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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 52, 7–10

O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwia-
stuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, 
zwiastuje szczęście, który obwieszcza zba-
wienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął 
królować. Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, 
razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na 
własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmij-
cie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Je-
ruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Je-
ruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na 
oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce 
ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 98, 1–6

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił 
swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i wierność swoją
dla domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, 
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy. 
Przy trąbach i przy dźwięku rogu,
na oczach Pana i Króla się radujcie.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 1, 1–6

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał 
niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych 
ostatecznych dniach przemówił do nas przez 
Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich 
rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. 
Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały 
i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko 
słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszcze-
nia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu 
na wysokościach. On o tyle stał się wyższym 
od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich 
imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział 
kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię 
dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On 
będzie Mi Synem. Skoro zaś znowu wprowa-
dzi Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu 
oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, 

oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstą-
piła dzisiaj na ziemię.

EWANGELIA 
J 1, 1–18

Na początku było Słowo, a Słowo było 
u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na 
początku u Boga. Wszystko przez Nie się 
stało, a bez Niego nic się nie stało, co się 
stało. W Nim było życie, a życie było świa-
tłością ludzi, a światłość w ciemności świeci 
i ciemność jej nie ogarnęła. 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga 
Jan mu było na imię. Przyszedł on na świa-
dectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by 
wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on 
światłością, lecz /posłanym/, aby zaświad-
czyć o Światłości. Była Światłość prawdzi-
wa, która oświeca każdego człowieka, gdy 
na świat przychodzi. 

Na świecie było /Słowo/, a świat stał się 
przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło 
do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, 
którzy wierzą w imię Jego którzy ani z krwi, 
ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga 
się narodzili. A Słowo stało się ciałem i za-
mieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzy-
muje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła 
w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: 
Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie 
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. 
Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - ła-
skę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało 
nadane przez Mojżesza, łaska i prawda 
przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt 
nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, 
który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

    Słowa Prologu Ewangelii według 
św. Jana, dla czytających je z wiarą, 
poruszają swoją głębią. Nie trzeba 
wiedzy egzegetycznej, filozoficznej 
czy teologicznej aby tego doświad-
czyć. Przekazany w nich obraz 
historii zbawienia, od stworzenia, po 
wypełnienie wszystkich proroctw 
w Słowie, które stało się Ciałem, 
zachwyca swą prostotą i perfekcjo-
nizmem przekazu. Znajdujemy w nich 
prawdę o stworzeniu wszechświata 
i o odrodzeniu wszystkiego stwo-
rzenia. Prawdę o Ojcu i Synu i ich 
wzajemnych relacjach oraz o naszym 
przeznaczeniu do życia w chwale 
Wszechmogącego, jako jego dzieci.

  Możemy stwierdzić, że Prolog 
wskazuje nam na to wszystko, co 
znajdziemy w Ewangelii Janowej, 
aby podczas jej lektury i refleksji nad 
nią nie umknęła nam prawda o Bogu 
i nas samych. Abyśmy pamiętali, jaką 
godnością zostaliśmy obdarowani 
i do czego zostaliśmy przeznaczeni. 

 Dzień Bożego Narodzenia 
przypomina nam prawdę o bezgrani-
cznej miłości Boga, który dał swojego 
Syna, abyśmy wszyscy mieli w Nim 
życie. To życie, które nigdy się nie 
skończy.

K O M  E  N  T  A          R Z

ks. dr Waldemar R. Macko
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OJCOWIE 
PUSTYNI
NA BOŻE NARODZENIE 

Ojcowie pustyni to chyba jedni z najbardziej niesłusznie zapomnianych chrześcijan w 
historii. Często też zapominamy, że przecież jesteśmy wyznawcami religii Wschodu, 
powstałej na bazie judaizmu, który przez wiele stuleci kształtował się na terenie właśnie 
Bliskiego Wschodu. Gdy, zgodnie z legendą, św. Marek dotarł do Egiptu i zaszczepił wiarę 
w Chrystusa. To właśnie ten obszar stał się kolebką pierwszych chrześcijan i to właśnie 
Egipcjanie tworzyli ten pierwszy pierwotny kościół i wspólnotę, w której razem żyli zarówno 
świeccy, dla których wiara i Bóg była czymś naturalnym, jak i pustelnicy, którzy poświęcali 
całe swoje życie Bogu. 

  „Tradycyjnie Egipcjan (zwłaszcza od 
przełomu III/IV w.) nazywano Koptami. 
Termin «Kopt» powstał jako arabska ada-
ptacja słowa greckiego Aigytpios w formie 
Qubt, Qibt, (podróżnicy europejscy czasów 
nowożytnych przyjęli dla łaciny wariant 
Cophti, Cophti tae, później Copti). Począt-
kowo Koptami nazywano wszystkich miesz-
szkańców Egiptu, w odróżnieniu od Arabów, 
niezależnie od wyznawanej religii. W śred-
niowieczu pojęcie uległo zacieśnieniu do 
grupy tych, którzy nie ulegli islamizacji” 
(E. Wipszycka „Drugi dar Nilu czyli o mni-
chach i klasztorach w późnoantycznym 
Egipcie”; TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów; 
Kraków 2014). 
   Słowa Pisma Świętego zawsze były 
ważne. Dosłowne traktowanie wypowiedzi 
Chrystusa często prowadziło jednak do 
poważnych herezji, które potępiały sobory 
powszechne. Ascetów syryjskich Kościół 
potępił z powodu praktyk zagrażających 
życiu – mnisi po cichu ich podziwiali. Gdy 
już nie było apostołów i Kościół stawał się 
coraz większy, powstawały nowe drogi 
ewangeliczne. „Duch wyprowadził Jezusa 
na pustynię, aby  był  kuszony  przez  diabła” 
(Mt 4, 1-11) – te słowa były jednymi z tych, 
które zachęciły wiernych do opuszczenia 
świata. Do ucieczki. Ale ucieczki nie „od”, 
ale „do”. Anachoreci uciekali do Boga. 
Wybierali ścieżkę samotności i ciszy i nie-
ustannego trwania przed Bogiem, aby wal-
czyć ze swoimi namiętnościami, słaboś-
ciami poprzez posty i nieustanną modlitwę, 
inspirując się słowami św. Pawła z listu do 
Tesaloniczan „nieustannie się módlcie” 
(1 Tes 5, 17), czy słowami psalmów: „Chcę 
błogosławić Pana w każdym czasie, na 
ustach moich zawsze Jego chwała” (Ps. 34, 
2), czy w księdze proroka Joela: „Każdy 
bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego 
zbawiony będzie” (Jl 2, 32).

 Tak jak nie mamy żadnych przekazów 
o mnichach przez mniej więcej trzy pierw-
sze wieki chrześcijaństwa, tak nagle, gdy 
pojawia się wzmianka o pierwszym mni-
chu, okazuje się, że są wszędzie i wszyscy 
ich podziwiają, biorą z nich przykład, a oni 
sami często są wykładnią postępowania 
moralnego i wskazują drogę do zbawienia. 
Służą swoją mądrością i doświadczeniem 
du  

duchowym. W tej ciszy pustelnicy odkry-
wali siłę modlitwy, która jest bezpośrednim 
kontaktem z Bogiem. Aby nie zrywać więzi 
poświęcali na modlitwę coraz więcej czasu. 

  Duchowość maryjna była dość obca 
ojcom pustyni. W pierwszych wiekach 
wciąż jeszcze pulsowała wiara apostołów, 
czyli żywa wiara wynikająca z osobistego 
i cielesnego doświadczenia Odkupiciela 
chodzącego po ziemi i właśnie przez to 
koncentrowali się oni tylko na osobistej 
relacji z Bogiem. Dopiero w 431 roku na 
soborze w Efezie ustalono, że Maryja 
słusznie jest nazywana Matką Boga. 
Jednak mimo że ojcowie nie mówili wiele 
o Maryi, to można z ich ogólnych wskazań
odnieść je do postaci Matki Chrystusa. 

   Abba Longin mówił do abba Akakiosa: 
„Kobieta poznaje, że poczęła, kiedy prze-
staje krwawić. Podobnie dusza poznaje, że 
przyjęła Ducha Świętego, kiedy przestają 
z niej płynąć namiętności. Póki ktoś jednak 
w nich tkwi, jak może się przechwalać, że 
jest od nich wolny? Daj krew, weź Ducha”.

  Ten apoftegmat mówi o tym, że tylko 
dusza czysta od namiętności może doś-
wiadczyć Ducha Świętego i w pełni go 
przyjąć. Maryja jako jedyna osoba na ziemi 
była w pełni czysta i mogła właśnie dzięki 
tej czystości przyjąć Ducha Świętego w 
pełni, dzięki czemu była w stanie powie-
dzieć „niech mi się stanie według Twego 
słowa”. W języku polskim „słowo” jest pod-
stawowym elementem dzięki, któremu się 
porozumiewamy i opisujemy rzeczywistość 
oraz rzeczy abstrakcyjne. Hebrajskie dabar 
oznacza natomiast poza rzeczywistością 
„czyn”, „fakt”, „wydarzenie”. Słowa Boga do 
Maryi są zatem już czynem i faktem. Można 
powiedzieć, że Maryja odpowiedziała „niech 
mi się stanie według Twego czynu”, bo 
Ona jako czysta od wszelkich namiętności 
potrafiła przyjąć Ducha w pełni i to nie tylko 
słowem. Maryja rzadko się wypowiada 
w Ewangeliach – w większości przypadków 
to Bóg mówi do Niej, a Ona słucha. Jednak 
wszystko, co przyjmuje od Ducha Świętego, 
od razu przekłada na swoje życie, na czyn. 
W pełni realizuje wolę Bożą i przez tę 
pełną gotowość i absolutną otwartość na 
Boga staje się zdolna i wybrana do naro-
dzenia Jezusa. „Bądź pozdrowiona łaski 
pełna, Pan z Tobą” (Łk 1,28) tak się zwraca 
Anioł do młodej Miriam. Po grecku jest 
użyte wyrażenie chaire kecharitomene, co 
można tłumaczyć na jako „raduj się, cała 
zanurzona w łasce”. W greckim kecharitomene 
można dopatrzeć się obrazu poczęcia 
w łonie matki. Jak dziecko zanurzone jest 
w łonie matki, tak Maryja jest zanurzona 
i ogarnięta ze wszystkich stron łaską. Jest 
dla nas wzorem i prawdziwą przewodni-
czką wiary i kontemplacji narodzin Pana 
w tym czasie Bożego Narodzenia.
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zadanie:   Rozwiąż test. Litery przy poprawnych odpowiedziach
utworzą rozwiązanie.
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  Cała jej postać jest spowita milczeniem 
i pokorą, a zarazem jest pełna miłości i troski, 
właśnie ufności, o której mówił abba Eupre-
piusz. Dalej powiedział „Gdybyś się zniechę-
cił, to znaczy to, że nie wierzysz”. Ewangelie 
pokazują nam, że nie ma takiego momentu w 
życiu Matki Chrystusa. Ufa do końca i nie ma 
momentu zwątpienia. Obyśmy uczyli się od 
Maryi tego przyjęcia małego Chrystusa, który 
jest naszym Zbawicielem nawet w najcięż-
szych sytuacjach. Czy w dostatku, czy w ubó-
stwie. W radości czy smutku zawsze pamię-
tajmy o pełnej pokory, milczenia i miłości 
Maryi i uczmy się od niej, abyśmy naśladując 
jej życie, tak jak Ona szli zawsze za Jezusem 
od żłóbka, aż na Kalwarię i żebyśmy mogli 
powiedzieć za św. Pawłem: „Wszystko mogę 
w tym, który mnie umacnia”. Jeżeli bowiem 
przyjmiemy Jezusa w tej najprostszej postaci 
dziecka, to będziemy mogli wszystko: cier-
pieć i znosić dostatek; płakać i śmiać się; żyć 
w dostatku i ubóstwie. Wszystko będziemy 
znosić i czynić na wyłączną chwałę Bożą. 

Naszym Drogim 
Czytelnikom 

życzymy, aby okres świąt 
Bożego Narodzenia 

przyniósł łaskę 
i bliskość Pana, 

aby upłynął w rodzinnej 
atmosferze pełnej ciepła 

i spokoju.

   Powiedział abba Euprepiusz: „W prze-
konaniu, że Bóg jest wierny i potężny, ufaj 
Mu, a będziesz miał udział w Jego skar-
bach. Gdybyś się zniechęcił, to znaczy to, 
że nie wierzysz. Wszyscy zresztą wierzy-
my, że jest potężny i wszystko może; ale 
zastosuj tę wiarę także i do swoich spraw, 
żeby On i w tobie dokonał cudów”. Kto mo-
że się poszczycić takim u działem w skar-
bach Pana jak Maryja. To właśnie Ona 
zaufała w pełni i oddała się całkowicie. Po 
ludzku powiedzielibyśmy, że miała ciężkie 
i tragiczne życie. Zaczyna się bardzo pięk-
nie poprzez rozmowę z Aniołem, ale już 
niebawem musi uciekać z Józefem do 
Egiptu. Następnie po powrocie w milcze-
niu i w pokorze przyjmuje pełne ubóstwo 
podczas narodzin syna, o którym wie, że 
będzie wyjątkowy i niezwykły. Syn ją zo-
stawia, zbiera grupę ludzi chodzi i głosi 
wywrotowe nauki. Ona oczywiście jako 
matka towarzyszy swojemu synowi i w 
milczeniu wszystko przyjmuje i wszystkie 
wspomnienia chowa w swym sercu (Łk 2, 
51). Nagle staje się dramat – jej mądry 
syn, praktykujący i mocno wierzący Żyd, 
zostaje właśnie przez faryzeuszów wydany 
Piłatowi, aby ten skazał go na śmierć. 
Ogląda jak znęcają się nad jej niewinnym 
dzieckiem i w milczeniu i w pokorze znosi 
wszystko. Stoi pod krzyżem i w milczeniu 
przyjmuje testament Jezusa, trwa z apo-
stołami w wieczerniku. pod

Niech obecność 
Nowonarodzonego 

Chrystusa 
niesie wszystkim jedność 

i prawdziwe szczęście.
Aby tęsknota za Panem 

i uwielbienie dla 
Niepokalanej 

nigdy nie wygasły.

1. Jak nazywa się Msza św. odprawiana o pół-
nocy w uroczystość Narodzenia Pańskiego?

B  Pasterka
A  Gregorianka
P  Rezurekcja

2. Kiedy obchodzimy uroczystość Narodzenia 
Pańskiego?

H  31 grudnia
K  26 grudnia
Ó  5 grudnia

3. W drugi dzień świąt - 26 grudnia - obchodzimy
święto diakona i pierwszego męczennika. 
O kogo chodzi?

F  św. Mikołaja
G  św. Szczepana
R  św. Andrzeja

4. Co możemy oglądać w okresie Narodzenia
Pańskiego w kościołach?

S  żłóbki
U  groby Pańskie
D  wystawy obrazów

5. Kto był twórcą pierwszego żłóbka?
A  św. Jan, Apostoł i Ewangelista
I  św. Franciszek z Asyżu, zakonnik
F  św. Stanisław, biskup i męczennik

6. Jak inaczej nazywamy uroczystość
Objawienia Pańskiego?

D  Ofi arowanie Pańskie
Ę  Trzech Króli
T  Matki Bożej Gromnicznej

7. Jakie wydarzenie biblijne przypomina
uroczystość Objawienia Pańskiego?

A  Zesłanie Ducha Świętego
T  Wniebowstąpienie Pańskie
R  Pokłon Trzech Króli Dzieciątku Jezus

8. Kiedy obchodzimy święto Chrztu Pańskiego?
I  w ostatnią niedzielę grudnia
O  w niedzielę następującą po uroczystości

         Objawienia Pańskiego
K  w trzecią niedzielę stycznia

9. Jakie są imiona Trzech Króli?
S  Michał, Gabriel i Rafał
D  Kacper, Melchior i Baltazar
A  Kazimierz, Marcin i Bartłomiej

10.  Kiedy w sposób szczególny modlimy się
o pokój na świecie?

D  26 grudnia
I  2 lutego
Z  1 stycznia

11. Jak nazywa się teatralne przedstawienie 
biblijnych wydarzeń związanych z Bożym 
Narodzeniem?

M  pastorałka
N  pektorał
I  jasełka

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11



4  Nr 407

Jutro, Msze św. sprawowane będą o godz. 
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. Nie 
będzie Mszy św. o godz. 20.00.

2.

6.

Boże Narodzenie – 25 grudnia 2016 r.

5. 

Taca z drugiego dnia świąt przeznaczona 
będzie na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego.

3.

Tradycyjnie w naszym kościele, w ostatnim 
dniu roku, sprawowana jest Msza św. za 
zmarłych z naszej parafii, jak również wszy-
stkich pochowanych na naszym cmentarzu 
w ostatnim roku. W tym roku Mszę św. za 
naszych zmarłych sprawować będziemy 
w czwartek, 31 grudnia o godz. 18.00. 
Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii i kan-
celarii parafialnej.

W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:
– w poniedziałek, 26 grudnia, święto

św. Szczepana, pierwszego męczennika;

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

W niedzielę, 1 stycznia, Msze św. będą spra-
wowane o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 
18.00 i 20.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 
7.00.
W niedzielę, 1 stycznia, po Mszy św. o godz. 
18.00 Bractwo Adoracyjne działające przy 
naszej parafii zaprasza na wspólną adorację 
Pana Jezusa obecnego w Najświętszym 
Sakramencie  inaugurującą Nowy 2017 Rok. 
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

– we wtorek, 27 grudnia, święto
św. Jana, Apostoła i ewangelisty;

7. Zapraszamy na Jasełka z udziałem dzieci
naszej parafii, które odbędą się w Niedzielę
Chrztu Pańskiego 8 stycznia po Mszy św.
o godz. 11.30.

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
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K O M U N I K AT Y  D U S Z PA S T E R S K I E

1.

4. 

8. Serdecznie zapraszamy do naszej galerii,
gdzie można oglądać wystawę ikon.

9. 

Zawsze wtedy jest 
Boże Narodzenie

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do 
swojego brata i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby 
wysłuchać,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, 
które jak żelazna obręcz uciskają 
ludzi w ich samotności,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę 
nadziei „więźniom”, tym, którzy są 
przytłoczeni ciężarem fizycznego, 
moralnego i duchowego ubóstwa,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz 
w pokorze, jak bardzo znikome są 
twoje możliwości i jak wielka jest 
twoja słabość, 
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg 
pokochał innych przez ciebie,
Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.

Wiersz staroświecki

Pomódlmy się w Noc Betlejemską, 
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania, 
By wszystko się nam rozplątało, 
Węzły, konflikty, powikłania. 
Oby się wszystkie trudne sprawy 
Porozkręcały jak supełki, 
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki. 
Oby w nas paskudne jędze 
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły 
Jak na choince barwnej świeczki. 
Niech anioł podrze każdy dramat 
Aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek, 
Tak jak goryla niemądrego.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce, 
A Matka Boska – cichych, ufnych 
– Na zawsze wzięła w swoje ręce.

– w środę, 28 grudnia, święto
świętych młodzianków męczenników;

– w piątek, 30 grudnia, święto
Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

Opłatek
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Ks. Jan Twardowski

św. Matk Ta eresa Kalkz uty

C.K. Norwid
Kiedy dziecko się rodzi i na świat przychodzi 
Jest jak Bóg, co powietrzem nagle się zakrztusił 
I poczuł, że ma ciało, że w ciemnościach brodzi 
Że boi się człowiekiem być. I że być musi 
Wokół radość. Kolędy szeleszczące złotko 
Najbliżsi jak pasterze wpatrują się w Niego
I śmiech matki – bo dziecko przeciąga się słodko
              A ono się układa do krzyża swojego

Ernes Bryllt 

Ze względu na rozpoczynający się czas świąt 
Bożego Narodzenia, wizyta duszpasterska 
będzie kontynuowana od 2 stycznia 2017 r. 
Program wizyty duszpasterskiej został umie-
szczony na stronie internetowej naszej parafii. 
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