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L I T U R G I A  S Ł O W A

Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Prz 31, 10–13.19–20.30–31

Niewiastę dzielną któż znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły.
Serce małżonka jej ufa,
na zyskach mu nie zbywa;
nie czyni mu źle, ale dobrze
przez wszystkie dni jego życia.
O len się stara i wełnę,
pracuje starannie rękami.
Wyciąga ręce po kądziel,
jej palce chwytają wrzeciono.
Otwiera dłoń ubogiemu,
do nędzarza wyciąga swe ręce. 
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: 
chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. 
Z owocu jej rąk jej dajcie,
niech w bramie chwalą jej czyny.

Błogosławiony, kto się boi Pana 

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Tes 5, 1–6

Wszyscyśmy

J 15, 4.5b 
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. 
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

EWANGELIA 
Mt 25, 14–30

   Jezus opowiedział uczniom tę przypo-
wieść:
Pewien człowiek, mając się udać w podróż, 
przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, 
drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu 
według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, 
który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił 
je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo 
i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał 
drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, 
poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył 
pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie 
powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać 
się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który 
otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć 
i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, 
oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu 
pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś 
wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię 
postawię: wejdź do radości twego pana! 
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa 
talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa 
talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. 
Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! 
Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad 
wieloma cię postawię: wejdź do radości 
twego pana! Przyszedł i ten, który otrzymał 
jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś 
jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie 
nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie 
rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukry-
łem twój talent w ziemi. Oto masz swoją 
własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły 
i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie 
nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie 
rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje 
pieniądze bankierom, a ja po powrocie 
byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. 
Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie 
temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu 
bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że 
nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, 
zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecz-
nego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! 
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Nr 297 / 16 listopada 2014    ISSN 2080-0010 
XXXIII Niedziela Zwykła

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.
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Oto słowo Pańskie

Tak będzie błogosławiony człowiek, 
który się boi Pana.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi
i abyś oglądał pomyślność Jeruzalem
przez wszystkie dni twego życia.

ks. dr Marek Dobrzeniecki

   Przewodnią myślą czytań z dzisiejszej 
niedzieli jest wezwanie do bycia 
aktywnym. Niewiasta z Księgi Przysłów 
chwalona jest nie za wygląd, lecz przede 
wszystkim za swoje dobro („Otwiera dłoń 
ubogiemu”) i pracowitość („Pracuje 
starannie rękami”). Św. Paweł dostrzega 
zagrożenia, jakie wynikają z nieróbstwa 
i letargu – przebywających w domostwie 
może zaskoczyć złodziej. Z kolei w ewan-
gelicznej przypowieści o talentach gniew 
pana jest wywołany przez niechęć 
jednego ze sług do podjęcia zadanych 
przez niego obowiązków. Poprzeczka 
wymagań jest ustawiona wysoko. Pan 
najwyraźniej nie zadowala się bylejako-
ścią i przeciętnością.

  Pismo zachęca nas dzisiaj do życia 
aktywnego, intensywnego i kreatywnego. 
Dzięki takiemu trybowi życia nie podda-
jemy się smutkowi. Jak pierwsi dwaj 
słudzy z przypowieści Jezusa powinniśmy 
wręcz wyczekiwać nowych wyzwań 
i zadań, które On przed nami może 
postawić. Te wnioski dotyczą wszystkich 
ludzi, również tych, którzy z racji wieku nie 
myślą o sobie jako o ludziach aktywnych 
i pełnych energii. Jest tak, gdyż czytania 
rozważają lenistwo na płaszczyźnie 
duchowej: św. Paweł obraz czuwania przed 
złodziejem wykorzystuje do przestrogi przed 
Dniem Sądu, zaś talenty rozdawane przez 
pana w przypowieści symbolizują dary 
duchowe.

Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach 
i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, 
że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w 
nocy. Kiedy bowiem będą mówić: Pokój 
i bezpieczeństwo – tak niespodzianie przyjdzie 
na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie 
ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemno-
ściach, aby ów dzień miał was zaskoczyć 
jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście 
synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy 
synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto 
jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!

K OM E N T A R Z

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 128, 1–2.3.4–5 

  Kreatywność, pracowitość, zaradność  
to cnoty niewątpliwie pożądane, ale najbar-
dziej w sferze naszej relacji z Bogiem. Tu 
może je osiągnąć każdy, niezależnie od 
wieku.
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  Na podstawie:
- A. Wolff i K. Pacuski – „Słownik historyczno-   
  geograficzny Ziemi Warszawskiej w średniowieczu”  
- Relacje mieszkańców Zawad
- Mapa uwłaszczeniowa wsi Zawady – może ktoś ma
  opis do niej?

   Zawady to wieś trochę inna niż pozostałe położone w sąsiedztwie Milanowa. 
Wchodziła w skład większych dóbr Miedzeszyn, będących własnością prepozyta i braci 
zakonnych rezydujących przy kościele Świętej Trójcy w Błoniu*, jako części czy filii 
opactwa czerwińskiego kanoników regularnych. 

Zawady i nie tylko (odcinek 4) 

    W 1494 r. miało miejsce rozgraniczenie dóbr 
zawadzkich i milanowskich, zapewne spowo-
dowane zmianą koryta Wisły.

 Książę mazowiecki z rodu Piastów Konrad II 
(ok. 1250 + 1294) pan na Czersku, nadaje 
w roku 1289 zakonnikom dobra Miedzeszyn, 
zwalniając jednocześnie zamieszkujących je 
kmieci od podatków (pozostaje jedynie 
dziesięcina) i wszelkich innych powinności oraz 
poddaje ich sądownictwu klasztoru. Mówiąc 
najogólniej, Zawady to wieś kościelna, dlatego 
w ich dziejach nie występują, jeśli można tak 
powiedzieć, właściciele cywilni czyli szlachta. 
W związku z tym nie można, tak jak w historii 
innych miejscowości, prześledzić dziejów tych 
wsi, śledząc dzieje ich właścicieli oraz osób 
z nimi spokrewnionymi. Przez to jest ona po 
prostu o wiele uboższa, choćby o informacje 
dotyczące spadków, zakupów, zastawów czy 
darowizn. Jednocześnie kmiecie mieszkańcy 
Zawad i Miedzeszyna, poddani klasztoru 
w Błoniu, są o wiele bardziej zamożni niż 
mieszkający w pobliskich wsiach, a dobra 
Miedzeszyn kwitną gospodarczo. Bogactwo 
i majątek zgromadzony w tych dobrach są solą 
w oku szlachty i kmieci mieszkającej w okolicy 
bliższej i dalszej.  W 1490 r. ma miejsce przypa-
dek najazdu rabunkowego szlachty z czeladzią 
i poddanymi na wsie Zawady i Miedzeszyn 
będącymi własnością prepozytury błońskiej, 
a więc pozbawione szabel gotowych do ich 
obrony. Rabusie przygotowali wielkie „pospolite 
ruszenie”. W skład bandy rabunkowej wchodzili 
mieszkańcy z różnych części Ziemi Warszaw-
skiej. Oprócz właścicieli pobliskich: Powsinka, 
Powsina, Służewa brała udział w tym niecnym 
napadzie, także szlachta spod Tarczyna, Błonia 
i innych, wcale nie sąsiednich miejscowości. 
W aktach z 1490 r. zachował się dokument 
mówiący, że Mikołaj z Siestrzenia kupił konia 
zrabowanego podczas napadu na Zawady 
i Miedzeszyn. Widać, było co rabować. Prepozyt 
błoński Stanisław złożył do sądu książęcego 
pozew przeciw uczestnikom najazdu i rabunku 
przez nich koni, krów, wołów, zboża, sprzętów 
domowych i gospodarskich. Świadkiem na tym 
procesie był m.in. wójt Zawad – Mikołaj. 

    Zawady (w takiej właśnie pisowni) po raz 
pierwszy pojawiają się na kartach historii 
w 1454 r. Pod tą datą jest wymieniony Męcimir 
z Zerzeńskiej Woli, jako rządca dóbr Zawady 
i Miedzeszyn. Z roku 1495 zachowała się 
zapiska mówiaca, że Dorota żona podstolego 
warszawskiego Włodzimierza z Milanowa 
czerpie korzyści z wójtostwa w Zawadach. 
W XV w. Zawady graniczą od wschodu z 
Zerzniem, od południa z Powsinkiem, do 
którego należały grunty położone (w przybliże-
niu) pomiędzy współczesnymi ulicami Zaścian-
kową i Metryczną, od zachodu z Milanowem 
i od północy z wsią Kąty (do dziś w starych 
zawadowskich rodzinach mieszkających w pół-
nocnej części Zawad mówi się, że mieszkają 
na Kątach).

 W latach trzydziestych XV w. opat czerwiń-
ski płaci podatek z Zawad w owsie z 8 włók 
osiadłych. Pod rokiem 1580 jest zapiska 
mówiąca o poborze podatku tylko z 6½  włóki. 
Natomiast pojawia się podatek od młyna 
o jednym kole. 

Jako ciekawostkę można podać fakt, że król 
Jan Kazimierz po przegranej bitwie pod 
Warszawą ze Szwedami, spędził noc z 30 na 
31 lipca 1656 r. w Zawadach, korzystając 
zapewne z gościnności miejscowego wójta, 
bo dworu jako takiego tu nie było. 
    Król Jan III Sobieski nabywając dobra wokół 
Milanowa zapłacił za wieś Zawady tylko 12 000 
florenów. Dla porównania za Milanów zapłacił 
45 000 florenów, a za Powsinek 47 000. 
  Zawady w początkach swojego istnienia 
należały do parafii Milanów. W 1403 r., gdy 
z terenu podległemu plebanowi milanowskiemu 
tworzono nową jednostkę administracji 
kościelnej – parafię zerzeńską w jej skład 
weszły także Zawady. Zapewne z tej to 
przyczyny, że na początku XV w. Wisła 
płynęła korytem przebiegającym pod samym 
dworem Milanowskich, czyli w miejscu dzisiej-
szych jezior Powsinkowskiego i Wilanowskiego. 
Na dowód tego jest zapiska z 1431 r., która 
mówi, że szkody spowodowane wylewami 
Wisły pokryje stolnik warszawski Maciej 
Milanowski i jego małżonka Dadźboga. Jak 
wiadomo dobra milanowskie nigdy nie sięgały 
miejsca, gdzie dziś jest koryto Wisły, dlatego 
wtedy musiała ona płynąć bardziej na zachód, 
pozostawiając Zawady na swoim prawym 
brzegu. W drugiej połowie XV w. ten stan 
musiał się zmienić, ponieważ w 1472 r. 
plebani milanowski i zerzeński dokonali 
zamiany miedzy sobą wsi. I tak Zawady 
położone (jak mówi dokument z tamtego 
czasu) na lewym brzegu Wisły przeszły 
wieczyście z parafii Zerzeń do parafii Milanów, 
a wieś Zastów odwrotnie; z parafii Milanów do 
parafii Zerzeń. 
  W skład, jeśli można tak powiedzieć, 
dzisiejszych Zawad wchodzą tereny, które 
w średniowieczu należały do innych wsi. Część 
południowa dzisiejszych Zawad to tereny 
średniowiecznego Powsinka, będącego włas-
nością rodu pieczętujących się herbem Prus. 
W XIX w. duża część tych terenów należała 
do osady Nadwilanówka, znajdującej się na 
południe od ulicy Vogla – 300 metrów wzdłuż 
ulicy Ruczaj, na zachodnim brzegu Wilanówki. 
Tereny te zwano także Bartyki, zapewne od 
nazwiska czy przydomku mieszkającego tam 
gospodarza (Bartyki miały powierzchnię 27 
mórg, czyli około 15 hektarów, dlatego nie 
mogła to być nawet bardzo mała wieś, lecz 
po prostu gospodarstwo). Natomiast tereny 
północne

   Wieś Kąty pierwotnie należała do parafii 
Milanów. W roku 1403, gdy tworzona była 
parafia w Zerzniu, Kąty weszły w jej skład 
i pozostawały przy niej jeszcze w początkach 
XVII w., pomimo, że Zawady powróciły 
w 1472 r. do parafii Milanów. Pod rokiem 1603 
jest ciekawa zapiska dotycząca podatków, 
a mianowicie, że dziesięcina ze wsi Kąty, 
wchodzącej w skład parafii w Zerzniu, jest 
odprowadzana do parafii Milanów. Powierz-
chnia, od której naliczana była dziesięcina 
w Kątach, wynosiła 6 włók (osiadłych).

  Uposażenie kanonii z Kątów w 1561 r. 
wynosiło 2½ grzywny srebra.

 Kąty (łacińskie Kanczsky, Kanty 1431, 
Kanthi 1487) – osada granicząca z Zawadami, 
Milanowem i Zastowem. W pierwszym znanym 
dokumencie dotyczącym Kątów wymieniony 
jest kmieć Kącki. Wieś ta była własnością 
kapituły warszawskiej. 
  Maciej w latach 1479–1488 kanonik 
warszawski, jako posiadacz Kątów ma sprawę 
sądową z chorążym warszawskim Mikołajem 
Drużbicem z Zastowa. Pod rokiem 1487 
możemy przeczytać informację, że Maciej 
z Nieksyna kanonik warszawski, tenutariusz 
w Kątach, wiedzie spór sadowy ze Stanisławem 
prepozytem w Błoniu. Sprawa zapewne 
dotyczyła Zawad, bądź sporów granicznych 
miedzy właścicielami Kątów i Zawad.
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    W pamięci i nazewnictwie używanym przez 
dzisiejszych mieszkańców Zawad funkcjonuje 
nazwa Kąty, pomimo, że już od 350 lat tej wsi 
nie ma. Do dziś jest używane określenie, że 
ktoś mieszka na Kątach. Choć nie zawsze 
jest wiadomym od czego to określenie wzięło 
nazwę. 

 W Kątach było jezioro zwane Czartoryja.

    W XIX w. istniała na byłych gruntach wsi 
Kąty osada – gospodarstwo Kolonia 
Nadwilanówka.

 * - wiele razy czytałem, że król Jan III kupując wsie 
wokół Milanowa kupił także Błonie, które miało 
później zniknąć z powierzchni ziemi. Według mnie 
chodzi o Błonie, z którego pochodzili zakonnicy 
właściciele m.in. Zawad.

północne dzisiejszych Zawad to do potopu 
szwedzkiego grunty wsi Kąty (po potopie 
szwedzkim zniknęły z powierzchni ziemi trzy 
wsie leżące na terenie dzisiejszej dzielnicy 
Wilanów, oprócz Katów, były to Narty i Łazy).
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Autor: Maciej Lichota 

zadanie : Rozwiąż krzyżówkę.

Hasło: 

1. Może być większa lub mniejsza np. … św. Piotra na Watykanie.

2. „… na wysokości Bogu” – hymn śpiewany w czasie Eucharystii w większość
niedziel, święta i uroczystości.

3. 11 listopada przypada wspomnienie św. Marcina z …, biskupa.

4. Pycha jest jednym z siedmiu grzechów … .

5. Imię świętego, którego wspomnienie obchodzimy 4 listopada.

6. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych to inaczej Dzień …  .

7. Księga używana podczas Mszy św.

8. „W niedziele i święta … uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od prac
niekoniecznych” – I przykazanie kościelne.

9. Kapłan nakłada go do błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

10. „Nie …” – V przykazanie Boże.

11. Imię świętego, którego święta przypada 30 listopada.

12. Imię świętego papieża, który rozpoczął Sobór watykański II.

13. Imię błogosławionej, którą w liturgii wspominamy 18 listopada.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

od 9.11.2014 do 14.12.2014

Módlmy się za rządzących, aby 
priorytetem ich działania było 
dobro rodziny i małżeństwa. 

Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego 
Jezusa Chrystusa – 

– SIOSTRY PASJONISTKI

 zapraszają na 

CZUWANIE 
WYNAGRADZAJĄCE

godz. 19.00 – modlitwa rozpoczynająca
godz. 19.10 – adoracja Najświętszego

  Sakramentu (w tym czasie 
  możliwość skorzystania 
  z Sakramentu Pojednania i Pokuty)

godz. 20.00 – MSZA ŚWIĘTA
godz. 21.00 – Apel Jasnogórski
godz. 21.15 – zakończenie

ZAPRASZAMY! 

21 LISTOPADA 2014
(PIĄTEK)

w Domu Zakonnym Sióstr
(Wilanów, ul. Husarii 55/57)
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Rzymskokatolicka Parafi a 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
 w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87160013741846849180000001
internet: www.parafi awilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafi awilanow.pl 
e-mail Redakcji: klimaty@parafi awilanow.pl
Wydawca
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Galeria Dzwonnica 
oraz 

Stowarzyszenie 
Otwarte Drzwi 
zapraszają na 

wystawę prac uczestników 
Stowarzyszenia 

z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz 

uczestników chorujących 
psychicznie. 

„TWARZĄ W TWARZ”
 to tytuł wystawy 
gdzie motywem 

przewodnim prac 
są ludzie.

Prezentowane fotografie 
oraz prace wykonane 

są w technice graficznej.

ZAPRASZAMY! 

2.

1. W listopadzie w dzwonnicy prezentowana 
jest wystawa  twórczości podopiecznych 
ośrodków dla osób niepełnosprawnych 
z Wilanowa i Powsina

3.

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Następnie będziemy się modlić za 
zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

5.

Spotkanie dla dzieci przygotowujących się 
do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej i ich 
rodziców odbędzie się dziś, o godz. 11.00.

W listopadzie mamy jeszcze wolne
intencje mszalne.

4. W następną niedzielę obchodzić będziemy 
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata. Po Mszy św. o godz. 13.00 
przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem odmówimy Litanię do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt 
poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu 
Jezusowemu.

Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się 
w pierwszą niedzielę Adwentu, 30 listopada 
br., i będą trwały do wtorku 2 grudnia. 
Uprzejmie informujemy, że druga Msza św. 
wieczorna w poniedziałek i wtorek będzie 
odprawiana o godz. 19.00, a nie jak zwykle 
o godz. 18.00. Zmieniając godzinę wieczor-
nej Mszy św. chcemy umożliwić udział 
w rekolekcjach osobom, które wracają 
później z pracy.

Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na przygotowanie i przeprowadzenie 
Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się 
w 2016 r. w Krakowie.

7.

9.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
– 

– 

8.

w poniedziałek, 17 listopada, 
wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, 
zakonnicy, 
we wtorek, 18 listopada, wspomnienie 
bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy 
i męczennicy,
w środę, 19 listopada, wspomnienie 
bł. Salomei, dziewicy, 
w czwartek, 20 listopada, wspomnienie 
św. Rafała Kalinowskiego, kapłana,
w piątek, 21 listopada, wspomnienie 
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, 
w sobotę, 22 listopada, wspomnienie 
św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.

– 

– 

Zapraszamy na 

PIELGRZYMKĘ 
z Rodziną Radia Maryja 

do Torunia 
w sobotę 29.11.

Wyjazd o godz. 7.30. Koszt 50 zł. 
Zapisy w zakrystii.

Spotkanie biblijne 
w sobotę, 22 listopada

o godz. 19.00
w saloniku – wieży.

PRZYJDŹ, jeśli chcesz, 
by Bóg dotknął Twojego życia!

W Słowie Pisma św. 
spotykamy się z Bogiem, 

z Chrystusem, 
odkrywamy Boga.

W dniu 27 listopada br. odbędzie się
dziękczynna pielgrzymka naszych parafian 
na Jasną Górę. Chcemy podziękować
Jasnogórskiej Pani za nawiedzenie
Cudownego Obrazu w naszej parafii, za
otrzymane w tym roku łaski. W programie
przewidziana jest Msza św. w Kaplicy
Cudownego Obrazu i zwiedzanie Muzeum 
Jana Pawła II. Zapisy na pielgrzymkę
i wpłaty w wysokości 65 PLN są przyjmo-
wane przez członków Akcji Katolickiej dziś
po każdej Mszy św. oraz w zakrystii.

6.

– 

– 

Zeskanuj kod QR 
i czytaj „Klimaty” 
w smartfonie lub 
na tablecie.

Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebooku.
www. facebook.com/parafi a.wilanow
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