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Chrześcijaństwo krzyżem się mierzy...
ks. Jacek Nowak

14 września przypada święto Podwyższenia
Krzyża Świętego. U źródeł tego święta leży fakt
odnalezienia przez cesarzową św. Helenę drzewa
krzyża Chrystusowego w 320 r. i odzyskanie relikwii
Krzyża od Persów przez cesarza Herakliusza w 628 r.
Dla świata starożytnego krzyż był zawsze znakiem
najstraszniejszej i najbardziej hańbiącej śmierci.

Dla chrześcijan stał się znakiem bezgranicznej miłości.
Chrystus przyjął krzyż, aby wszystkie krzyże
człowieka ocalić od bezsensu, pozwolił się przybić do
krzyża, aby dzięki tej ofierze człowiek osiągnął życie
wieczne: „A gdy będę podwyższony na krzyżu,

pociągnę wszystkich do siebie”. Nie ma innej drogi do
Chrystusa, jak tylko przez krzyż!

Od tamtej chwili, kiedy na Golgocie spełniła się ofiara
krzyżowa na drogę każdego człowieka pada albo
światło, albo cień krzyża. Odtąd nikt nie może przejść
obok krzyża Jezusowego nie opowiedziawszy się po
Jego stronie lub przeciw Niemu. Nikt nie przemknie
niezauważony: krzyż na drodze człowieka stoi jak
wielki znak zapytania. Nauka, jaka płynie z krzyża,
wciąż jeszcze jest dla wielu głupstwem lub

zgorszeniem i jakże bardzo trzeba, by chrześcijanin
zapragnął być świadkiem Ukrzyżowanego! Nie ma
Chrystusa bez krzyża i Jego uczeń nie może liczyć na
ulgi, wymówienie się, uniknięcie krzyża. Kto nie jest
zdolny do tego, nie uniknie prawdy zawartej w innym
powiedzeniu Pana: „Kto nie bierze swego krzyża,

a idzie za Mną - nie jest Mnie godzien”.

Trzeba codziennie odnawiać naszą wierność Jezusowi
Ukrzyżowanemu! Trzeba na nowo - sobie i czło-
wiekowi „obok” - przypomnieć słowa Ojca Świętego,
który w Zakopanem w 1997 r. apelował do Polaków:
„�ie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień

podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa.

Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było

obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy

rodzinnym. [. . . ] �iech [krzyż] przypomina o naszej

chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości,

o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze

korzenie. �iech przypomina nam o miłości Boga do

człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy

wyraz”.

„„ ��iikktt zz nnaass nniiee żżyyjjee ddllaa ssiieebbiiee ii nniikktt nniiee uummiieerraa ddllaa ssiieebbiiee.. ”” ((RRzz 1144,, 77))

Czytania z niedzieli
- Syr 2, 30–28,7,
- Ps 103, 1–4.9–12,
- Rz 14, 7–9,
- J 13, 34,
- Mt 18, 21–35.
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W dniach 9-11 września w Dąbrowie Górniczej
odbędzie się III
Memoriał Agaty
Mróz –
Olszewskiej ,
wydarzenie
łączące sport i
kulturę z wielką
ofiarnością.
Memoriał ma na
celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej
krwiodawstwa oraz transplantacji i przeszczepu szpiku
kostnego. Przywołując pamięć patronki Memoriału,
której wola walki i pragnienie życia poruszyło
wszystkich, pragniemy oddać hołd dla jej wyjątkowej
postawy. Dzięki Agacie Mróz - Olszewskiej
dostrzegamy bowiem istotę najpiękniejszych
humanitarnych gestów - sens oddawania krwi i szpiku
kostnego, by ratować ludzkie, jakże kruche życie.
Postawa patronki Memoriału dowodzi, iż prawdziwy
sukces odnosimy wtedy, gdy dajemy część siebie
innym. Poprzez rozpowszechnianie idei: „Podaruj
innym cząsteczkę siebie”, wierzymy, iż tegoroczna
odsłona przedsięwzięcia skłoni do jeszcze głębszej
refleksj i nad wartością pomagania drugiemu
człowiekowi. Memoriał ma za zadanie przypominać
nam jak ważny i cenny jest każdy dzień życia.
Corocznie w Memoriale uczestniczą tysiące ludzi
dobrego serca, w tym przedstawiciele świata sportu,
kultury, medycyny, nauki, gospodarki, władz
państwowych i samorządowych. Ze względu na
dotychczasowe duże zainteresowanie mediów,
przedsiębiorstw oraz różnych środowisk, a także
pozytywny odbiór społeczny Memoriału,
zdecydowaliśmy się nadać przedsięwzięciu charakter
cykliczny, na trwałe wpisując go w upowszechnianie
społecznie ważnych akcji. Bez wątpienia do sukcesu,
jaki odniosły poprzednie edycje Memoriału, przyczynił
się Patronat Honorowy Pań Prezydentowych, w tym
roku Memoriałowi patronują: Anna Komorowska,
Jolanta Kwaśniewska i Danuta Wałęsa.
Wzorem poprzednich edycji, w czasie Memoriału
odbędą się występy sportowców, artystów, konferencje
medyczne i sportowe, pokazy ratownictwa, malarstwa
emocjonalnego dzieci i młodzieży oraz prezentacje
fundacji charytatywnych z całego kraju. W latach
ubiegłych miały miejsce występy gwiazd polskiej
estrady, byli to: Mezo, Kasia Wilk, Ewelina Flinta, PIN
oraz Feel. Tegoroczna edycja Memoriału będzie równie

barwna, o organizację występów artystycznych zadbają
między innymi pracownicy Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”, związani z Memoriałem od jego I edycji.
Artyści swoimi koncertami podkreślają istotę
upowszechniania akcji, propagujących ofiarność,
często decydującą o ludzkim życiu.
Również sportowcy zaangażowani w przedsięwzięcie,
poprzez uczestnictwo w Memoriale, wspierają
statutowe cele Fundacji „Kropli Życia” im. Agaty
Mróz-Olszewskiej , którymi są, między innymi,
promocja ratowania życia osób cierpiących na
nowotwory krwi i choroby pokrewne, a także niesienie
pomocy potrzebującym. W tym roku odbędą się
rozgrywki europejskiej czołówki w piłce siatkowej
kobiet: Chorwacji, Słowacji, Rosji – aktualnych
Mistrzyń Świata oraz naszej drużyny narodowej .
Ponadto, tradycyjnie przez trzy dni będzie prowadzona
akcja honorowego krwiodawstwa oraz rejestracja
potencjalnych dawców szpiku kostnego, organizowana
przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Katowicach. Natomiast
najofiarniejsi zostaną nagrodzeni medalami i
statuetkami „Kropli Życia”.
W tym roku statuetkę "Kropli Życia" dostanie wielki
przyjaciel Polany Jan Statuch zwany u nas Jankiem
Serce twórca i realizator programu „Tak dla
Transplantacji” przy Fundacji Śląskiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu.
Otrzyma ją: - za poświęcenie i bezgraniczną aktywność
w działaniach związanych z promocją transplantologii
narządów poprzez program „Tak dla transplantacji”.
W dwóch poprzednich edycjach statuetkę otrzymali
min.: Anna Dymna, Jurek Owsiak, Janina Ochojska,
Krystyna Bochenek na ręce córki Małgorzaty.
Jankowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów oraz niegasnącego zapału i energii do
dalszych działań na rzecz innych ludzi.

Karolina Smoleńska

http://www.memorialagaty. pl/



Wśród Nas nr 37/2011 http://www.polana.9com.pl 3

SSyymmppoozzjj uumm nnaa JJaassnneejj GGóórrzzee

W dniach 29.06 – 01 .07.2011 nasza delegacja
parafialna, w składzie Anna Rzeszowska, Lena
Wiercińska i Stanisław Myśliński, wzięła udział w
ogólnopolskim sympozjum „Najświętsze Serce Jezusa i
serce chrześcijanina” zorganizowanego przez
Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca
Jezusa. Braliśmy udział zarówno w samym sympozjum
jak i Mszach Świętych, adoracji i Apelach
Jasnogórskich w kaplicy cudownego obrazu Matki
Bożej . Sympozjum zakończyło się przyjęciem
przesłania:

„Serce Chrystusa przebite na krzyżu włócznią
żołnierza jest nieustannie otwarte dla ludzi. Wystarczy
tylko odpowiedzieć miłością na Jego miłość i
wiernością na Jego wierność. Z Bożego Serca, tego
<<źródła życia i świętości>>, czerpiemy nieprzerwanie
siłę do budowania w nas samych i w świecie
cywilizacji prawdy i miłości”. Tymi słowami,
skierowanymi 22 czerwca 2000 roku do kard.
Franciszka Macharskiego z okazji ogólnopolskich
uroczystości ku czci Najświętszego Serca Jezusa w
Krakowie, błogosławiony Jan Paweł II zachęcał do
rozwijania kultu „Serca serc”. Wypowiedź ta stanowi
niejako streszczenie całego nauczania kościelnego na
temat tego kultu i jego znaczenia we współczesnym
świecie, a zarazem potwierdza jego żywotność i
aktualność. Takie same racje i zachęty znajdujemy w
nauczaniu Benedykta XVI, który 26 czerwca 2006 roku
mówił między innymi: „Autentyczny kult
Najświętszego Serca zachowuje całą swoją ważność i
przyciąga szczególnie dusze, które tam znajdują
niewyczerpane źródło, z którego wypływa woda Życia,
zdolna nawodnić pustkowia duszy i pozwalająca
rozkwitnąć na nowo nadziei”.

W kulcie Najświętszego Serca Jezusa ukazuje
się wiernym osoba Boskiego Zbawiciela i Jego dzieło
miłości, która, czerpiąc z Serca Trójcy
Przenajświętszej , przez krzyż zwraca się do każdego
człowieka. Ta zbawcza miłość staje się dostępna
człowiekowi w tajemnicy Kościoła, którego bijącym
centrum jest Najświętsza Eucharystia, a którą wierni
przyjmują z wiatą, nadzieją i miłością, by móc
prowadzić nowe życie i przynosić owoce czynów
odnawiających oblicze ziemi. Maryja, Matka
Zbawiciela, ukazuje wiernym, że „przymierze serca” z
Jezusem Chrystusem jest formą pełnego życia
chrześcijańskiego, oraz wstawia się, by słowo Boże
było skutecznie wprowadzane w codzienne życie,
czego potwierdzeniem są święci uformowani w

„szkole” Najświętszego Serca. W tej szkole formujemy
się i dojrzewamy duchowo, naśladując cnoty Jezusa,
wspierani zanoszoną do Niego modlitwą: „Uczyń serca
nasze według Serca Twego”. Wobec tajemnicy
grzechu, który wciąż nas boleśnie doświadcza,
pamiętamy natomiast o „obowiązku godnego
wynagrodzenia”, wyrażającego się w uczynkach
pokutnych (post, jałmużna, modlitwa) oraz Komunii
Świętej .

W naszym świecie, w którym kwestionuje się
wiarę i wartości chrześcijańskie, ma głęboki sens
zaangażowanie chrześcijańskie, opierające się na
prawdzie i miłości. Doświadczenie potwierdza, że
wszędzie tam, gdzie występuje deficyt tych dwóch
podstawowych rzeczywistości boskich i ludzkich,
upada życie społeczne, kulturowe, ekonomiczne,
polityczne, a tym samym staje pod znakiem zapytania
przyszłość ludzkiej cywilizacji, które jest darem
Bożym powierzonym człowiekowi i powszechnym
dobrem. Dlatego program społeczny ostatnich papieży,
zobowiązujący chrześcijan do budowania cywilizacji
prawdy i miłości, domaga się poważnego
potraktowania i rzeczywistego podjęcia. Jest bardzo
wymowne, że papieże wskazują na kult Najświętszego
Serca Jezusa jako „konstytucję” tej oczekiwanej i
tworzonej cywilizacji, a zarazem na drogę prowadzącą
do rzeczywistego królowania Jezusa Chrystusa w sercu
człowieka i w całym świecie. Kwestia ta domaga się
wyraźniejszego dostrzeżenia, uzasadnienia i podjęcia
w życiu Kościoła, który powinien wykorzystywać w
tym celu zarówno tradycyjne formy kultu
Najświętszego Serca Jezusa, jak i wprowadzać nowe,
których wartość i siłę oddziaływania potwierdza
doświadczenie kościelne. Do tych nowych form
zaliczyć należy między innymi Intronizację
Najświętszego Serca Jezusa podejmowaną w wymiarze
indywidualnym i społecznym, a propagowaną przez
Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Jezusa
działające w licznych parafiach w Polsce.

Mają na względzie wagę kultu Najświętszego
Serca Jezusa dl całego Kościoła i poszczególnych
wierzących oraz bio-
rąc pod uwagę jego
szerokie odniesienie
indywidualne, społe-
czne i cywilizacyjne,
uczestnicząc na Jasnej
Górze w ogólno-
polskim sympozjum
Wspólnot dla Intro-
nizacji NSJ, Króla
królów i Pana panów
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pt. „Najświętsze Serce Jezusa i serce chrześcijanina”,
apelujemy o zaangażowanie wszystkich wiernych w
rozwój tego kultu, by Serce Boże było „natchnieniem i
światłem dla ludzkości wchodzącej w trzecie
tysiąclecie” (bł. Jan Paweł II). Zachęcamy teologów do
odważnego i twórczego uzasadniania kultu Serca
Jezusa, by zawarte w nim treści i możliwości
oddziaływania były głębiej rozumiane. W komunii
prawdy, miłości i życia prosimy Pasterzy Kościoła w
Polsce o szerokie i wszechstronne wsparcie tych
inicjatyw i sprawdzonych form kultu Serca
Zbawiciela, które skutecznie przyczyniają się do
postulowanej z wielu stron odnowy życia kościelnego
oraz utrwalenia osiągnięć kulturowych i

cywilizacyjnych, zbudowanych na fundamencie
prawdy i miłości. Przypominamy również, że w 2015
roku przypada 250. rocznica ogłoszenia święta
Najświętszego Serca Jezusa (1765 rok), w którego
ustanowieniu bardzo ważną rolę odegrał memoriał
biskupów polskich przesłanych do papieża Klemensa
XIII. Tak ważna rocznica powinna zostać odpowiednio
przygotowana i przeżyta, przyczyniając się do
pogłębienia i ożywienia kultu Serca Zbawiciela w
Kościele.

Stanisław Myśliński

RReekkoolleekkccjj ee ddllaa aanniimmaattoorróóww WWssppóóllnnoott ddllaa
IInnttrroonniizzaaccjj ii NNSSPPJJ

W rekolekcjach w Brzegach pod Tatrami
w terminie od 28.08 do 02.09 również byli
przedstawiciele naszej wspólnoty w osobach Kuby
Stępniewskiego i Stanisława Myślińskiego.
W przepięknej scenerii górskiej i wspaniałej pogodzie
słuchaliśmy konferencji o. Jana Mikruta i Ewy
Nosiadek, uczestniczyliśmy w codziennych Mszach
Świętych, modliliśmy się modlitwą brewiarzową,
różańcem, koronką do Bożego Miłosierdzia
i adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Mogliśmy
również podziwiać dzieła Boże w majestacie
tatrzańskich szczytów i dolin, gdzie wraz z Kubą
odbyliśmy dwie dość forsowne wyprawy (na Polski
Grzebień doliną Białej Wody i w Tatry Bielskie). Kuba
sprostał zarówno trudom rekolekcji jak i wspinaczki,
z czego jestem bardzo szczęśliwy (przeżył! ).

W czasie rekolekcji zajmowaliśmy się analizą
i rozważaniem obietnic Pana Jezusa uczynionymi św.
Małgorzacie Marii Alacoque:

Tym, którzy czcić będą moje Serce Najświętsze:
1 . Dam wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3 . Będę ich pocieszał we wszystkich ich utrapieniach.
4. Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie
przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich
przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w moim Sercu źródło nieskoń-
czonego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do doskonałości.

9. Błogosławić będę domy, w których wizerunek Serca
mego będzie czczony.
10. Kapłanom dam dar kruszenia serc najbardziej
zatwardziałych.
11 . Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały,
będą miały imię swoje zapisane w moim Sercu i na
zawsze w nim pozostaną.
1 2. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca
mojego, że wszechmocna miłość moja, udzieli się tym
wszystkim, którzy przyjmą Komunię św. w pierwsze
piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty, iż
nie umrą w niełasce mojej ani bez sakramentów
świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką
w ostatniej godzinie ich życia.
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Przygotowanie do uczczenia Święta Chrystusa
Króla są podejmowane w parafiach 24 godzinne
adoracje Najświętszego Sakramentu. W tym roku już
trzynasty raz Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego
Serca Pana Jezusa Króla Królów i Pana Panów
podejmują w swoich parafiach ten radosny trud, aby
modlić się wspólnie z całą Polską i upraszać łaski dla
siebie i swojej parafii oraz wynagradzać Bożemu Sercu
za nasze grzechy. Nowenna rozpoczyna się w wigilię
Święta Podwyższenia Krzyża Świętego 13.09. i trwa do
20.11 .11 r. tj . do Święta Chrystusa Króla.

Całodobowe czuwanie rozpoczyna się każdego
kolejnego dnia nowenny o godzinie 18.00 Mszą
Świętą, aby do godziny 18.00 następnego dnia
wszystkie chętne grupy modlitewne w parafii a także
całe rodziny mogły w niej uczestniczyć.

Modlimy się w następujących intencjach:
- Wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa
i Niepokalanemu Sercu Maryi,
- Wynagradzającej za znieważanie Krzyża Świętego,
Biblii i wszystkie inne bluźnierstwa,
- O intronizację Serca Jezusa w rodzinach, parafiach
i miastach,
- Za Polskę Ojczyznę naszą i rządzących oraz za
Europę wierną Chrystusowi,
- O Beatyfikację Sługi Bożej Rozalii Celak i cud za jej
wstawiennictwem,
- Za Radio Maryja, TV Trwam i Nasz Dziennik,

- O rozwój dzieła Intronizacji NSPJ i Wspólnot w
Polsce i na świecie.

Od lat nasza parafia bierze udział w tym dziele.
W tym roku Adoracja odbędzie się u nas z 23 na 24
września według podanego harmonogramu.
Pamiętajmy, że modlitwa adoracyjna, podczas której
możemy składać również swoje intencje osobiste, ma
wielką moc. Nie zmarnujmy tej szansy i gorliwie
włączmy się w to dzieło.

Zapraszam również na całonocne czuwanie
modlitewne Wspólnot dla Intronizacji NSPJ ze
wszystkich diecezji na Świętym Krzyżu. Rozpocznie
się ono o godzinie 21 .00 Apelem Jasnogórskim. W
czuwaniu tym uczestniczył będzie, m.inn. ks. Biskup
Edward Frankowski. Wyjazd z Polany organizuje
Stanisław Myśliński (tel. 501 -696-325).

Serdecznie zapraszam członków Wspólnoty dla
Intronizacji NSPJ, Koła Przyjaciół Radia Maryja i Kół
Różańcowych oraz wszystkich chętnych na spotkanie
w niedzielę o godz. 1 7.00 na plebanii, gdzie
podejmiemy refleksję i działania wobec zagrożeń
wiszących nad naszą Ojczyzną.

Stanisław Myśliński

��aauucczz ssiięę ddzziiwwiićć

Naucz się dziwić w kościele,
że Hostia Najświętsza tak mała,
że w dłonie by ją schowała
najniższa dziewczynka w bieli,

a rzesza przed nią upada,
rozpłacze się, spowiada-

że chłopcy z językami czarnymi od jagód-
na złość babciom wlatują półnago-
w kościoła drzwiach uchylonych
milkną jak gawrony,
bo ich kościół zadziwia powagą

I pomyśl- jakie to dziwne,
że Bóg miał lata dziecinne,
matkę, osiołka, Betlejem

Tyle tajemnic, dogmatów,
Judaszów, męczennic, kwiatów
i nowe wciąż nawrócenia

Że można nie mówiąc pacierzy
po prostu w Niego uwierzyć
z tego wielkiego zdziwienia

ks. Jan Twardowski



1.W dzisiejszą niedzielę, 11 września, przypada rocznicą tragicznych zamachów w Nowym
Jorku. Dokładnie dziesięć lat temu z powodu nienawiści, chęci zemsty i odwetu zginęło tylu
niewinnych ludzi. A Chrystus nieustannie poucza nas: „Błogosławieni ubodzy w duchu…,
błogosławieni cisi…, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości…, błogosławieni
miłosierni…, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój…”. Ale taki może być tylko ten, kto
naprawdę żyje w wielkiej przyjaźni z Bogiem, kto idzie drogą wiary, nadziei i miłości. Zatem
módlmy się dzisiaj także o to, aby Chrystus, którego na krzyż zawiodła miłość do każdego
człowieka, przyciągnął do siebie jak największe rzesze ludzi. Prośmy o prawdziwy Boży pokój
w naszych rodzinach, w naszej wspólnocie parafialnej , w naszej ojczyźnie i na całym świecie.

2.W środę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym
chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było
zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei.
Pamiętajmy też, że Chrystusowym Krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich
kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus ponawia swoją Paschalną
Ofiarę „za życie świata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie
w Europie, zwłaszcza Zachodniej , wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku
i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża.

3.W tym tygodniu, w czwartek, 1 5 września, jeszcze jedno maryjne wspomnienie liturgiczne –
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej . Matka Boża od chwili poczęcia aż po Krzyż na Kalwarii
jest dla nas wzorem trwania przy Chrystusie, naszym Zbawicielu, nawet poprzez tak bolesne
tajemnice. Uczmy się od Niej wiary, nawet wtedy gdy dotyka nas potęga zła.

4. Aw sobotę, 1 7 września, w rocznicę napaści Związku radzieckiego na Polskę w 1939 roku,
w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.

5.W tym roku Adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie się u nas z 23 na 24 września
według podanego harmonogramu. Pamiętajmy, że modlitwa adoracyjna, podczas której
możemy składać również swoje intencje osobiste, ma wielką moc. Nie zmarnujmy tej szansy
i gorliwie włączmy się w to dzieło.

6. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Matuszczak Beacie i Mikrut
Józefie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Smoleńską Karolinę i Przybylską Danutę.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
XXIV �IEDZIELA ZWYKŁA

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą
Edyta Daniłów, Edyta Torbińska.

Solenizantki zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 8:00
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