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Zesłanie Ducha Świętego 
zwane też Pięćdziesiątnicą to jedno z najważniejszych świąt w Kościele związane z 
zstąpieniem Ducha Świętego pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Jezusa. Zesłanie 
Ducha Świętego zakończyło proces Objawienia, rozpoczęty w Starym Testamencie. Dzień 
ten uznawany jest za początek Kościoła. Potocznie nazywany jest  Zielonymi Świątkami. 
Zstąpienie Ducha Świętego, zapowiedziane już w Starym Testamencie, ponownie zostało 

przepowiedziane już przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy: A 
Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy7 i przypomni wam wszystko, co Ja wam 
powiedziałem (J 14,26). Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi 
was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, 
cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. (J 16,13) 
  Według Dziejów Apostolskich Duch Święty zstąpił pięćdziesiąt 
dni po święcie Paschy o godzinie 9:00 ('trzeciej godzinie dnia' według 
hebrajskiego sposobu liczenia czasu), kiedy to Apostołowie przebywali na 
górze Oliwnej (góra Zion) w 'górnym pomieszczeniu'. Zaczęli oni mówić 
wszystkimi językami świata. Przemówienie Świętego Piotra, które miało 
miejsce chwilę po tym wydarzeniu uznawane jest za "Pierwsze 
wystąpienie Głowy Kościoła", po którym nastąpiło "Pierwsze nawrócenie 
Żydów". Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: "Cóż mamy czynić, 
bracia?" - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. "Nawróćcie się - 
powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa 
Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze 
Ducha Świętego" (Dz 2,37-38). 
 W poniedziałek po Zesłaniu Ducha Św. obchodzi się święto 
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Po Zielonych Świątkach aż do 
końca Roku Kościelnego przypada 24 lub 28 niedziel, podczas których 
używa się zielonych szat liturgicznych, symbolizujących nadzieję 
zbawienia, na które wierni muszą zapracować przez żywą wiarę i pełnienie 
uczynków miłości. 
   Zielone Świątki dawniej - w tradycji ludowej - rozpoczynały lato. Był to 
czas przejścia, niezwykle ważny dla roślin, zwierząt i ludzi. Świadczą o 
tym para magiczne czynności, obecne w obrzędowości ludowej.  Do tych 
magicznych i tajemniczych obrzędów wykorzystywano głównie zielone 
gałęzie, kojarzone przede wszystkim z Wielkanocą. Jednak w okresie 
Zielonych Świąt popularne były gałązki nie wierzbowe, ale przede 
wszystkim lipowe oraz brzozowe, nieraz także z buka. Te zielone gałązki 
wykorzystywane były często w różnych zwyczajach związanych z 
zalotami. Dawniej bardzo popularnym, a obecnie już zapomnianym 
zwyczajem było stawianie, przed domami panien, bram z młodych 
brzózek. - Czynili to kawalerowie w noc poprzedzającą pierwszy dzień 
świąt. Często taka brama była równoznaczna z oświadczynami. 
W tym czasie w okres dojrzewania wchodziły zboża. Konieczne zatem 
było zapewnienie im dogodnych warunków, czyli dostateczną ilość wody i 
ochronę przed szkodnikami. Najlepiej do tego celu nadawały się zielone 
gałęzie, które symbolizowały życiową moc rozkwitającej przyrody. Pola 
majono gałązkami różnych drzew, w zależności od potrzeb. Olchę 
zatykano zatem w zagony ziemniaków, aby były białe i sypkie jak krucha 
jest olcha, natomiast zboża majono leszczyną, aby były giętkie i nie 
powalał ich wiatr. Zielone Świątki miały wiele wspólnych elementów z 
obrzędowością świętojańską i Bożego Ciała.  
 
 

Nr 24 (2159)         †          O K R E S   W I E L K A N O C N Y          †       12.06.2011 

DAR MĘSTWA - DAREM DUCHA ŚW.  
Jan Piwnik – Major Ponury. Legendarny bohater, uczestnik 
walk partyzanckich na terenie Gór Świętokrzyskich (Wachlarz). 
Uczestnik wojny obronnej 1939, członek 1 Samodzielnej 
Brygady Spadochronowej Gen. Sosabowskiego, Cichociemny, 
Żołnierz AK. Zginął w akcji pod Jawłaszczami  16 czerwca 
1944r. Cześć Jego pamięci. 
Mgła schodzi z lasu Panie Majorze, 
Wiatr się po lesie chaszcze jak ptak,  
Już się szkopy nie tułają po borze,  
Niejednego przez nas trafił sz**g   
 
 Jutro do wsi pewnie zajdziemy  
 Pies nie szczeknie, przecież my swoi,  
 U mej matuli cokolwiek zjemy  
 Potem do snu śpiewanie ukoi  
 
I dobrze odpoczniem nim odejdziem w góry  
Lecz co Pan Major taki ponury  
 
 Do diabła ze śmiercią, Panie Majorze,  
 Pan szedł z nią razem w 39-ym,  
 Potem trza było się z wojskiem łączyć  
 I miecze ostrzyć daleko za morzem  
 
Myśmy czekali , bo wodza brakło,  
Lichy to zwierz, co walczy bez oka  
Wieści przysłali i słowo się rzekło  
Biały orzeł z góry spikował  
 
 I w piersi wroga wbił swe pazury,  
 Lecz co Pan Major taki ponury  
 
To nie był taki zwyczajny bój,  
Lufa się zgrzała jak klucze od piekła,  
Mocno się wrzynał w kieszeni nabój  
I każda chwila się w wieczność wlekła  
 
 Strasznie Pan dostał, Panie Majorze,  
 Jak mi Bóg miły nie mogło być gorzej,  
 Krew się przelała przez głębokie rany,  
 Archanioł Michał otworzył bramy  
 
Pozdrówcie ode mnie Świętokrzyskie Góry  
Szepnął i skonał Major Ponury  
 Skonał i odszedł, by znaleźć swe góry  
 Z serca bohater Major Ponury…  
(piosenka harcerska) 

 



 
 

PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

NIEDZIELA, 12 CZERWCA 2011; UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO; 
     9:30 – Za śp. + Esterę Marciniak – intencja od syna Romana Marciniak z rodziną  

11.00 – Za śp. + Józefa Lewandowskiego – dar int. od p. Grochocińskiej z rodziną 
PONTEFRACT16:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar poczęcia i z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie i 

Błogosławieństwo Boże oraz zdrowie dla dziecka i rodziców Julii i Daniela 

19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla taty Antoniego Winnik z okazji 

imienin – dar intencji od dzieci z rodzinami 

PONIEDZIAŁEK, 13 CZERWCA 2011; ŚWIĘTO NMP, MATKI KOŚCIOŁA; 

10.00 – Za śp. + Annę, + Helenę, + Piotra, + Józefa Jabłońskich i + Tadeusza Aksamit   

WTOREK, 14 CZERWCA 2011; Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męcz.; 

10:00 – Za śp. rodziców + Martę i + Artura Grzesik w 7 rocz. śm. mamy – int. pp. Filarowskich 

ŚRODA, 15 CZERWCA 2011; Wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy; 

11:00 – Za śp. + Janinę Winnik – dar intencji od p. Barbary Malach z rodziną 

CZWARTEK, 16 CZERWCA 2011; Dzień powszedni; 

10.00 – Za śp. + Bolesława Bieska w rocznicę śmierci – dar intencji od p. Elżbiety Druś 

19:00 – Dziękczynna w Bogu wiadomej intencji  

PIĄTEK, 17 CZERWCA 2011; Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego;  

10.00 – Za śp. + Alinę Truszkowską, + Janinę Winnik i + Janinę Tadeusiak – int. p. Alicji Kurcz 

10:30 – NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Z PROŚBAMI 
19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla dzieci  

             i wnuków – dar intencji od rodziców i dziadków pp. Danusi i Ryszarda Biedka 

SOBOTA, 18 CZERWCA 2011; Dzień powszedni; 

   8.30 – Za śp. + Wojciecha Epstein – dar intencji od rodziny pp. Tosta 

                         XIII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

 18.30 – Za śp. babcię + Kazimierę Waśkiewicz zmarłą w Polsce – int. wnuczki Marty z rodziną 

 

NIEDZIELA, 19 CZERWCA 2011; UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY; 

     9:30 – Za śp. + Helenę i + Jana Mendak – intencja od rodziny pp. Epstein  

11.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla  

            córki Kasi Baczkowskiej – dar intencji od rodziców Bronisława-Jana i Heleny 
HAROGATE 16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże oraz zdrowie dla  

                            pani Heleny Aksamit – dar intencji od pp. Danuty i Ryszarda Biedka 

19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla  

             córki Izabeli – dar intencji od rodziców 

 

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

* UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 
nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby 
zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej 
prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, 
poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym 
zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i 
pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą! 
* ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA – Jutro, w poniedziałek, 13 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych 
Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy 
złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej 
Macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. 
Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele.  
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
• 14 VI – bł. Michał Kozal (1893-1943), biskup i męczennik obozu w Dachau (wspomnienie obowiązkowe); 
• 15 VI – bł. Jolanta (ok. 1244-1298), zakonnica, klaryska, a wpierw żona Bolesława Pobożnego, księżna kaliska 

(wspomnienie obowiązkowe); 



• 17 VI – św. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, rozmodlony pokutnik, który odznaczał się heroiczną miłością 
bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność; to on uczy, że trzeba być „dobrym jak chleb” 
(wspomnienie obowiązkowe). 

 
* PROCESJA BOŻEGO CIAŁA – KS. BISKUP ARTUR ROCHE SERDECZNIE ZAPRASZA – 
WSZYSTKICH POLSKICH PARAFIAN, a zwłaszcza Dzieci 1. Komunijne, oraz Ich rodziców na Procesję Bożego ciała w 
NIEDZIELĘ 19 CZERWCA 2011 – godz. 14:00 – 15:15. Procesja wyrusza z Domu Opieki Mount St. Joseph’s Home, 
Lettle Sister of the Poor, Sire Oak Road, Leeds – LS6 2DE – Dzieci są proszone, aby założyły swoje stroje 
pierwszokomunijne. 
 
* MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA - trwa czerwiec poświęcony Sercu Pana Jezusa. W 
naszym kościele w każdy piątek będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe, podczas których odmawiamy Litanię do 
Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i 
nieprawości. Podobnie jak w maju, niech ta czerwcowa modlitwa będzie też celebrowana w domach. Jest bowiem wyrazem 
naszej wiary w wielkie Boże Miłosierdzie. 
 
* OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą, i wg porządku 
nabożeństw w Wielkim Tygodniu. 
*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2011  - Prosimy Parafian o składanie intencji na Nowy Rok 2011. 
Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach św.  
* 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. 
 
* LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela  12.06.11  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela  19.06.11  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
Niedziela  26.06.11  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 
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 
 
 
* 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.  
 
 
* ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  ( III )  w sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić zamieszkali na 
terenie naszej parafii Zbigniew PŁÓCIENNIK, kawaler, i Joanna BĄKOWSKA, panna. 
Polecając Ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej. 
 
Ze względu na przepisy dotyczące bezpieczeństwa dzieci na terenie naszej Parafii, stosując się do  zaleceń Diecezjalnego 
Biura zajmującego się bezpieczeństwem dzieci prosimy osoby znajdujące się w kościele w czasie Komunii Świętej o nie 
robienie zdjęć grupowych dzieci komunijnych. Zachęcamy do robienia zdjęć indywidualnych własnych dzieci. Zdjęcia będą 
dostępne u fotografa parafialnego. Dziękujemy za zrozumienia i dostosowanie się do zaleceń. 
 
* ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ – Zapraszamy wszystkie dzieci, które w zeszłym roku przystąpiły do I 
Komunii Świętej na rocznicowe dziękczynienie za dar Eucharystii - w niedziele Bożego Ciała – 26 czerwca br. na Sumę. 
* 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.  
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 
kapliczke 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. 
 

K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 
* DAY  CENTRE  - zaprasza każdej środy Seniorów naszej parafii na obiady i wspólne spotkanie. 
 
* WYCIECZKA NAD MORZE DO BRIDLINGTON Polskie Day Centre organizuje w poniedziałek 4-go lipca 
całodzienną wycieczkę na morze do Bridlington. Dla członków Day Centre koszt wycieczki wyniesie symbolicznego £1.00. 
Dla osób chętnych spoza Day Centre – £8.00 (dorośli)i £5.00 (emeryci, dzieci i młodzież ucząca się do lat 18). Wyjazd 
autokarem spod Ośrodka o godz.8:40,  powrót około godz.20:00.  Zapraszamy. Wpisu na listę wycieczkowiczów dokonać 
można w czasie Day Centre we środę u Kasi lub Beaty lub u Magdy.  
 
* ZASADY PARKOWANIA - Od początku czerwca, bezpłatne parkowanie na parkingu szpitalnym Chapel 
Allerton Hospital, obok naszego Ośrodka, w soboty i niedziele, będzie  dozwolone tylko dla posiadaczy przepustek. 
Przepustkę taką będzie można otrzymać od przedstawicieli Komitetu Parafialnego po Mszach Świętych w niedzielę lub w 
sklepie parafialnym. Przepustka będzie ważna do końca 2012, a opłata za nią wyniesie £1.00 (koszty administracyjne). 
Samochód zaparkowany na terenie szpitala bez przepustki, lub wbrew zasadom określonym w regulaminie będzie podlegał 
karom, na co ani szpital ani PCM nie będą miały wpływu.  
 
* PROPOZYCJA PIELGRZYMKI Chcesz powrócić do korzeni? Przyjrzeć się z bliska 
lepszym od nas i miejscom gdzie żyli? Św. Katarzyna ze Sieny, Św. Franciszek z 
Asyżu i błogosławiony Jan Paweł II.. Jeżeli nęci Cię słonce Italii i wspaniałe 
miejsca - dołącz do nas! 23 lipca organizujemy 5-cio dniowa pielgrzymkę do Włoch. W 
planach zwiedzanie sanktuarium Św. Katarzyny ze Sieny, Św. Franciszka z Asyżu, 
Watykanu i Rzymu. Miejsc, których nigdy nie zapomnisz. Chcesz wiedzieć więcej 
napisz: ewik.zal@wp.pl.  

 
* ZAPROSZENIE NA ZIELONE ŚWIĄTKI DO LAXTON HALL - Z wielu stron otrzymuję prośby o 
zorganizowanie zwyczajem wielu poprzednich lat, spotkania Polaków mieszkających w Anglii, z okazji Uroczystości  
Zesłania Ducha Świętego. W tradycji polskiej, uroczystość ta przyjęła również nazwę Zielonych Świąt i stała się okazją 
radosnego pikniku Polaków w Wielkiej Brytanii.  
 W ramach pracy Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, chcielibyśmy powrócić do tej tradycji i zorganizować 
radosne spotkanie Rodaków mieszkających w Anglii, w dniu Uroczystości Zesłania Ducha Świętego 12 czerwca 2011 w 
Laxton Hall , na które bardzo serdecznie wszystkich zapraszam.  
Program przedstawia się następująco : 
- godz. 11.30  - Msza Święta  
- godz. 13.00  -  Zielonoświątkowy Piknik.  
Zwracamy się z zachętą do firm, które chciałyby uczestniczyć w pikniku, o przedstawienie swojej oferty i zgłoszenie się na 
adres : zieloneswiatki@hotmail.co.uk tel. 07956365168 Marek Szczegółowy program spotkania zostanie opublikowany w 
późniejszym terminie. Ks. Prałat Stefan Wylężek Rektor PMK. 

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 5.06.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 157-73p.; 
ofiary Gift AID – £ 171-92p.; na tacę – £ 344-11p.; Biuletyn – £ 21-37p. 
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