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Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2017 
 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. Termin ten został za-
proponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wa*sona z USA, w 1908 r., aby obej-
mował czas między dniem wspominającym św. Piotra, a dniem upamiętniającym nawrócenie 
św. Pawła. Na półkuli południowej, gdzie w styczniu zwykle trwają wakacje, Tydzień Modlitw o 
Jedność Chrześcijan jest zazwyczaj obchodzony w innym terminie, np. w okresie obejmującym 
święto Pięćdziesiątnicy (propozycja ruchu „Wiara i Ustrój” z 1926 r.), co również zyskuje rangę 
symbolu. Hasło tygodnia: Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas zaczerpnięte zostało z 2. 
Listu do Koryn?an 5,14–20 
„Miłość Chrystusa bowiem przynagla nas, którzy dokładnie zdajemy sobie sprawę z tego, że 

skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A właśnie za wszystkich umarł, aby ci, co 

żyją, nie żyli już dłużej dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc 

odtąd nie znamy już nikogo według ciała. Jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to odtąd już tak nie poznajemy. 

Dlatego jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, przeminęło, a nastało nowe. Wszystko to 

zaś od Boga, który przez Chrystusa pojednał nas ze sobą i zlecił nam służbę pojednania. W Chrystusie bowiem Bóg pojednał 

świat ze sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, a nam powierzył głoszenie pojednania. Jesteśmy więc posłani w imię 

Chrystusa. Sam Bóg niejako zachęca przez nas: W imię Chrystusa prosimy: Dajcie się pojednać z Bogiem!” 

 W tym roku materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Niemiec. W 1517 roku Marcin Luter, 
ogłaszając swoje 95 tez, wyraził niepokój wobec spraw, które postrzegał jako nadużycia w Kościele jego czasów. Rok 2017 
jest 500. rocznicą tego kluczowego dla ruchów Reformacji wydarzenia, które naznaczyło życie zachodniego Kościoła na prze-
strzeni kilku wieków. Ocena tego wydarzenia była kwes?ą sporną w historii wewnątrzkościelnych relacji w Niemczech nie 
tylko w ostatnich latach. Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD) przygotowywał się do tej rocznicy od 2008 roku, koncentru-
jąc się każdego roku na jednym konkretnym aspekcie reformacji, na przykład: Reformacja a polityka, albo Reformacja a edu-
kacja. EKD zaprosił także swych ekumenicznych partnerów do współpracy w upamiętnieniu wydarzeń z 1517 roku. Po wielo-
stronnych i czasami trudnych dyskusjach Kościoły w Niemczech uzgodniły, że najlepszym sposobem ekumenicznego upamięt-
nienia tego reformacyjnego wydarzenia będzie Święto Chrystusa (Christusfest). Jeśli akcent zostanie położony na Jezusie 
Chrystusie i Jego dziele pojednania jako centrum wiary chrześcijańskiej, wówczas wszyscy ekumeniczni partnerzy EKD 
(rzymscy katolicy, prawosławni, baptyści, metodyści, menonici i inni) będą mogli uczestniczyć w obchodach rocznicowych. 
Biorąc pod uwagę fakt, że Reformacja oznaczała również bolesny podział zachodniego chrześcijaństwa, jest to bardzo znaczą-
ce osiągnięcie. Luterańsko-rzymskokatolicka Komisja Dialogu ds. Jedności ciężko pracowała, aby ostatecznie osiągnąć wspól-
ne rozumienie tego upamiętnienia. Jej ważny raport, zatytułowany Od konfliktu do komunii, poznaje, że obie tradycje pod-
chodzą do tej rocznicy w duchu ekumenicznym, mając za sobą osiągnięcia pięćdziesięcioletniego dialogu i nowe zrozumienie 
własnej historii i teologii. Dystansując się od tego, co jest polemiczne, katolicy są teraz w stanie usłyszeć wyzwanie Lutra dla 
współczesnego Kościoła, widząc w nim „świadka Ewangelii” (Od konfliktu do komunii, 29). W ten oto sposób, po wiekach 
wzajemnego potępiania i oczerniania, w 2017 r. luterańscy i katoliccy chrześcijanie po raz pierwszy razem upamiętnią począ-
tek Reformacji. Z tego porozumienia i szerszego ekumenicznego kontekstu bierze się wyrazisty motyw tegorocznego Tygo-
dnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: Pojednanie: Miłość Chrystusa przynagla nas.  
 Tekst 2 Listu do Koryn?an podkreśla, że pojednanie jest darem od Boga przeznaczonym dla całego stworzenia. 
„Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jedna-
nia” (w. 19). Na skutek Bożego działania osoba, która została pojednana w Chrystusie, jest wezwana do głoszenia tego pojed-
nania słowem i czynem: „Miłość Chrystusa przynagla nas” (w. 14). „Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo 
jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (w. 20). Tekst 
ten podkreśla, że pojednanie to nie dokonuje się bez ofiary. Jezus oddaje swoje życie; On umiera za wszystkich. Ambasadorzy 
pojednania są wezwani, w Jego imię, do oddawania, tak jak On, swojego życia. Oni już nie żyją dla samych siebie; żyją dla 
Tego który umarł za nich. 
 Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące: Dzień 1: Jeden umarł za wszystkich; Dzień 2: Nie 
żyjemy już dla siebie; Dzień 3: Już nikogo nie znamy według ciała; Dzień 4: To, co dawne, przeminęło; Dzień 5: Nastało nowe; 
Dzień 6: Bóg pojednał nas ze sobą; Dzień 7: Służba pojednania. ( za materiałami Rady ds. Ekumenizmu – M.I.) 

 



NIEDZIELA, 22 STYCZNIA 2017; 3 ZWYKŁA - TYDZIEŃ MODLITW O ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAN; 
   9:30 – Za śp. dziadka + Stanisława Regułę w 5 rocznicę śmierci - dar intencji od wnuczki 
                                 Katarzyny z rodziną 

   11:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże  
                      Błogosławieństwo i potrzebne dary Ducha Świętego oraz zdrowie dla syna  
                      Dawida Szczepura z okazji 22 rocznicy urodzin - dar intencji od rodziców  

             i rodzeństwa z rodzinami  
11:00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNEGO DZIECKA - Amelki BIENIEK - ur. 23.01. 

Normanton 16:15 – W pewnej intencji 
Leeds        19:00 – Za śp. siostrę + Marię Stanisławską - int.22/31 gregoriańska - dar brata Tadeusz 
 
PONIEDZIAŁEK, 23 STYCZNIA 2017; Dzień powszedni; 

   10:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże  
                      Błogosławieństwo i potrzebne dary Ducha Świętego oraz zdrowie dla syna  

                                 Antoniego Tosta - dar intencji od rodziców i siostry 
 10:00 – Za śp. siostrę + Marię Stanisławską - int. 23/31 gregoriańska - dar brata Tadeusza 
 
WTOREK, 24 STYCZNIA 2017; Wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK; 
 10:00 – Za śp. rodziców + Bronisławę i + Tadeusza Jagłów - dar intencji córki  
                                 Haliny Czachurskiej z rodziną 
 10:00 – Za śp. siostrę + Marię Stanisławską - int. 24/31 gregoriańska - dar brata Tadeusza 
 
ŚRODA, 25 STYCZNIA 2017; ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA; 
  11:00 – Za śp. rodziców + Barbarę i + Józefa Szpilowskich w 10. rocznicę śmierci  
                                 mamy - dar intencji od córki Józefy Sawickiej 
    11:00 – Za śp. siostrę + Marię Stanisławską - int. 25/31 gregoriańska - dar brata Tadeusza 
 
CZWARTEK, 26 STYCZNIA 2017; Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa; 
 10:00 – Za śp. rodziców + Józefa i + Wandę Kujawiaków w 30. rocznicę śmierci ojca - dar 
                                 intencji od syna i córki z rodzinami 
    10:00 – Za śp. siostrę + Marię Stanisławską - int.26/31 gregoriańska - dar brata Tadeusza 
 
PIĄTEK, 27 STYCZNIA 2017; Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, bpa; 
  10:00 – Za śp. siostrę + Marię Stanisławską - int.27/31 gregoriańska - dar brata Tadeusza 
  19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski  
                                  dla ROCZNIAKA - Zuzanny Marii ROMANOWSKIEJ i syna Kacpra - dar intencji 
                                  od rodziców Anny i Krystyna  
  
SOBOTA, 28 STYCZNIA 2017; Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, dK ; 
    8:30 – Za śp. siostrę + Marię Stanisławską - int.28/31 gregoriańska - dar brata Tadeusza 

 14:00 – CHRZEST - Maciej Jason MALINOWSKI 
 16:00 – CHRZEST - Zofia Teresa BELING 

                                  IV TYDZIEŃ ZWYKŁY 
            18:30 – Za śp. brata + Zbigniewa w rocznicę śmierci - dar int. od brata Stanisława Guścin 
NIEDZIELA, 29 STYCZNIA 2017; 4 ZWYKŁA; 

     9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże  
                      Błogosławieństwo i potrzebne dary Ducha Świętego oraz zdrowie dla wnuka  
                      Szymona z okazji 5. Rocznicy Urodzin i Jego siostry Anny oraz Ich mamy i córki 
                      Justyny - dar intencji od babci i mamy Alicji 

11:00 – Za śp. tatę + Antoniego Winnik w rocznicę śmierci - dar int. od dzieci z rodzinami  
Leeds        19:00 – Za śp. siostrę + Marię Stanisławską - int.29/31 gregoriańska - dar brata Tadeusz 
 

*  TYDZIEŃ EKUMENICZNY TRWA - W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy 
o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem roz-
poznawczym w świecie na każdy dzień. Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześci-
jan zakończy się w najbliższą środę, 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła, nie ustawajmy 
w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia. Tak bardzo pragnie jej sam Pan Jezus, a często jej 
brak jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dla-
tego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, trudy i cierpienia. 

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 



*  TYDZIEŃ EKUMENICZNY - do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Po-
wszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym czasie podejmują ją 
wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypeł-
niać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekła-
dać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie 
Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. 
*  DOROCZNE NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE - Biskup Walter Jagucki oraz Parafianie z Ko-
ścioła EWANGELICKIEGO w Leeds zaprosili nas do wzięcia udziału w nabożeństwie ekumenicznym, któ-
re odbędzie się w NIEDZIELĘ 22-ego stycznia 2017 o godz. 14:00 w Kościele pw. Św. 
Łukasza, przy 9 Alma Road w Leeds - LS 6. 
 Przypominamy, że tradycja wspólnych nabożeństw ekumenicznych w naszych 
parafiach ma już wiele lat i spotkania te są godnym uświetnieniem Tygodnia Modlitw 
o Jedności Chrześcijan - W TYM ROKU tydzień przeżywamy go pod hasłem: „ Po-
jednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” (por. 2 Kor 5,14-20). Zapraszamy.  
*  ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁĄ - W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła prośmy 
o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak św. 
Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wier-
nie po drogach wiary, co więcej – nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie – Zbawicielu świata. 

  W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej; 
26 I – św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła; obaj byli biskupami i obaj ponieśli śmierć męczeńską za wiarę; 
27 I – bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927), odnowiciel zakonu marianów i biskup wileński (wspomnienie obowiązkowe);  
28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter  i doktor  Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach 

kultury europejskiej; jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła. 
*  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 „A”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela   22.01.17   g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka              *   g. 11.00  –  A. Dębska & H. Rożkowiec 
Niedziela   29.01.17   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein         *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela     5.02.17  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach     *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela   12.02.17  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein    *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae Fidelis 
Niedziela   19.01.17       g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak            *   g. 11.00 –  P. Szlaużys & H. Stanisławska 
 

KSIĘGA INTENCJI NA ROK 2017 OTWARTA  
MOŻNA SKŁADAĆ INTENCJE MSZALNE PO MSZAYCH ŚWIĘTYCH W TYGODNIU I NIEDZIELĘ.  

PAMIĘTAJMY O ROCZNICACH I JUBILEUSZACH 
 

* PEREGRYNACJA OBRAZU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W NASZYCH DOMACH TRWA -
TERMINY PRZYJĘCIA OBRAZU ustalamy z DUSZPASTERZEM. Prosimy o wpisy dziękczynne i błagalne 
do Księgi Peregrynacyjnej. Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego w danej rodzi-
nie, jest historycznym wydarzeniem i jej wyznaniem wiary.  
*  NIEBIESKIE KOPERTKI „GIFT AID” NA ROK 2017 - są do pobraniu u w kaplicy św. Sta-
nisława. Zachęcamy pracujących Parafian do tej formy składania darów ofiarnych na Parafię. 

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

* OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
* KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2017 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. Proboszczem na określony termin. 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA ZIMOWA 2017 – ROZPOCZNIE SIĘ 
  W SOBOTĘ 4 MARCA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.1 
godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA,  
godz. 18:15 – 2. konferencja  – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.I w kawiarni ośrodka 
         W NIEDZIELĘ 5 MARCA O GODZ. 18:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.2 
godz. 18:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.II, a po Mszy Świętej 
godz. 20:00 – 4. konferencja – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ 



*  POLSKIE DAY CENTRE  - zaprasza na obiad każdej środy o godz. 11:30. 
*  OBCHODY DNIA SYBIRAKÓW - 12 lutego odbędą się w Bradford obchody dnia Sybira-
ków. Członkowie tamtejszej wspólnoty zapraszają wszystkich, którzy chcieliby wziąć w tych obcho-
dach udział, na Mszę Św. o godz. 11.15 i na obiad o godz. 12.30. Cena obiadu 8.00 GBP. Zapisy 
prowadzi sekretarz Związku Weteranów w Leeds - Magdalena Ions. Serdecznie zapraszamy! 

*  WSPIERAMY DOM DZIECKA W KŁODZKU Szanowni Parafianie, Bardzo zasłużony dla 
naszej społeczności w Leeds Parafianin - Tomek Kurdziel - nota bene były Prezes naszej Parafii i 
długoletni koordynator Polskiego Day Centre, obchodzi w tym roku 21.01. - bardzo okrągłe 50-te 
urodziny. Chciałby w związku z tym prosić tych z Państwa, którzy mogliby, o wsparcie inicjatywy 
bardzo bliskiej jego sercu - pomocy domowi dziecka w Kłodzku gdzie spędził pierwsze 4 lata swego 
życia. Tych z Państwa, którzy chcieliby wesprzeć Dom Dziecka, który prowadzą siostry Służebniczki 
NMP - prosimy albo o kontakt z pp. dr Zuzanną Sawicką lub Wandą Kaczmarską albo kierujemy na 
stronę Just Giving. Link:  https://www.justgiving.com/crowdfunding/TomaszJKurdziel-Klodzko 
Państwu z góry dziękujemy za pomoc i dar serca, a Tomkowi życzymy wszelkiej pomyślności i zdro-
wia na nadchodzące urodziny. 
*  LEEDS FESTIVAL CHORUS, którego członkiem jest Parafianin naszej wspólnoty - pan Ryszard 
Biedka, zaprasza w sobotę 4-go marca, do budynku ratusza miejskiego (Town Hall) na "Stworzenie Świata 
Haydna, czyli historie stworzenia opowiedziana w pięknej oprawie muzyki poważnej. Bilety w cenie od £ 
16.00 do £ 33.50 można nabyć u członków Chóru,  w Leeds City Centre Box Office pod nr 0113 3760318 lub 
online pod adresem www.leedstownhall.co.uk. Bardzo polecamy: 
 

Miłośników twittera zawiadamiamy, ze można nas znaleźć 
pod #parafialeeds 

15/01/2017  + Kopertki £ 84.57 +  Ofiary Gift Aid £ 393.70 + na tacę - £ 421.99 + Biuletyn - £ 20.35 
Czeki na konto parafialne prosimy wypisywać na PCM Leeds 

 

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE - KOLĘDA 2016/2017 - od godz. 13:00 do 20:30 
 

 PONIEDZIAŁEK - 23.01.2017. - HARROGATE - “ADRESY STAŁE”   
WTOREK – 24.01.2017r. - HARROGATE - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę tel. lub CZYNIMY 
TO osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, aby rodzina była w komplecie 
ŚRODA - 25.01.2017r. - LS 28  PUDSEY - “ADRESY STAŁE”   
CZWARTEK - 26.01.2017r.  - LEEDS  LS 26 “ADRESY NOWE” - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie 
lub osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
PIĄTEK - 27.01.2017r.  - LEEDS  LS 27 “ADRESY NOWE” - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub 
osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
 

PONIEDZIAŁEK  -  30.01.2017r.  -  OTLEY & IKLEY  - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobi-
ście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
WTOREK – 31.01.2017r. - WAKEFIELD  - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakry-
stii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
ŚRODA  -  1.02.2017r.  -  NORMANTON  - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w za-
krystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
CZWARTEK - 2.02.2017r.  - PONTEFRACT - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w 
zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie 
PIĄTEK – 3.02.2017r. - LEEDS  LS 7 & 8 “ADRESY NOWE”   - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie 
lub osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
 

PONIEDZIAŁEK - 6.02.2017. - LEEDS LS 10  - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w 
zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
WTOREK – 7.02.2017r. - LEEDS  L 11- Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakrystii 
po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
ŚRODA - 8.02.2017r. - -  LEEDS  L 12  - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakry-
stii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 

K O M U N I K A T Y 

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 


