
*  WYCIECZKA NAD MORZE DO BRIDLINGTON Polskie Day Centre organizuje w poniedziałek 
1-go lipca całodzienną wycieczkę na morze do Bridlington. Dla członków Day Centre koszt wycieczki 
wyniesie £5.00. Dla osób chętnych spoza Day Centre – £10.00 (dorośli) i £7.00 (emeryci, dzieci i młodzież 
ucząca się do lat 18). Wyjazd autokarem spod Ośrodka o godz. 8:40, powrót około godz.20:00. Wpisu na listę 
wycieczkowiczów dokonać można w czasie Day Centre we środę u p. Lidki lub p. Beaty lub w naszym sklepiku.  

*  WYJAZD NA DZIEŃ SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Szkoła organizuje wyjazd do 
Laxton Hall z okazji Dnia Dziecka - w sobotę 15-go czerwca. – Koszty dla dzieci tak jak za pobyt w 
szkole. Dla dorosłych £6.00. Zgłoszenia u Skarbnika Szkoły. 
*  PIELGRZYMKA DO HOLYWELL PANTASAPH - W ostatnią niedzielę lipca, tj. 28-ego, Parafia w Leeds or -
ganizuje doroczną jednodniową pielgrzymkę do Holywell Pantasaph. Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie się do 
pani Magdy Ions (07973365266), w celu  podania nazwiska i uiszczenia 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, war ta 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.  

W niedzielę 14 lipca Parafia organizuje całodzienny wyjazd do jedne-
go  

z najpiękniejszych miejsc w tym kraju – na Holy Island, czyli Lindis-
farne.   

 Można dostać się na nią tylko w czasie odpływu,  którego czas zmienia się z dnia na dzień. Od kiedy w 1954r. 
zbudowano causway, czyli 3 kilometrową drogę na grobli, dojazd na wyspę jest i wygodny i malowniczy. Wyspa ma bar-
dzo ciekawą historię, z najazdami Wikingów w tle. Tym jednak najważniejsze jest to, że była jednym z głównych cen-
trów rozprzestrzeniania wiary chrześcijańskiej, w czasach kiedy Królestwo Northumbrii było jeszcze w większości po-
gańskie. Wyspa została ofiarowana Św. Aidanowi przez króla Northumbrii w 635r n.e. Prawdziwą siłą przyciągająca 
pielgrzymów na wyspę, był zamieszkujący ją Św. Cuthbert, którego nauki słynęły w świecie. Dla turysty przyjeżdżające-
go na Wyspę, pierwszym obiektem, który zauważy, będzie  zamek., Został on zbudowany w 1550r, po rozwiązaniu przez 
Henryka VIII klasztorów. Miał on być twierdzą pogranicza,  w przypadku najazdu szkockiego. Zamek ten wykorzystał 
Roman Polański, kiedy nakręcił w nim swą wersje „Macbetha”. Zamek jest obecnie udostępniony do zwiedzania. Nie-
mniej interesujące są ruiny klasztoru benedyktyńskiego, z XI w. Tutaj powstały wspaniałe Lindifarne Gospels. Kolejną 
atrakcją turystyczną jest port rybacki, z odwróconymi do góry dnem, łodziami, które dziś służą jako szopy, a kiedyś sta-
nowiły część składową tzw. floty śledziowej Morza Północnego, która wypływała jeszcze w połowy XIXw. Dzisiaj port 
wraz z wywróconymi łodziami tworzy bardzo malowniczy widok.  
 Tym jednak, co na Holy Island najpiękniejsze, jest natura. Malownicze wybrzeże, długie i szerokie plaże, niemal 
puste, trawiaste wydmy i bogactwo fauny i flory. Można tu spotkać maskonury, prześmieszne ptaki, które nie wiją 
gniazd, ale kopią nory, jak też i foki.  Ich ”szczekanie” słychać na wschodnich plażach wyspy. Wycieczka dookoła wy-
spy dostarcza niezapomnianych przeżyć. Holy Island słynie z wyrobu miodów pitnych, można je tu nabywać sklepach.  

Zapisy w sklepiku parafialnym. Cena biletu dla dorosłych £ 20.00, dla dzieci do lat 16 – £ 15.00 
 

*  SPOTKANIE O BEZPIECZENIACH "Michał Kastelik, przedstawiciel największej w UK firmy 
ubezpieczeniowej zaprasza na darmowe spotkanie informacyjne na temat ubezpieczeń osobistych, rodzinnych 
i dla dzieci, które odbędzie się 09/06/13 o godz. 12.15 w Sali Parafialnej. Naszym klientom pomagamy za-
bezpieczyć się na nieprzewidziane okoliczności, takie jak wypadek, choroba oraz śmierć." 

  
* OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej parafii swoje dary na tacę w niedzielę: 

26/05/2012  + Kopertki - £ 136-04p. +  Ofiary Gift Aid - £ 282-62p. +  na tacę - £ 476-40p.  + Biuletyn - £ 25-90p. 
 

S E R D E C Z E  +  P O D Z I Ę K O W A N I A  +  B Ó G  Z A P Ł A Ć 

K O M U N I K A T Y 

 

Konsulat Generalny RP w Manchesterze  
uprzejmie informuje, że dyżur w Leeds odbędzie się 15 czerwca w sobotę.   

 Informujemy, że liczba miejsc na spotkanie z konsulem jest ograniczona i o zapisie na spotkanie będzie decy-
dować kolejność zgłoszeń. Aby umówić się na spotkanie z konsulem w trakcie dyżuru konsularnego należy wysłać e-
mail pod adres: manchester.kg.msk@msz.gov.pl W treści maila prosimy o  podanie miejscowości do której chcemy 
się umówić na dyżur oraz następujących informacji: 1. Imię i nazwisko; 2 Rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie 
wniosku o paszport tymczasowy dla małoletniego); 3.Dane dotyczące osoby, dla której będzie składanych wniosek w 
tym – data urodzenia, informacja o posiadanych paszportach oraz w przypadku dzieci informacje o posiadaniu pol-
skiego aktu urodzenia oraz numeru PESEL. 4. Dane kontaktowe w tym numer telefonu oraz adres zamieszkania; 
 Osoby, które zostaną zapisane na dyżur otrzymają mailowo potwierdzenie spotkania wraz z szczegółowymi 
informacjami dotyczącymi daty i godziny spotkania, oraz dokumentów, które należy przynieść ze sobą na spotkanie.  
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  Żyjemy w świecie obrazów. I nie jest to charakterystyczne wyłącznie dla naszych czasów, tzw. kultury 
obrazkowej. Wyobrażenia graficzne towarzyszyły człowiekowi już od początku jego dziejów. Żyjąc bowiem w 
świecie materialnym, potrzebujemy pewnych symboli, które przybliżą nas do tego, co duchowe, niewidzialne i 
niepojęte. Potrzeba tych symbolicznych obrazów widoczna jest u wszystkich ludów i kultur na długo przed po-
jawieniem się chrześcijaństwa. Człowiek, posiadając w sobie pierwiastek duchowy, w naturalny sposób zaw-
sze będzie szukał tego, co jest poza materialnym światem, co nim kieruje - Boga. Próbując wyobrazić i przybli-
żyć sobie te niewidzialne siły czy bóstwa, używa do tego form znanych z otaczającej go rzeczywistości. Zna-
czenia symbolicznego nabierają więc rośliny, zwierzęta, przedmioty codziennego użytku bądź zjawiska atmos-
feryczne. 

Ty, co jak Pelikan Krwią Swą karmisz lud... 
 Chrześcijaństwo wiele z tych wyobrażeń przejmuje, interpretując je na nowo. A raczej przywracając sym-
bolom ich właściwe, pierwotne znaczenie wynikające z objawienia się w świecie przyrody stwórczej mocy Bo-
ga. Symbolika chrześcijańska w ciągu wieków rozwijała się, zmieniając niekiedy lub dodając nowe znaczenia 
poszczególnym wyobrażeniom. W różnorakich formach spotykamy się z nią także i dzisiaj. Najczęściej w sztu-
ce sakralnej, tej dawnej i nam współczesnej. Czy jednak patrząc, rozumiemy znaczenie tego, co widzimy? 
 Specjalne znaczenie przypisuje temu ptakowi dopiero chrześcijaństwo. Opiera się ona na dziele z II wie-
ku pt. „Fizjolog”. Jest to najstarsze i najbardziej rozpowszechnione dzieło na temat zwierząt, które stanowi 
podstawę średniowiecznej symboliki zwierząt. Czytamy w nim, że ptak ten bardzo kocha swe pisklęta. Zdarza 
się, że gdy dorastają, dziobią swoich rodziców, oni zaś, odtrącając je, mogą uderzyć tak mocno, że ciosy te 
okazują się śmiertelne dla młodych pelikanów. Potem żałują tego, co uczynili, i po trzech dniach matka otwiera 
swoją pierś dziobem i skrapia martwe pisklęta własną krwią i je ożywia. 
  „Spójrzmy na samego Pana – pisał św. Augustyn – a może ptaki jego przedstawiają. […] Nie przemilczaj-
my tego, co mówi się, a nawet czyta o owym ptaku pelikanie […]. Powiada się o tych ptakach, że uderzeniami 
swoich dziobów zabijają swoje młode, i że następnie opłakują przez trzy dni zabite we własnym gnieździe. 
Wreszcie matka sama siebie ciężko rani i własną swą krew wylewa na małe, które dzięki niej ożywają. Może 
jest to prawda, a może nie. Jeżeli jednak jest to prawda, pomyślcie, w jaki sposób odpowiada to temu, który 
ożywił nas swoją krwią”. Pisarze kościelni w różny sposób interpretują tekst „Fizjologa”, ale zachowują zasad-
niczą myśl. Remigiusz z Auxerre wyjaśnia, że pelikan zabijający swoje pisklęta i ożywiający je na trzeci dzień 
swoją krwią, jest symbolem Chrystusa, który uśmiercił rodzaj ludzki przez to, że sam jako człowiek poddał się 
śmierci, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. Już starożytni pisarze kościelni powołują się na legendę, według 
której pelikany wyróżniają się wielką miłością do swoich piskląt. Przejawia się ona m.in. w tym, że nawet kar-
mią je własną krwią tak długo, aż same nie zginą. Mają być one symbolem Chrystusa ofiarującego swoje życie 
za ludzi, którzy spożywając Jego Ciało i Krew, otrzymują prawdziwe życie.  
 W średniowieczu pojawiła się jeszcze inna wersja tej legendy. Mówi ona, że pelikany tak długo karmią 
swe pisklęta własną krwią, aż z wycieńczenia same umierają. Co jest również symbolem ofiarnej śmierci Chry-
stusa. Być może u podstaw legendy leży fakt, że pelikan, wydobywając złowione dla piskląt ryby z worka znaj-
dującego się pod dziobem, wykonuje energiczne ruchy. Powoduje to zabarwienie worka na intensywnie czer-
wony kolor, co mogło kojarzyć się z krwią. Obecność pelikana w kontekście ukrzyżowania wskazuje zarówno 
na zbawczą krew Chrystusa wylaną za grzeszników, jak i oddaną na pokarm. W wiekach średnich obraz pelika-
na rozpowszechnił się również w połączeniu z pobożnością eucharystyczną. Pelikan na drzwiach tabernaku-
lum i na monstrancjach wskazuje na Eucharystię. W hymnie św. Tomasza z Akwinu „Adoro Te devo-
te” („Zbliżam się w pokorze”) na część Najświętszego Sakramentu tak się mo-
dli: 
 

 Ty, co jak Pelikan Krwią Swą karmisz lud, 
 przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud. 
 Oczyść mnie Krwią Swoją, która wszystkich nas 
 jedną kroplą może obmyć z win i zmaz 
Przedostatnia strofa brzmi następująco:  
 „O tkliwy pelikanie dusz, Jezu mój, Chryste, Krwią swoją  
 – serce moje z win obmyj nieczyste:  
 wszak jedna jej kropelka w tak wielkiej jest cenie,  
 że zdoła przynieść światu całemu ocalenie!”. 

Strona internetowa parafii: www.parafialeeds.com 
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NIEDZIELA, 2.06. 2013; UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA; 
      9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                 i zdrowie dla małżonków pp. Iwony i Matt’a Ross w dniu 4. rocznicy ślubu  
                                 oraz Ich dzieci Zosi i Maksymiliana 
               9:30 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNIAKA - Samuela Dawida DUNKEL  
      9:30 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNIAKA - Filipa KACZYŃSKIEGO 
    11:00 – W INTENCJI DZIECI I KOMUNIJNYCH I ICH RODZIN ROCZNIKA 2011/12  
                                 W 1 ROCZNICĘ KOMUNII ŚWIĘTEJ oraz z prośba do Bożej Opatrzności  
                                 z zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Członków Koła Żywego Różańca  
                                 w Leeds i Ich rodzin, oraz za zmarłych członków Koła - dar intencji KŻR  
Harrogate 16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski  
                                 dla wnuka Piotra z okazji urodzin - dar intencji od babci  
                    19.00 – Do Miłosierdzia Bożego z Błogosławieństwo Boże i siły w niesieni Krzyża  
                                 Choroby oraz szczęśliwa Godzinę Śmierci dla ciężko chorego taty Jerzego - dar 
                                 intencji od córki z rodziną 
PONIEDZIAŁEK, 2 CZERWCA 2013; Wspomnienie św. męcz. Karola Lwangi i Towarzyszy; 
   8:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o dar  
                               zdrowia dla mamy Heleny Konior - dar intencji córki Doroty 
WTOREK, 4 CZERWCA 2013; Dzień powszedni; 
 10.00 – Za śp. żonę + Barbarę Liebig w 10. rocz. śmierci - int. od męża Piotra z dziećmi 
ŚRODA, 5 CZERWCA 2013; Wspomnienie św. Bonifacego, bpa i męcz.; 
 11:00 – Za śp. siostrę + Krystynę Stanisławczuk w 2. rocznicę śmierci - dar intencji od 
                               brata Marcina z rodziną  
CZWARTEK, 6 CZERWCA 2013; Wspomnienie św. Norberta, bpa; 
  10.00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o wytrwanie w cierpieniu w rocznicę wypadku 
 19.00 – Za śp. ojca + Stefana Kisickiego w 13. rocznice śmierci - dar intencji od córek 
                               Aleksandry i Joanny 
PIĄTEK, 7 CZERWCA 2013; UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA;  
 10.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne 
                               łaski dla roczniaka Filipa Kaczyńskiego i jego rodziców Eweliny i Piotra 
  10:30 – NABOŻEŃSTWO DO NSPJ 
 18:30 – NABOŻEŃSTWO DO NSPJ 
 19.00 – Za śp. dziadka + Alojzego Łozińskiego i babcię + Stefanię, oraz  
                               ciocię + Renatę - dar intencji od wnuczki p. Lidii Gulmantowicz z rodziną 
SOBOTA, 8 CZERWCA 2013; Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP; 
 10.00 – Za śp. + Bronisławę zmarłą w Polsce mamę p. Haliny - dar intencji od  
                               koleżanek Doroty i Danusi 
 13.30 – CHRZEST - Elissa Beau DUFFY 
                X TYDZIEŃ ZWYKŁY 
  18.30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
                               Błogosławieństwo i dalsze zdrowie dla p. Antoniego Krukowicza z okazji  
                               urodzin - dar intencji od syna Roberta, siostry Geni z rodziną i p. Piotrowskiej  
NIEDZIELA, 9 CZERWCA 2013; 10 ZWYKŁA; 
     9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże 
                                Błogosławieństwo w 2. rocznicę ślubu dla pp. Emilii i Tomasza Błędzkich 

 11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla  
                    Członków Związku Byłych Junackich Szkół Mechanicznych i Ich rodzin oraz  
                    za zmarłych ++ Członków Związku  
 11:00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNIAKA - Liliana SZALAMANDOWA  

Pontefract16:15 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za Boże Błogosławieństwo i otrzymane 
                                łaski oraz dar nowego życia z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla żony Anny - 
                                dar intencji rodziny pp. Bzdyra   
                   19.00 – Za śp. mamę + Bogumiłę i babcię + Józefę oraz ciocię + Zofię - dar intencji  
                                od córek Anny i Ewy 
 

*  CZERWIEC MIESIĄC NSPJ - Rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec poświęcony Sercu Pana 
Jezusa. W naszym kościele W KAŻDY PIĄTEK będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe, pod-
czas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa.  

P O R Z Ą D E K    M S Z Y    Ś W I Ę T Y C H    I    N A B O Ż E Ń S T W 

*  ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓZAŃCA w przyszłą niedziele 2 czerwca po proce-
sji. 
*  ZDJĘCIA Z 1. KOMUNII ŚWIĘTEJ 2013 - będą do odbioru u pana Arka zaraz po pro-
cesji Bożego Ciała na dużej Sali Ośrodka. Zapraszamy. 
*  UWAGA !!! W PONIEDZIAŁEK MSZA ŚWIĘTA PORANNA O GODZ. 8:00 - z powodu 
spotkania Księży PMK z Prymasem polski w Laxton Hall. 

*  PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA W czwartek, 6 czerwca - przypada też rocznica uro-
czystej beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Przez wstawiennictwo tego polskiego 
Błogosławionego ostatnich czasów będziemy prosić o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie 
oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem. 
*  PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA I UROCZYSTOŚĆ NSPJ przypada w tym tygodniu. Jest 
to dzień obchodzony w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. 
*  ODWIEDZINY CHORYCH PARAFIAN przypadają w tym tygodniu wg ustalonego pla-
nu. 
*  WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NMP - w sobotę, 8 czerwca, w liturgii bę-
dziemy czcili Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. 
*  KOLEKTA NA FUNDACJĘ BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II  - zostanie zebrana 
jak co roku w PMK w przyszłą niedziele jako II taca u drzwi kościoła. Polecamy ją ofiarności Parafian  
  W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM JESZCZE: 
3 VI – Święci Karol Lwanga i jego towarzysze (†1886), męczennicy z Ugandy w Afryce, którzy również oddali życie 

dla Chrystusa (wspomnienie obowiązkowe); 

5 VI – Święty Bonifacy (673-754), biskup i męczennik, benedyktyn, wielki misjonarz i apostoł Niemiec (wspomnienie 
obowiązkowe). 

*  PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i 
odbyły spotkanie indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotka-
nie na probostwie - z Ks. Proboszczem. Można się umówić telefonicznie. 
 

  *  LEKTORZY:  - przypominamy, że od adwentu obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela    2.06.13  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak     *   g.11.00 – J. Harężlak & H. Stanisławska 
Niedziela    9.06.13  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński      *   g.11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec 
Niedziela  16.06.13  g. 9.30  – p. T. Tosta i p. M. Epstein      *   g.11.00 – T. Hough & W. Świercz 
Niedziela  23.06.13  g. 9.30  – rodzina pp. Epstein                *   g. 11.00 – M. Ions & T. Kurdziel 
Niedziela  30.06.13  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach      *   g.11.00 –  rodzina pp. Kula 
 

PORZĄDEK  PROCESJI  BOŻEGO  CIAŁA 
KRZYŻ – pan Waldemar Jagielski 
CHORĄGIEW  I – p. D. Karandys panie: M. Filarowska, J. Epstain, A. Wiśniewska, A. Sztyrbicka; 
CHORĄGIEW  II – p. N. Stachurski panie: H. Barszczewska, J. Sawicka, Z. Jętas, W. Lewandowska 
CHORĄGIEW III – p. H. Rusowicz i panie: Z. Parkola, F. Kuźmicka, H. Madejczyk i B. Zagajewska 
OBRAZ  I – panie – J. Aftowicz, H. Pasternak, H. Madejczyk  i L. Szymańska; 
OBRAZ  II – panie – H. Rożkowiec, J. Hernik, D. Sławska i D. Winnik-Corkill; 
RÓŻANIEC  - panie J. Grochocińska, S. Bajek, G. Tosta, H. Monist, A, Kober, R. Wagner, I. Porecka 
15  DZIECI DO 3 PODUSZEK...  dzieci w strojach narodowych z chorągiewkami i dziewczynki 
sypiące kwiaty, oraz panie do pomocy 
NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT - ministranci i  - BALDACHIM – odpowiedzialny p. R. Biedka,   
ZAPALENIE ŚWIEC I KLĘCZNIK -  p. J. Pióro  MIKROFON -  p. Wojciech Dybikowski 
 

*   PIKNIK „TALITHA” W PRZYSZŁĄ NIEDZIELE Wspólnota Talitha zaprasza wszystkich 
Parafian na organizowany w niedzielę 9-ego czerwca piknik. Będą ciasta, słodkości, gofry i grill. Dla 
każdego coś miłego: dla dzieci i dla dorosłych. Zapraszamy w następna niedziele po Mszach Św. 
 

*  OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2013 OTWARTA  - Prosimy Parafian o składanie 
intencji mszalnych. Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach Świętych. 
*  KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Św. rano lub wieczorem. 
Można umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Prob. na określony termin. 

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


