Nasze sprawy
Maturzyści czuwają
W środę wieczorem 3
kwietnia Księża katecheci:
Ks. Jan Jarco, Ks. Mieszko
Pabiś, Ks. Janusz Żmuda
oraz Ks. Edward Łatka z Radoczy wraz z
młodzieżą maturalną ze szkół średnich: LO
im. M. Wadowity, ZSZ przy ul. Wojska Polskiego, ZSB przy ul. Słowackiego, oraz ZSR
z Radoczy, odprawili nocne czuwanie na Jasnej Górze. Nauczycielka Naszego Narodu
pilnie wsłuchiwała się w żarliwy szept prawie czterystu maturzystów z ziemi wadowickiej. O czym nasi maturzyści rozmawiali
z Maryją Matką naszą, wiedzą tylko obydwie strony. Naszą modlitwą i wielką życzliwością otaczamy młodzież, która w maju
rozpocznie egzaminy dojrzałości.
Świat pielgrzymuje do Wadowic
W ostatnich tygodniach otrzymałem kilka listów mówiących o chęci odwiedzenia
naszej bazyliki. Dla przykładu podaję:
Wielebny Ojcze. Pielgrzymi z wyspy Reunion na Oceanie Indyjskim w wędrówce po
miejscach świętych w Polsce życzą sobie
uczestnictwa we Mszy Świętej w waszej
bazylice 19 maja 2002 r.
Inna informacja: Przewielebny Ojcze Proboszczu.
Dnia 9 czerwca pielgrzymi z Weiding z
Niemiec pragną wziąć udział we Mszy
Świętej. Czas 9 – 10.30.
Jeszcze inne powiadomienie. Tym razem

telefoniczne: 18 maja
chcemy być w kościele
urodzenia Papieża. Pora
poobiednia. Czy to jest możliwe?
Z radością czytam te listy i staram się
zawsze dać pozytywne odpowiedzi. O jedno proszę Patronkę naszej bazyliki, by Wadowice pozytywnie zapadły w sercach pielgrzymów.
Spotkanie kandydatów Rady Duszpasterskiej
W środę 10 kwietnia o godz. 18.30 odbędzie się w sali Domu Parafialnego I spotkanie kandydatów do Duszpasterskiej
Rady Parafialnej. Serdecznie zapraszam
uczestników. Pragnąłbym, by powstanie tej
Rady było widocznym znakiem jubileuszu
dziesięciolecia naszej bazyliki. Oby Matka
Boża Nieustającej Pomocy pobłogosławiła
ten Zespół zaangażowanych parafian.
Z działalności biblioteki parafialnej
za okres od 18.03.2001 do 17.03.2002 r.
W okresie od 18.03.2001 do 17.03.2002
wypożyczono 281 książek.
Założono w tym okresie 32 kartoteki
nowych czytelników. Obecnie jest 47 czynnych czytelników.
Odzyskano 71 książek po bardzo długim
okresie od daty wypożyczenia (nawet po
10 latach), a około 70 książek jest jeszcze
do odzyskania, niektórzy czytelnicy zagubili wypożyczone książki i w zamian ofiarowali inne tytuły książek.

Serdecznie dziękujemy za piękne świąteczne kartki, które otrzymaliśmy od wielbicieli
naszego biuletynu parafialnego „Bazylika”.
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Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE:

Dz 2, 42-47
Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej

DRUGIECZYTANIE:

1 P 1, 3-9

Radość płynąca z wiary

W dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia Bożego
- posłuszni poleceniu Ojca Świętego modlimy się o pokój w Ziemii Świętej

EWANGELIA:
J 20, 19-31 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i
rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali
się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany
Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do
niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do
nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miej-

sce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do
boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach,
kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus
przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój
palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i
włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu
odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego,
ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej
książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te
zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus
jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście
wierząc mieli życie w imię Jego.
Oto słowo Pańskie.

Słowem

ranach, ponieważ pozwala mu, żeby Go
dotknął i zbliżył się do Niego, znalazł klucz
do jego serca i je otworzył. I my możemy
znaleźć drogę do serc innych. Gdy pozwolimy innym mieć udział w naszych ranach,
gdy pozwolimy im przyjść do nas ze swymi wątpliwościami, gdy pozwolimy się
dotknąć ich troskami i wątpliwościami,
znajdziemy również drogę do ich serc.

Pokój i duch Zmartwychwstałego nie
znają żadnych granic. Żadnych zamkniętych drzwi, żadnych zamkniętych serc.
Zmartwychwstały znajduje drogę do
swych uczniów, chociaż przejęci strachem chcieli się ukryć przed wszystkimi.
I znajduje drogę do serca Tomasza, chociaż zamknęło je zwątpienie. Ponieważ
Jezus daje Tomaszowi udział w swoich

Klaus Metzger-Beck

Ogłoszenia parafialne
II NIEDZIELA WIELKANOCNA
czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 07.04.2002
1.
Niedziela dzisiejsza poświęcona
jest uwielbieniu Miłosierdzia Bożego.
2.
Jutro obchodzimy liturgiczną uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to
Dzień Świętości Życia. Na mszy św. o godz.
8.00 12.00 i 18.00 będziemy przyjmować
od naszych parafian przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego. Formularze
tych przyrzeczeń znajdują się w naszym
biuletynie oraz wyłożone są na ołtarzach.
3.
Na nowennie do Matki Bożej w
środę o godz. 8.30 i 17.30 modlimy się o
godne przygotowanie dzieci do pierwszej
Komunii Świętej, a młodzieży z klasy III

gimnazjalnej do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Na godz. 18.30 w tym dniu zapraszamy do sali Domu Katolickiego kandydatów Duszpasterskiej Rady Parafialnej
na pierwsze spotkanie.
4.
Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego w Krakowie prosi o
przeprowadzenie kwesty pod nazwą „Dar
Serca” przy świątyni w przyszłą niedzielę
14 kwietnia. Nasi lektorzy będą zbierać ofiary, które przeznaczone będą na biednych
studentów krakowskich uczelni.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Polichromia Kaplicy Ukrzyżowania
Bazylika Papieska w Wadowicach na różny sposób przypomina o związkach z Ojcem
Świętym Janem Pawłem II. „Tu wszystko dla
Niego się zaczęło.” „To kościół mojego dzieciństwa i młodości”. Polichromię, którą
obecnie wykonują artystki z Krakowa, obrazują w biblijnych malowidłach, treści nauczania papieskiego. W nawie głównej są
przedstawione już 4 encykliki. Dotychczas
papież ogłosił 13. W kaplicy Świętej Rodziny na ośmiu obrazach przedstawione są
Adhortacje.
Obecnie w kaplicy ukrzyżowania,
w ośmiu obrazach będą przedstawione listy
papieskie. Gdy pisze o listach Ojca Świętego nie mam na uwadze prywatnych. Jest ich
z pewnością tysiące. Są jednak specjalne
listy wyrażające nauczanie Kościoła odnośnie wybranych kwestii. Takich listów w
przeciągu swego pontyfikatu Ojciec Święty
napisał około stu. Są to dokumentu nauczania papieskiego o mniejszej randze niźli encykliki, czy nawet adhortacje. Z tych papie-

Zapowiedzi:

skich dokumentów wybierzemy osiem listów,
które przedstawimy na sklepieniu Kaplicy
Ukrzyżowania w ośmiu obrazach.
Przy tej okazji pragnę przypomnieć, że Ojciec Święty pisze co roku list do kapłanów z
okazji Wielkiego Czwartku. W tym dniu
Chrystus ustanowił Sakrament kapłaństwa i
Eucharystii. Czytając tegoroczny list Ojca
Świętego, którego tematem jest: Kapłan szafarzem miłosierdzia Bożego w Sakramencie
Pokuty – przekonałem się jak bardzo prasa
świecka wybiórczo i instrumentalnie podpiera się wypowiedziami Ojca Świętego jako
argumentami w swoich artykułach. W wywiadach pisanych i mówionych redaktorzy obwieszczali, że Ojciec Święty w liście wielkoczwartkowym do kapłanów pisał o dramacie molestowania. Tylko jedno zdanie na wiele stron tego listu porusza ten temat. Jeśli ktoś
nie wierzy, niech poprosi księdza, aby pożyczył tego listu i niech sam przeczyta. Przekona się wtedy czym jest manipulacja w środkach społecznego przekazu.

Dominik LULEWICZ syn Henryka i Wiesławy z d. Terlecka zam.
Wadowice, ul. Wojtyłów 40/3 Marta BOHDZIEWICZ córka Andrzeja i Anny z d. Jakubczyk zam. Nawojowa 342

Marcin Józef MAMCARCZYK syn Stanisława i Heleny z d. Ruła zam.
Wadowice, Os. M.Wadowity 2/8 Magdalena CICHOŃ córka Adama i
Ewy z d. Lempart zam. Spytkowice, ul. Zamkowa 55
Jan BŁACHUTA syn Stanisława i Anny z d. Bryja zam. Morawczyna 27 Danuta
Teresa RZYCKA córka Floriana i Zofii z d. Hyrczyk zam. Chocznia, ul. Góralska 25

Pismo święte na codzień:

Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi małżeńskiej.
Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Poniedziałek: Iz 7, 10-14; Hbr 10, 4-10 * Łk 1, 26-38
Wtorek: Dz 4, 32-37 * J 3, 7-15
Środa: Dz 5, 17-26 * J 3, 16-21
Czwartek: Dz 5, 27-33 * J 3, 31-36
Piątek: Dz 5, 34-42 * J 6, 1-15
Sobota: Dz 6, 1-7 * J 6, 16-21
-2-

Pożegnaliśmy:

Aleksander KUCIA, ur. 1924 r., zam. ul. Młyńska
Adam GŁADYSZ, ur. 1927 r., zam. Plac Kościuszki
Danuta ĆWIĘK, ur. 1930 r., zam. Os. XX-lecia
Balbina Rozalia POTOCZNA, ur. 1912 r., zam. Os. Piastowskie
-7-

Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie.

Intencje mszalne:

Niepowtarzalne Wotum
Czwartek 11 kwietnia Filipa, Leona
6.00 Śp. Piotr Czaicki
6.30 O zdrowie i Boże błog. dla rodzin
Błachut i Rzyckich
7.00 Śp. Piotr, Anna, Kazimierz,
Aleksander i Anna, Antoni i Stefania
7.30 Śp. Julia Ryłko
8.00 Śp. Jan Bizoń
12.00 Śp. Barbara Gębala
18.00
Piątek 12 kwietnia Juliusza, Zenona
6.00 Śp. Stefan Drabczyk i syn Stefan
6.30 Śp. Aleksander Kucia
7.00 Śp. Ryszard Warzecha
7.30 Śp. Julia Ryłko
8.00 Śp. Andrzej i Franciszka Kosek
12.00 Śp. s.Gemma
18.00 Śp. Barbara Gębala

Poniedziałek 8 kwietnia Julii, Dionizego
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12.00
18.00

Śp. Krystyna Leśniak
Śp. Aleksander Kucia
Śp Ryszard Warzecha.
Śp. Julia Ryłko
Śp. Piotr Czaicki
Śp. Helena Kajdas z rodzicami
i ks. Stefan Kajdas
Śp. Leopold, Michał i Rozalia Nicieja

Wtorek 9 kwietnia Marii, Dymitra
6.00 Śp. Jan, Bogdan i Krystyna Malinowska
6.30 Śp. Zbigniew Leśniak
7.00 Śp. Ryszard Warzecha
7.30 Śp. Julia Ryłko
O zdrowie dla Bronisławy
8.00 Śp. s.Gemma
12.00 Śp. Bolesław Putek, Jan i Helena
18.00 Dziękczynna w 18 rocznicę urodzin
Łukasza Sikora

Sobota13 kwietnia Marcina, Przemysława
6.00
6.30 Śp. Aleksander Kucia
7.00 Śp. Piotr Czaicki
7.30 Śp. Julia Ryłko
8.00 Śp. s.Gemma
12.00 Śp. Ryszard Warzecha
18.00 Śp. Letycja Paśnik - 2 r. śm.
Niedziela 14 kwietnia Justyny, Waleriana
6.00 Śp. Julia Ryłko
7.30 Śp. Emilia i Józef Banaś
9.00 Śp. Władysław Krzystyniak - 1 r. śm.
10.30 Śp. Stefan i Wiktoria Rokowscy
12.00 Śp. Stanisław Chrapusta - 19 r. śm.
13.15 Roczek
18.00 Śp. Stanisław Kruk

10 kwietnia Makarego, Michała
Śp. Wiktoria, Władysław Kolber
Śp. Aleksander Kucia
Śp. Julia Ryłko
Śp. Aleksander Kucia
Śp. Maria Ziaja
Śp. Czesław Pawlik
Śp. Józef Matuszyk
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych
próśb i podziękowań

Środa
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12.00
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Niektórzy parafianie są zaciekawieni przyczyną zmiany ułożenia centralnego Krzyża
w naszej Bazylice. Krzyż, który przez całe
lata znajdował się na poprzecznej belce łączącej filary prezbiterium, przy oględzinach
konserwatorów został zakwalifikowany do
gruntownej renowacji. Przez całe lata niszczycielski kornik zżerał drzewce oraz korpus Krzyża. To już była prawie skorupa.
Nic więc dziwnego, że gruntowne prace
konserwatorskie były kosztowne. W pełni
przywróciły one piękno i dostojeństwo
Ukrzyżowanego Jezusa. Przez całe lata serduszko wiszące na piersi Ukrzyżowanego
nie było zauważalne. Podczas tej pracy prosiłem konserwatorów, aby to blaszane serce zostało pozłocone i jako nasze niepowtarzalne Wotum zostało umieszczone nad
raną przebitego boku Jezusa Chrystusa.
Wiemy, ze z rany przebitego boku wypłynęła krew i woda – znaki sakramentu Chrztu
i Eucharystii. Sakramenty te są paschalną
pamiątką. Wraz z pokutą są sakramentami
Miłosierdzia.
Jednocześnie teologowie uczą, że z przebitego boku Jezusa narodził się Kościół.
Przebite Serce Jezusa dało początek Kościołowi Świętemu.
W przełomowych czasach widzialną Głową Kościoła Chrystusowego jest Papież Jan
Paweł II. To w Wadowicach wszystko
w jego życiu się zaczęło. Tu się urodził.
Przyjmował sakramenty święte: chrztu,
pokuty, Eucharystii, bierzmowania. Tu w
dzieciństwie i młodości rodzina, szkoła,
Kościół i środowisko wychowywało Go
i kształciło.
Moje Wadowice... Płyną lata w życiu Ojca
Świętego, ale i w życiu naszym. Z upływem czasu coraz bardziej dostrzegamy, jak
wielką łaskę Bóg nam wyświadczył, że jed-
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nego z grona Wadowiczan powołał na swego Zastępcę. „Paś owce moje, paś baranki
moje...”
Bardzo skromnym, ale wymownym wotum jest to złote serduszko powieszone nad
przebitym bokiem Krucyfiksu Wadowickiego. To nasz bardzo niski, dziękczynny ukłon
dla naszego Niezwykłego Rodaka, a jeszcze bardziej znakiem tym chcemy uwielbić
naszego Zbawiciela za umożliwienie życia
w tym miejscu i w tym czasie. Złote serduszko nad otwartą raną Serca Jezusowego niech będzie znakiem nieudolnej naszej
miłości za Jego niepojętą miłość. Niech stanie się ono wymownym zobowiązaniem
wierności Kościołowi, którego widzialną
Głową przez 23 i pół roku jest nasz Papież.
Proszę Wadowickie rodziny, aby to zobowiązanie przyjęły i nieustannie zmagały
się z wiernością Kościołowi, Chrystusowi
i Bogu. Szlachectwo zobowiązuje.
Odnowiony Krzyż według wszelkich prawideł architektury nie został umieszczony
na belce, lecz pochylony zawisnął pod sklepieniem bazyliki. Pochylony Krzyż, obejmujący swymi ramionami wszystkich przychodzących do naszej świątyni. Chrystus
Ukrzyżowany jest tym, który w Wielki
Czwartek pochyla się, aby obmyć stopy
swych uczniów. On przyszedł na ziemię,
aby służyć. Zapatrzył się w swego Mistrza
nasz Papież.
Księże Kardynale Karolu Wojtyło,
czy ty mnie miłujesz? A on rzekł: Panie
wiesz, że Cię miłuję.
Czy miłujesz mnie więcej aniżeli Ci?
A on odpowiedział: Panie Ty wszystko
wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję.
Pochyliła naszego Papieża ta nieustanna
służba Bogu i człowiekowi. Wyssała z Niego siły.
Ks. Proboszcz

Modlitwa codzienna

Wiarę zawdzięczam mojej Matce
Wiarę zawdzięczam mojej Matce. Ona mimo takich ciosów jak: śmierć męża, życie w biedzie i wiecznych troskach nigdy nie straciła ufności w miłosierdzie Boże. Pamiętam, jak już na początku lat pięćdziesiątych pokazywała nam obraz Chrystusa z podpisem:
Jezu, ufam Tobie w kościele parafilanym, uczyła nas, dzieci, czcić Pana
Jezusa w tym wizerunku. Pamiętam
też, jak przyjeżdżała z nami do Łagiewnik, by tu oddać cześć Panu Jezusowi. Pamiętam również dzień,
w którym doczesne szczątki św. Siostry Faustyny przenoszono z klasztornego cmentarzyka do kaplicy.
A potem szereg razy byłem z Mamą
w Łagiewnikach na Mszy świętej
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Przeważnie pogoda była kiepska, zima zmagała
się z wiosną, wiał wiatr albo padał deszcz,
albo prażyło przedwcześnie wiosenne słoń-

Chrzest Św.:

ce, ale moja Matka, osoba już niemłoda
i bardzo schorowana, zawsze pragnęła i starał się być tutaj w ten czas. Jej wiara była głęboka i prosta, a ufność
w Miłosierdzie Boże - niezachwiana. Myślę, że tę ufność udało jej się
w nas, dzieciach, zaszczepić.
Już jako dorosły człowiek wziąłem
do reki Dzienniczek Siostry Faustyny i przeczytałem go. Myslę, że
mało jest ludzi, których ta lektura
nie porusza, więc nic dziwnego, że
i na mnie zrobiła duże wrażenie
i głęboko utkwiła w mojej świadomości, choć nie od razu spowodowała we mnie zmianę życia. Głęboko przeżyłem uroczystość kanonizacji Siostry Faustyny w Łagiewnikach. Gdy usłyszałem jej prorocze słowa z Dzienniczka, odczułem wielkie wzruszenie, ponadczasowość wydarzenia i jej
obecność pośród nas.
J.Z. z Krakowa

Dominik Jerzy WOŹNIAK, syn Mariusza i Beaty
Wiktor Stanisław WOŹNIAK, syn Mariusza i Beaty
Jan Jakub SKOWRONEK, syn Tomasza i Moniki
Paulina Wiktoria BOROWY, córka Marcina i Sylwi
Alicja Magdalena RADWAN, córka Edwarda i Barbary
Julia BRYJKA, cóka Roberta i Anny
Jakub PAWLIK, syn Grzegorza i Anny
Kinga Klaudia KOLASA, córka Piotra i Haliny
Paweł Stefan GARUS, syn Mirosława i Elżbiety
Giovanni Luca LUDOVICO, syn Leonardo i Iwony

Módlmy sie za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga i kościoła powszechnego.

ZAPROSZENIE NA APEL JASNOGÓRSKI DO CZĘSTOCHOWY
Każdego miesiąca - 16 kwietnia - pielgrzymujemy
na Apel Jasnogórski do Częstochowy by modlić za Papieża Jana Pawła II.
Wyjazd o godz. 15.30, powrót około 24.00. Koszt 25 zł.

Zapisy w kancelarii lub zakrystii.

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię
z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który
opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego
dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie
zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili
przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen

FORMUŁA

PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych.
Ja, ______________________________ postanawiam mocno i przyrzekam, że od
dnia ___________ w święto /uroczystość/ ________________________________
biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby
przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe
i prawe życie po urodzeniu.
Postanawiam:
odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego,
codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca,
moje dobrowolne zobowiązania: ______________________________
_______________
Podpis

W

PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

W każdą drugą niedzielę miesiąca, na Mszy św. o godzinie 13.15, pragniemy ogarnąć naszą modlitwą dzieci, które w danym miesiącu obchodzą pierwszą rocznicę chrztu Roczek.
Podczas Mszy św. odprawianej w ich intencji udzielimy dzieciom,
ich rodzicom i chrzestnym uroczystego błogosławieństwa.
W kwietniu swój Roczek obchodzą:
Bartosz Mirosław GÓRA
Jan Jakub KOWALCZYK
Jan Piotr KASPRZAK
Filip Jan ŁOPATECKI
Olga Małgorzata DYRCZ
Przemysław PAŹDZIORA

Natalia Martyna MALINOWSKA
Julia Joanna GALAS
Aleksandra Barbara KSIĄŻEK
Sebastian Kamil GAUDYN
Szymon Piotr CHOMICZEWSKI
Urszula POTOCZNY

Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej
-5- do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.

