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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I	czytanie	
2 Księga Kronik (2 Krn 36,14-16.19-23)
Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie 
obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił 
w Jerozolimie. Bóg ich ojców, Pan, bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, 
albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili 
z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż 
wzmógł się gniew Pana na Jego naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia. Spalili też 
Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili 
ogniem i wzięli się do zniszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod 
miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów aż 
do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pana wypowiedziane 
przez usta Jeremiasza: "Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał 
odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat". Aby się 
spełniło słowo Pana z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, 
w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym 
państwie swoim, co następuje: „Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa 
ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, 
w Judzie. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego 
będzie z nim; a niech idzie!”

II	czytanie	
List św. Pawła do Efezjan (Ef 2,4-10)
Bracia: Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, 
i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. 
Łaską bowiem jesteście zbawieni Razem też wskrzesił nas i razem posadził na 
wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach 
przemożne bogactwa Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, 
w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie 
od was, lecz jest to dar Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem 
Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry 
przygotował, abyśmy je pełnili.

teatrze naszego życia. Spotkanie to nie jest jednak wydarzeniem jednorazowym. 
Dlatego Wielki Post nie jest nam dany tylko raz w życiu. Dlatego Eucharystia, która nas 
gromadzi, by doprowadzić nas do spotkania z Bogiem, nie jest jednorazowym 
wydarzeniem.

Zawsze na nowo otrzymujemy kolejną szansę, by spotkać się z Bogiem. Gdzie? 
W niezwykłych znakach, cudach, nieziemskich wydarzeniach? Być może. W mądrości, 
nauce, kulturze i sztuce? Owszem. Musimy jednak pamiętać, że „gdy Z�ydzi żądają 
znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego” (1 Kor 
1,22).

Boga paradoksalnie najszybciej możemy spotkać w tym co zwyczajne, słabe, 
kruche, liche, niewystarczalne. Także, a może przede wszystkim w naszej słabości, w 
naszym upadku i w naszym osobistym doświadczeniu grzechu. Bo po to głosimy 
Chrystusa ukrzyżowanego, by uświadomić sobie i innym, że nasz grzech na Golgotę Go 
doprowadził, ale też nasz grzech przez Jego ukrzyżowanie i zmartwychwstanie został 
zgładzony.

Oto	wielka	tajemnica	wiary	w	teatrze	ludzkiego	życia.
ks.	Bartosz	Rajewski

1. Jutro (poniedziałek 15.03.), w ramach nieustannej adoracji, odbędzie się w naszym 
kościele całodzienna	 adoracja	 Najświętszego	 Sakramentu .  Adorację 
rozpoczniemy w dolnym kościele o godz. 8:00, zakończymy Koronką do Bożego 
Miłosierdzia o godz. 18: 00. Zapraszamy Para�ian i grupy duszpasterskie do czuwania 
przy Chrystusie.
2.	Droga	Krzyżowa dla dorosłych w piątek o godz. 8:00 i 18:00, dla dzieci o 17:00, dla 
młodzieży o 19:30. Gorzkie	 Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 18:00. 
Transmisja w internecie.
3.	W piątek uroczystość św. Józefa – Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
4. W przyszłą niedzielę (21.04.) rozpoczniemy na REKOLEKCJE	WIELKOPOSTNE	dla 
dorosłych, które poprowadzi ojciec	 profesor	 Paweł	 Warchoł	 z	 UKSW.	 Plan 
rekolekcji znajdziemy na plakatach, na stronie internetowej para�ii oraz w biuletynie.
5. Bractwo św. Pawła Zaprasza na comiesięczną Adoracje Najświętszego Sakramentu 
w ciszy we wtorek o 19.00.
6.	Prasa	katolicka	oraz	Biuletyn	Para�ialny do nabycia w sali św. Wojciecha.  
7.	Zmarli	nasi	para�ianie: + Roman Grunau (63), Urszula Motyka (79), Zo�ia Goliszek 
(99), Bogdan Wejrzanowski (88), Barbara Kądziera (82), Kryspin Menes (68), 
Stanisław Kosiak (88), Marian Mieczkowski (63), Antoni Kowalik (84), Zo�ia Lewczuk 
(94), Jarosław Sikora (51), Janina Stywryszko (73), Eleonora Nowicka (92). Wieczny	
odpoczynek…

Potężna	broń	duchowa	–	modlitwy	do	św.	Michała	

Intencja	różańcowa	na	styczeń:
o pokój w naszych sercach i na świecie

Słowo na niedzielę
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2. 7.

Ewangelia	
(J 3,14-21)
Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak 
potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał 
życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie 
posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez 
Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już 
został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega 
na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli 
światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, 
nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto 
spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są 
dokonane w Bogu”.

Czwarta niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę Laetare i ma przynieść radość 
oczekującym świąt paschalnych. Oczywiście ten dar nie ma wypływać z jakiegoś 
lepszego samopoczucia, czy jakichś przyjemności ziemskich. Radość zawsze płynie od 
Pana i jest darem Jego łaski (gr. chara – radość, pochodzi od charis – łaska).

Pierwsze czytanie początkowo nie nastraja radośnie. Autor Drugiej Księgi 
Królewskiej opisuje okoliczności wygnania babilońskiego, a zaczyna od stanu grzechu 
w ludzie Izraela. Oto odpowiedzialni za ducha Bożego w narodzie nie spełniali swoich 
zadań już od długich dziesięcioleci. Cały naród od ponad trzech wieków był 
podzielony, a Prawo Boże wydawało się być dla wielu jakąś tradycją kulturową, nawet 
ładnie ułożoną, co do której zachowywania można było mieć osobisty pomysł. Na te 
okoliczności autor przypomina słowa Jeremiasza, które zapowiadały konsekwencje 
takiego sposobu życia Izraelitów. Właściwie traktowała o tym już Księga Kapłańska. 
I tak stało się, według opisu z pierwszego czytania, naród został pojmany w niewolę, 
a ziemia Izraela (życie narodu) leżała odłogiem przez siedemdziesiąt lat.

Ta historyczna prawda odsłania głębię prawdy o nas samych. Przyglądając się 
swojemu postępowaniu i stosunkowi do spraw Bożych, możemy spodziewać się 
podobnych konsekwencji, jeśli odkryjemy niewierności prawu Bożemu. Niewątpliwie 
cała ta historia może być zachętą do rachunku sumienia. Autor kończy opisem 
przywrócenia względnej wolności Izraelitom przez pogańskiego króla Persji, Cyrusa. 
Jego zarządzenie umożliwiło nowy etap w tworzeniu społeczności Judejczyków, tzw. 
powygnaniowy. Wrócili z cennym doświadczeniem, że Bóg nie jest ograniczony do 
ziemi, ani do miejsca, ani nie interesują go o�iary same w sobie. On patrzy na wnętrze 
człowieka i o miłość chodzi Mu najbardziej.

Nasza wielkopostna tęsknota za zbawieniem wybrzmiewa w Psalmie 137. 
Łączymy się z odczuciami wygnańców i oczekujemy wyzwolenia, nie tyle z ziemskich 
niewoli (choć byłoby miło), ale z naszego grzechu. Ten utwór bardzo się przyda, żeby 

	 Po	 to	 jest	 post,	 modlitwa,	 jałmużna.	 Po	 to	 są	 nasze	 wyrzeczenia,	
rezygnacja	z	egoizmu,	wyjście	z	otwartą	dłonią	do	bliźniego.

Słyszeliście zapewne o książce „Człowiek w teatrze życia codziennego” (tytuł 
oryginału: „The Presentation of Self in Everyday Life”) autorstwa amerykańskiego 
socjologa Ervinga Goffmana. Autor wykorzystuje terminologię teatralną, by 
przedstawić obraz ludzkich interakcji społecznych. Na podstawie różnych źródeł 
opisuje teatralną naturę zachowań społecznych ludzi. Rzeczywiście nasze życie może 
jawić się jako swoisty teatr, którego wszyscy jesteśmy aktorami. Teatr, w którym wielu 
z nas wcale nie jest do śmiechu. Właściwie to trudno jest powiedzieć, z czym mamy do 
czynienia. Dramat to? Tragedia? Komedia, tragikomedia? Z� adna nazwa nie jest tu 
idealna. Jak odnaleźć Boga na tej swoistej scenie życia?

Odpowiedź, a w zasadzie jedną z wielu możliwych odpowiedzi znajdujemy 
w śpiewie przed Ewangelią, a więc w tym fragmencie liturgii Słowa, na który – 
powiedzmy sobie to szczerze – nie zawsze zwracamy szczególną uwagę. „Tak bowiem 
Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). To zdanie uzmysławia nam 
niezwykłą, szaleńczą miłość Boga, która nie cofa się przed o�iarą własnego Syna. Boga 
odnajdujemy w miłości. Nawrócenie polega na tym, by uwierzyć w miłość Boga.

Dopiero gdy doświadczymy Bożej miłości i rzeczywiście w nią uwierzymy, 
zrodzi się w nas szczera potrzeba odpowiedzi na tę miłość naszą miłością, co w 
konsekwencji zaowocuje przemianą życia – staniemy się po prostu świętsi, a nasze 
życie bardziej zgodne z Dekalogiem.

Taka bowiem jest właściwa kolejność: najpierw nasze osobiste spotkanie 
z Bogiem, a następnie życie zgodne z przykazaniami. To spotkanie z Bogiem 
i doświadczenie Bożej miłości rodzi w nas pragnienie życia według konkretnych zasad 
tejże miłości – przykazań. W Wielkim Poście Bóg szczególnie zaprasza nas do 
spotkania z Sobą, to znaczy z Miłością. Spotkania najgłębiej osobistego, angażującego, 
przemieniającego – spotkania, które niesie w sobie przebaczenie naszych grzechów 
i moc Ducha S�więtego.

Spotkania, które sprawia, że żyjemy na nowo – zostajemy na nowo stworzeni. 
Spotkania, które nie jest wyłącznie doznaniem intelektualnym. Jest wspólnotą Osób – 
dokonuje się w miłości. W tym spotkaniu wszystko się zmienia: byłem ślepy, a widzę; 
byłem trędowaty, jestem oczyszczony; byłem sparaliżowany, właśnie zaczynam 
chodzić; byłem niemy i głuchy, a oto znów potra�ię słuchać i odnajduję w sobie słowa, 
które nie niszczą, ale budują drugiego; byłem trupem, a oto żyję.

Wielki Post i wszystko, co ten czas ze sobą niesie i co nam daje, ma służyć temu 
jednemu – naszemu osobistemu spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Po to jest post, 
modlitwa, jałmużna. Po to są nasze wyrzeczenia, rezygnacja z egoizmu, wyjście 
z otwartą dłonią do bliźniego. To wszystko ma nam pomóc spotkać Boga w swoistym 

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Matemblewo

Ogłoszenia dzuszpasterskie

Modlitwa powszechna - papież Klemens XI

RUT	-	ta,	która	była	towarzyszką	pełną	miłości

Dekalog	-	V	przykazanieDekalog	-	V	przykazanie

Wielki	Post	ma	służyć	tylko	jednemu
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Objawienia Najświętszej Maryi Panny Lourdes

Intencje Mszalne 15-21.3.2021

poza Nim nikogo innego nie kochała".
źródło:	św.	Alfons	Maria	de	Liguori,	Umiłowanie	Jezusa	Chrystusa	w	życiu	codziennym,	Homo	Dei	
2010,	s.17-18

PROGRAM
REKOLEKCJI	WIELKOPOSTNYCH

REKOLEKCJE	DLA	DOROSŁYCH

Niedziela 
Msze święte z nauką rekolekcyjną wg porządku niedzielnego	

Poniedziałek/Wtorek/Środa
Msze święte z nauką rekolekcyjną o godz. 9:00 i 18:30

Nauka rekolekcyjna dla „zapracowanych” o godz. 21:00

REKOLEKCJE	DLA	DZIECI

Niedziela
Msza św. z nauką rekolekcyjną o godz. 9:30 i 12:30 /dolny kościół/

Poniedziałek/Wtorek/Środa
Nauka rekolekcyjna w TVP3 o godz. 9:30

Piątek
Spowiedź święta o godz. 16:30
Droga Krzyżowa o godz. 17:00

REKOLEKCJE	DLA	MŁODZIEŻY	

Niedziela
Msza św. z nauką rekolekcyjną o godz. 11:00 /dolny kościół/

Poniedziałek/Wtorek/Środa
Nauka rekolekcyjna w TVP3 o godz. 12:30

Piątek
Spowiedź święta o godz. 19:00
Droga Krzyżowa o godz. 19:30

nastroić nas w drugiej połowie Wielkiego Postu.
Czytanie z Nowego Testamentu przypomina, iż Bóg działa zgodnie ze swoim 

planem – jest miłosierny i schyla się w swoim Synu po nas, grzesznych ludzi. Naszym 
zadaniem jest uwierzyć, że Jezus czyni to za nas i skorzystać z owoców Jego zbawczej 
męki, czyli żyć nawróceniem - „pełnić dobre czyny”.

Ewangelia wyjaśnia cel i zamiar przyjścia Jezusa na świat. Nie jest nim 
potępienie, ale zbawienie. Dlatego sąd nie będzie polegał na wyszukiwaniu błędów, 
ale na oświeceniu prawdą. W świetle Chrystusa zostanie wszystko postawione wobec 
prawdy, która w jednym momencie wszystkim się objawi. Prawdę rozumiemy tu jako 
hebrajskie emet, czyli sens wszystkiego, wyjaśnienie celowości istnienia, odsłonięcie 
wszystkich tajemnic egzystencji oraz pełen ogląd Boga. Podobnie w jednym 
momencie wszystko stanie się jawne – kto pełni uczynki tak rozumianej prawdy, 
zostanie w tej prawdzie uświęcony i będzie żył z Bogiem; kto przeciwnie, będzie 
uciekał o światła prawdy, ale nie będzie miał już gdzie i wszystko zostanie ujawnione.

Tematem przewodnim dzisiejszej liturgii jest zbawienie, czyli ratunek 
pochodzący od Pana. Cyrus i jego decyzja stała się zapowiedzią Chrystusa i Jego 
dokonania. Oprzyjmy się na Nim i radujmy się jedyną drogą naszego zbawienia.

ks. Krystian Wilczyński

PONIEDZIAŁEK	15.3.2021
6:30		 + Barbara Narewska w miesiąc po pogrzebie 
6:30		 + Kazimierz Rozmiarek w miesiąc po pogrzebie
7:00		 + Wiesława Halina Bedychaj (15)
7:00		 + Helena w 2. rocznicę śmierci 
7:30		 ++ Kazimierz, rodzeństwo i rodzice S� redniccy
7:30  + Józef Miłosz (15)
18:30		++ Mama Zo�ia i zmarli z rodziny
18:30		+ Stanisław Kujawa (15) 

WTOREK	16.3.2021
6:30  O Bożą pomoc, błogosławieństwo w dojściu do zdrowia synowej Basi 
6:30		 + Stefania Masojć
7:00		 + Wiesława Halina Bedychaj (16)
7:00	 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Radosława
7:30		 ++ Antoni Konkol, siostra Irena, Joanna oraz rodzice
7:30  + Józef Miłosz (16) 
18:30		+ Stanisław Kujawa (16)
18:30		++ Danuta i Jerzy Paluszyńscy oraz zmarli z rodziny

ŚRODA	17.3.2021
6:30		 + Stanisław Kujawa (17)
6:30		 + Mariusz Telewski w miesiąc po pogrzebie

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

Dekalog	-	V	przykazanie



4. 5.

7:00		 + Zenon Kieliszczyk w miesiąc po pogrzebie
7:00		 ++ Zbigniew Pilecki i rodzice z obojga stron	
7:30		 + O radość nieba dla Katarzyny
7:30	 + Józef Miłosz (17) 
18:30  ++ Matra i Julian Klimek; Władysława i Andrzej Nowaczyk; zmarli z rodziny
18:30		+ Wiesława Halina Bedychaj (17)

CZWARTEK	18.3.2021
6:30  + Stanisław Kujawa (18) 
6:30		 + Anna Muszyńska
7:00		 + Józef Miłosz (18)
7:00  Z podziękowaniem za pomoc i otrzymane łaski dla rodziny Jankowskich, 

z prośbą o dalszą pomoc i błogosławieństwo w dniu ważnego egzaminu dla 
córki Magdaleny Jankowskiej - Pyka

7:30		 + Marian Maj 
7:30		 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla rodzeństwa i ich 

rodzin, brata Józefa Tomf i jego 6 sióstr
18:30		++ Józefa w 25. rocznicę śmierci, zmarli z rodziny
18:30		+ Wiesława Halina Bedychaj (18)

PIĄTEK	19.3.2021	–	uroczystość	św.	Józefa	–	Oblubieńca	NMP
6:30		 ++ Józef, Marianna, Wiktor Gadomscy
6:30		 + Bolesław Podkowik w 4. rocznicę śmierci, jego rodzice, dziadkowie i rodzeń-
 stwo
7:00		 + Józef Miłosz (19)
7:00		 + Tadeusz Kowalski w 1. rocznicę śmierci
7:30		 ++ Józef Czerlonko, Eugeniusz Grygiel, Jerzy Chomicz
7:30		 + Wiesława Halina Bedychaj (19)
18:30		++ Marianna i Czesław, zmarli z rodziny
18:30		+ Stanisław Kujawa (19)

SOBOTA	20.3.2021
6:30		 + Stanisława Kujawa (20)
6:30		 + Irena Cesarz w miesiąc po pogrzebie
7:00		 + Wiesława Halina Bedychaj (20)
7:00		 + Anna Muszyńska w miesiąc po pogrzebie
7:30		 + Józef Miłosz (20)
7:30		 ++ O życie wieczne z Miłosiernym Panem Bogiem i z ukochaną Matką Bożą dla 

Heleny i Józefa Szaganiec, dla ich córki Doroty, braci i ich żon oraz dla całej 
rodziny 

7:30		 O wyjście z nałogu Jakuba i szczęście w rodzinie
18:30		O łaskę zbawienia dla Przemysława 

5	NIEDZIELA	WIELKIEGO	POSTU	21.3.2021
GO� RNY KOS�CIO� Ł
8:00		 ++ Rodzice: Berta i Franciszek Filip, Regina i Julian Szmaglińscy oraz zmarli 

z ich rodzin
9:30		 ++ Sabina Różańska w 1. rocznicę śmierci, Eugeniusz Różański w 13. rocznicę 

śmierci
11:00		Za para�ian
12:30  ++ Zenon Przewoźny i Władysława
16:00  ++ Leokadia w 22. rocznicę śmierci, Jerzy i rodzice z obojga stron
19:00  + Wiesława Halina Bedychaj (21) 
 
DOLNY KOS�CIO� Ł
6:30		 ++ Maria Juszczyk, Ryszard Juszczyk
8:00		 + Józef Miłosz (21)
9:30		 + Leszek Hołubowicz
11:00	  + Stanisław Kujawa (21)
12:30		++ Jan w 6. rocznicę śmierci, Stefania Szoppe oraz rodzice i bracia z rodziny
 Pawłowskich

Szczytem	 naszej	 świętości	 i	 doskonałości	 jest	 miłość	 do	 Jezusa	 Chrystusa,	
naszego	Boga,	naszego	najwyższego	Dobra	 i	 Zbawiciela.	A	kto	Mnie	miłuje	 -	
rzekł	Jezus	-	będzie	miłowany	przez	mojego	Przedwiecznego	Ojca:	Albowiem	
Ojciec	sam	was	miłuje,	bo	wyście	Mnie	umiłowali	(J	16,	27).

„Niektórzy - stwierdza św. Franciszek Salezy - za doskonałość uważają 
surowość życia, inni modlitwę lub częstotliwość przystępowania do sakramentów 
świętych, jeszcze inni jałmużnę, ale oni wszyscy się mylą: doskonałość polega na 
umiłowaniu Boga z całego serca". A św. Paweł Apostoł pisze: Na to zaś wszystko 
przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14). Miłość bowiem 
jednoczy i zachowuje wszystkie cnoty czyniące człowieka doskonałym. Dlatego więc 
św. Augustyn powiedział: „Kochaj i czyń, co chcesz", bo osobę kochającą Boga sama 
miłość poucza, jak nie sprawić Bogu żadnej przykrości, ale czynić tylko to, co jest Mu 
miłe.

Czyż Bóg nie zasługuje na całą naszą miłość? On przecież umiłował nas od 
wieczności. Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie 
łaskawość (Jr 31, 3). „Człowiecze - zdaje się mówić do nas Pan - zauważ, że to Ja jako 
pierwszy cię umiłowałem. Nie było cię jeszcze na świecie, co więcej - świat jeszcze nie 
zaistniał, a Ja już cię kochałem. I od kiedy, jeśli tak można powiedzieć, jestem Bogiem, 
od kiedy ukochałem siebie samego, ukochałem również ciebie". Miała więc rację św. 
Agnieszka męczennica, tak odpowiadając na propozycję małżeństwa ze strony 
pewnego młodzieńca: „Inny oblubieniec uprzedził cię w miłości do mnie. Bóg mój 
pierwszy mnie ukochał; On umiłował mnie od wieczności. Słusznym więc jest, abym 

Modlitwa	przy	wigilijnym	stole

Intencje Mszalne 18.1. - 24.1.2021

Dekalog	-	V	przykazanie

Bóg	umiłował	nas	do	wieczności
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