
Nr 375 1

L I T U R G I A  S Ł O W A

Nr 375 / 15 maja 2016    ISSN 2080-0010 
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
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Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 2, 1–11

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, 
znajdowali się wszyscy razem na tym sa-
mym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba 
szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, 
i napełnił cały dom, w którym przebywali. 
Ukazały się im też języki jakby z ognia, które 
się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął 
jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, 
tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali 
wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze 
wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy 
więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie 
i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali 
w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, 
którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? 
– mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż
więc każdy z nas słyszy swój własny język 
ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, 
i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz 
Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, 
Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko 
Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz 
prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy 
ich głoszących w naszych językach wielkie 
dzieła Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104, 1.24.29–31.34 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, 
ziemia jest pełna Twych stworzeń. 
Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem 
i odnawiasz oblicze ziemi.
Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu. 

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 12, 3b–7.12–13

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy 
Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”. 
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 
różne też są rodzaje posługiwania, ale 
jeden Pan; różne są wreszcie działania, 
lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego 
we wszystkich. Wszystkim zaś objawia 
się Duch dla [wspólnego] dobra. Podob-
nie jak jedno jest ciało, choć składa się 
z wielu członków, a wszystkie członki 
ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno 
ciało, tak też jest i z Chrystusem. 

Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu 
zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno 
Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to 
niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też 
zostali napojeni jednym Duchem.

Przybądź Duchu Święty, 
Ześlij z nieba wzięty, 
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości, 
Słodka serc radości, 
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza, 
Serc wierzących wnętrza, 
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Przyjdź, Duchu  Święty, napełnij
serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

EWANGELIA 
J 20, 19–23

Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, 
tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi 
były zamknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do 
nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem 
uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu 
rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych 
słowach tchnął na nich i powiedział im: 
Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

ks. dr Michał Dubicki

K OM E N T A R Z 

SEKWENCJA 

  Dziś w liturgii kończy się okres 
wielkanocny. Modlimy się o zstąpienie na 
nas Ducha Świętego. Jeśli nie ma w nas 
Ducha Bożego to nie należymy do Niego. 
„Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda” 
– jak powie nam św. Paweł. A Duch przeni-
ka i ożywia wszystko. On wskrzesił Jezusa z 
martwych. A jeśli Jezus, nasz Mistrz i Pan 
potrzebował Ducha Św., który wskrzesił Go 
z martwych, to o ileż bardziej potrzebujemy 
Go my, aby mieć w sobie życie.
      Ważne jest, byśmy podobnie jak aposto-
łowie, którzy po zstąpieniu Ducha Św., 
wyszli z wieczernika i zaczęli głosić Dobrą 
Nowinę. Abyśmy przez swoje świadectwo 
i styl życia przemieniali oblicze całej ziemi, 
a zwłaszcza tej, polskiej ziemi. Byśmy 
czynili to mocą działającego w nas Ducha 
Świętego, Ducha Miłości. „Przyjdź, Ojcze ubo-
gich, przyjdź Dawco łask drogich, przyjdź, świa-
tłości sumień. O najmilszy z gości,  przyjdź”. 
Amen.
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    Nazwany przez angielskiego historyka 
M.R.D. Foota, jedną z sześciu najodważ-
niejszych postaci z lat II wojny światowej, 
rotmistrz Witold Pilecki tuż przed zamordo-
waniem w 1948 r. napisał do żony gryps 
polecając: „Kup koniecznie książkę Tomasza 
á Kempis ’O naśladowaniu Chrystusa’ i 
czytaj dzieciom fragmenty. To ci da siłę”. I tak 
też jest z tą książeczką. Kto czytał ten wie, 
kto nie czytał niech zajrzy koniecznie!

     Jestem ciekawa ilu z Was pomyślało, że 
do tytułu dzisiejszego felietonu wkradł się 
błąd? Książeczkę „O naśladowaniu Chrystusa” 
chyba każdy miał kiedyś w rękach. 
Niepozornych rozmiarów dzieło Tomasza a 
Kempis, niemieckiego zakonnika, po dziś 
dzień uważane jest za jedną z najważniej-
szych ksiąg traktujących o chrześcijańskiej 
ascezie i jest najchętniej czytanym dziełem 
chrześcijańskim, po Piśmie Świętym, rzecz 
jasna.
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    Może warto właśnie w tegorocznym maju 
spróbować zastosować te wskazówki w życiu?

   Idę o zakład, że pytanie „czego możemy się 
nauczyć od Maryi” pojawiło się na klasówce z 
religii u każdego z nas. Ale czy po otrzymaniu 
oceny, choć raz tak naprawdę dogłębnie, 
przez nikogo nie przymuszeni, z własnej woli i 
pragnienia serca pochyliliśmy się nad tą 
kwestią? 

DOKONAŁO SIĘ!
Akt Oddania się we władanie Jezusa 

Chrystusa przez ręce Maryi został złożony.
   Nie można wyprosić sobie piękniejszego 
dnia nad taki, jak Dzień Matki Bożej Fatimskiej, 
aby złożyć w ofierze siebie – w Kościele, 
z Kościołem i za Kościół. Złożyć siebie w ofierze 
Bogu, by w ten sposób wejść w życie Boga. 
Przyjąć Jego myśli, uczucia, motywacje, dąże-
nia, zmiany i pragnienia. Całą jakość życia tu 
na ziemi.
    13 maja – dzień niezwykły, 99. rocznica 
ukazania się dzieciom w Fatimie Najświętszej 
Dziewicy, 35. rocznica nieskutecznego zama-
chu na papieża św. Jana Pawła II i złożenie 
Aktu Ofiarowania się Jezusowi przez Maryję 
w Parafii św. Anny w Wilanowie, w naszej Parafii!      
     Przez 33 dni, 34 osoby, w tym 4 małżeń-
stwa trwały i czuwały, poznawały i uczyły się 
uwolnić samego siebie od ducha świata, w 
pełni poznać samego siebie, by wreszcie móc 
poznać Błogosławioną Dziewicę i Jezusa 
Chrystusa, jej Syna. W wigilię dnia 34, tj. 12 maja 
2016 roku, o godz. 21.00, w godzinie Apelu 
Jasnogórskiego, w pełnej gotowości i otwar-
tości serc wszyscy stanęli przed obliczem 
Najwyższego w nabożeństwie – rozpoczyna-
jącym Akt Oddania się we władanie Jezusa 
Chrystusa – uwolnienia, uniżenia i pokuty. 
Przed nabożeństwem wszyscy przystąpili do 
sakramentu pokuty i pojednania. Po tym, jak 
z grzechów naszych obmyła nas Święta Krew 
Baranka, z przejęcem okrywaliśmy się Nią 
wypowiadając słowa Litanii do Najdroższej 
Krwi Chrystusa, serca i umysły otwarły się na  
pełną gotowość przyjęcia uwolnienia i uzdro-
wienia. W piątek, 13 maja, na Mszy świętej 
o godzo godz. 18.00, sprawowanej w naszej intencji,
z pełną ufnością, spokojem i pokorą, trzyma-
jąc w rękach własnoręcznie spisane Akty Ofia-
rowania wg św. Ludwika Grignion de Montfort, 
całą grupą, razem z celebransem – naszym 
opiekunem duchowym ks. Robertem, po przy-
jęciu Komunii Świętej, stanęliśmy przed stołem 
ofiarnym, by wypowiedzieć, podpisać i złożyć 
ofiarę z samego siebie i oddać się w niewolę 
Jezusa i Maryi. Ta chwila, tak wyczekiwana 
stała się tym piękniejsza, że ofiarę tę poprze-
dziło złożenie przez dzieci – POMOCNIKÓW 
MARYI – AKTU ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ.

  

13 maja 1917 r. w Fatimie Najświętsza Dziewica 
ukazała się właśnie dzieciom. Prosiła dzieci 
i wszystkich ludzi wierzących o nawrócenie, 
modlitwę i podejmowanie ofiar dla ratowania 
dusz ludzkich od potępienia i świata od zagła-
dy. Przybyła wezwać ludzi, by dłużej nie obra-
żali Boga grzechami. 99 lat póżniej, 13 maja 
2016 r., w Kościele św. Anny w Wilanowie 
grupka dzieci (2 dziewczynki i 4 chłopców) 
składa Akt Oddania się Matce Bożej, a grupa 
34 dorosłych wiernych, Akt Ofiarowania się 
Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.

     Jednak jak na maj przystało i dzisiejszy 
felieton poświęcony ma być Tej, której 
Kościół oddał najpiękniejszy wiosenny 
miesiąc. Otóż, Drodzy Czytelnicy, w tytule 
błędu nie ma! Chciałam Wam dziś 
przedstawić w polskim wydaniu równie 
malutką objętościowo, o wiele mniej znaną, a 
nie mniej wartościową od „O naśladowaniu 
Chrystusa” książkę pt. „O naśladowaniu 
Maryi”. Jest to wybór różnorodnych 
gatunkowo tekstów przepełnionych pięknem 
i głębią rozważań nad macierzyńską miłości 
Maryi. Idealna lektura na maj, nieprawdaż?

Z pamiętnika
katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska

    „Kochaj więc świętą Maryję, a otrzymasz 
szczególną łaskę. Wzywaj Maryję, a otrzy-
masz zwycięstwo. Czcij Maryję, a będziesz 
miał nagrodę wieczną”, radzi Tomasz a 
Kempis.

    „Święte przestawanie z Maryją i częsta 
pamięć o Niej niesie ze sobą szczególne 
dobra.” – pisze Tomasz a Kempis – 
„W powodzeniu uczy cię chwalić Boga z głębi 
serca, a w przeciwnościach trwać w cierpli-
wości. Ona bowiem nieustannie Boga wzniośle 
chwaliła za otrzymane dobrodziejstwa (…) 
Ona w udrękach tego świata okazywała się 
zawsze cicha i łagodna i wybierała raczej to, 
co wzgardzone, niż to, co udane i pomyślne. 
Żadnego dnia nie przeżyła bez boleści, a 
jednak wśród ucisków nie była bez wielkiej 
pociechy.” 
     Odkrywajmy Matkę Bożą i to nie tylko na 
poziomie teoretycznym. Postarajmy się uspo-
sabiać nasze serca na wzór Jej serca. 
Wykorzystajmy zachętę majową Kościoła i 
postarajmy się z Nią zaprzyjaźnić, zbudować 
prawdziwą relację opartą na głębokim 
poznaniu i zawierzeniu.

    Czego tak naprawdę może nas nauczyć 
Ta, która nosiła w swym ciele Zbawiciela 
Świata, która karmiła go, leczyła z gorączki, 
jak każda mama chłopca opatrywała Jezuso-
we kolana i łokcie, patrzyła jak dorasta, 
zmienia się w mężczyznę? Czego o samych 
sobie możemy się dowiedzieć od Tej, która 
towarzyszyła Chrystusowi od pierwszych 
chwil ziemskiej drogi aż do tej ostatniej, kiedy 
przyszło Jej stać pod krzyżem i patrzeć na 
konanie Syna?

przybliżyć się do Maryi podarowanej nam na 
matkę przez samego Pana Jezusa w godzi-
nie śmierci, by lepiej ją poznać, zrozumieć. 
To się mówiąc kolokwialnie, najzwyczajniej 
w świecie opłaca dla wzrostu naszego życia 
duchowego, realizacji głównego celu naszej 
ziemskiej pielgrzymki.

O naśladowaniu 
Maryi 

  Nie odpowiem Wam na to pytanie. 
Odpowiedzi każdy z nas powinien poszukać 
sam, a jeśli potrzebujecie wskazówek w tych 
poszukiwaniach, lektury, która nada kierunek 
Waszym rozmyślaniom zachęcam do lektury „O 
naśladowaniu Maryi”. Warto zrobić wszystko by 
by 
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   Akt Ofiarowania podpisały na ołtarzu 34 
osoby. Znamienne, że dokładnie tyle (34) dni 
trwało przygotowanie łącznie z dniem złożenia 
Aktu Ofiarowania. Każdy otrzymał pamiątkowy 
dyplom z tej szczególnej w naszym życiu uro-
czystości, zdjęcie Pana Jezusa oraz łańcuszek 
na rękę – oznakę niewolnictwa – wraz z cudo-
wnym medalikiem. Wszyscy ofiarowali kwiaty 
Maryi, a po Mszy św., nabożeństwie fatimskim 
i odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego udali się 
do dzwonnicy, by RAZEM świętować. 
   Dzień chyli się ku wieczorowi, kończy się 
Nabożeństwo, a rozpoczyna początek nowej 
drogi, drogi do jedności z Panem Jezusem, na 
której jest przy nas Matka, która najlepiej nas 
poprowadzi. Droga ta daje początek nowemu 
życiu, życiu według cnót Maryi. Wszystko co  
od teraz będziemy robić, przeżywać, wszystkie 
nasze modlitwy, prace, relacje, trud i odpoczy-
nek..., będą się odbywać z Nią, w Niej i przez 
Nią, aby pełniej być we wszystkim oddanym 
Panu Jezusowi, a przez Niego Bogu Ojcu 
w Duchu Świętym.
    Pan Jezus w Ewangelii tego dnia zwracał się 
do nas słowami: Pójdź za Mną! Idziemy 
Panie, tym radośniej, że wraz z nami (członkami 
Odnowy w Duchu Świętym) podjęli tę drogę także 
inni parafianie. Chwała Jezusowi w Maryi!

Chwała Maryi w Jezusie!
Chwała Bogu samemu!

Agata Reszkowska i Anna Kozikowska

 
Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym

zdjęcia na www.parafiawilanow.pl

Autor: Maciej Lichota 

zadanie 2: Rozwiąż krótki test.

Hasło: _ _ _ _ _ _ _ _   

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

a) 40

b) 50

c) 8

d) 10

zadanie 1: Znajdź i wykreśl nazwy dziewięciu owoców Ducha Świętego (Ga 5, 22–23).
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą rozwiązanie, które zapisz poniżej.

Z  O  P  A  N  O  W  A  N  I  E  R
U  P  R  Z  E  J  M  O  Ś  Ć  P  A
M  Ł  A  G  O  D  N  O  Ś  Ć  O  D
 I  E  W  I  E  R  N  O  Ś  Ć  K  O
Ł  S  Ł  A  N  I  E  D  U  C  Ó  Ś
O  H  A  D  O  B  R  O  Ć  Ś  J  Ć
Ś  C  I  E  R  P  L  I  W  O  Ś  Ć
Ć  W  I  Ę  T  E  G  O  -  -  -  -

1. Po ilu dniach od uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy uroczystość
Zesłania Ducha Świętego?

a) kończy okres Wielkiego Postu

b) rozpoczyna okres zwykły

c) kończy okres wielkanocny

d)  rozpoczyna okres wielkanocny 

2. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego:

a) święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

b) święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

c) święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

d) święto Przemienienia Pańskiego

3. W poniedziałek następujący po uroczystości Zesłania Ducha Świętego przypada:

a) sobotę

b) piątek

c) niedzielę

d) czwartek

4. Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego rozpoczyna się w:



W saloniku, w dzwonnicy, prezentowana
jest wystawa pokonkursowa dzieci z naszej 
parafii pod nazwą „Moja ulubiona stacja
Drogi Krzyżowej”. Gorąco zachęcamy do
oglądania.
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Zeskanuj kod QR
i czytaj „Klimaty” 
w smartfonie lub
na tablecie.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego 
– 15 maja 2016 r.

Rzymskokatolicka Parafia
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.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl
Wydawca

9.

3.

W zeszłą niedzielę zebraliśmy 8906 PLN na 
potrzeby Wyższego Metropolitalnego Semi-
narium Duchownego w Warszawie oraz 
2793 PLN na pomoc ofiarom kataklizmu 
w Ekwadorze. Wszystkim ofiarodawcom 
składamy serdecznie Bóg zapłać.

1.

13.W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą: 

Dziś Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym możemy 
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warun-
kami i za udział w publicznym śpiewie lub 
recytacji hymnu: O Stworzycielu, Duchu przyjdź. 
W Zielone Świątki tradycyjnie przystrajamy 
nasze domy w zieleń tataraków i brzóz, bo jest 
to również Święto Ludowe, święto rolników, 
ogrodników i działkowców. Dzisiejsza nie-
dziela kończy okres Komunii wielkanocnej.

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho-
dzących między narzeczonymi zobowiązany 
jest powiadomić kancelarię parafialną.

Również w przyszłą niedzielę na Mszy św. 
o godz. 11.30 grupa dzieci z naszej parafii
obchodzić będzie rocznicę Pierwszej Komunii 
Świętej.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

7. Wszystkich zainteresowanych rozważaniem 
Słowa Bożego zapraszamy na spotkanie z 
cyklu Lectio Divina w sobotę 21 maja o godz. 
19.00 w dzwonnicy.

2. Nabożeństwo majowe zostanie odprawione 
o godz. 17.00. Przypominamy, że w dni 
powszednie nabożeństwo majowe odpra-
wiane jest po Mszy św. o godz. 17.00. Po 
nabożeństwie modlić się będziemy za 
zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych. Zachęcamy również do modlitwy 
i śpiewu Litanii Loretańskiej przy krzyżach 
i kapliczkach.

Aleksander Jerzy Grym, kawaler
z parafii tutejszej
i Katarzyna Ewa Baumgart, panna
z parafii pw. św. Zofii Barat w Warszawie
– zapowiedź II.

W bieżącym tygodniu przypadają następu-
jące uroczystości liturgiczne:
– w poniedziałek, 16 maja, uroczystość 

św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika;

Uroczystość Bożego Ciała przypada 
w czwartek, 26 maja. Procesja do czterech 
ołtarzy wyruszy z naszego kościoła po Mszy 
św. o godz. 10.00. Procesja przejdzie ulicami: 
St. Kostki Potockiego, Wiertniczą, Przyczół-
kową, a następnie wejdziemy w ulicę prowa-
dzącą do Pałacu i z powrotem do kościoła. 
Zapraszamy mieszkańców naszej parafii 
i poszczególne wspólnoty parafialne do przy-
gotowania ołtarzy.

– w czwartek, 19 maja, święto Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

W przyszłą niedzielę, 22 maja, w naszej 
parafii gościć będziemy abp Paula Youssefa 
Matara, biskupa z Bejrutu, który na Mszy św. 
o godz. 10.00 wygłosi kazanie, a o godz. 
13.00 odprawi Mszę św. i powie kazanie.

6.

Na Mszy św. o godz. 11.00 i 13.00 kolejne 
grupy dzieci z naszej parafii i ze szkół 
prywatnych przystąpią do Pierwszej Komunii 
Świętej.
W najbliższą środę, 18 maja, o godz. 18.00 
zostanie odprawiona Msza św. i nabożeń-
stwo majowe przy krzyżu naprzeciw Drogi 
Pałacowej.

„Maryja, ma mistrzyni, która mnie poucza 
zawsze, jak żyć dla Boga. 
Rozpromienia się duch mój w Twojej cichości 
i pokorze, o Maryjo.”

(Dzienniczek, 620)

4.

5.

Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na organizację i przeprowadzenie 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

8.

Módlmy się w intencji 
księdza Proboszcza i księży 
pracujących w naszej parafii.

od 8.05 
do 12.06.2016 r.

10.

12.

11.

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

● kalendarze ● świece ●
● zestawy kolędowe ●
● różańce ● medaliki ●

i inne dewocjonalia.

Lectio 
Divina

Spotkanie

21 maja 2016 r. 
o godz. 19.00

odbędzie się 
w dzwonnicy (wieży) 

w sobotę
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