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Prof. Jacek Salij OP 
Mówienie o Ojczyźnie i o miłości Ojczyzny wielu Polaków dzisiaj drażni. Wynika to nie tylko ze współczesnej alergii na patos i gołosłowność. Socjologowie 
sygnalizują zatrważająco niską ocenę własnego narodu u wielu dzisiejszych Polaków, zwłaszcza u młodych. Kiedy wyjeżdżamy za granicę, wielu z nas 
wstydzi się tego, że jest Polakami.  
Żyjemy w czasach wielkiego kryzysu chyba wszystkich domów duchowych. Dotknął on nie tylko naszego przeżywania Ojczyzny, również takich domów 
duchowych jak rodzina i Kościół. (…) Podejrzliwość wobec wspólnoty oraz zajmowanie wobec niej postaw rewindykacyjnych i roszczeniowych, to 
nieuchronne konsekwencje źle rozumianego indywidualizmu. Zwolennik indywidualizmu traci zrozumienie dla dobra wspólnego. Człowiekowi zaczyna 
się wydawać, że wolno mu jak najmniej przejmować się wspólnotą i jej potrzebami. Miłość Ojczyzny wydaje mu się wtedy przesądem z czasów króla 
Ćwieczka. 
Jeśli krytykujemy indywidualizm za to, że przeciwstawia sobie wspólnotę jednostce, musimy się zarazem pilnować, żeby nie ulec błędowi kolektywizmu, 
czyli żeby nie próbować promować wspólnoty kosztem jej członków. Otóż jedynie personalizm uchroni nas przed Scyllą indywidualizmu i Charybdą 
kolektywizmu. Wbrew indywidualizmowi personalizm głosi, że wspólnota jest wcześniejsza od swoich członków, a ponieważ jej cementem może i 
powinna być miłość, najbardziej naturalną relacją między wspólnotą i poszczególnymi jej członkami jest wzajemna harmonia. (…) Innym źródłem 
współczesnego dystansowania się wobec samej nawet idei miłości Ojczyzny jest lęk przed nacjonalizmem. Różnego rodzaju nacjonalizmy zalały 
nowożytną Europę takimi oceanami zacietrzewienia i nienawiści, spowodowały taki bezmiar krzywd i przelały tak wiele niewinnej krwi, że mentalność 
współczesna boi się niekiedy samego nawet pojęcia "naród". (…) Odnotujmy jeszcze jedno zjawisko: współcześni Polacy, chyba jak nigdy przedtem, 
zaczynają przypisywać sobie wszystkie możliwe słabości i przywary, jakie znajdują się w nieżyczliwych stereotypach funkcjonujących na nasz temat w 
innych społeczeństwach. Wystarczy dowolnego dnia przeglądnąć internetowe komentarze aktualnych wydarzeń w naszym kraju, a dowiemy się, że 
Polacy (często: Polaczki) to głupole, cwaniaki, złodzieje, niedorajdy, hipokryci, nieudacznicy; Polska to jeden wielki zaścianek, nietolerancja, ksenofobia, 
korupcja i nie wiem co jeszcze. Bardzo często wśród tych samo oskarżeń pojawia się - jako nasza narodowa niemal zbrodnia - zarzut, że jesteśmy 
narodem katolickim, a co gorsza, do katolicyzmu przywiązanym. Mimowolnie przypominają się słowa Psalmisty: "Przeklinają mnie moim własnym 
imieniem" (Ps 102,9). Niesprawiedliwe stereotypy na temat innych ludzie tworzą najczęściej bądź dla poprawy dobrego samopoczucia i utrwalenia 
dobrego mniemania o sobie, bądź dla usprawiedliwienia swoich win wobec tych innych.   
Ale co to jest  Ojczyzna i patriotyzm? Otóż Ojczyzna jest to kraj, którego czuję się cząstką. Jestem cząstką tego kraju moim duchem i ciałem, językiem i 
kulturą, wspomnieniami i środowiskiem życiowym, zakorzenieniem i ideałami. Ludziom, którzy nie znoszą patosu, zapewne spodoba się opis Ernesta 
Brylla: "Ojczyzna nie jest miejscem samotnym. To jest miejsce, gdzie musimy być razem. Okropnie to trudne, uciążliwość siebie samego ścierająca się z 
uciążliwością innych. Ale innej rady nie ma" . Tym zaś, dla których Ojczyzna to przede wszystkim ludzie, można przypomnieć "definicję" Edmunda Burke: 
"jest to związek pokoleń umarłych, żywych i tych, które przyjdą po nas". 
Ponieważ przyczyn dzisiejszego kryzysu patriotyzmu domyślamy się w charakterystycznym dla czasów współczesnych kryzysie chyba wszystkich domów 
duchowych, spróbujmy poszukać możliwości odbudowy postaw patriotycznych za pomocą pytania: Co możemy zrobić, ażeby Ojczyzna również dzisiaj 
miała w sobie jak najwięcej z duchowego domu? 
Dom duchowy to przede wszystkim trzy następujące wymiary: Dom jest to miejsce, w którym jestem naprawdę u siebie. Jest to również miejsce 
wspólnoty, czyli mieszkanie osób sobie bliskich i wzajemnie się wspomagających, wśród których zawsze znajdzie się ktoś, na kogo można liczyć nawet w 
sytuacji najtrudniejszej. Jest to wreszcie miejsce bezpieczeństwa, gdzie nie dochodzą (albo przynajmniej mają utrudniony dostęp) różne siły nam 
nieprzyjazne.   W tej perspektywie, patriotyzm dzisiaj to troska o język ojczysty, jego piękno, czystość i bogactwo. To również wykorzenianie siebie oraz 
następnego pokolenia w ojczystą kulturę, karmienie się tym, co w niej najszlachetniejsze. To poznawanie historii ojczystej, wydobywanie z niej pięknych 
kart, ale również nazywanie po imieniu zła, jakie miało w niej miejsce. 
O znaczeniu języka i kultury dla duchowej przestrzeni ojczystego domu wspaniale mówił Jan Paweł II we wspomnianym już przemówieniu w siedzibie 
UNESCO: "Jestem synem narodu, który przetrzymał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć a on pozostał przy 

życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów własną suwerenność jako naród nie w oparciu o jakiekolwiek środki fizycznej 

potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg". 

Drugim wymiarem duchowego domu jest wspólnota. Pod tym względem tak wiele nam brakuje, że niemal wstyd o tym mówić. Przypomnę robiące 
wrażenie spostrzeżenie Józefa Wittlina: "To chyba nie tylko przypadek, że osnową dwóch naczelnych arcydzieł polskiej poezji: epickiej i komediowej, jest 
- kłótnia. Zarówno w Panu Tadeuszu, jak i w Fredrowskiej Zemście dobrzy i zacni Polacy kłócą się na umór z dobrymi i zacnymi Polakami. Przedmiot obu 
tych zwad jest raczej błahy, ale w obu wypadkach chodzi nie o przedmiot sporu, lecz o sam spór, o kłótnię w niejako metafizycznej postaci, o grę, w 
której partnerzy wyżywają się bez reszty, pokazując, na co ich maksymalnie stać. 
Kłótliwość wydaje się naszą cechą reprezentacyjną...." Wspólnota narodowa nie wyklucza podziału na partie, konfliktów, ścierania się, wszystko to 
jednak musi się kierować ku dobru wspólnemu. W przeciwnym bowiem razie partie przemieniają się we wrogie sobie plemiona, jak to nazywał Norwid - w 
"bandy lub koczowiska polemiczne”. 
     Działaniem prawdziwie patriotycznym jest przyczynianie się do zwiększenia bezpieczeństwa duchowego w swojej Ojczyźnie. Chodzi o to, żeby dzieci w 
naszych szkołach nie były uczone moralnego relatywizmu, a poza szkołą żeby nie były narażone na taką bliskość narkotyków czy pornografii, jak to jest 
dzisiaj. Chodzi również o to, żeby prawa nieżyczliwe rodzinie były zastępowane przez prawa prorodzinne. Generalnie zaś chodzi o to, żeby możliwie jak 
najwięcej Polaków mobilizowało swoją myśl, wyobraźnię oraz energię, ażeby uczynić naszą Polskę domem naprawdę przyjaznym zarówno każdemu, kto 
w nim mieszka, jak każdemu, kto go odwiedza. 
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 
 
NIEDZIELA, 11 LIPIEC 2010; 15 ZWYKŁA; 

 9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośba o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla wnuczki Gabrysi – intencja od 

dziadków pp. Marii i Józefa Filarowskich 
11.00 – Za śp. męża Tadeusza Kaczmarskiego w 4 rocznicę śmierci – intencja żony Wandy 

PONTEFRACT  13:00 – - - - - - - - - - - - - - - - - - INTENCJA WOLNA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
WAKEFIELD    16:30 – - - - - - - - - - - - - - - - - - INTENCJA WOLNA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w 17 rocznicę ślubu, z prośbą o Boże 

Błogosławieństwo na dalsze lata życia dla małżonków Gabrieli i Artura Róg oraz Ich synów Szymona i 

Dawida w dniu urodzin 

PONIEDZIAŁEK, 12 LIPIEC 2010; Wspomnienie św. Brunona i Bonifacego; 

 8:00 – Za śp. Jadwigę Kłosińską – intencja od Koła Żywego Różańca 

WTOREK, 13 LIPIEC 2010; Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta;  

10.00 – Za śp. męża Jozefa Pióro i córkę Helenę – intencja p. Stanisławy Pióro z rodziną 

ŚRODA, 14 LIPIEC 2010; Dzień powszedni; 

11:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za szczęśliwą podróż do Polski i powrót – intencja pani 

Janiny Lesiak 

CZWARTEK, 15 LIPIEC 2010; Wspomnienie św. Bonawentury; 

10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla pani Marii Osolińskiej 

19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mamy Janiny – intencja od syna 

Pawła z synową Małgorzatą 

PIĄTEK, 16 LIPIEC 2010; Wspomnienie NMP z Góry Karmel; 

10.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla małżonków Krystyny i Ryszarda 

Pol i Ich dzieci oraz wnuków z okazji 34 rocznicy ślubu 

10.30 – NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Z WYPOMINKAMI 

11.00 – POGRZEB – ŚP. ALEKSANDRA PIWOWARCZYK 

19:00 – Za śp. tatę Józefa Frejer na 30 dzień po śmierci - int. córki Magdy z Marcinem 

SOBOTA, 17 LIPIEC 2010; Dzień powszedni; 

  9.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla córki Małgorzaty i całej rodziny 

– intencja od mamy Danuty 
12:00 – CHRZEST – Maja Anna SZUBERT 
12:00 – CHRZEST – Julia Krystyna WILK 
13:00 – CHRZEST – Michał Tomasz SIENNICKI 

XVI TYDZIEŃ ZWYKŁY 

18.30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Błogosławieństwo Boże i  

zdrowie z okazji urodzin 

NIEDZIELA, 18 LIPIEC 2010; 16 ZWYKŁA; 

9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośba o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mamy Janiny Lesiak – intencja 

od syna z rodziną 
11.00 – Za śp. męża Wacława Sadowskiego w rocznicę śmierci, siostry Jadwigę Jarocką i Wiesławę Siaryk – 

intencja żony Zofii 

11:00 – ROCZEK – Oskar JANICKI 

12:00 – CHRZEST – Gabriel Stanisław MICHALIK 
HARROGATE   14:00 – - - - - - - - - - - - - - - - - - INTENCJA WOLNA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
WAKEFIELD    16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośba o wyzwolenie z nałogu pewnej osoby 

19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla ROCZNIAKA 

Tymoteusza DROBNIK i Jego rodziców Magdy i Marka  

 

 

 

 

 

 



O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E 

Bardzo bogaty jest liturgiczny kalendarz obecnego tygodnia. Będziemy obchodzić wspomnienia: 
• w poniedziałek, 12 lipca – świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, który porzucił godność kapelana cesarza, by 

podążyć śladami świętego Wojciecha. Ewangelizował Słowian i Prusów. Zawdzięczamy mu też napisanie Żywotu 

świętego Wojciecha; 

• we wtorek, 13 lipca – świętych Andrzeja Świerada i Benedykta, dwóch pustelników, prowadzących niezwykle 

surowe życie, przez co wskazali na najwyższą wartość życia duchowego; 

• we czwartek, 15 lipca – świętego Bonawentury, franciszkańskiego zakonnika, profesora filozofii i teologii, generała 

tego zakonu i wreszcie kardynała. Bogaty dorobek naukowy sprawił, że został ogłoszony Doktorem Kościoła; 

• w piątek, 16 lipca – Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel. Nawiązuje ono do klasztoru na górze Karmel, z 

którego mnisi dotarli do Europy i zaczęli upowszechniać zwyczaj noszenia szkaplerza Najświętszej Maryi Panny 

jako znaku zbawienia, ratunku w niebezpieczeństwach i przymierza pokoju. 

 
* PIELGRZYMKA DO HOLYWELL-PANTHASAPH Polska Parafia w Leeds zaprasza chętnych parafian 25-ego lipca na 
doroczna jednodniową pielgrzymkę do Holywell-Panthasaph. Cena wyjazdu £10.00. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do 
Magdy Ions (07973 365266) lub Katarzyny Stachurskiej(Polskie Day Centre) 

Holywell to walijskie miasteczko, znane głównie dzięki żródłu Św. Wilfridy. Jest ono zwane Lourdes Walii, 
albowiem nieprzerwanie, od 660r. n.e. przybywają do niego pielgrzymi, by skorzystać z uzdrawiającej mocy wód źródła. 
Holywell zaliczane jest do Siedmiu Cudów Walii. 
Pantasaph to mała wioska na południe od Holywell, warta zobaczenia głównie ze względu na piękny zespół budynków  
zakonu franciszkańskiego.   
Na terenie przynależnym do zakonu, na wzgórzach tuż poza nim, znajdują się rozstawione w lesie, stacje drogi krzyżowej.  
Cudowne źródełko jest celem pielgrzymek nieprzerwanie od ponad 1000 lat, a sława jego uzdrowicielskich wód sięga 
daleko poza Walię. Pielgrzymi przybywają do Holywell, by podobnie jak w Lourdes, doświadczyć cudownej mocy 
uzdrawiającej źródła Św. Winifiridy, bądź by poprosić o spełnienie życzenia, które podobno spełni się każdemu, kto 
usiądzie na kamieniu, na którym przed opuszczeniem włości Thevita spoczął św. Beuno. 

 

Święta Winefrida jest postacią jak najbardziej historyczną. Była ona córką kambryjskiego magnata - Thevita i 
siostrzenicą św. Beuno. Urodziła się w Holywell ok. roku 600 n.e. Podanie głosi, że była dziewczyną nie tylko piękną 
ale i mądrą. Pod wpływem nauk wuja, w piętnastej wiośnie życia, z błogosławieństwem rodziców,  postanowiła swe 
życie poświęcić Bogu. Decyzja ta była rozczarowaniem dla wielu młodzieńców, chcących starać się o jej rękę, a 
zwłaszcza dla księcia Caradoca. Ten, pewnego dnia pod nieobecność rodziców Winifirdy, pojawił się  
niespodziewanie w ich domu, próbując dość nachalnie nakłonić dziewczynę do zmiany zdania i przyjęcia jego 
oświadczyn. Gdy Winifirda w popłochu zaczęła uciekać, by schronić się w kościele, gdzie na mszy przebywali jej 
rodzice, młodzieniec, dogoniwszy ją, wyciągnął miecz i w przypływie szaleństwa, jednym zamachem odciął jej głowę. 
Ta potoczyła się po zboczu i tam gdzie wpadła w zagłębienie, wytrysnęło źródło. Na miejsce mordu, zwabieni 
krzykiem dziewczyny, przybyli rodzice i św. Beuno. Połączył on głowę dziewczyny z ciałem i zaczął modlić się o 
cudowne ożywienie dziewczyny. Prośba jego została wysłuchana. Św. Winifreda powrócona życiu, oddała się służbie 
Bogu i z czasem został przeoryszą zakonu założonego w dobrach ojca. Zbudowała ona także kapliczkę nad 
cudownym źródełkiem. W XV w. matka króla Henryka VII wzniosła dookoła niego dalsze zabudowania. 
 

* KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2010  - Prosimy Parafian o składanie intencji na Nowy Rok 2010. 

Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach św. Jest wiele wolnych intencji mszalnych w 

miesiącu czerwcu. 

 
* KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Świętych rano lub wieczorem. Można 

umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Proboszczem na określony termin. 

 

* OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą. 
 

* PRZYGOTOWANIE  DO  SAKRAMENTU  MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i odbyły spotkanie 

indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotkanie na probostwie z Ks. Proboszczem. 

Można się umówić telefonicznie. KOLEJNY KURS: 
SESJA JESIENNA - ROZPOCZNIE SIĘ NA PRZEŁOMIE WRZEŚNIA I PAŹDZIERNIKA. 

 
* LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”. 

Niedziela  11.07.10  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

Niedziela  18.07.10  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 

Niedziela  25.07.10  g. 9.30  – A. Sztyrbicka  & B. Malach *  g. 11.00 –  rodzina państwa Kula 

Niedziela    1.08.10  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 

Niedziela    9.08.10  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 



K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 
* DAY  CENTRE  - zaprasza każdej środy Seniorów Parafii na obiad. 

* WYCIECZKA NAD MORZE Wycieczka do nadmorskiego miasteczka Bridlington. Wyjazd do Bridlington w 
poniedziałek 12 lipca o 8:30 rano po porannej Mszy Świętej o godz. 8:00. 
 

* ZAJĘCIA RUCHOWE - PRZY MUZYCE Zapraszamy w każdy czwartek o godz. 19:00. Fantastyczne zajęcia 

ruchowe dla osób PO PIĘĆDZIESIĄTCE. Bezpłatnie w każdy czwartek na dużej Sali naszego Ośrodka. Dołącz do naszej  

całkiem sporej już grupy. Jest naprawdę fajnie. Zapraszamy! 

 

* „SOLIDARNOŚĆ NARODÓW” - Zjednoczenie Polskie i Polska Parafia w Leeds zapraszają serdecznie na plenerową 
wystawę „Solidarność Narodów”, czyli wizualną opowieść o historii ruchu solidarnościowego i wpływie Solidarności na 
proces kształtowania się pokojowego porozumienia w Europie po roku 1989. W Leeds na terenach zielonych naszego 
Ośrodka staną 44 tablice, opowiadające o jednym z najbardziej dziejotwórczych ruchów powojennej Europy. Zachęcamy 
absolutnie wszystkich do zwiedzania, oglądania i zapoznawania się z jedną z najpiękniejszych kart naszej współczesnej 
historii. Zapraszamy.  

 
W związku z 30-leciem “Solidarności”, tworzona jest kolekcja „30-tys kart na 30 lecie Związku”. Chodzi o to, by tak dzieci 
jak i dorośli projektowali, czy tworzyli, na otrzymanych od nas, pustych pocztówkach obrazki związane z tematem 
Solidarności. Pocztówki te przesłane zostaną do Polski, gdzie wśród uczestników rozlosowane będą nagrody. Pocztówki 
pobrać można w zakrystii, w sklepiku parafialnym, przy wejściu do kościoła. Namalowane prosimy przekazywać do 
księdza Proboszcza, do Sklepiku i do Magday Ions do dn. 17.07.10 włącznie.  Zachęcamy do uczestnictwa. 
 
 
**  MMIIĘĘDDZZYYNNAARROODDOOWWYY  KKLLUUBB  WW  RRIIPPOONN  zaprasza dzieci, rodziny i znajomych na herbatkę, kawę i ciasteczka,,  

wwee  wwttoorreekk  ––  2222..66..22001100, między 15.30 a 19.30. Zapraszamy do Tiffin’s Cafe, Community House, Allhallowgate, Ripon, tel: 

01765603631. Ripon Voluntary Service udzieli wszelkich informacji na temat dostępnych kursów językowych. 

Zapraszamy!  

* SPOTKANIA W HARROGATE Regularne spotkania po polskich Mszach Świętych w Harrogate rozpoczną  się 
od września! 

* SPOTKANIA POLSKICH MAM I MALUCHÓW - odbywać się będą co drugi wtorek od 9.30 do 11.00 rano w 

Bilton Sure Start Centre, Harrogate. Będzie tam szansa dowiedzieć się o kursach ESOL itp - kontakt Maja 07920 529217. 

 
 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 4.07.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 166-08p.; 
ofiary Gift AID – £ 259-58p.; na tacę – £ 363-87p.; Biuletyn – £ 31-32p.  

Bóg Zapłać także dobrodziejom Stolicy Apostolskiej za dar świętopietrza £ 102-87p 

 
* ZJEDNOCZENIE POLSKIE W LEEDS - Gorące podziękowania składamy grupie osób, która w odpowiedzi na 

naszą prośbę poświęciły piątkowe popołudnie i wieczór, by ustawić wystawę Solidarności. Dziękujemy Radosławowi 

Olszówka, który grupą kierował i zadziwiał nas pomysłowością, umiejętnościami technicznymi i uporem, Janowi Pribył 

(Brat Czech), Herbertowi Stypka, Mateuszowi Wierzchoniowi, Andrzejowi Osipów, Pawławi Zarębie i Kasi i Norbertowi 

Stachurskim. Wszystkim Wam – serdeczne Bóg Zapłać. 
  
 

STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk – zawiera: 
* Informacje Duszpasterskie (ogłoszenia oraz porządek Mszy Świętych); * Formularze zgłoszeń sakramentalnych;   

* Zgłoszenie adresu; * Archiwalne Biuletyny oraz Iskierkę Wiary; * Galerię zdjęć z wydarzeń w Naszej Parafii; * Kontakt z Ks. 

Proboszczem, ze Szkołą, z Prezesem Parafii, oraz wiele innych, ciekawych i potrzebnych informacji, na temat życia Naszej Parafii. 

 

 


