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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I	czytanie
Dzieje	Apostolskie (Dz 13,14.43-52)
W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii 
Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. A wielu Z�ydów i pobożnych 
prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić 
ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby 
słuchać słowa Bożego. Gdy Z�ydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, 
sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: 
”Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami 
uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem 
nakazał nam Pan: ”Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po 
krańce ziemi”. Poganie, słysząc to, radowali się i uwielbiali słowo Pańskie, a wszyscy, 
przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym 
kraju. Ale Z�ydzi podburzyli pobożne a wpływowe kobiety i znaczniejszych obywateli, 
wywołali prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swych granic. A oni 
otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele 
i Duch S�więty.

Psalm
(Ps 100,1-2.3,4b-5ab)
REFREN: My ludem Pana i Jego owcami

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem,
Stawajcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył.
Jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska,

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki.

1. Dzisiejszą Niedzielą Dobrego Pasterza, rozpoczynamy Tydzień Modlitw 
o Powołania do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego. Przez cały tydzień 
będziemy modlić się o powołania podczas Mszy św. i nabożeństw. Gościmy dzisiaj 
Kleryka Gdańskiego Seminarium Duchownego Marcina Nowaka, który głosi Słowo 
Boże.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o 18.00. 
3.	Adoracja Najświętszego Sakramentu w poniedziałek po wieczornej Mszy św. 
do godziny 20.00, w dolnym kościele.
4. Msza św. Wspólnoty Kaszubów we wtorek o godzinie 17.00 w górnym 
kościele.
5. We wtorek o godzinie 16.00 modlitwy Franciszkańskiego Zakonu S�wieckich 
w dolnym kościele i spotkanie w salce św. Jacka. Kolejne spotkanie we czwartek 
o godzinie 17.00 również w sali św. Jacka.
6. Msza św. dla Maksymiliańskiego Ruchu Trzeźwości w środę o godzinie 19.15 
w dolnym kościele.

7. Msza św. zbiorowa za zmarłych w czwartek o godzinie 8.00.

8.	Uroczystość przyjęcia I Komunii S�w. odbędzie się w sobotę 14 maja o godz. 10.00 
i 12.00. 

9. W przyszłą niedzielę, 15 maja będziemy przeżywać odpust naszej archidiecezji – 
uroczystości ku czci świętego Wojciecha. W imieniu Arcybiskupa Tadeusza Wojdy 
serdecznie zapraszamy na Mszę S�więtą sprawowaną na wzgórzu w Gdańsku-S�więtym 
Wojciechu o godzinie 12.00. Po Mszy S�więtej proboszcz z para�ianami zapraszają na 
pyszną grochówkę. Zachęcamy również do udziału w pieszej pielgrzymce 
z relikwiami S�więtego, która wyruszy o godzinie 9.00 z bazyliki Mariackiej. Młodzież 
zapraszamy do wspólnej wędrówki o godzinie 9.30 (wyjście z kościoła pw. 
św. Ignacego – Gdańsk-Stare Szkoty). 

10. Prasa katolicka jest do nabycia w sali św. Wojciecha, biuletyn u ministrantów 
i w zakrystii.

11. W ubiegłym tygodniu odeszły do wieczności: +Alicja Russ l.90, +Halina Milewska 
l.85. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

12	obietnic	Serca	Jezusa	dla	Jego	czcicieli

Intencja	różańcowa	na	maj:
O	powołania

Słowo na niedzielę
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II	czytanie

Apokalipsa	św.	Jana (Ap 7,9.14b-I7)

Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu 
i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i Barankiem. Odziani 
są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I rzekł do mnie jeden ze starców: ”To ci, którzy 
przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. 
Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. 
A Siedzący na tronie rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą już łaknąć ani nie będą już 
pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest 
pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu”.

Aklamacja 

(J 10,14)

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Ewangelia	

Ewangelia	wg	św.	Jana	(J 10,27-30)

Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja 
daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec 
mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego 
Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

Misja pasterska Kościoła jest zadaniem bardzo wymagającym, narażonym na wiele 
trudów, niezrozumienia, a często nawet wrogości.

            Dzieje	Apostolskie ukazują Pawła i Barnabę w ich dziele misyjnym. Realizują 
nakaz Jezusa, aby głosić Ewangelię aż po krańce świata. I jak to bywa z nowościami, 
część ludzi chętnie ich słucha i wzbudza wiarę, a część ich odrzuca. Apostołowie nie są 
nachalni. Nie zaczynają wykładać nauki o drodze na samym początku. Najpierw 
zasiadają w synagodze i słuchają, aby poznać obywateli Antiochii Pizydyjskiej, ich 
obyczaje, sposób bycia i modlitwy. Jedynie umacniają prozelitów, skłaniających się 
w stronę Ewangelii, do utrzymania w sobie łaski wiary. Dopiero po tygodniu zabierają 
głos, a słuchają ich liczne tłumy, przybyłe na liturgię synagogalną. Byli tam jednak 
stróże starego porządku – przełożeni, nie mający chęci słuchania, ani rozeznawania 
Ewangelii. Pobudzeni zazdrością stanowczo odrzucili apostołów, a wraz z nimi 
i Chrystusa.

            Dobry Pasterz zna swoje owce, a Jego owce znają swojego Pasterza. Ci, którzy 
dali posłuch naukom Pawła i Barnaby jednocześnie weszli w relację z Bogiem przez 
Chrystusa-Pośrednika. Zyskali doświadczenie, którego nie dawały im ani żydowskie 
obyczaje, ani pogańska religijność. Osobiste przeżycia stały się najlepszym dowodem 
na prawdomówność Ewangelii.

przez chwilę o wielkiej tradycji sztuki religijnej. Było to może naturalne odszukiwanie 
nowego spojrzenia na światło, kolor, przestrzeń, może wyjście z tradycyjnej pracowni 
w świetlisty plener... Może. Ale też właśnie dlatego należy wskazać na artystę, który 
w tamtym czasie, na początku XX wieku, zdobył się na swoisty akt odwagi. Francuzi 
pamiętali jeszcze zachwyt nad wrażliwym i pulsującym światłem impresjonistów. Po 
latach patrzyli na pełne gwałtownego koloru i deformacji płótna fowistów. Po 
delikatnych impresjonistach przyszli właśnie fowiści. Tak esteci nazwali tych malarzy, 
bo przecież fauve to po prostu zwierz. W tym właśnie czasie pojawił się artysta, który 
zaczął dramatycznym głosem mówić o ludzkiej nędzy, o trudzie życia, o miłosierdziu 
i o Bogu. Artystą tym był Georges Rouault.

Lata jego życia (1871-1958) to czas niezwykłych i dramatycznych wydarzeń 
w polityce i w sztuce, zarówno we Francji, jak i na świecie. Rouault urodził się w dniach 
Komuny Paryskiej, przeżył dwie wojny, ale i niezwykły zamęt w dziejach sztuki. 
Wybitny polski malarz, zmarły niedawno w Londynie, Stanisław Frenkiel poznał go 
osobiście, pisał o nim, że Rouault żył w czasach kubizmu, surrealizmu, abstrakcji, 
a więc był współczesnym Picassa, Braque'a i Matisse'a. Pozostał jednak sobą, oporny 
na wpływy, wierny swojemu samotnemu torowi, �iguratywny w czasach abstrakcji, 
pełen troski o treść w epoce ekstremistycznego formalizmu, humanista w epoce 
odczłowieczonej.

Oczywiście i twórczość Rouaulta była drogą. Od lat dwudziestych, kiedy maluje cykle 
będące ekspresyjną ludzką komedią z pierrotami, klownami, prostytutkami, poprzez 
zdeformowane postaci sędziów, nędzarzy, uchodźców — malarz dochodzi do 
znakomitych krajobrazów biblijnych, veraikonów (czyli przedstawień oblicza Jezusa, 
będących kopią lub swobodnym powtórzeniem słynnej tkaniny z odbiciem twarzy, 
uważanej za twarz cierpiącego Jezusa; tak zwanej chusty Weroniki), wreszcie do 
cyklów Miserere, Wojna. Jego malarstwo przechodzi, mimo wewnętrznej spójności, 
własną ewolucję: od sarkastycznej deformacji, poprzez mocno określoną formę 
(często podkreśla się związki między malarstwem Rouaulta a witrażem) do 
głębokiego koloru, do obrazu, który stał się niemal znakiem współczesnego 
malarstwa religijnego, do Chrystusa wyszydzanego przez żołnierzy. W tych 
mrocznych, niemal czarnych obrazach pojawia się światło. Pali się głucho 
w przestrzeni krajobrazów, w wojennym Homo homini lupus, w chustach Weroniki 
i Ukrzyżowaniach.

Marian Bohusz-Szyszko, zapoznany malarz i świetny pisarz mieszkający po wojnie 
w Londynie, pisał o obrazach Rouaulta, że w jego malarstwie istnieje aspekt 
meta�izyczny, który każe czuć, że artysta widzi w tragedii sponiewierania godności 
ludzkiej coś, co daje tej tragedii perspektywy odkupienia we wszystko obejmującej 
miłości.	cdn.	 	 https://www.katolik.pl/tu-i-tam-w-poszukiwaniu-boga,38303,416,cz.html

Przy nim Jezus stał się człowiekiem - św. Józef

Ogłoszenia dzuszpasterskie

Modlitwa powszechna - papież Klemens XI

RUT	-	ta,	która	była	towarzyszką	pełną	miłości

Dekalog	-	V	przykazanieDekalog	-	V	przykazanie

św.	Scholastyka,	dziewica

Modlitwa do św. Rity w cierpieniu
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wyrażonego niezwykłym mistrzostwem realizacji rzeźbiarskiej.

Mijają lata, mija wiele lat życia i pracy. Powstają kolejne Piety Michała Anioła: 
�lorentyńska i Rondanini. Zamiast łagodnego ciała spoczywającego na kolanach Matki 
widzimy umęczone zwłoki dźwigane przez Nią i Jej najbliższych. Rzeźbiarz unika 
nawet dokładniejszego modelunku twarzy, jakby chciał, by każdy patrzący na Pietę 
sam domyślał się dramatu męki i śmierci. Przypomina się to, co w liście do artystów 
napisał Jan Paweł II: „Artysta bowiem kiedy tworzy, nie tylko powołuje do życia dzieło, 
ale poprzez to dzieło jakoś także objawia swoją osobowość. Odnajduje w sztuce nowy 
wymiar i niezwykły środek wyrażania swojego rozwoju duchowego. Poprzez swoje 
dzieła artysta rozmawia i porozumiewa się z innymi. Tak więc historia sztuki nie jest 

[1]
tylko historią dzieł, ale również ludzi” .

Przysłowiowe nieporozumienia i rozmijanie się intencji artystów i dzieł z ich 
współczesnością są być może przykładami świadczącymi o geniuszu artystów, którzy 
myśląc i czując inaczej niż ich współcześni, wyrastali ponad codzienność, ponad 
codzienne przyzwyczajenia i schematy, mody i gusty. Dziwimy się, patrząc na 
twórczość Rembrandta. Jak to być mogło, że jego obrazy i gra�iki najbardziej 
wewnętrznie nasycone, wciągające wnikliwością malarskiego warsztatu i materii 
farb, zamieniającej się w przejmujące przestrzenie i powierzchnie: jak to być mogło, 
że właśnie te późne dzieła po prostu się nie podobały? A może po prostu wewnętrzny 
świat Rembrandta – jego życie i wiara, jego malowanie i bieda, a przedtem sława 
i bogactwo – rozmijał się z codziennością jego ziomków, tak żywo tańczących 
i bawiących się na dziesiątkach płócien małych mistrzów holenderskich? Może to on 
nie chciał zejść do nich, a oni byli zbyt leniwi, by wyspinać się do niego?

Sztuka religijna to nie tylko ewolucja formy i treści motywów religijnych „na 
przestrzeni dziejów”. To zmaterializowane przeżywanie Boga, to Niewidzialne 
przemienione w widzialne.

3. Wskazując w dziejach sztuki, w obrazach czy rzeźbach powstałych przed 
dziesiątkami i setkami lat, obecność poszukiwania Boga, możemy zapytać o trwałość 
tego motywu w sztuce dnia dzisiejszego.

Tak jak wspomniałem na wstępie, nie ma możliwości dokonania pokrótce syntezy 
całego zjawiska, ale mając w wyobraźni obrazy, rzeźby, witraże i katedry, pamiętając 
o tym, jak wiernie artyści towarzyszyli ludziom i historii, winniśmy też pamiętać, 
że i motyw religijny przeżywał swoje gorsze i lepsze czasy. Malarstwo religijne było 
więc czymś w rodzaju malarstwa salonowego w czasach, gdy model życia 
i odczuwania Boga ulegał ewolucjom i zachwianiom. Po wielkich epokach i wielkich 
artystach nastała epoka pompierów i eklektyków, a artystom wygodniej było zwracać 
się ku przeszłości (neogotyk, neorenesans). Bezpieczniejsza była interpretacja dzieła 
już istniejącego, niż ryzykowanie czegoś, co byłoby własne, może nieporadne, ale 
nasycone współczesnym przeżywaniem.

W tym właśnie momencie XX wieku, kiedy twórcy skupili się z pasją nad 
„wydobywaniem” swej tożsamości spod tradycjonalizmu ubiegłych lat, zapomniano 

Przedłużeniem misji Pasterza są Jego posłańcy. Dzielą oni los Chrystusa, dlatego są 
wyrzucani z Antiochii. Nie gardzą jej mieszkańcami, ale wskazują, że są w błędzie, 
a proch z ich miejscowości nie może przylgnąć do nóg głosicieli Ewangelii. Z takim 
nastawieniem poszli dalej, do innych miejscowości, bo przecież posłanie Jezusa nie 
wygasło.

            Słowa Psalmu zachęcają do radosnego trwania w misji pasterskiej Kościoła. 
Polega ona na służbie Bogu i szukaniu spełnienia właśnie u Niego. Natomiast ludzkie 
reakcje są drugorzędne. Słowa psalmu nie dezaktualizują się w obliczu trudności – 
radość i wesele są możliwe także w tajemnicy cierpienia z powodu Chrystusa 
i Ewangelii, tak jak przeżywali to Paweł i Barnaba.

            Drugie czytanie ukazuje scenę nagrody za wytrwałość w trudach. Można to 
porównać do stawania na podium po jakimś wielkim sportowym wysiłku. Ci, którzy 
dotarli do nieba, przed tron zwycięskiego Baranka, w białych szatach świętości 
i z palmami męczeństwa w ręku, są godni zamieszkać w Jego obecności. Podczas 
swojego życia podzielili los Pana i tak jak On będą nagrodzeni. Nadzieja zaprowadziła 
ich do swojego spełnienia.

            Ewangelia, choć dziś nieobszerna w treść, zawiera głębię relacji Chrystusa do 
swojego Kościoła, do jego wiernych. Pomiędzy Nim a ochrzczonymi jest szczególna 
więź, która daje im życie, dzięki której nie zginą na wieki. Jezus podkreśla, że swoją 
pasterską misję otrzymał od Ojca, który góruje nad wszystkim i nie ma nikogo takiego, 
kto by mógł z Nim konkurować i próbować odbić owce. Dlatego Pan zachęca nas do 
zaufania i całkowitego poddania się Jemu, abyśmy nie zrażali się trudnościami 
doczesnymi, lecz postrzegali je jako część drogi do ostatecznej chwały, która jest 
pewna. Z�yjąc z Chrystusem mamy gwarancję na osiągnięcie stanu nieba.

ks.	Krystian	Wilczyński

Poniedziałek,	09.05.2022
6.30	 ++ Janina Lemańczyk w 40 r. śm.; Leon Lemańczyk i zmarli z rodziny 
Grzybowskich i Lemańczyków
7.00	Dziękczynna, z podziękowaniem za opiekę Matki Bożej i z prośbą o dalszą opiekę 
dla Eweliny w dniu jej urodzin
7.00	+ Erwin Zwierzycki (21)
7.00	+ Urszula Sowińska, m-c po pogrzebie
7.30	+ ks. Piotr Makiłła (23)
7.30	+ Maria Krefta (9)
18.30	+ Stefan Kaup (9)
18.30	++ Irena Bielawska w 7 r. śm. i zmarli z rodziny z obojga stron

Wtorek,	10.05.2022
6.30		++ Brunon (4 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron
7.00		++ Gabriela i rodzice z obojga stron

Dekalog	-	V	przykazanie

Słowo na niedzielę

Intencje Mszalne 09.05. - 15.05.2022

Słowo na niedzielę
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7.00	+ Aleksander w 33 r. śm.
7.30	+ Maria Krefta (10)
7.30	+ Ks. Piotr Makiłła (24)
18.30	+ Stefan Kaup (10)
18.30	+ Erwin Zwierzycki (22)

Środa,	11.05.2022
6.30	+ Stefan Kaup (11)
7.00	+ Erwin Zwierzycki (23)
7.00	Za duszę +Kazimierza Płóciennik w 33 r. śm. i zmarłych z rodziny Kończal, 
Kosickich, Płóciennik
7.30	++ Andrzej, Cecylia, Czesław, Joanna, Emilia i zmarli z rodziny
7.30	+ Maria Krefta (11)
18.30	+ ks. Piotr Makiłła (25)
18.30	++ Gertruda i Jan Laskowscy; Józef, Henryk, Idzi, Krystyna, Urszula i zmarli 
z rodziny- o dar nieba

Czwartek,	12.05.2022
6.30	+ Stefan Kaup (12)
7.00	+ Elżbieta Strawińska- Suchocka w 5 r. śm.
7.00	+ Marcin Czapiewski
7.00	+ Mieczysław Banasik, m-c po pogrzebie
7.30	+ Ks. Piotr Makiłła (26)
7.30	+ Maria Krefta (12)
18.30	O Boże błogosławieństwo dla członków FZS�  i o pokój na świecie
18.30	+ Erwin Zwierzycki (24)

Piątek,	13.05.2022
6.30	++ Klara, Feliks Klein
7.00	+ Erwin Zwierzycki (25)
7.00	++ Jadwiga Chorenza i Stanisław Chorenza
7.30	+ ks. Piotr Makiłła (27)
7.30	+ Maria Krefta (13)
7.30	++ rodzice z obojga stron: Małgorzata i Władysław oraz Teresa i Benedykt
18.30	+ Stefan Kaup (13)
18.30	+ Hieronim w 5 r. śm.

Sobota,	14.05.2022
6.30	 ++ Artur Kalinowski, Barbara Bekier i za zmarłych z rodziny Bekierów 
i Kalinowskich
6.30	++ Jan i Stefania Szoppe oraz rodzice i bracia z rodziny Pawłowskich
7.00	+ Maria Krefta (14)
7.00	+ Erwin Zwierzycki (26)
7.30	+ ks. Piotr Makiłła (28)
7.30	+ Stefan Kaup (14)
18.30	++ Roman Marasiński w 16 r. śm.; rodzice z obojga stron i rodzeństwo

V	Niedziela	Wielkanocna,	15.05.2022
Górny	kościół
6.30	++ Hanna Rokosz w 30 r. śm. za spokój jej duszy i wieczne szczęście w niebie 
i zmarli z rodziny Czajków i Rokoszów
8.00	W intencji dzieci: Andrzeja, Marka, Joanny ich dzieci i rodzin z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, łaskę wiary, opiekę Maryi w życiu
9.30	 ++ o Miłosierdzie Boże i radość nieba dla Zo�ii, Jana, Jarosława, Katarzyny, 
Genowefy, za wszystkich zmarłych z rodziny Wojaków, Muzalewskich i Sałatów
11.00	Za para�ian
12.30	+ Maria Krefta (15)
16.00	++ Tadeusz i zmarli z rodziny
19.00	+ Erwin Zwierzycki (27)

Dolny	kościół
8.00	++ Siostra Elżbieta w 44 r. śm.; rodzice Anna i Augustyn, brat Józef Walaszkowscy
9.30	Dziękczynna za otrzymane łaski, o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Stanisławy
11.00	+ Stefan Kaup (15)
12.30	+ Ks. Piotr Makiłła (29)

2. Popatrzmy z kolei na krucy�iks – dzieło Wita Stwosza umieszczone w prawej nawie 
kościoła Mariackiego w Krakowie. Warto uświadomić sobie, że Stwosz, żyjący 
w latach 1447-1533, to niemal rówieśnik Grünewalda urodzonego w 1470 lub 1480 
roku, a zmarłego w roku 1528. Obaj wzrastali w tych samych czasach, żyli podobnymi 
sprawami, mieli podobne doświadczenia w życiu społecznym, wiemy też, 
że przeżywali poważne dramaty osobiste. A przecież Ukrzyżowany Wita Stwosza to 
Chrystus Zwycięzca. Ma napięte ciało, Jego złota korona cierniowa jest niemal koroną 
królewską. Forma dłoni i stóp – pełna heroizmu i siły. Jego misternie wyrzeźbione 
perizonium jest triumfalnie rozwianą tkaniną.

Dwie wizje tego samego motywu, jednego z najbardziej powszechnych wizerunków, 
jakie zna sztuka religijna. Z�yjący w tym samym czasie Stwosz i Grünewald tak różnie 
„widzą” Ukrzyżowanego. Taki był ich świat, ich modlitwa, ich krąg olśnień i goryczy. 
A przecież wystarczy przyjrzeć się kolejnym Pietom Michała Anioła, by ewolucję 
formy i treści tego motywu zobaczyć w jednym życiu, w ewolucji myślenia 
i odczuwania jednego artysty.

Pieta watykańska rzeźbiona przez młodego artystę odbija się echem antyku. Piękna, 
odziana w genialnie wymodelowane szaty Matka patrzy na ciało Syna, złożone na Jej 
kolanach. Ciało to po przerażającej egzekucji jest jednak również ciałem antycznego 
herosa, a nie męczennika. Wyraz twarzy Matki pełen jest spokoju i rezygnacji. Pieta 
watykańska to rzeźba niemal liryczna, pełna skupienia i harmonijnego spokoju 

Modlitwa	przy	wigilijnym	stole

Intencje Mszalne 18.04. - 24.04.2022

Intencje Mszalne 02.05. - 08.05.2022          Święty Michale, Patronie Ukrainy 

Intencje Mszalne 28.03. - 03.04.2022

O Drodze Krzyżowej cd. Jak rozumieć Zmartwychwstanie?

Słowo na niedzielę

Tu i tam w poszukiwaniu Boga cd.
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