



 

TYGODNIK PARAFII  

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  

MATKI KOŚCIOŁA  

4. Niedziela Adwentu - Boże Narodzenie 2018 
Nowy Rok 2019 (nr 139 - 140) 

Adwent dobiega końca. Oczekiwanie na przyjście Pana 
(to na końcu czasów i to w uroczystość Bożego 
Narodzenia) jest już prawie u kresu. Napięcie 
oczekiwania sięga zenitu. Wszystko zaczyna wirować. 
Świat nie może wytrzymać tej prawdy i chowa się w 
doczesność. Coraz to nowe atrakcje próbują odwrócić 
uwagę od istoty wydarzenia, wszystko się kręci i nie-
pokoi. A tymczasem w sercach wierzących Marana 
tha! zaczyna przechodzić w Witaj Jezu! Liturgia słowa 
kieruje nas w tę właśnie stronę. 
Wszystko się rusza również w czytaniach czwartej 
niedzieli. Bardzo wyraźnie ukazana jest natura Boga, 
który przychodzi jako ciągle dynamiczny, ciągle nowy, 
ciągle idący, ciągle niedościgniony, zawsze działający, 
nieodpoczywający – aktywny. Wychodzi z Betlejem 
władca Izraela. Dzięki Niemu reszta (rozumiana, jako 
ostatni, którzy zachowali wiarę w Boga; w Nowym 
Testamencie są utożsamiani z chrześcijanami 
pochodzącymi z judaizmu) wróci do synów Izraela – 
do łaski bycia dziećmi Bożymi. Przyjdą, a Pan będzie 
dla nich pokojem – również aktywnym. 
W drugim czytaniu autor Listu do Hebrajczyków uży-
cza głosu Mesjaszowi. To jakby dialog Syna z Ojcem. 
Rozmowa pełna wdzięczności Posłanego w Ciele, 
który idzie, aby pełnić wolę Ojca, co też jest Jego 

radością (por. J 4,34). Jego celem jest nasze uświę-
cenie. 
Z kolei psalm jest wołaniem ludu oczekującego na 
Zbawiciela. Obraz winorośli, która została stratowana 
przez wrogów Świętego, jest alegorią ludu Bożego. 
Teraz Jezus na nowo ją przywraca do pierwotnego 
stanu. Św. Makary widzi w Jezusie ogrodnika, który 
patrząc na zrujnowany ogród Boży, ubiera się w robo-
cze ubranie (ciało ludzkie) i zaczyna go porządkować. 
Maria Magdalena tego właśnie Ogrodnika dostrzega 
przy grobie w poranek zmartwychwstania. Chrystus-
Ogrodnik przywraca światu-ogrodowi pierwotny 
porządek – zbawia go. 
Wreszcie widzimy pełną dynamiki odpowiedź Maryi 
na słowa Gabriela: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi 
się stanie według twego słowa” (Łk 1,38). Posłuszeń-
stwo Służebnicy Pana jest impulsem dynamicznym, 
który wzrusza świat, ludzkość, kosmos – całe stwo-
rzenie. Jej wiara zachwyca, napełnia Duchem Świętym 
Elżbietę, jednocześnie sprawia wyjście Maryi z misją 
do świata. Jezus zbawia, choć jeszcze się nie urodził. 
Jest odwiecznie istniejącym Bogiem, więc działał 
zawsze. Na słowa Maryi przychodzi jako Zbawca.  
Można powiedzieć, że to zdanie Najświętszej 
Dziewicy jest poruszające. Nie chodzi 

Marana tha! Przyjdź Panie Jezu!

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał Światłość Wielką; nad 
mieszkańcami kraju mroków  
zabłysło Światło” (Iz 9,1-2) 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chcemy życzyć Wam, byście 
mimo trudów codzienności, rożnych zmagań, zamętów niepo-
rozumień i niezgody, których doświadczamy, umieli dojrzeć 
Światłość Wielką – Jezusa Chrystusa, który właśnie nadchodzi. 
Nadchodzi, aby zbawić, a nie potępić. 
  Radosnych, rozświetlonych blaskiem niegasnącego Światła, 
rodzinnych Świat Bożego Narodzenia z całego serca Wam 
życzymy!                                                          Ks. Jan i ks. Piotr 



 

Kurs ewangelizacyjny „Alpha” po raz pierwszy 
został przeprowadzony w więzieniu w grudniu 
1994r. w Wielkiej Brytanii. W 2016 r. ponad 45000 
osadzonych, w 55 krajach wzięło  udział  w kursie 
„Alpha”, w ponad 800 zakładach karnych.
Bóg  troszczy  się  o więźniów. W  Biblii jest  122 
różnych  odniesień  do  więzienia lub  więźniów; 
np. św. Paweł pisał swoje niektóre listy z wię-
zienia, Apokalipsa została napisana przez św. 
Jana, kiedy był w więzieniu, czy też przykład 
Jezusa, więzionego przed skazaniem.
Słowo Boże mówi: „Pamiętajcie o uwięzionych, 
jakbyście sami byli uwięzieni i o tych, co cierpią, 
bo i sami jesteście w ciele” (Hbr 13,3).

„Alpha” jest z po-
wodzeniem prowa-
dzona we wszys-
tkich typach wię-
zień i zakładach 
poprawczych. 97 % 
więźniów powie-
działo, że kurs miał 
pozytywny wpływ 
na ich życie; 68 % 

potwierdziło, że to doświadczenie przyczyniło  się  
do ich osobistej zmiany; 91 % twierdzi, że doś-
wiadczyło miłości Jezusa, a 78 % potwierdziło, że 
dotknął ich Duch Święty. Więźniowie byli 
zainteresowani, i zaskoczeni miłą, bezinteresow-
ną atmosferą, która była ważniejsza niż jakakol-
wiek inna cecha kursu „Alpha”.

W bieżącym roku zrodził się pomysł, aby gdań-
skie wspólnoty dołączyły do innych polskich miast 
i również poprowadziły ewangelizację w więzie-
niu. Zostało zorganizowane szkolenie dla wolon-
tariuszy, którzy podjęli się tego trudnego wyz-
wania, w tak specyficznym miejscu. Powstała  
m.in. jedenastoosobowa grupa (w niej były dwie  
osoby z naszej parafialnej  Wspólnoty  „Wieczer-
nik”), która poprowadziła kurs „Alpha” w Zakładzie 
Karnym na gdańskiej Przeróbce. Kurs  rozpoczęła  
niedzielna Msza Święta odprawiona w więziennej 
kaplicy przez kapelana - ks. Przemka. Następnie 
przez 10 tygodni, w każdy czwartek, spotykaliśmy 
się w świetlicy lub innym, wyznaczonym pomie-
szczeniu. Każde spotkanie rozpoczynało  się od 
poczęstunku, następnie był prowadzony wykład 
po którym dzieliliśmy się na cztery, dziewięcio-
osobowe grupy, aby dyskutować i dzielić się 
przemyśleniami i doświadczeniami. Przez ten 
czas wszyscy się ze sobą bardzo zżyliśmy.
W czwartek, 13 grudnia, kurs zakończyliśmy 
Mszą Świętą, po której usłyszeliśmy dużo miłych 
i  ciepłych słów podziękowania za wspólnie 
spędzony czas, a także słów, które świadczyły, że 
nie były to stracone godziny. Mamy nadzieję, że 
Alpha będzie dla każdego skazanego, biorącego 
udział w kursie „Alpha” początkiem przygody 
z Chrystusem. Następna edycja kursu rozpocznie 
się już w lutym 2019 r.
                                                              Justyna Dróżka

KURS ALPHA  W  WIĘZIENIU

o sentyment, lecz o skutki poruszenia wszystkiego co 
istnieje. Mesjasz pokonuje drogę Wcielenia, żeby 
wyjść z Betlejem do reszty Izraela i do pogan, aby 
dokonać ich zbawienia uświęcając i przyprowadzając 
z powrotem do Ojca. 
Liturgia słowa mówi o ruchu wychodzącym od Boga 
w stronę człowieka. A jak człowiek (jak ja) mogę 
odpowiedzieć Bogu? Jaki ruch ze swej strony mogę 
wykonać? Zauważmy, że Jezus ilekroć zbawia, tyle-
kroć zbliża ludzi do siebie nawzajem. Ile razy wyraźnie 

interweniuje, tyle razy chodzi Mu o wspólnotę wokół 
Bożego działania. To dotyczy czasu świąt i to dotyczy 
Kościoła, rodzin, wspólnot, sąsiedztwa, a nawet wro-
gów. Tam gdzie wzajemna miłość i dobroć, tam znaj-
duje się zawsze Bóg żywy – Zbawiciel czyniący swoją 
misję jednoczenia ludzi w komunii miłości. 
W ten sposób widać zamysł Boga idącego do 
człowieka: wyjść, ukochać, pomóc naśladować, 
przyjąć do siebie utrudzone dziecko. 

ks. Krystian Wilczyński



Pytania o wiarę

Pytania o wiarę to nowy cykl, który będzie prezentował 
kolejne paragrafy Katechizmu Kościoła Katolickiego. 
Pos ługiwać się będziemy Kompendium , które 
katechizmowe rozważania umieszcza w formie pytań 
i odpowiedzi. Jest to bardzo przystępna forma, która 
pozwala znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących nas 
problemów. A zatem do dzieła! Rozpoczynamy od 
poszczególnych artykułów Wyznania Wiary, czyli 
tradycyjnego Wierzę w Boga.  

„WIERZĘ W BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO, 
STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI" 

36. Dlaczego wyznanie wiary rozpoczyna się od słów 
„Wierzę w Boga"? 

Pierwsze stwierdzenie „Wierze w Boga" jest ze 
wszystkich najbardziej podstawowe, od niego zależą 
wszystkie pozostałe prawdy dotyczące człowieka 
i świata, i całego życia człowieka wierzącego w Boga. 

37. Dlaczego wyznajemy wiarę w jednego Boga? 

Bóg objawił się Izraelowi, swemu narodowi wybra-
nemu, jako Jedyny: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest 
naszym Bogiem Panem jedynym" (Pwt 6,4); „bo Ja 
jestem Bogiem, i nikt inny" (Iz 45,22). Sam Jezus 
potwierdza, że Bóg jest „jedynym Panem” (Mk 12,29).  

Wyznanie, że Jezus i Duch Święty są Bogiem 
i  Panem, nie wprowadza żadnego podziału 
w jedynym Bogu. 

38. Jakim imieniem objawił się Bóg?  
Bóg objawił się Mojżeszowi jako Bóg żywych; 
powiedział, że jest „Bogiem Abrahama, Bogiem 
Izaaka i Bogiem Jakuba" (Wj 3,6). Objawił mu też 
swe tajemnicze Imię: „JESTEM, KTÓRY JESTEM 
(YHWH)" (Wj3,14). Niewymowne imię Boga już w 
czasach Starego Testamentu zostało zastąpione 
Boskim tytułem „PAN". Tytuł ten będzie także 
w Nowym Testamencie wyrażał Boskość Jezusa. 

39. Tylko Bóg JEST? 
Podczas gdy wszystkie stworzenia otrzymały od 
Niego to wszystko, czym są i co posiadają, Bóg jest 
pełnią Bytu i wszelkiej doskonałości. On jest „TYM, 
KTÓRY JEST", bez początku i bez końca. Jezus 
objawił, że także On nosi imię Boskie: „JA JESTEM" 
(J 8,28). 

40.  Jakie  znaczenie  ma  objawienie  imienia  Boga? 
Objawiając swoje imię, Bóg pozwala poznać 
bogactwo zawarte w swojej niezgłębionej tajemnicy: 
On sam jest Tym, od zawsze i na zawsze, który 
przekracza świat i historię. On uczynił niebo i zie-
mię. On jest Bogiem wiernym, który jest zawsze przy 
swoim ludzie, aby go zbawić. On jest w najwyższym 
stopniu święty, „bogaty w miłosierdzie" (Ef 2,4), 
zawsze gotowy przebaczać. Jest Bytem duchowym, 
transcendentnym, wszechmocnym, wiecznym, 
osobowym, doskonałym. Jest Prawdą i Miłością. 

Bóg jest  Bytem nieskończenie  doskonałym,  którym jest 
Trójca Święta (św. Turybiusz z Mongrovejo).

41. W jakim sensie Bóg jest Prawdą?  
Bóg jest samą Prawdą, Jego słowa mylić nie mogą. On 
„jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności” 
Odwieczny Syn Boży, Mądrość wcielona, został posłany 
na świat, „aby dać świadectwo prawdzie" (J 18,37).  
42. W jaki sposób Bóg objawił, że jest Miłością?  
Bóg objawił, że Jego miłość do Izraela jest mocniejsza 
niż miłość ojca czy matki do swych dzieci i że swój lud 
miłuje bardziej niż oblubieniec swą oblubienicę. On sam 
w sobie „jest miłością" (1 J 4,8.16). Jego miłość posuwa 
się aż do udzielenia najcenniejszego daru: „Tak bowiem 
Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginą ale miał życie 
wieczne” (J 3,16). Posyłając swego Syna i Ducha 
Świętego, Bóg objawił, że On sam jest wieczną wymianą 
miłości.  
43. Jakie konsekwencje płyną z wiary w jedynego 
Boga?  
Z wiary w Boga, Jedynego, płyną bardzo ważne konse-
kwencje dla naszego życia: poznawać wielkość i majestat 
Boga; żyć w dziękczynieniu; zawsze Mu ufać, nawet 
w przeciwnościach; poznawać jedność i prawdziwą 
godność wszystkich ludzi, stworzonych na obraz Boży; 
dobrze użytkować rzeczy przez Niego stworzone.  



 

„Kiedy tam [w Betlejem] przebywali, nadszedł dla 
Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworod-
nego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żło-
bie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”. Co 
roku słyszymy te słowa, które odczytywane są czy to 
podczas wieczerzy wigilijnej w naszych domach, czy 
też podczas pasterki w kościele. Słyszymy i być może 
oburzamy się na tych, którzy nie przyjęli Świętej 
Rodziny pod swój dach: „Jak tak mogli?! Jak mogli 
być aż tak nieczuli, tak podli?!” 
Oburzenie, owszem, słuszne. Czy jednak jego adre-
satami powinni być wyłącznie mieszkańcy Betlejem 
sprzed dwóch tysięcy lat? A może ta opowieść jest 
jedynie obrazem tego, co dzisiejszy świat robi z Bożą 
Dzieciną w dniu pamiątki Jej narodzenia? Czy jest 
możliwe Boże Narodzenie bez choinki, bez bombek, 
bez światełek, bez opłatka, bez kolęd, bez prezentów? 
Nie wyobrażamy sobie takich Świąt… A czy są możli-
we bez Jezusa, który de facto ma wówczas swoje 

urodziny? Czy jest możliwa impreza urodzinowa bez 
Jubilata? 
Wydaje się, że świat już dawno udzielił swojej smutnej 
odpowiedzi... Wybiera Kevina, który jest sam w domu, 
zapominając o Jezusie, który został sam w swoim 
żłóbku.  

Niech w tegoroczną Uroczystość Narodzenia Pańskie-
go wybrzmi w nas bardzo mocno pytanie: czy potra-
fimy wyobrazić sobie święta bez Sprawcy świą--
tecznego zamieszania? 
                                           ks. Mateusz Tarczyński

Impreza urodzinowa bez Jubilata?

PLAN KOLĘDY - 2-13 stycznia 2019 r. 

Data Miejsce wizyty duszpasterskiej Miejsce rozpoczęcia

2.01.2019 (śr.) Reja 24A 
Reja 24B

Godz. 16.30 od dołu 
Godz. 16.00 od dołu

3.01.2019 (czw.) Reja 24C 
Reja 24D

Godz. 16.30 od dołu 
Godz. 16.00 od dołu

4.01.2019 (pt.) Reja 24E 
Reja 24F, Reja 25

Godz. 16.00 od dołu 
Godz. 16.30 od dołu

5.01.2019 (sob.) Reja 28 Klatka A od 15.00 
Klatka C od 15.00

6.01.2019 (niedz.) Reja 26 Klatka A od 15.00 
Klatka B od 15.00

7.01.2019 (pon.) Reja 30 A, B, C Klatka A od 16.00

8.01.2019 (wt.) Reja 32 Klatka A od 16.00 
Klatka B od 16.30

9.01.2019 (śr.) Reja 30 D, E 
Zielony Trójkąt - domki

Klatka D od 16.30 
Domki od 16.00

10.01.2019 (czw.) Zielony Trójkąt 4 A, B Klatka A od 16.30 
Klatka B od 16.00

11.01.2019 (pt.) Zielony Trójkąt 4 C, D, E, F Klatka C od 16.30 
Klatka D od 16.00

12.01.2019 (sob.) Marynarki Polskiej 136A 15.00 od dołu i od góry

13.01.2019 (niedz.) Marynarki Polskiej 138A 15.00 od dołu i od góry



 

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

ADWENT Z MARYJĄ 

Matka Boża Śnieżna

Adwent dobiega końca, dlatego dzisiaj w naszym 
Tygodniku zamieszczamy już ostatnie rozważanie na 
temat wizerunków Matki Bożej. Przypomnijmy, że 
rozpoczęliśmy od Maryi z Guadalupe, później 
przyglądaliśmy się obrazowi Matki Bożej Rozwią-
zującej Węzły, a ostatnio glinianej figurce z bra-
zylijskiej Aparecidy. Nie możemy zakończyć tych 
adwentowych rozważań gdzie indziej, jak tylko w pię-
knym Rzymie, a konkretnie u Matki Bożej Śnieżnej. 
W stolicy Włoch znajduje się Bazylika 
Santa Maria Maggiore (Świętej Matki 
Bożej Większej), a w niej ikona Maryi 
Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu 
Rzymskiego). Jej nazwa nawiązuje do 
wielokrotnie udzielanej pomocy przez 
Niepokalaną, której doświadczali miesz-
kańcy w kryzysowych dla swojego 
narodu sytuacjach. Ta ikona określana 
jest również jako Matka Boża Śnieżna. 
Ta nazwa może szczególnie dziwić, 
zwłaszcza że wspomnienie obchodzone 
jest 5 sierpnia, a także fakt, że śnieg w Rzymie nie jest 
zbyt częstym zjawiskiem. Dlaczego zatem „śnieżna”? 
Historia związana jest z pontyfikatem papieża 
Liberiusza, podczas którego w Rzymie mieszkał Jan, 
należący do uprzywilejowanej warstwy społecznej. 
Razem ze swoją żoną nie mógł doczekać się dzieci, 
dlatego postanowił cały swój majątek oddać Maryi. 
Małżeństwo prosiło, aby Matka Boża powiedziała, co 
mają zrobić z pieniędzmi. 5 sierpnia we śnie poprosiła 

małżonków, aby na wzgórzu pokrytym śniegiem zbu-
dowano Kościół. Prośba wydawała się niemożliwa do 
spełnienia z uwagi na wysokie temperatury w Rzymie, 
przede wszystkim w miesiącach letnich. Jednak 
niemożliwe stało się możliwe, ponieważ w nocy, na 
części Wzgórza Eskwilińskiego, zauważono śnieg. 
Taki sam sen miał również papież Liberiusz, który po 
tym wszystkim wyznaczył tam miejsce na budowę 
Kościoła. Nie da się ukryć, że wierni doznają wiele 

łask za wstawiennictwem Matki Bożej, na 
znak czego 5 sierpnia z kopuły spuszczane 
są płatki białych róż, mające przypominać 
płatki śniegu. 
Ten obraz, przedstawiający Maryję z Dzie-
ciątkiem Jezus, które trzyma Ewangelię, 
jest jednym z ukochanych wizerunków 
papieża Franciszka. Ojciec Święty re-
golarnie odwiedza bazylikę, w której 
znajduje się obraz, a podczas jednej 
z wizyt tłumaczył, czym dla niego jest ten 
Maryjny tytuł: „Salus Populi Romani jest 

Mamą, która daje nam zdrowie, kiedy rośniemy, daje 
nam zdrowie potrzebne, by stawiać czoło problemom 
i je rozwiązywać; daje nam zdrowie, ucząc wolności 
dokonywania ostatecznych wyborów; Mamą, która 
uczy, jak przynosić owoce, otwierać się na życie 
i zawsze przynosić owoce dobra, owoce radości, 
owoce nadziei, jak nie tracić nigdy nadziei, ofiaro-
wywać życie innym, życie fizyczne i duchowe.” 

Barbara Majkowska



OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, 

tel. 583447268; Msze św. w niedziele: 8.00, 10.00, 12.00, 18.30; w tygodniu: 7.30 i 18.00; 

www.matkakosciolagd.pl; druk: Optima, ul. Orańska 6a; 81-533 Gdynia 


INTENCJE MSZALNE

Wigilia Bożego Narodzenia, 24 grudnia; 7.30 - wolna intencja  
Boże Narodzenia, 25 grudnia; Pasterka o północy + córka Danuta; 8.00 + w czyśćcu; 10.00 + rodzice Piotr 

(w 15. roczn. śmierci) i Helena Rogal; 12.00 + Maria, Edwin, Czesław, Adam, +z rodziny; 

18.30 + Krystyna Zieleniewicz - m-c po śmierci

II Dzień Świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia; 8.00 + Marian Mielewski, +z rodziny; 10.00 + Małgorzata Pasik 

12.00 - o zdrowie dla ks. Piotra Lewańczyka; 18.30 - wolna intencja

Czwartek, 27 grudnia - Św. Jana; 7.30	- wolna intencja; 18.00	 + rodzice z obu stron, Józef oraz krewni 
Piątek, 28 grudnia - Świętych Młodzianków, męczenników; 7.30 - o potrzebne łaski, światło Ducha Świętego 

i zdrowie dla Darii i Adama; 18.00 + Tatiana Szyksznel w 1. rocznicę śmierci 
Sobota, 29 grudnia; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Władysław Jańczak w 1. rocznicę śmierci 
Niedziela Świętej Rodziny, 30 grudnia; 8.00 + Halina, Bolesław, Ryszard Żbikowscy, Tadeusz Szymoniak; 

10.00 + Monika, Jan, Irena, Jan, Adam, Zbigniew i Natalka; 12.00 + Maria i Edwin; 18.30 - wolna intencja

1. W przedsionku u ministrantów można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, 
rozprowadzane przez „Caritas”. 

2. Opłatek można jeszcze nabyć w zakrystii. 

3. Okazja do przedświątecznej spowiedzi dzisiaj przed każdą Mszą Świętą oraz jutro w godz. 

7.00 – 7.30. 

4. Jutro pamiętajmy o postnym charakterze dnia. W czasie Wigilii niech nam towarzyszy 

wspólna modlitwa, lektura fragmentu II rozdziału Ewangelii św. Łukasza, który mówi o na-
rodzeniu Zbawiciela, łamanie się opłatkiem, pełne wiary życzenia oraz wspólny śpiew kolęd. 

5. Jutro Msza Święta rano o 7.30, a o północy zapraszamy na Pasterkę. Pół godziny przed 
pasterką czuwanie modlitewne. 

6. Porządek Mszy Świętych w I i II dzień Świąt jak w każdą niedzielę.  

7. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przywieźli, ustawiali i stroili choinki oraz szopkę, 

a także sprzątającym kościół. 

8. Na tacę remontowo-inwestycyjną zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 4340 zł. Bóg zapłać za 

ofiarność. 

9. Na remont kościoła św. Mikołaja (Ojców Dominikanów) zebraliśmy 217 zł. 

10. Podczas Dobroczynnego Kiermaszu Świątecznego grupa charytatywna zebrała 1003 zł. 

11. Gdańskie Seminarium Duchowne dziękując, poinformowało nas, że 2 XII na tacę seminaryjną 

zebraliśmy 2179 zł. 

12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę 

o godz. 8.00. 


