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15.05.2011 - ORĘDZIE BENEDYKTA XVI NA 48. 
ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA 

Drodzy bracia i siostry! 
 48. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który będzie obchodzony 15 
maja 2011 roku, w Czwartą Niedzielę Wielkanocną, stanowi zaproszenie do 
refleksji na temat: „Proponować powołania w Kościele lokalnym”. Siedemdziesiąt 
lat temu Ojciec Święty Pius XII ustanowił Papieskie Dzieło Powołań Kapłańskich. 
(…) 
 Również obecnie naśladowanie Chrystusa jest wymagające. Oznacza 
wpatrywanie się w Jezusa, poznawanie Go z bliska, wsłuchiwanie się w Jego Słowo 
i spotykanie się z Nim w sakramentach, dostosowywanie własnej woli do Jego woli. 
To prawdziwa szkoła formacji dla wszystkich, którzy przygotowują się do posługi 
kapłańskiej czy do życia konsekrowanego, pod kierunkiem właściwych władz 
kościelnych. Pan nie przestaje powoływać – w każdej fazie życia – do włączenia się 
w Jego misję i do służenia Kościołowi poprzez święcenia kapłańskie i życie 
konsekrowane, a Kościół „winien chronić ten dar, cenić go i miłować. Kościół 
ponosi odpowiedzialność za narodziny i dojrzewanie powołań kapłańskich” (Jan 

Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis”, 41). Zwłaszcza obecnie, gdy głos Pana zdaje się być zagłuszany przez „inne 
głosy”, a propozycja, by pójść za Nim i ofiarować Mu swoje życie może wydawać się zbyt trudna, każda wspólnota chrześcijańska i każdy wierzący 
powinni podjąć świadomie zadanie wspierania powołań. Jest ważne, by dodawać odwagi i wspierać tych, którzy przejawiają jasne znaki powołania do 
kapłaństwa czy do życia zakonnego, aby czuli wsparcie całej wspólnoty w powiedzeniu „tak” Bogu i Kościołowi. Osobiście pragnę dodać im odwagi, 
jak to uczyniłem wobec tych, którzy zdecydowali się wstąpić do seminarium duchownego i do których napisałem: „Dobrze zrobiliście. Ludzie zawsze 
będą bowiem potrzebowali Boga, również w epoce dominacji techniki nad światem i globalizacji: Boga, który objawił się nam w Jezusie Chrystusie i 
gromadzi nas w Kościele powszechnym, abyśmy z Nim i za Jego pośrednictwem uczyli się prawdziwego życia, byśmy przypominali i stosowali 
kryteria prawdziwego człowieczeństwa” (List do Seminarzystów, 18 października 2010). 
 Trzeba, aby każdy Kościół lokalny stawał się coraz bardziej wrażliwy i uważny w odniesieniu do duszpasterstwa powołań, wychowując na 
różnych szczeblach: w rodzinach, parafiach, stowarzyszeniach, a zwłaszcza młodych, chłopców i dziewczęta – jak to czynił Jezus ze swoimi uczniami – 
do wzrastania w prawdziwej i serdecznej przyjaźni z Panem, umacnianej poprzez modlitwę osobistą i liturgiczną. Kościół lokalny ma uczyć uważnego i 
owocnego słuchania Słowa Bożego poprzez pogłębianą znajomość Pisma Świętego oraz ukazywać, że pełnienie woli Boga nie unicestwia ani nie 
niszczy osoby, lecz pozwala jej odkryć najgłębszą prawdę o niej samej, jak też kierowania się bezinteresownością i braterstwem w kontaktach z innymi 
ludźmi, bo jedynie otwierając się na miłość Boga można odnaleźć prawdziwą radość i pełną realizację własnych aspiracji. „Proponować powołania w 
Kościele lokalnym” to znaczy mieć odwagę, by wskazywać – za pośrednictwem uważnego i adekwatnego duszpasterstwa powołań – tę właśnie trudną 
drogę naśladowania Chrystusa, która posiada głęboki sens i może zaangażować całe życie człowieka. 
 Zwracam się szczególnie do was, drodzy Współbracia w biskupstwie. Aby nadać waszej posłudze zbawienia w Chrystusie trwałość i 
rozmach, ważne jest, abyście „jak najusilniej popierali powołania kapłańskie i zakonne, otaczając szczególną troską powołania misyjne” (Sobór 
Watykański II, Dekret „Christus Dominus”, 15). Pan potrzebuje waszej współpracy, aby Jego wezwanie dotarło do serc tych, których wybrał. 
Troszczcie się o właściwy dobór animatorów diecezjalnych ośrodków powołań, gdyż takie ośrodki są cennym narzędziem do promowania i 
organizowania duszpasterstwa powołań oraz modlitwy, która je wspiera i gwarantuje skuteczność. Pragnę wam też przypomnieć, drodzy Współbracia 
Biskupi, o trosce Kościoła o właściwe rozmieszczenie kapłanów w świecie. Wasze wsparcie dla diecezji, w których jest mało powołań, staje się Bożym 
błogosławieństwem dla waszych wspólnot, a dla wiernych jest świadectwem posługi kapłańskiej, która szczodrze otwiera się na potrzeby całego 
Kościoła. 
 Sobór Watykański II przypomniał wprost, że „obowiązek budzenia powołań odnosi się do całej wspólnoty chrześcijańskiej; powinna go ona 
realizować przede wszystkim przez w pełni chrześcijańskie życie” (Dekret „Optatam totius”, 2). Pragnę więc skierować szczególne, braterskie 
pozdrowienie oraz słowa zachęty do wszystkich, którzy na różne sposoby współpracują w parafiach z kapłanami. Zwracam się przede wszystkim do 
tych, którzy mogą wnieść własny wkład w duszpasterstwo powołań: do kapłanów, rodzin, katechetów, animatorów. Kapłanom polecam, by byli zdolni 
do dawania świadectwa jedności z Biskupem i ze współbraćmi w kapłaństwie, aby tworzyli właściwe środowisko dla rodzących się powołań 
kapłańskich. Rodziny niech będą „ożywione duchem wiary, miłości i pobożności” (tamże), zdolne do pomagania synom i córkom w wielkodusznym 
przyjęciu powołania do kapłaństwa czy życia konsekrowanego.  
 Drodzy bracia i siostry, wasze zaangażowanie w promocję i troskę o powołania osiąga pełnię znaczenia i duszpasterską skuteczność wtedy, 
gdy dokonuje się w jedności Kościoła i gdy jest ukierunkowane na służbę komunii. Właśnie dlatego każdy przejaw życia wspólnoty kościelnej – 
katecheza, spotkania formacyjne, modlitwa liturgiczna, pielgrzymki do sanktuariów – to cenna okazja do tego, by wzbudzać w ludzie Bożym, a 
zwłaszcza w dzieciach i młodzieży, poczucie przynależności do Kościoła oraz poczucie odpowiedzialności za odpowiedź na otrzymane powołanie do 
kapłaństwa czy życia konsekrowanego, daną w sposób świadomy i wolny. 
 Zdolność do troski o powołania jest charakterystycznym znakiem żywotności Kościoła lokalnego. Wzywajmy w sposób ufny i wytrwały 
pomocy Dziewicy Maryi, aby na wzór Jej przyjęcia Bożego planu zbawienia oraz mocą Jej wstawiennictwa rozszerzała się w każdej wspólnocie 
gotowość do powiedzenia „tak” Panu, który powołuje ciągle nowych robotników na swoje żniwo. Z tym życzeniem z serca udzielam wszystkim 
mojego Apostolskiego Błogosławieństwa. 

Watykan, 15 listopada 2010 
 

Nr 20 (2155)         †          O K R E S   W I E L K A N O C N Y          †       15.05.2011 



 

PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

NIEDZIELA, 15 MAJA 2011; 4 WIELKANOCNA – DOBREGO PASTERZA; 
  9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz zdrowie dla dzieci i 

wnuków – intencja pp. Filarowskich 

10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

11.00 – Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem Bł. Jana Pawła II z prośbą o Błogosławieństwo Boże dla 

żyjących członków Koła SPK w Leeds i Ich rodzin, oraz za zmarłych członków Koła SPK – intencja własna 

z okazji Walnego Zebrania Koła 

11:00 – CHRZEST – Max POWRÓZEK 
HARROGATE 16.30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla żony Agnieszki i zdrowie dla dziecka – dar 

intencji od męża z córką  
19.00 – ROCZEK – Gabrielia MICHALIK – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Bł. Jana Pawła II z 

prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla roczniaka Gabrieli Michalik oraz Jej rodziców 

Moniki i Krzysztofa, rodziców chrzestnych i dziadków 

PONIEDZIAŁEK, 16 MAJA 2011; ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI; 

10.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla p. Marii Osolińskiej i Anny 

Matuszczyk z okazji Ich urodzin – intencja od p. Marii Osolińskiej 

10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

WTOREK, 17 MAJA 2011; Dzień powszedni;  

10:00 – Za śp. + Zofię, + Józefa oraz + Aleksandrę Barboszków – intencja pp. Leszczyńskich 

10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

ŚRODA, 18 MAJA 2011; Dzień powszedni; 

10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE  
11:00 – Za śp. męża + Bolesława Sowińskiego w 15 rocznicę śmierci – int. od żony z synami 

19.00 – Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Błogosławionego Jana Pawła II z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Faustynki Jędrzejewskiej w dniu 1. 

rocznicy urodzin oraz dla Jej rodziców Edyty i Piotra, rodziców chrzestnych i dziadków  

CZWARTEK, 19 MAJA 2011; Dzień powszedni; 

10.00 – Za śp. brata + Mariana oraz + Rafała Bartoszków – int. pp. Leszczyńskich 

19.00 – Za śp. mamę + Walerię Polańską zmarłą na Litwie 29.01.2010r. – dar intencji od córki Ireny i wnuka 

Edwina  

19:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

PIĄTEK, 20 MAJA 2011; Dzień powszedni – III piątek miesiąca ku czci Miłosierdzia Bożego;  

10.00 – Za śp. rodziców + Walerię i + Franciszka Banaszuk w rocznicę śmierci – dar intencji od córki z rodziną 
10:30 – NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
19.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za szczęśliwe narodzenie córki Julii z prośbą o Błogosławieństwo 

Boże i potrzebne łaski dla Jej rodziców Adama i Moniki Bobowskich i siostry Patrycji 

19:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

SOBOTA, 21 MAJA 2011; Wspomnienie św. Jana Nepomucena; 

8.30 – Za śp. mamę + Barbarę Mieńkowską w 15. rocznicę śmierci i ojca + Zygmunta – dar intencji od dzieci z 

rodzinami 

                        V  NIEDZIELA  WIELKANOCNA 

18:00 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE   
18.30 – Za śp. + Katarzynę Malach w 16. rocznicę śmierci i Jej męża + Jana Malach – dar intencji od p. Barbary 

Malach 

NIEDZIELA, 22 MAJA 2011; 5 WIELKANOCNA; 

  9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz zdrowie dla dzieci i 

wnucząt – intencja rodziny pp. Sztyrbickich 

10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

11.00 – Za śp. poległych i zmarłych ++ Żołnierzy z Pułku 6 Pancernego Dzieci Lwowskich – dar intencji od wdów 

PONTEFRACT 16.30 – Za śp. + Władysława, + Michała i + Edwarda 

19.00 – Za śp. synową + Karen Filarowską w 9. rocznicę śmierci – intencja od pp. Filarowskich 

 



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

 
* TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA DO SŁUŻBY W KOŚCIELE - Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w 
Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczyna się też Tydzień Modlitw o 
Powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło 
nowych pracowników w Bożej Winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi 
gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie 
kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów świętych. Pamiętajmy, że tylko dzięki 
sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej Ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie 
Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty.  
 
* ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI Jutro, 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, świętego 
Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i 
duszpasterz jezuicki. Stąd zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo 
okrutnych tortur, nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele ojców jezuitów przy ul. 
Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do 
Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów. 
 
* „JUŻ SIĘ ZBILIŻYŁ MIESIĄC MAJ…” W naszym kościele codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku 
czci Matki Najświętszej. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu 
sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo! Nabożeństwa majowe wg porządku nabożeństw na str.2. 
 
* 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  15.05.11  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
Niedziela  22.05.11  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 
Niedziela  29.05.11  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 
Niedziela    5.06.11  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela  12.06.11  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
 
 
* 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 Paweł Stanisław KRAWCZYK, kawaler, i  Dominika Sylwia CZARNECKA, panna. 
 
* ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  ( I )  w sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić zamieszkali na 
terenie naszej parafii Janusz Antoni PIORO, kawaler, i  Delfina Dagmara GÓRNIK, panna. 
Polecając Ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej. 
 

K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 
* DAY  CENTRE  - zaprasza każdej środy Seniorów naszej parafii na obiady i wspólne spotkanie.  
 
 
Szanowni Państwo. 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. Regulamin korzystania z parkingu (w języku polskim) jest dostępny na 
stronie.   www.parafialeeds.co.uk/NHSparking 
 



* ZARZĄD KOŁA SPK NR 413 W LEEDS – „serdecznie zaprasza Członkinie i Członków Koła SPK, do wzięcia 
udziału w uroczystej Mszy Świętej, za zmarłych i żyjących Członków Koła i Ich Rodzin, która będzie odprawiona w 
niedzielę 15. maja br. o godz.11:00 w Polskim Kościele Parafialnym przy Chapelton Road w Leeds.  

Dzisiaj o godz. 15:00 odbędzie się WALNE ZEBRANIE KOŁA w kawiarni POK w Leeds. Zarząd prosi o liczną 
obecność Członkiń i Członków nadebraniu.” – Prezes Koła p. Z.J. Matykiewicz 
 
* FESTYN WIOSENNY - Zarząd Klubu zaprasza na 'FESTYN WIOSENNY' w niedziele, 15 maja 2011r. Grill, 
loteria, bouncy castle, bric-a-brac, ciepłe pączki prosto z piekarni i niespodzianki, dyskoteka dla młodych i trochę starszych. 
 
* ZAPROSZENIE OD BURMISTRZA MIASTA LEEDS – Z radością i dumą powiadamiamy Parafian, że dzieci  
z Polskiej Szkoły Sobotniej zostały zaproszone do wzięcia udziału w koncercie charytatywnym Burmistrza Miasta Leeds, 
który odbędzie się w niedzielę 22-ego maja, w Ratuszu Miejskim (Town Hall), w godz. 17:00- 20:00. W związku z 
udziałem naszych dzieci, społeczności naszej została zagwarantowana pula biletów, które można będzie nabyć w naszej 
Parafii. Bilet dla osoby dorosłej kosztuje £5.00 a dla dziecka £2.50. Dochód z biletów przeznaczony jest na cele 
dobroczynne. W koncercie/show, oprócz naszych dzieci zobaczyć można będzie przedstawicieli społeczności angielskiej 
(Morris Dancers!), Irlandzkiej, żydowskiej, hinduskiej, bangladeskiej, chińskiej i innych. Chętnych do nabycie biletów 
prosimy o wpisywanie nazwiska na listę u Magdy Ions lub w sklepiku parafialnym. 
 
* ZABAWA TANECZNA – ZWIĄZEK JUNACKICH SZKÓŁ MECHANICZNYCH – serdecznie zaprasza na 
ZABAWĘ W LEEDS w sobotę 28 maja 2011r. o godz. 20:00 do 24:00 w Sali Parafialnej. Do tańca przygrywa orkiestra 
„Jarosław i Janina” z Huddersfield. Bufet, bar i loteria wstęp £ 5-00. Zapraszamy!!! 
 
* ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA NIA - czyli nowej  techniki  fitnesu równoważącej ciało ,umysł  i ducha. 
Ćwiczenia są wspaniałą zabawa  dla ludzi w rożnym wieku i odbywają się w rytm  inspirującej muzyki rożnych stylów. 
Zajęcia  pozwolą Ci uwolnić negatywne emocje i usuwać blokady z ciała, co pozytywnie wpłynie na Twoje zdrowie i 
samopoczucie. Opuścisz  je pełen energii i optymizmu na cały tydzień. Ćwiczymy w czwartki o godz. 18:00 w Polskim 
Centrum Katolickim. Do zobaczenia. 
 
*  WIECZÓR WYŚCIGÓW KONNYCH Polski klub piłkarski KKS Żubry serdecznie zapraszają na "wieczór 
wyścigów konnych" do Polskiego Klubu w sobote 21 Maja od godziny 19:30. Gwarantowana dobra zabawa oraz mile 
spędzony czas w gronie znajomych! Wszelki pytania - prosimy o kontakt- Janusz Pioro 07758457840. 

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 8.05.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 145-10p.; 
ofiary Gift AID – £ 228-92p. + £ 1000-00p na witraż od p. R. Marciniak celem uczczenia pamięci śp. mamy Estery ; 
na tacę – £ 341-17p.; Biuletyn – £ 34-48p. 
 
EWANGELI 4 NIEDZIELI WIELKANOCNEJ – DOBREGO PASTERZA 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest 
złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce 
słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a 
owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają 
głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc 
powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede 
Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie 
zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja 
przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości. 
 
 

SPONSOREM TEGO WYDANIA BIULETYNU 

NAUKA JAZDY Z POLSKIM INSTRUKTOREM! – JAZDA POLSKA. 

Fachowy instruktor z wszelkimi uprawnieniami i niespotykaną wprost cierpliwością. Blizsze informacje  - Grzegorz 

Karnicki  pod nr tel. 07518 658 815 lub  pod adresem info@jazdapolska.co.uk 

 
 

STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk 


