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Sprawozdanie ze zjazdu IPAK-U Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej – 
4.06.2011 w Huddersfield cz 2. 

LAICYZACJA  KOŚCIOŁA 

Ostatnia emigracja - każda emigracja jest nowa - inna - zagubiona - potrzebująca, zawsze wnosi coś  odmiennego do 
danej rzeczywistości. Ostatnia emigracja (majowa), wchodząc do Unii Europejskiej również wniosła, wnosi i będzie 
wnosić  pozytywne i negatywne aspekty życia  do obecnej Polonii. 
Konflikt pokoleń - BYŁ - JEST- I ZAWSZE BĘDZIE - będzie istniał, czy to w naszych rodzinach, czy  w kraju, czy 
też na obczyźnie - JEST TO NIEUNIKNIONA  KOLEJ RZECZY. 
Co zrobić aby dwa różne sobie pokolenia (może nie tylko dwa, bo przecież Polonia istnieje wiele lat) o tych samych 
korzeniach ,połączyły się razem i stanowiły jedność. Jedność w celu budowania  silnych i trwałych środowisk 
polonijnych dla dobra  przyszłych pokoleń. Dzieci, wnucząt i prawnucząt, które czy to osiedlą się na stałe, czy też 

tymczasowo, zawsze będą  potrzebowały  wracać  do swoich korzeni, w celu kontynuacji naszej wiary i tradycji polskich. 

"WYBIŁA  GODZINA  LAIKATU" (Jan Paweł II ) ZADANIA  DLA ŚWIECKICH DZISIAJ W KOŚCIELE . 

Powinniśmy i musimy  brać czynny udział w życiu rodzin parafialnych. JAK TO CZYNIĆ  I GDZIE TO CZYNIĆ? 
Kilka przykładów w jaki sposób można to realizować:  
- służba ołtarza (zachęcanie dzieci i młodzieży do służby przy ołtarzu),
- zachęcanie do włączania się do scholii kościelnych, kółek teatralnych, kółek sportowych  itp. 
- bezinteresowną pomoc w Kościele (układanie kwiatów, utrzymywanie kościoła w należytym porządku, pranie szat liturgicznych itp.) 
- pomoc przy doglądaniu chorych (odwiedziny, organizowanie zbiórek na paczki świąteczne) 
- pomoc przy organizowaniu różnych  uroczystości kościelnych czy narodowych (BOŻE CIAŁO, JASEŁKA, 3-GO MAJA  itp.) 

POMOC  PO PRZEZ  DAWANIE   ŚWIADECTWA  MŁODSZYM  POKOLENIOM 

Pozytywna postawa dorosłych / młodzieży po przez  udział w niedzielnych Mszach Św. lub też w dni powszednie w zależności od naszych zobowiązań zawodowych . 
Zachęcanie dzieci / młodzieży / rodziców do uczęszczania  na zajęcia, sobotnich polskich szkół katolickich. 

JAK  POMAGAĆ??? 

Włączyć się do życia szkolnego przez KOMITETY RODZICIELSKIE lub też bezinteresowną pomoc, kiedy to tylko możliwe np. kiermasze szkolne i parafialne, 
wycieczki, spotkania rodzin parafialnych (ŚWIĘCONE, OPŁATEK, OBCHODY 11-EGO LISTOPADA, PROCESJA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH itp.). Motywowanie i 
zachęcanie dzieci do nauki w polskich szkołach.  Interesowanie się tym czego się dzieci uczą jak też i wspieranie ich  przy pracach szkolnych. (NIE POWINNIŚMY 
TRAKTOWAĆ SZKÓŁ SOBOTNICH JAKO TANIEJ " Przechowalni" W SOBOTĘ RANO)-kiedy rodzice chcą sobie odpocząć i zrobić spokojnie zakupy! Należy 
pamiętać , że nasze najmłodsze pokolenie "PŁACI DUŻĄ CENĘ", za to ,że rodzice zdecydowali się na wyemigrowanie. Nasze dzieci przeżywają te zmiany na różne 
sposoby: -  jedni są zadowoleni ze zmian w ich życiu  i odnoszą same sukcesy, - inni przechodzą niesamowite rozterki wewnętrzne i przez to są narażeni na wiele 
problemów i porażek . Często muszą sobie sami radzić , ponieważ rodzice są pochłonięci swoimi problemami zapewnieniem bytu i przez to zapominają , nie zdając sobie 
sprawy jak ogromny wpływ ma to  na psychikę  dziecka  , która się wciąż rozwija i jest wciąż bardzo wrażliwa i podatna na wszelkiego rodzaju zmiany. 

UWAGI POD ADRESEM  DUSZPASTERZY , WYNIKAJĄCE CZĘSTO Z  NIEWIEDZY LUB TEŻ Z BRAKU WYROZUMIAŁOŚCI DO BLIŻNIEGO. 

Twierdzą , że kapłani są ciągle zabiegani i nigdy nie mają czasu! DLACZEGO? - SPRÓBUJMY ZROZUMIEĆ - często pracują 24 godz. na dobę, zawsze są gotowi 
służyć każdemu, bez względu na porę dnia, po przez swoją posługę duchową, poradę. Starają się, w miarę swoich możliwości, pomóc bliźniemu (jeżeli nie mogą  "JUŻ = 
TERAZ", to umawiają się na dogodne terminy  lub też udzielają porad telefonicznie. MAJĄ MAŁO CZASU -DLACZEGO? - jak każdy z nas, kapłani mają wiele 
obowiązków (jakie?): 
- codzienna  MSZA. ŚW (czasami po kilka razy),
- uwalnianie ludzi od ciężaru grzechu  SPOWIEDŻ,
- przygotowanie do chrztów, bierzmowania, pogrzebów, ślubów, I Komunii. Św.,
- odwiedziny chorych w pierwsze piątki miesiąca, ale nie tylko 
- często też chodzą  w inne dni w zależności od potrzebujących
- codzienne przygotowanie do  Mszy Św.,
- przygotowanie kazań, biuletynu, inne sprawy administracyjne, rozmowy telefoniczne, korespondencja elektroniczna, 
- zebrania: parafialne, klubowe, różańcowe, diecezjalne, zebrania Polskiej Misji Katolickiej i wiele jeszcze innych spotkań z parafianami,
- wizyty duszpasterskie, kolęda itp. 
Cdn. w następnym Biuletynie - UCZESTNICY ZJAZDU IPAKU.

A GDZIE CZAS DLA SIEBIE ??? TAK ! KAPŁANI NIE ŻYJĄ DLA SIEBIE , TYLKO DLA BLIŻNIEGO !---ALE PRZECIEŻ TEŻ SĄ LUDŻMI  I MAJĄ 
WŁASNE POTRZEBY. Teraz chyba już rozumiemy ,dlaczego księża nie mają żon ani dzieci , gdzie by znaleźli na to czas?!  

Następny zarzut to, że kapłani za dużo mówią o pieniądzach, niektórzy myślą, że przez to się  wzbogacają. Faktem jest natomiast  to, że wypłata kapłanów jest taka 
sama dla wszystkich i ustalona z góry poprzez Polską Misję Katolicką  i nie jest płacona przez   państwo  tylko z ofiar parafian, bez względu na to ile wynoszą, wypłata 
jest zawsze taka sama. Jeżeli kapłani mówią o remontach, ubezpieczeniach, zbiórkach  czy Gift Aid, to chcą tego  dla  dobra naszej wspólnoty parafialnej. Chcą tylko  
pomóc  rozwojowi naszych polskich parafii, nic z tego nie zyskują, chyba, że samozadowolenie z czynienia dobra. Gift Aid to jest inna sprawa, której wiele osób nie 
rozumie. Krótkie przypomnienie - podpisująca osoba deklaracje Gift Aid wyraża zgodę na to, żeby ze swojego zapłaconego już podatku od dochodów odciągnąć daną 
kwotę - dla akcji charytatywnych wynosi 25% od złożonej sumy na tacę np. dajemy  jednego funta i  do tego państwo oddaje 25% od tej kwoty, czyli 25 penów. Musimy 
również pamiętać, że  kościoły polskie utrzymują się z własnych środków,  państwo nic nie daje.   
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

NIEDZIELA, 3 LIPCA 2011; 14 ZWYKŁA; 

 9:30 – Za śp. rodziców + Martę i + Artura Grzesik - dar intencji od pp. Filarowskich 

11.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Blogoslawieństwo i zdrowie dla członków Koła Żywego 

 Różańca i Ich rodzin oraz za zmarłych członków Żywego Różańca - int. własna K.Ż.R. 

11:00 – CHRZEST – Victoria KRZAK 
Harrogate 16:30 – Za śp. ojca + Stanisława Sajnog w 11. rocz. Śm. - od córki Renaty z rodziną 

19.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski w życiu rodzinnym i zdrowie dla

Jubilatów w 25 rocz. ślubu - pp. Małgorzaty i Dariusza Klekot i Ich dzieci

PONIEDZIAŁEK, 4 LIPCA 2011; Dzień powszedni; 

10.00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z prośbą 
o zdrowie dla kuzynki Melissy i jej brata Aaran - dar intencji do pani Alicji Kurcz

WTOREK, 5 LIPCA 2011; Dzień powszedni; 

10.00 – Za śp. + Czesławę Dogocką, + Annę Borucką, + Janinę Winnik 

 i + Alę Truszkowską - z daru intencji od pani Ireny Poreckiej 

ŚRODA, 6 LIPCA 2011; Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej; 

11:00 – Za śp. + Danutę i + Jerzego Karoń, oraz + Julię Jentas - dar intencji od p. Barbary Malach 

CZWARTEK, 7 LIPCA 2011; Dzień powszedni; 

10.00 – Za śp. rodziców + Wojciecha i + Domicelę Węglarz, braci + Stanisława, 

+ Kazimierza, siostrę + Helenę, żonę + Genowefę i zmarłych Księży
pracujących w Leeds oraz wszystkich śp. krewnych

19.00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z prośbą 
o rychłą operację i szczęśliwy jej przebieg oraz powrót do zdrowia dla babci

Wandy Rodziewicz - dar intencji do wnuka Grzegorza

PIĄTEK, 8 LIPCA 2011; Wspomnienie św. Jana z Dukli; 

10.00 – Za śp. + żonę Halinę Bieganowską oraz zmarłych rodziców moich 

+ Zinaidę i + Stefana Bieganowskich, oraz rodziców żony + Franciszka

i + Anielę Gnych - dar intencji od pana Leonarda Bieganowskiego

19.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za szczęśliwe narodziny córki Klary, z prośbą 
o Błogosławieństwo Boże dla rodziców Bożeny i Pawła i rodzeństwa Szymona i Weroniki

SOBOTA, 9 LIPCA 2011; Dzień powszedni;

 8.30 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z prośbą 
o zdrowie dla chrześnicy Antoniny Kober - dar intencji do Matki Chrzestnej z rodziną

14:00 – ŚLUB RZYMSKI -  'nazwisko usuniete (Admin)' & Iwona Dorota GOŁAS 

XV TYDZIEŃ ZWYKŁY 

18.30 – Za śp. rodziców + Tadeusza i + Alinę Bojar - dar intencji od córek z rodzinami 

NIEDZIELA, 10 LIPCA 2011; 15 ZWYKŁA; 

 9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie 

 z prośbą o Błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla wnuczki Gabrysi   - dar 

 intencji od dziadków pp. Filarowskich 

11.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo i zdrowie dla członków Związku 

 Junackich Szkół  Mechanicznych i Ich rodzin , oraz za zmarłych członków związku 

12:15 – CHRZEST – Patrycja Bożena KWASKOWICZ 
Pontefract  16:00 – ROCZEK - Adam Maciej CHMIELEWSKI - Do Bożej Opatrzności z prośbą

o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla roczniaka Adama Macieja

Chmielewskiego, dla Jego rodziców Doroty i Piotra, chrzestnych i dziadków

19.00 – Za śp. rodziców + Jadwigę i + Czesława Kucewiczów - int. pp. D.J. Kucewicz 

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

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz 

instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronką dzieł misyjnych w Polsce (wspomnienie 
obowiązkowe);  



8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, Lwowem i 
Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania (wspomnienie obowiązkowe). 

*  ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA dzisiaj po Sumie. 
*  Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na lipiec 2011 
Intencja ogólna 
  Aby chrześcijanie przyczyniali się do łagodzenia cierpień fizycznych i duchowych chorych na AIDS, 
zwłaszcza w krajach najuboższych. 
Intencja misyjna 
  Za zakonnice pracujące na terenach misyjnych, aby były świadkami ewangelicznej radości i żywym 
znakiem miłości Chrystusa. 

 
 

 
* LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela    3.07.11  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 
Niedziela  10.07.11  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela  17.07.11  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela  24.06.11  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
Niedziela  31.06.11  g. 9.30  – rodzina pp. Tosta           *  g. 11.00 – K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 
 
* PIELGRZYMKA DO HOLYWELL PANTASAPH      -      W ostatnią niedzielę lipca, tj. 31-ego  
Parafia w Leeds organizuje doroczną jednodniową pielgrzymkę do Holywell Pantasaph. Osoby chętne do wzięcia udziału 
prosimy o zgłaszanie się do pani Magdy Ions (07973365266), lub innego dyżurującego po Mszach Świętych w kaplicy 
Kościelnej członka Komitetu Parafialnego, o podanie nazwiska i uiszczenie opłaty za przejazd w wysokości £10.00. 
Zgłoszenia i opłaty przyjmowane są też przez panie w naszym Sklepiku Parafialnym. Bardzo serdecznie zachęcamy i 
zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymce.  
CZŁONKOWIE KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA BĘDĄ MIELI POKRYTY KOSZT PRZEJAZDU Z KASY K.Ż.R. 

 Holywell to walijskie miasteczko, znane głównie dzięki źródłu 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.  
 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 przywrócona 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. 
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. 
 
 
 

 
*  PIKNIK ŚWIĘTOJAŃSKI W NIEDZIELĘ 3 LIPCA – KOMITET PARAFIALNY - 
serdecznie zaprasza wszystkich na doroczny urodzinowo-imieninowy Piknik Parafialny. Obchodzimy go jak co 
roku by uczcić imieniny i urodziny Ks. Proboszcza oraz dlatego że właśnie zaczęło się lato i jakoś radośnie 
trzeba w nie wejść. Jak zwykle zaczniemy W NIEDZIELĘ PO SUMIE na dużej Sali lampką wina i słodkim 
poczęstunkiem oraz odśpiewaniem 100 lat. Potem zapraszamy na grilla, lody, na Bouncy Castle (także dla 
dorosłych).  
  Będą różne atrakcje, ciekawe stoiska z różnościami, pączki, loteria, słodycze, gry i zabawy dla 
dzieci, dobra muzyka i fajna loteria. Wszystkich którzy chcieliby się przyłączyć, bo mają interesujące pomysły 
zapraszamy!  
 



K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 

* DAY  CENTRE  - zaprasza każdej środy Seniorów naszej parafii na obiady i wspólne spotkanie. 
* KURS DIPLOMA IN PUBLIC SERVICE INTERPRETING - osoby zainteresowane KURSEM 
DPSI - proszone są o kontakt pod nr 079051778827 lub 07774512505 
 

 
 

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 26.06.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach – £ 196-
16p; ofiary Gift AID – £ 245-11p. + £ 5400-00p od pp. Bronisława Jana i Heleny BACZKOWSKICH - fundatorów 2 
witraży do naszego kościoła; na tacę – £ 388-31p.; Biuletyn – £ 39-12p. 
*  UROCZYSTOŚĆ  BOŻEGO  CIAŁA  -  serdecznie dziękujemy wszystkim którzy przygotowali  
uroczystą procesje Bożego Ciała, budowniczym ołtarzy, Kołu Żywego Różańca za przygotowanie procesji i podział funkcji, 
sztandarowym, dzieciom i rodzicom Polskiej Szkoły w Leeds oraz panu Organiście Zygmuntowi Green za prowadzenie 
śpiewów i Służbie Liturgicznej.  
*  PAŃSTWU ANNIE I MIROSŁAWOWI STANISŁAWSKIM - dziękujemy za dar do naszego kościoła 
przepięknego obrazu św. Marii Magdaleny adorującej przebite stopu Chrystusa (można go zobaczyć w kaplicy św. 
Stanisława Kostki). Został on przekazany z okazji Ich Jubileuszu Małżeństwa, a był Ich prezentem ślubnym. 
*  SĄSIEDZIE PODZIĘKOWANIA DLA PANA STEFAN TARAS  - za inicjatywę i wykarczowanie 
starych drzew z posesji probostwa i pokrycie kosztów nowego płotu sąsiedzkiego i wykonane prace wokół tego projektu - 
serdecznie dziękuje Ks. Proboszcz i Komitet Parafialny. 
 

*  PAŃSTWU BRONISŁAWOWI-JANOWI I HELENIE BACZKOWSKIM - którzy 
zwyczajem Kościoła - POSTANOWILI jako wotum wdzięczności za cudowne ocalenie z Golgoty 
Wschodu ufundować w całości - z wpisem pamiątkowym na witrażach wotum - dwa witraże: 1. 
Golgota Wschodu 2. Polska Walcząca i Cierpiąca - św. Maksymilian Kolbe Bóg Zapłać za ofiarę 
5400 GBP złożoną przez GIFT AID na realizację tego projektu. 
   
*  KSIĄDZ PROBOSZCZ DZIĘKUJE - KOMITETOWI PARAFIALNEMU za wstępną 
akceptację projektu 2 witrażowych TRYPTYKÓW które mają być integralną częścią wystroju 
kościoła (nowa ambona, chrzcielnica, witraż Błogosławionego Jana Pawła II), KTÓRE 
PROJEKTUJE ARTYSTA PAN WIKTOR OSTRZOŁEK. 1 tryptyk obejmuje obrazy św. Patronów - 
1,1 - wizerunki MB. Kozielskiej - Golgota Wschodu 1,2 zwycięstwo krzyża - w orężu Armii 
Polskiej na Zachodzie - Monte Cassino  1,3 - Błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko i  
zwycięstwo Solidarności - wolna Polska. 2 tryptyk obejmuje obrazy św. Patronów  - 2,1 św. 
Maksymilian Kolbe - cierpienie Polski podczas II Wojny Światowej, płonąca stolica, działo walki 
zbrojnej AK; 2,2. św. Michał - pamięci Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Polskich 
Lotników w bitwie o Anglię. 2,3 św. Siostra Faustyna - zwycięstwo Bożego Miłosierdzia nad 
złem, które doświadczyło pokolenie II Wojny Światowej. Jest to projekt, który będziemy 
realizowali w przeciągu trzech lat po zatwierdzeniu formy graficznej planów witraży przez 
Parafian i Fundatorów. Zainteresowanym fundatorom wotum witraża - upamiętnieniem np. 
swoich bliskich - informacji udziela Ks. Proboszcz 
 

 
 

STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk 

* WYCIECZKA NAD MORZE DO BRIDLINGTON  - Wyjazd na wycieczkę do Bridlington w 
poniedziałek 4-ego lipca o godz. 8:40. Prosimy o punktualne przybycie na miejsce zbiórki  tj. na parking przed 
naszym Ośrodkiem. Są jeszcze wolne miejsca (tylko 5). Wyjazd znad morza planowany jest jak co roku na godz. 
18:00. Modlimy się o ładną pogodę dla wycieczkowiczów! 


