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DWA  FILARY  KOŚCIOŁA 
 Jak wszyscy dobrze wiemy przed bazyliką świętego Piotra, stoją dwa im-
ponujące posągi Apostołów Piotra i Pawła. Są oni łatwo rozpoznawalni poprzez 
swoje atrybuty: klucze w rękach Piotra i miecz w rękach Pawła. Również na 
głównym portalu bazyliki świętego Pawła za Murami są wspólnie przedstawione 
sceny z życia i męczeństwa tych dwóch filarów Kościoła.  
 Chrześcijańska tradycja zawsze łączyła Piotra i Pawła: rzeczywiście razem 
reprezentują oni całą Ewangelię Chrystusa. Zaś w Rzymie ich więź jako braci w 
wierze nabrała szczególnego znaczenia. Istotnie wspólnota chrześcijańska tego 
Miasta uważała ich jako rodzaj przeciwstawienia wobec mitycznych Romulusa i 
Remusa, braci bliźniaków, którym przypisywano założenie Rzymu. Można by 
również pomyśleć o innej zbieżności przeciwieństw, również jeśli idzie o kwestię 
braterstwa: podczas gdy pierwsza biblijna para braci ukazuje nam skutek grze-
chu, z powodu którego Kain zabija Abla, to Piotr i Paweł, choć bardzo po ludzku 
różnią się od siebie i pomimo, że w ich relacji nie brakowało konfliktów, urzeczy-

wistnili nowy sposób bycia braćmi, przeżywany według Ewangelii, sposób autentyczny, który stał się możliwy właśnie przez 
działającą w nich łaskę Chrystusowej Ewangelii. Jedynie pójście za Jezusem prowadzi do nowego braterstwa: to jest wła-
śnie pierwsze fundamentalne orędzie, przekazywane  każdemu z nas (...) 
 Rodzący się Kościół, którego zaczątkiem było grono dwunastu Apostołów z Piotrem na czele, stanowił część narodu 
żydowskiego. Pierwsi chrześcijanie podlegali pod oba przymierza: dawne, zawarte przez Mojżesza na Synaju i nowe, za-
warte przez Jezusa na Golgocie. Chodzili do Świątyni składać ofiary przepisane przez Prawo i gromadzili się po domach 
łamiąc chleb, będący ofiarą Nowego Przymierza. Zachowywali przepisy Prawa Mojżeszowego i wcielali w życie Nowe Pra-
wo nadane przez Jezusa. Dziś mówimy o nich „judeochrześcijanie”, bo w naszych oczach byli zarówno Żydami, jak i chrze-
ścijanami, i trochę dziwimy się, że Kościół tak właśnie na początku wyglądał i funkcjonował. Dla Piotra natomiast, dla po-
zostałych Apostołów i zdecydowanej większości uczniów Jezusa, bycie Żydem zachowującym Prawo Mojżesza było oczywi-
ste i długo nie wyobrażali sobie, że można spotkać Boga, zjednoczyć się z Nim poza tą drogą. W końcu Jezus z Nazaretu był 
synem narodu wybranego i owocem toczącej się w nim historii zbawienia. Nowe Przymierze pojawiło się w dawnym, dlatego 
wielu pierwszym chrześcijanom wydawało się, że ich droga powinna stać się drogą każdego człowieka dostępującego zba-
wienia: najpierw Mojżesz, potem Chrystus. Myśleli, że ewangelizację musi poprzedzać judaizacja, skoro Mojżesz przyszedł 
przed Jezusem. 
 Piotr, Żyd i chrześcijanin, a przy tym pasterz owiec Chrystusa jako jeden z pierwszych otrzymał zrozumienie, że 
Boży plan jest inny. Przypadek Korneliusza, Rzymianina, który zaprosił do siebie Piotra i podczas słuchania nauki otrzy-
mał wraz z całym swoim domem Ducha Świętego (por. Dz 10-11), był wyraźnym znakiem, że dar przyniesiony przez Jezusa 
nie jest zastrzeżony dla ludzi żyjących z Bogiem w przymierzu zawartym w Prawie Mojżesza. Wówczas chrześcijańska 
wspólnota rekrutująca się z Żydów ze zdumieniem przyznała, że „i poganom udzielił Bóg nawrócenia” (Dz 11,18). Ich zdu-
mienie zdradza bardzo silne przywiązanie do Prawa Mojżeszowego, ale ich zgoda na działanie Boga poza Starym Przymie-
rzem zapowiada otwarcie chrześcijaństwa na przestrzenie nieznane judaizmowi. 
 To co Piotr odkrył, gdy Pan posłał do niego Korneliusza, Paweł zrozumiał w tym samym momencie, gdy pojął miste-
rium Chrystusa. Początkowo jako gorliwy Żyd upatrujący zbawienie w Prawie Mojżeszowym prześladował chrześcijan, 
którzy otwierali judaizm na inne narody. Był przekonany, że działał w obronie Boga i Jego Prawa. Gdy jednak zrozumiał, 
że Bóg przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa chce zanieść zbawienie ludziom żyjącym bez Prawa, stał się wielkim orędow-
nikiem wolności od przymierza zawartego z Mojżeszem. Z bojownika o judaizm stał się rzecznikiem narodów niewybra-
nych, Apostołem Pogan. Bóg pokazał mu jasno, że ludzie mogą osiągnąć sprawiedliwość bez zachowania Prawa Mojżesza 
przyjmując od razu Prawo Jezusa. Bronił tej wolności chyba jeszcze gorliwiej niż wcześniej Prawa Mojżeszowego, tym ra-
zem już nie prześladowaniami odstępców, ale znoszeniem prześladowań. Gorliwie też ogłaszał Ewangelię nie-Żydom, a ci 
przyjmowali ją tak chętnie, że w krótkim czasie wspólnota Kościoła przestała być tylko judeochrześcijańska, ale chrześci-
jaństwo wcieliło się w nowy, już nieżydowski sposób. W ten sposób już kilkanaście lat po Zmartwychwstaniu Pana Kościół 
zajaśniał bogactwem tradycji i ukazał się światu jako nadzieja na zjednoczenie rodzaju ludzkiego. 
 Piotr i Paweł kierowali różnymi tradycjami w Kościele. Ich odpowiedzialność za powierzone im wspólnoty prowadzi-
ła do napięć i konfliktów. Zachowali jednak jedność wskazując chrześcijanom wszystkich wieków naturę Kościoła: jedność 
w wielości. Jedna wiara, jeden chrzest, jeden Pan. Wiele tradycji, wiele zwyczajów, wiele obrzędów – bo Bóg chce mieć ra-
zem wszystkie narody.  
            (z tekstów Benedykta XVI i Ks. W. Szewczaka, wybór M.I.) 



NIEDZIELA, 28 CZERWCA 2015; UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA; 
   9:30 – Za śp. + Kazię Sowińską i + Kazię Rabuszko - dar intencji od koleżanek 
                    9:30 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZENGO DZIECKA - Bianka GAUS  

   11:00 – Za śp. ++ Dowódców Armii Polskiej na Zachodzie i Armii Krajowej - dar intencji 
                    od Koła Weteranów Polskich Sił Zbrojnych w Leeds 

Normanton16.15 – Za śp. ojca + Roberta w 1. rocznicę śmierci i dziadka + Wacława w 1. rocz. śmierci 
                              oraz zmarłych z rodzin ++ Duda i ++ Jędrys - dar intencji od córki Sylwii  
          19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               z zdrowie dla rodziców Renaty i Krzysztofa Wronieckich, brata Pawła w dniu  
                               imienin oraz brata Marcina i Caroliny z okazji Ich rocznicy ślubu w Hiszpanii   
 

PONIEDZIAŁEK, 29 CZERWCA 2015; Dzień powszedni; 
 10:00 – - - - - - - - - - - - -   NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ PORANNEJ   - - - - - - - - - - - - - 

 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski 
                               i szczęśliwe rozwiązanie dla żony Renaty Moruś i zdrowie dla mamy i dziecka - dar  
                               intencji od męża Marcina z dziećmi 
  

WTOREK, 30 CZERWCA 2015; Dzień powszedni;  
 10:00 – Do NSPJ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Błogosławieństwo  
                               Boże, potrzebne łaski i zdrowie małżonków Antoniego i Joanny z okazji Srebrnego 
                               Jubileuszu 25. Małżeństwa - dar intencji od rodziców Bernarda i Aliny Sztyrbickich 
 

ŚRODA, 1 LIPCA 2015; Dzień powszedni; 
                  11:00 – Za śp. żonę + Halinę Bieganowską, oraz rodziców z obu stron + Stefana  
                               i + Zinaidę Bieganowskich oraz + Franciszka i + Anielę Gnych - dar intencji  
                               od p. Leonarda Bieganowskiego 
                  19:00 – Za śp. mamę + Lucynę Kociołek w dniu 1. rocznicy śmierci - dar intencji żałobnej 
                               od córki Alicji z mężem Marcinem 
 

CZWARTEK, 2 LIPCA 2015; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. rodziców + Martę i + Artura Grzesik - dar intencji pp. M. J. Filarowskich 
  

PIĄTEK, 3 LIPCA 2015; ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA,  APOSTOŁA - 1. miesiąca ku czci NSPJ;  
 10:00 – Za śp. mamę Halinę Ciślik z okazji imienin - dar intencji od córki Mirry z rodziną  

  10:30 – NABOŻEŃSTWO DO NSPJ 
       19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, 

dary 
                    Ducha Świętego i zdrowie dla Renaty Szymaniak - int. od Ewy z córką Dominiką  
       19:30 – 21:00 GODZINA ŚWIĘTA - Okazja do Sakramentu Pokuty 
 

 SOBOTA, 4 LIPCA 2015; Wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej, królowej 
   8:30 – - - - - - - - - - - - - -   nie ma Mszy Świętej   - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  10:00 – Za śp. rodziców chrzestnych + Elżbietę i + Stanisława 
 13:00 – CHRZEST - Oliver Edward PIÓRKOWSKI 
       14:00 – CHRZEST - Oliver DARMS 
       14:00 – CHRZEST - Philip NAPIÓRKOWSKI  
 14:00 – CHRZEST - Victoria OLCOŃ 
 14:00 – CHRZEST - Laura Zazanna DZIEWULSKA      

                    XIV  TYDZIEŃ  ZWYKŁY 
 18:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Rocz-

niaka 
                    Aleksandra Brzezińskiego, rodziców Anny i Marcina córki Wiktorii i babci Joli 
       18:30 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZENGO DZIECKA - Aleksander Jan BRZEZIŃSKI  

NIEDZIELA, 5 LIPCA 2015; 14 ZWYKŁA; 
   9:30 – Za śp. + Zofię i + Stanisława Hodor, + Rozalię, + Ludwika i + Stefana Korze-
pów, 
                               oraz + Brygidę Donelly i + Wandę Biedka 

   11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Członków 
                    Żywego Różańca w Leeds i Ich rodzin oraz za ++ zmarłych członków Koła  

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 



Harrogate 16.30 – Za śp. syna + Mateusza Pawła Sądowskiego z okazji urodzin - dar int. od rodziców   
          19:00 – Za śp. tatę + Antoniego Klakus z okazji urodzin i mamę + Jadwigę - dar intencji  
                               od córki Gabrieli z mężem Paulem i syna Jerzego z rodziną 
*   KOLEKTA NA POTRZEBY STOLICY APOSTOLSKIEJ ŚWIĘTOPIETRZA - zostanie ze-
brana jak w całym kościele dzisiejszej niedzieli jako 2. taca. Polecamy ją ofiarności wiernych. 
*   1 PIĄTEK MIESIACA NSPJ I ODWIEDZINY CHORYCH - przypadają w tym tygodniu. 
*   ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA - przypada w przyszłą niedzielę. 
*   GODZINA ŚWIĘTA - W KAŻDY PIĄTEK OD GODZ. 19:30 DO 21:00 - z inicjatywy Scholii 

Pierwszego Dnia Tygodnia zapraszamy na GODZINĘ ŚWIĘTO - każdego tygodnia w piątek możemy 
adorować Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie po Mszy Św. wieczornej od 19:30 do 
21:00. W tym czasie także okazja do Sakramentu Pokuty. Apel Jasnogórski w łączności z Polską bę-
dzie o godz. 20:00 czasu angielskiego. Adorację kończymy Kompletą - Liturgii Godzin. 
*  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. 
 

LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „B”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela   21.06.15   g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka                     *   g. 11.00 –  A. Dębska & H. Rożkowiec 
Niedziela   28.06.15   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela     5.07.15  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela   12.07.15  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein   *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae Fidelis 
Niedziela   19.07.15      g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak            *   g. 11.00 – J. Harężlak & H. Stanisławska 
*  ZAPISY DZIECI I KOMUNIJNYCH NA KATECHEZĘ - 2015/2016 - Prosimy rodziców 
dzieci, którzy pragną przygotować Je do Pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii lub w polskich pa-
rafiach rodzinnych, aby zgłosili swoje pociech na katechezę do 15 sierpnia br. u Ks. Proboszcza. Prosi-
my wypełnić formularz zgłoszeniowy ze strony Internetowej Parafii i osobiście złożyć go w zakrystii na 
ręce duszpasterza. Katecheza dla dzieci rozpocznie się we wrześniu. 
*  ZAPISY NA KATECHEZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ DO BIERZMOWANIA 2016 - dla mło-
dzieży i dorosłych rozpoczniemy od WRZEŚNIA - Zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej pa-
rafii. Prosimy je składać w zakrystii, przy kaplicy św. Stanisława na ręce duszpasterzy. Przyjęcie sa-
kramentu bierzmowania planujemy dla kandydatów w 2016 roku z okazji obchodów 40-lecia Poświę-
cenia Naszego Kościoła. Do Bierzmowania może przystąpić młodzież, która w tym roku ukończy 13 lat 
tzn. w przyszłym osiągnie wiek 14-nastoletni.  
*  ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  (I)  w sakramentalny związek małżeński pragną wstą-

pić zamieszkali w Leeds Michał Piotr WIŚNIEWSKI, kawaler i Wioleta Małgorzata KRUK, panna. 
Polecając Ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej. 
*  POGRZEB ŚP. WINCENTYNY TKOCZ - mamy p. Danusi Bietka, która zmarła 22.06 br. w 
wieku 93 lat zaopatrzona świętymi Sakramentami Kościoła - zostanie odprawiony w polskiej parafii w 
Huddersfield jutro tj. w poniedziałek 29 czerwca o godz. 11:00. Pani Danusi i całej Jej rodzinie wyraża-
my nasze współczucie i zapewniamy o modlitwie za śp. mamę. Wieczny odpoczynek racz Jej dać... 
*  DAY  CENTRE  - zaprasza Seniorów Parafii każdej środy na spotkanie towarzyskie i obiad. 
*  CZWARTKOWE PORANKI PRZY KAWIE W NASZYM OŚRODKU - od godz. 10:00. 
*  WYCIECZKA NAD MORZE DO BRIDLINGTON - Polskie Day Centre organizuje w ponie-
działek 6-go lipca całodzienną wycieczkę na morze do Bridlington. Dla członków Day Centre koszt wy-

*  OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2015 OTWARTA  - Prosimy Parafian o skła-
danie intencji mszalnych. Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach Św.  
*  KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Św. rano lub wieczo-
rem. Można umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Proboszczem na określony termin. 

K O M U N I K A T Y 

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



cieczki wyniesie symbolicznego £1.00 zapisu. Dla osób chętnych spoza Day Centre – £10.00 (dorośli) i 
£8.00 (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 pani Lidki lub pani Anity lub w naszym sklepiku. 
*  PIELGRZYMKA DO HOLYWELL PANTASAPH. W niedzielę 19-go lipca, Parafia w Leeds organizuje 
doroczną jednodniową pielgrzymkę do Holywell i Pantasaph. Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o zgła-
szanie się i uiszczenia opłaty za przejazd w wysokości £10.00. Zgłoszenia i opłaty przyjmowane są przez panie w 
naszym Sklepiku Parafialnym. Bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymce. 
Członkowie Koła Żywego Różańca mają wyjazd pielgrzymkowy refundowany ze z kasy koła. 
Holywell to walijskie miasteczko, znane głównie dzięki źródłu Św. Wilfridy. Jest ono zwane Lourdes Walii, al-
bowiem 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 przyna-
leżnym do zakonu, na wzgórzach znajdują się rozstawione w lesie, stacje drogi krzyżowej.  

*  KOMITET PARAFIALNY SPRZEDAJE SYMBOLICZNE DACHÓWKI NA KO-
ŚCIÓŁ - Szanowni Parafianie. Ruszyła zapowiadana FUNDACJA symbolicznych dachówek 
nowy dach kościelny. Wpłat dokonywać można u Ks. Proboszcza lub dyżurującego członka 
Komitetu Parafialnego, w Sklepiku lub w Szkole. Każda osoba, która dokona wpłaty dostanie 
świadectwo potwierdzające ten fakt. Bardzo liczymy na państwa hojność. Wzrost funduszów 

na pokrycie dachu będziemy mogli wszyscy obserwować na "termometrze" przy wejściu do naszej 
świątyni. Koszt zmiany dachu to 30.500GBP.  

FUNDACJA jednej DACHÓWKI - symbolicznej cegiełki - to £5.00.  
Również wszelkie uroczystości, akcje i imprezy urządzane przez Komitet Parafialny będą miały na cel 
wspomożenie budowy dachu. Z góry składamy serdeczne Bóg zapłać. 

ZPARASZAMY TAKŻE DO FUNDACJI KRZYŻA NA KOŚCIÓŁ  
W FORMIE GĄSIORU OZDOBY DACHOWEJ  

*  OBIAD WETERANÓW PSZ Z OKAZJI ŚWIĘTA ŻOŁNIERZA Koło Weteranów PSZ zapra-
sza na obiad z okazji Święta Żołnierza, który odbędzie się w niedzielę 16-go sierpnia po Sumie. Zapra-

szamy członków Koła, dla nich koszt obiadu zostanie pokryty z kasy Koła, jak również naszych przyja-
ciół. Koszt obiadu dla osób niezrzeszonych £12.00. Informacje u Prezesa Koła Stanisława Guścina. 
*  NIEODPŁATNE LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NASZYM OŚRODKU OD WRZEŚNIA - Osoby zainte-
resowane bezpłatnymi kursami języka angielskiego, tak odbywającymi się w tygodniu, jak i weekendowymi, pro-
simy o podawanie swych nazwisk z nr kontaktowymi paniom w sklepiku lub w bibliotece. Ułatwi to sprawne za-
wiadomienie państwa o terminie wstępnego spotkania, na którym chętni kwalifikowani będą do grupy o odpo-
wiednim dla nich poziomie znajomości języka. Zachęcamy! 
21/06/15  + Kopertki - £ 125-58p. +  Ofiary Gi< Aid - £ 352-05p.  +  na tacę - £ 446-00p.  + Biuletyn - £ 38-84p. 

*  „NA DACHÓWKĘ” PRZEZ GIFT AID - ofiarodawcy złożyli dar –  £ 425-00p. FESTYN PARAFIALNY –
  £ 1476-59p.  Ofiarodawcy imienni –  £ 630-00p. i p. Edward Rabuszko –  £ 1000-00p. Liczymy na dalszych fun-
datorów. Kolejna lista fundatorów będzie drukowana za tydzień - tym razem zabrakło miejsca. Dary ofiarne 
są regularnie wpłacane na konto parafii  - Czeki na konto parafialne prosimy wypisywać - PCM Leeds.  
*  KOMITET PARAFIALNY SKŁADA GORĄCE PODZIEKOWANIA wszystkim, którzy poparli nasz 
weekend świętojański. Dziękujemy za każdy zakupiony los na loterii, za ofiarowane na loterię fanty, za obec-
ność na zabawie w sobotę, za skorzystanie z naszego grilla. Udało się nam wypracować 300 dachówek na no-
wy dach z czego jesteśmy dumni i za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Jako Prezes Parafii chcę po raz kolejny 
podziękować wspaniałej grupie ludzi, dzięki pracy których wszystko to było możliwe. Dziękuję rodzinom 
państwa (znów alfabetycznie) L. i T. Gulmantowiczów, M. i J. Lesiak, A. i A. Skwierawskich, D. i E. Sławskich i 
R. i K. Wronieckich; Paniom: Jasi Epstein, Wandzie Kaczmarskiej, Krysi Pol, Kasi Sławskiej, Karolci Sławskiej 
i Ewie Zaleskiej  oraz panom Zygmuntowi Green i Leszkowi Dębskiemu. Bardzo dziękuję także pani Halinie 
Czachurskiej za upieczenie fantastycznego tortu i panu Henrykowi Dmochowi za kwiaty na stoły. Bardzo dzięku-
ję w imieniu Komitetu zespołowi  "Polonium", który zagrał na naszej zabawie nieodpłatnie, honorarium przezna-
czając tym samym na zakup dachówek. Dodajmy, że wygrane na zabawie alkohole zespół również oddał na 
niedzielną loterię fantową. Dziękuję także Centrum Odszkodowan Camps Solicitors, która również wspomogła 
nas finansowo. Firma ta  zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowania po wypadkach w pracy, na drodze, w miej-
scu publicznym oraz po zaniedbaniach medycznych do trzech lat wstecz od momentu zdarzenia. Oferuje polska 

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 


