnością zapytał: „Za co mnie bijesz?”.
Jeden z moich znajomych lekarzy powiedział mi, że ewangeliczne
słowa o nadstawieniu drugiego policzka w przekładzie na język
medycyny mogłyby brzmieć: „Niech adrenalina nie rządzi twoim
postępowaniem”. Chodzi o to, że na zagrożenie organizm nasz
reaguje albo agresją, albo ucieczką – w jednym i drugim przypadku następuje wzmożone wydzielanie adrenaliny.
Otóż Pan Jezus powiada: Nie tak się zachowujcie. Jeśli cię spotyka
krzywda, nie oddawaj, gdyby to się miało wiązać z utratą kontroli
nad sobą albo z nienawiścią do twego krzywdziciela. Ale też nie
uciekaj, gdyby to się miało wiązać ze zdradą dobra, bądź raczej
gotów drugie tyle wycierpieć, jeśli tego wymaga wierność dobru.
Pan Jezus, kiedy został spoliczkowany, nie nadstawił drugiego policzka, ale był gotów nie tylko drugie tyle wycierpieć – był gotów
pójść nawet na mękę krzyżową. Co więcej, umiał nawet modlić
się za swoich morderców i zauważyć, że są to nieszczęśnicy,
którzy nie wiedzą, co czynią.
Natomiast jeśli trzymamy się przykazań Bożych, jeśli staramy się
pamiętać o miłości bliźniego, w tym również o miłości nieprzyjaciół, wolno nam i karać przestępców, i chronić się przed krzywdą.
Pan Jezus nie chce z nas czynić ludzi naiwnych, którzy dają się
pożerać różnym cwaniakom. On chce, abyśmy odeszli od zasad
tzw. realizmu i zaczęli postępować według zasad realizmu autentycznego – takiego realizmu, dla którego najwyższą zasadą jest
przykazanie miłości.
Stanisław Biel SJ

Księdzu Mirosławowi Czapli,
który w sobotę będzie obchodzić imieniny życzymy
Bożego błogosławieństwa w życiu kapłańskim
i w posłudze duszpasterskiej dla naszej wspólnoty,
a także darów Ducha Świętego w pracy
w sądzie biskupim.

Mądrej głowie dość dwie słowie
Ciebie On z łowczych obieży wyzuje

Te słowa śpiewamy w 2. zwrotce pieśni Kto się w opiekę. Jest to
Psalm 91. w wolnym tłumaczeniu Jana Kochanowskiego, a więc
język XVI-wieczny, nie dla każdego zrozumiały. Przynajmniej dwa
ostatnie wyrazy. Na szczęście „reformatorzy” języka kościelnego
jeszcze nie dokonali jego przekładu na język współczesny.

Obieże (właściwie powinno być obierze) to sznury opasujące
sieci, zakładane, aby złowić w nie zwierzęta (dlatego łowcze,
czyli łowieckie). Budowa i pochodzenie wyrazu, choć ładnie ten
wyraz objaśniają, są na tyle skomplikowane, że nie będziemy ich
tu przytaczać. Chodzi po prostu o sidła. W Biblii Tysiąclecia ten
fragment jest tłumaczony przez On cię uwolni z sideł myśliwego,
a w Biblii Poznańskiej z sideł ptasznika.
Motyw ten spotykamy również w Psalmie 38(13): Zastawiają
sidła dybiący na moje życie, życzący mi zła grożą mi zagładą
i nieustannie obmyślają zdrady oraz w Psalmie 124(7): Dusza
nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników, sidło się porwało,
a my jesteśmy wolni. Nasza pomoc jest w imieniu Pana, który
stworzył niebo i ziemię. Psalmista osaczony przez wrogów pokłada nadzieję w Bogu. Ale ten sam motyw sideł występuje także
w Księdze Ozeasza 9(8): Efraim czatuje obok namiotu proroka,
na wszystkich jego drogach zastawiono sidła, nawet i w domu
swego Boga jest prześladowany. Te metaforyczne obrazy prześladowań możemy również odnieść do dzisiejszej sytuacji chrześcijan w całym świecie. I tak jak ludzie Starego Testamentu pokładajmy nadzieję w Bogu, a On nas wyzwoli z sideł niewiernych.
Czasownik wyzuć istnieje jeszcze w dzisiejszym języku, ale chyba głównie w słownikach; na co dzień z nim się nie stykamy.
Ma znaczenie ‘pozbawić kogoś czegoś (zwykle majątku, rzadziej
jakichś cech, zalet), zabrać coś komuś’, np. wyzuć kogoś z majątku, z dziedzictwa. Częściej używany jest jako imiesłów przymiotnikowy bierny wyzuty, czyli ‘nie mający czegoś (jakiejś cechy dodatniej) w najmniejszym stopniu, absolutnie’, np. wyzuty
z poczucia humoru, z poczucia przyzwoitości, z ludzkich uczuć.
Istnieje także przestarzałe już powiedzenie Wyzuty z czci i wiary,
czyli pozbawiony godności osobistej, honoru, upadły moralnie.
Tu oznacza, że Bóg nas oswobodzi z sideł.
Następny wiersz pieśni brzmi: I w zaraźliwym powietrzu ratuje.
Zaraźliwe powietrze to dzisiejsza epidemia, dawniej zaraza lub
morowe powietrze.
K.H.-Sz.

Dobre słowo
Dobro rodzi się wtedy, gdy ludzie zapominają
o sobie.
Lew Tołstoj

I N T E N C J E M S Z A L N E

OG ŁOSZENIA PAR AFIALNE

PONIEDZIAŁEK 21.02

▪ Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy opieki Bożej

06:30 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
06:30 + Zofia Szkatuła (od Sabiny z mężem i dziećmi)
07:00 + Włodzimierz Kukulski – 3. rocznica śmierci
07:00 + Paweł Kozankiewicz w 4. rocznicę śmierci
08:00 +Janina w 21. rocznicę śmierci oraz Ignacy Pawlik w 35.
rocznicę śmierci
18:30 + Bogusław Romański – msza gregoriańska
18:30 + Genowefa – 13. rocznica śmierci, zmarli z rodzin: Misiaszków, Wójcików, Kwaśnych, Wilków
WTOREK 22.02
06:30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Bartosza,
Sławosza i Przemysława
06:30 + Zofia Wachowicz (od koleżanek z pracy)
07:00 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
08:00 + Bogusław Romański – msza gregoriańska
18:30 + Kasia – 32. rocznica śmierci
18:30 +Józef Węgiel (od kolegów z pracy z WSK Kraków)
ŚRODA 23.02
06:30 + Bogusław Romański – msza gregoriańska
06:30 + Władysława Skoczylas i + Grażyna (córka)
07:00 + Ewa Kosydar (od praktyki lekarskiej PULS)
08:00 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 24.02
06:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Macieja z okazji
imienin
07:00 + Anna, Mieczysław, Wincenty, Marian Gurbiel (od syna
z rodziną)
08:00 + Bogusław Romański – msza gregoriańska
18:30 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
18:30 + Stanisława, Urszula, Kazimierz Nowiccy
PIĄTEK 25.02
06:30 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
06:30 + Mirosława Kmietowicz
07:00 + Zofia Falasa – 1. rocznica śmierci (od córki i syna
z rodzinami)
07:00 +Józefa Kurnik – 25. rocznica śmierci i zmarli z rodziny
08:00 + Maria Pasyk (od brata Czesława Miśkiewicz)
18:30 + Genowefa Bujas (od Danuty Gawlik-Kruczek z Kozłówka)
18:30 + Bogusław Romański – msza gregoriańska
18:30 +Jan Domagała (od wnuczki Katarzyny i Sebastiana)
18:30 Rezerwacja

i wszelkiej pomyślności.

▪ W naszej modlitwie pamiętajmy o najbardziej aktualnych

intencjach, jakie podsuwa nam bieżąca sytuacja. Prośmy
o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie i na terenach
Europy środkowej i wschodniej. W tej intencji śpiewamy na
Mszach świętych suplikacje. Pamiętajmy ciągle o chorych
i zmarłych w wyniku pandemii oraz wspierajmy pracowników
służby zdrowia. Nadal prosimy również o roztropność i zachowywanie w kościele zasad sanitarnych.

▪ We

wtorek 22 lutego, jak co miesiąc, zapraszamy na 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
Apelem Jasnogórskim. Będą także odczytane prośby, które
w dowolnym czasie można wrzucać do skrzynki umieszczonej przy relikwiach. Zapraszamy wszystkich na tę wyjątkową
okazję do wieczornej modlitwy.

▪W

przyszłą niedzielę przed naszym kościołem prowadzona
będzie kwesta na rzecz Alma Spei – hospicjum domowego
dla dzieci. Opiekuje się ono nieuleczalnie chorymi, umierającymi dziećmi z Krakowa i Małopolski. Świadectwem troski
hospicjum są dzieci, które pomimo nieuleczalnej choroby są
uśmiechnięte do ostatnich chwil swojego życia.

▪ Już za niespełna dwa tygodnie rozpoczniemy kolejny w naszym życiu Wielki Post. Modlitwą o owoce tego wyjątkowego
czasu będzie tzw. 40-godzinne nabożeństwo, czyli trzydniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się
ono w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12:30 i potrwa do godz. 17:00, a następnie w poniedziałek i wtorek od
15:00 do 18:30. Już dziś zachęcamy do wzięcia udziału w tej
modlitwie w dogodnym czasie.

▪ Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca. Składka na tacę przeznaczona jest na inwestycje w kościele.

▪ Parafialny Klub Sportowy Jadwiga zwraca się z prośbą
o przekazanie 1% podatku.

SOBOTA 26.02
06:30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne
łaski na drodze kapłańskiego życia dla ks. Mirosława
z okazji imienin
07:00 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
07:00 + Czesław Czyżewicz (od rodziny Sołkowiczów)
08:00 +Teodora Gręda – 1. rocznica śmierci i zmarli z rodziny
08:00 + Maria Pasyk (od Marii i Józefa Rymarczyk z Limanowej)
08:00 + Barbara Paciorek (od dyrekcji i współpracowników zespołu jednostek edukacyjnych województwa małopolskiego w Krakowie)
08:00 +Janina Świąder w 3. rocznicę śmierci
18:30 + Bogusław Romański – msza gregoriańska
NIEDZIELA 27.02
06:30 Za Parafian
08:00 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
09:30 Rezerwacja
10:00 + Zdzisław
11:00 + Bogusław Romański – msza gregoriańska

▪ Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Józef
Filip (l. 88) z ul. Krowoderskich Zuchów 20, Marianna Chochół (l. 91) z ul. Stachiewicza 47 oraz Michalina Duś (l. 91)
z ul. Rusznikarskiej 15. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im
wieczne spoczywanie.

12:30 + Mieczysława
12:30 + Leokadia i Aleksander Komorowscy
17:00 + Elżbieta w 4. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodzin Kalinowskich i Salamończyków
18:30 + Henryk Lipka, + Stanisław i Janina Pawlikowscy
20:30 W intencji Ludmiły i Stanisława w 53. rocznicę małżeństwa

Wielkie cierpienie kobiet stosujących pigułkę aborcyjną.
Dlaczego nikt wcześniej im o tym nie mówi?
Na filmie „Nieplanowane” jest scena, jak kobieta roni swoje
dziecko po zażyciu tabletki poronnej. Jej cierpienie jest wstrząsające! To daje dużo do myślenia!

po prostu walka o pieniądze, klientki i wpływy biznesu aborcyjnego. Nie tylko działacze pro-life mówią o schyłku aborcji
chirurgicznych. Jest to po prostu fakt medyczny.

W Polsce pigułka poronna nazywana RU-486 (ma także nazwę
medyczną) nie jest dopuszczona do stosowania. Można jednak
wiele informacji reklamowych po polsku znaleźć w Internecie na
niepolskich stronach. Czysta reklama: łatwo, bezproblemowo,
z zachowaniem prywatności, bezpiecznie, jak trochę większa
miesiączka. Najczęściej kobieta jest przekonana, że wszystko
pójdzie szybko i łatwo. Przychodzi jednak wielki ból, krwawienie
bywa bardzo duże, olbrzymi stres i bezbronność, a często także
konieczność hospitalizacji.

U.S. Food and Drug Administration (FDA) (Urząd ds. Żywności
i Leków USA) podaje (chociaż bez datowania i szczegółów), że
odnotowano już ponad dwadzieścia zgonów kobiet na skutek
tzw. aborcji medycznych.

O wielkim cierpieniu kobiety się nie mówi. Nie uprzedza się jej
o tym, aby nie stracić klientki i zysku. Pomija się poważne powikłania, jak krwotok, niepełne poronienie, stany zapalne, co
może doprowadzić do tak poważnych komplikacji, że trzeba
szybko ratować życie kobiety w szpitalu. Mogą też powstać problemy z płodnością na całe życie.
W okresie walki o legalizację aborcji w USA feministki krzyczały,
że przerywanie ciąży „na czarno” w warunkach domowych jest
bardzo niebezpieczne i naraża kobietę na oglądanie poronionego dziecka, co jest niezwykle stresujące i nie do przyjęcia.
Dzisiaj te same argumenty przedstawia się jako zalety: prywatność, zacisze domowe, dyskrecja itd.
Pigułka aborcyjna „działa” do 10. tygodnia ciąży. Można ją nazwać „blokerem progesteronu” – hormonu macierzyństwa,
który zapewnia odpowiednie rozpulchnienie śluzówki macicy, odżywianie poczętego dziecka i prawidłowy przebieg ciąży
w pierwszych tygodniach. Pigułka aborcyjna „oszukuje” organizm matki, któremu „wydaje się”, że poziom progesteronu jest
wysoki, więc zaprzestaje jego wydzielania. W efekcie dziecko
zamiera z niedożywienia. Trwa to jednak zbyt długo, więc w celu
sprowokowania poronienia podaje się dodatkowo kolejne tabletki środka silnie skurczowego. To z kolei powoduje olbrzymi ból
i poważne powikłania.
Podanie pierwszej tabletki poronnej można jeszcze odwrócić,
jeżeli matka nagle zmieni zdanie. To się zdarza! Podaje się
wówczas duże dawki progesteronu. Metoda ta jest atakowana
i podważana przez tych, którzy prowadzą biznes aborcyjny.
W USA pigułka aborcyjna jest legalna i staje się coraz bardziej
popularna, gdyż przerzucają się na nią placówki aborcyjne Planned Parenthood. Tak jest wygodniej i oszczędniej. Niegdyś nazywano ją aborcją farmakologiczną lub chemiczną, dzisiaj mówi
się o „aborcji medycznej”. Obecnie około 33 – 40% wszystkich
aborcji w Stanach Zjednoczonych jest indukowana farmakologicznie. Ta wspaniała reklama i brak podstawowej informacji to

BIULETYN DUSZPASTERSKI
bezpłatny tygodnik parafialny
REDAKCJA BIULETYNU
Ks. M. Hajdyła, K. Herej-Szymańska,
A. Gorczyca, M. Kot-Panek,
M. Szymańska
teksty: D. Bidzińska, I. Korohoda,
D. Kotas, Ł. Kwiecień
dział reklam: D. Kotas
Parafia nie odpowiada za treść
publikowanych reklam

Oddajmy głos kobietom, które znają to doświadczenie. Life
News cytuje artykuł zamieszczony w jednym z magazynów kobiecych w Nowym Jorku, gdzie zamieszczono relacje 26 kobiet
po aborcji medycznej w intencji pokazania, że nie jest to problem. Tymczasem relacje te są przesiąknięte bólem i depresją.
Jedna z tych kobiet mówiła, że odczuwany ból określiłaby na 8
w skali 1-10. Inna opowiadała o dżinsach przesiąkniętych krwią.
Mówiła: nie mogłam pozwolić, żeby prześcieradła się zakrwawiły, więc owinęłam się ręcznikami i pozostałam w łóżku z niesamowicie bolesnym skurczem.
Jedna z tych kobiet, Brytyjka Rose Stokes opisała, co działo się,
gdy poronienie nadal było w toku. Była w bardzo trudnej sytuacji osobistej, więc dała się namówić konsultantce w centrum
aborcyjnym do zastosowania mniej inwazyjnej metody, czyli
pigułki aborcyjnej. Powiedziała: – Wybrałam metodę aborcji
medycznej zakładając, że będzie prostsza i dyskretniejsza. Po
zażyciu drugiej (skurczowej) tabletki, jak sama mówi: – To było
jak akt przemocy. Pamiętam, jak wróciłam do poczekalni i rzuciłam się w ramiona mojej mamy – płacząc z powodu okrutnego
bólu, jakiego nie doświadczałam od dzieciństwa.
Konsultantka pocieszała ją mówiąc, że poronienie może nastąpić w dowolnym momencie w czasie dwóch tygodni. Rose
opowiada dalej: – Jakieś cztery godziny później, kiedy wróciłyśmy do domu, poczułam, że głęboko w moim wnętrzu czai
się nieznany ból, gdzieś pomiędzy moim dolnym kręgosłupem
a pępkiem. W ciągu godziny zaczęła się akcja – oszczędzę
wam długiego opisu, ale: skurcze, wymioty, krwawienie, płacz,
dreszcze. Trwało to godzinami.
Po 12 godzinach skurcze były już mniejsze i Rose pomyślała,
że najgorsze minęło. Tydzień później poszła jednak do lekarza,
który stwierdził, że ciśnienie krwi ma niebezpiecznie niskie. Musiała zgłosić się do szpitala, gdzie jej powiedziano, że poronienie
nadal jest w toku, czyli że martwe ciało dziecka nie zostało
wydalone. I dodaje: – Operację zaplanowano trzy dni później,
aby usunąć „pozostałe produkty ciąży”, jak oni to nazywali.
Dostałam zwolnienie z pracy na kolejny tydzień. Cała ta udręka
sprawiła, że czułam się zmaltretowana i fizycznie, i psychicznie.
dokończenie na str. 4
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PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
dni zwykłe: 6:30, 7:00, 8:00, 18:30
nd. i święta: 6:30, 8:00, 9:30, 10:00,
11:00, 12:30, 17:00, 18:30, 20:30

KANCELARIA PARAFIALNA
pn.-sob.: 10:00-11.00
pn., wt., czw.: 16:00-18:00
nd. i święta: kancelaria nieczynna

Wielkie cierpienie kobiet stosujących pigułkę
aborcyjną. Dlaczego nikt wcześniej im o tym
nie mówi?
dokończenie ze str. 3

Dr Randall K. O’Bannon, Dyrektor ds. Edukacji i Badań National Right to Life Coalition (NRLC) zapytany, dlaczego aborcje
farmakologiczne zwane obecnie medycznymi są reklamowane
jako łatwe i całkowicie bezpieczne, powiedział: – Oni rzadko dzielą się historiami setek kobiet hospitalizowanych lub
tych, które zmarły po przyjęciu tych niebezpiecznych tabletek
aborcyjnych.
Przemysł aborcyjny stara się poradzić sobie ze zmniejszonym
popytem i spadającymi przychodami, ograniczając koszty urządzeń, sprzętu i wynagrodzeń i przechodząc do aborcji farmakologicznych poprzez kontakt jedynie przez kamerę internetową,
podczas której lekarz-aborcjonista nigdy fizycznie nie bada kobiety, a monitoruje ją tylko z daleka. Jest to nieodpowiedzialne
i niebezpieczne porzucenie kobiety w chwili, gdy ryzyko powikłań jest największe. Ona wówczas pozostaje sama!

Bp Stefan Cichy odpowiada na pytania
skierowane do przewodniczącego
Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów
Wykonywanie czytań mszalnych przez kobiety
Pytanie: Jak to jest z czytaniem lekcji przez świeckich
– czytaj kobiety. Czy mogą to robić z ambonki czy też
raczej nie? I gdzie dokładnie można znaleźć informacje
na ten temat? Czy w rozporządzeniu księdza arcybiskupa na temat „służby liturgicznej tylko męskiej” jest
coś o tym? I gdzie to rozporządzenie można odszukać?

Jak bardzo kobieta musi być zrozpaczona i przerażona zajściem
w ciążę, że decyduje się na taki krok? A przecież są inne lepsze rozwiązania: pomoc w poradniach rodzinnych, w Domach
Samotnej Matki, możliwość zrzeczenia się dziecka zaraz po porodzie czy pozostawienie go w oknie życia, co daje mu szansę
na kochających rodziców adopcyjnych, którzy wychowają je
z miłością i troską.
Udostępnij tę historię

Za: HLI Polska

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 21.02
Jk 3,13–18; Ps 19;
Mk 9,14–29

CZWARTEK 24.02
Jk 5,1–6; Ps 49;
Mk 9,41–50

WTOREK 22.02
Święto katedry
św. Piotra Apostoła
1 P 5,1–4; Ps 23;
Mt 16,13–19

PIĄTEK 25.02
Jk 5,9–12; Ps 103;
Mk 9,41–50

ŚRODA 23.02
św. Polikarpa, biskupa
i męczennika
Jk 4,13–17; Ps 49;
Mk 9,38–40

SOBOTA 26.02
Jk 5,13–20; Ps 141;
Mk 10,13–16
NIEDZIELA 27.02
Syr 27,4–7; Ps 92;
1 Kor 15,54b–58;
Łk 6,39–45

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

Odpowiedź: Warto sobie poszukać na stronie Komisji www.
kkbids.episkopat.pl instrukcję Episkopatu Polski z dnia 11 marca 1987 r. wydaną z okazji ogłoszenia nowego Mszału rzymskiego dla diecezji polskich. Tam jest wszystko napisane. Przytaczam
tylko istotne słowa z nr. 23.: „W odprawianiu liturgii powinni
czynnie uczestniczyć ministranci, lektorzy, psałterzysta i schola.
W czasie Mszy odprawianych z udziałem ogółu wiernych czytania poza Ewangelią winni wykonywać odpowiednio przygotowani
lektorzy: chłopcy lub dorośli mężczyźni. Psalm responsoryjny winien śpiewać psałterzysta. W wypadkach szczególnych funkcję
lektora i psałterzysty może pełnić kobieta, wykonując czytania
i śpiewy z miejsca głoszenia słowa Bożego” (por. nr 8 niniejszej
Instrukcji). Kobiety mogą więc czytać słowo Boże z ambonki.
Najnowsze Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego mówi
ogólnie w p. 101: „Gdy nie ma ustanowionego lektora, do wykonywania czytań z Pisma świętego winny być upoważnione inne
osoby świeckie, nadające się do pełnienia tej funkcji i starannie przygotowane, ażeby wierni, słuchając natchnionych czytań,
przejęli się żywą miłością Pisma świętego”.

informacje w sprawie reklamy pod nr tel. 603 083 755

miejsce na Twoją reklamę

