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Chrystus Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Jest to największe, najradośniejsze wydarzenie w dziejach całego Wszechświata. Jezus ,,powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy" (Rz 6,9).
W swojej śmierci i zmartwychwstaniu Pan Jezus definitywnie zwyciężył
śmierć, piekło i szatana. Uczynił to dla nas i dla naszego zbawienia. Zmartwychwstały Jezus jest rzeczywiście obecny w Eucharystii, aby dawać nam
życie wieczne i uzdrawiać nasze poranione serca. Jeżeli Go przyjmujemy
w Komunii św., uczestniczymy w radości zmartwychwstania, otrzymujemy
lekarstwo nieśmiertelności, antidotum na śmierć.

Z pasterskim błogosławieństwem ks. Proboszcz Ryszard
oraz o. Gwardian Paweł
wraz z duszpasterzami, życząc wszystkim zmartwychwstałej radości
Jezusa Chrystusa.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
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NIEDZIELA BIAŁA – 24.04.2022

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Miłosierdzia Bożego

 Nieszpory wielkanocne i koronka do Miłosierdzia Bożego dziś o godz. 1500.
 Poniedziałek przeżywamy zwyczajowo
jak drugi dzień Świąt Wielkanocy. Porządek Mszy św. będzie jak w niedziele. Kolekta przeznaczona jest na KUL.
 Kancelaria we wtorek będzie nieczynna.
 Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu i nowenna ku czci Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w środę.
 Nie będzie w tym tygodniu mszy szkolnej. Msza dla młodzieży w kościele parafialnym w piątek o godz. 1930. Na tej Eucharystii rodzice udzielą błogosławieństwa
kandydatom do bierzmowania.
 Okazja do spowiedzi przed rocznicą Komunii św. w sobotę o godz. 1200.
 Rocznicę Pierwszej Komunii będziemy
obchodzić z wszystkimi grupami w następną niedzielę o godz. 1130. Próba w
czwartek o godz. 1600.
 Bierzmowanie w naszym kościele będzie
w czwartek 28 kwietnia o godz. 1630 dla
klas ósmych i w piątek 29 kwietnia o 1830
dla młodzieży szkół średnich. Próby będą
po wieczornej mszy w środę i czwartek.
 Dziękujemy za składane dziś ofiary na
remont elewacji naszego kościoła. Bóg zapłać za religijne przeżycie Wielkiego Tygodnia, życzliwość, prace związane z
przygotowaniem Bożego grobu, ciemnicy
oraz montażem witraży, rozebranie rusztowań i sprzątanie kościoła.
 Niech dobry Bóg Wam wszystkim błogosławi, a Jezus zmartwychwstały umacnia naszą wiarę.

 Uroczysta Koronka do Miłosierdzia Bożego dziś o godz. 1500.
 Procesja błagalna ku czci św. Marka
Ewangelisty jutro o godz. 600 wokół kościoła parafialnego.
 Różaniec i Eucharystia w intencji małżeństw i rodzin naszej parafii także jutro
o godz. 1800. Po mszy spotkanie formacyjne w salce.
 Próba przed uroczystością pierwszokomunijną we wtorek o godz. 1630 dla
wszystkich szkół.
 Sakramentu bierzmowania w czwartek
i piątek w naszym kościele będzie udzielał J.E. ks. bp Rudolf Pierskała. Zapraszamy do udziału. Prosimy poczty sztandarowe i wywieszenie na domach flag
kościelnych. Z racji bierzmowania nie
będzie też i w tym tygodniu zwyczajowej
mszy szkolnej oraz młodzieżowej.
 W pięknym maryjnym miesiącu maju
zapraszamy począwszy od następnej niedzieli na nabożeństwa ku czci NMP.
Pierwsze nabożeństwo odbędzie się przy
kapliczce na Helbergu o godz. 1500. W tygodniu nabożeństwa będą o godz. 1800.
 Kolekta przeznaczona jest dziś na potrzeby Caritas Diecezji Opolskiej.
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700
830

1000

1130

1600

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie w rodzinie Wróbel
1. Für †† Leo-Karl Konczalla, Eltern und ††
aus der Familie Konczalla und Barysz
2. Für †† Johann und Hedwig Gnilka, 4
Söhne, Tochter Angela und für alle †† der
Familie und für Josef Matissek
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Pawła z ok. ur.
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdr. dla Ilony Król z ok. 50. ur.
3. Przez wstaw. Anioła Stróża, z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdr.
dla rocznego dziecka Charlotte Chrząszcz
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdr. dla Diany i Darka z ok. 40. ur.
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdr. dla Karoliny z ok. 40. ur.
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Stefana Nowak
z okazji 50. ur. oraz za †† ojca, teścia i brata
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog.
Boże i zdr. dla rodzin Scheithauer i Nowak

PIĄTEK – 22.04.2022
630

1830

1930

Za † Helgę Żebrowską w r. ś. i †† z rodziny
1. Za † Jana ,,Antka” Larysz w 1. rocz. śm.
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Żanety i Denisa
z okazji 10. rocz. ślubu oraz o zdrowie i
błog. Boże w rodzinie

ŚRODA – 20.04.2022
630
1830

Za † Angelę Pluder w dniu urodzin
Nowenna ku czci MB Nieustającej Pomocy

630

1630

630
700
830
1000

1130

CZWARTEK – 21.04.2022
Za †† rodziców Pawła i Jadwigę Werdin
oraz Horsta i Wilhelma Werdin, d.c.c.
2. Za † ojca Pawła Kołtowskiego w 21. rocz.
śmierci, †† rodziców i rodzeństwo
1.

1600
1830

Próba przed rocznicą Komunii św.

Za †† z rodzin Samson, Fitz i pokrewieństwo z obu stron
Próba przed bierzmowaniem klas I

Za †† Dorotę Zdziechowicz w 8. rocz. śm
oraz Jadwigę Krala w 1. rocz. śmierci
łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdr. dla Petra Thomalla z ok. 40. ur.
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog.
Boże i zdrowie dla Piotra Uliczka z ok. 50. ur.
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdr. dla Krystyny i Jana w
45. rocz. śl. oraz o błog. Boże dla rodziny
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdr. dla Andrzeja z ok. ur.
3. Za †† rodziców Agnes i Alfreda Cienskowski, Agnieszkę i Herberta Cibis oraz
†† z rodzin z obu stron

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 24.04.2022

białka, brata Romana, bratową Ewę i dziadków

630

Za †† rodziców Weronikę i Józefa, siostrę
Janinę i bratową Janinę

1000 – 1300 Spowiedź dzieci
1400 1. Z podz. za odebrane

1. Za †† Krystynę Kopacz, rodziców i d.c.c.
2. Za †† rodziców Katarzynę i Henryka Ko-

Próba przed bierzmowaniem klas 8

Msza dla młodzieży i ich rodziców oraz błog.

SOBOTA – 23.04.2022

WTOREK – 19.04.2022
630
1830

Za † ojca Leonarda Kubiczek, †† rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące
1. Za †† Stanisława Buczkowskiego, Urszulę
Litwora, Ewę Szwingel, Monikę Schindler,
Marka Gaca, Henrykę Kownacką, Andrzeja
Wysockiego i Teresę Pliszczak w 30. dz. po śm.
2. Za †† rodziców Pawła i Martę Kontny,
siostry Cecylię i Renatę oraz szwagra Eryka
1.

1500
1600

Godzinki ku czci NMP

Za †† rodziców Elżbietę i Jerzego Kopiec i
ciotkę Teresę
Für †† Maria und Beno Wilimski und †† Eltern beideseits
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdr. dla Agaty i Małgorzaty z ok. ur.
2. Za †† z rodzin Koćwin, Miczka, Nowak i Wesoły
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdr. dla Emilii Segiet z ok. 2. ur.
1. W int. dzieci obchodzących rocz. Komunii
2. Za †† Karola i Annę Lindner, syna Piotra,
Ambrożego i Barbarę Bartosz oraz Bogumiłę Raszewską i †† z pokrewieństwa
3. Do Boskiej Opatrz., z podz. za odebrane
łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie
w rodzinie Kunert z ok. rocz. ślubu
Uroczysta Koronka do Miłosierdzia Bożego
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdr. w rodzinie Król i Hoppe
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1830

Święto św. Marka, Ewangelisty
600
630
1500
1830

Procesja błagalna ku czci św. Marka
Za †† matkę Antoninę, Mariusza Mazurek
i siostrę Krystynę
Koronka do Miłosierdzia Bożego - codziennie
1. W int. małżeństw i rodzin naszej parafii
2. Za † Konrada Kubocz w 1. rocz. śm.

WTOREK – 26.04.2022
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski
630
1630
1830

Za † męża Herberta oraz o zdrowie w rodzinie
Próba przed I Komunią SP1 i SP2
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla ks. Proboszcza Ryszarda z okazji urodzin
2. Za † męża Jerzego Meier w dniu urodzin
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Ernesta
Ramisz z okazji urodzin
Próba przed bierzmowaniem kl. 8

ŚRODA – 27.04.2022
630

1830

Za †† rodziców Łucję i Mariana Tyburczy, męża Henryka, Sabinę i Krzysztofa
Sommer
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
1. Przez wstaw. Anioła Stróża, z podz. za
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog.
Boże i zdrowie dla Kacpra z ok. 10. ur.
2. Za †† męża Adolfa Wieszołek w dniu
urodzin, rodziców Agnieszkę i Czesława
oraz wszystkich †† z rodziny
Próba przed bierzmowaniem kl. 1

SOBOTA – 30.04.2022
630
1200
1515

1530
1630

1830

Za † Eryka Kusiek w 2. rocz. śmierci
Ślub: Joanna Bojer i Rafał Żyszka
1. W intencji młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania (klasy ósme)
2. Za †† Gertrudę i Engelberta Polak
Za † Gertrudę Hoidem w 1. rocz. śmierci

630
700

830

1000

1130

PIĄTEK – 29.04.2022
Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy
630

Za † męża Jana Sobota w dniu urodzin

Z podziękowaniem za pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy
Ślub: Oliwia Frączek i Dawid Poremba
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Violetty i
Piotra z okazji 25. rocznicy ślubu
Msza św. w ZOLu
1. Za † ojca Tadeusza Głowackiego w
rocz. śmierci, matkę Józefę oraz †† z rodziny Głowackich
2. Za † Jana Lindner w rocz. urodzin

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 1.05.2022

CZWARTEK – 28.04.2022
630
1100
1630

W intencji młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania (klasy pierwsze)
2. Za † Elżbietę Sebisz w 1. rocz. śmierci
3. Za † Andrzeja Monetę w rocz. śmierci
4. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Marka z
okazji urodzin
1.

1500
1600

Godzinki ku czci NMP
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Mariana z
okazji urodzin
1. Für †† Wiktor und Gertruda Wróbel und
Sohn Stefan
2. Als Dank für erhaltene Gnaden mit Bitte
um weitere, und Gottes Segen und Gesundheit für Familie Poremba
1. Za † Józefa Łoteckiego w 1. rocz. śm.
2. Za †† Małgorzatę i Jana Szega oraz Marię i Józefa Larysz
3. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Moniki i Aleksandra w rocz.
ślubu oraz o błogosławieństwo dla dzieci
1. Za †† Hildegardę i Stefana Babiarz oraz
Karolinę, Gertrudę i Karola Steiner
2. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Gabrieli i Krystiana z okazji
60. urodzin oraz za †† z rodziny
3. Za żyjących i †† z rodzin nowożeńców
Frączek i Poremba
Majówka na Helbergu
Za † Urszulę Glacel w rocz. śmierci

Intencje mszalne

18 - 24 kwietnia 2022 r.
8.00

Poniedziałek
18 IV

9.30
12.00
17.00

Wtorek
19 IV

Środa
20 IV

Czwartek
21 IV

8.00
17.30

1) Za †† Teresę i Franciszka Wawrzyniak (od wnuka Damiana)
2) Za † męża i ojca z okazji 9 rocz. śmierci
3) Za † Mateusza Adamiszyn (greg. 19/30)

8.00

Za † Marię i Piotra Posyniuk, Janinę i Eugeniusza, Stanisława i Marię
Kochmaniewicz oraz Michała i Władysława Puchalskiego
1) W intencji Ojca św., Ojczyzny Telewizji trwam i Radia Maryja
2) Za † Mateusza Adamiszyn (greg. 20/30)
Podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie oraz
Dary Ducha Świętego i opiekę MB Loret. dla Leokadii oraz jej dzieci Zbigniewa i
Ewy i ich rodzin
1) Za † ojca Joachima Konwackiego, mamę Marię, brata Zdzisława w kolejną rocz.
śmierci oraz †† dziadków z obu stron
2) Za † Mateusza Adamiszyn (greg. 21/30)
O błog. Boże w rodzinach i †† z tych rodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące

17.30
8.00

17.30

Piątek
22 IV

Sobota
23 IV

Niedziela
24 IV

Podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB
Loret. dla Moniki z okazji 50 urodzin
O Boże błog. i opiekę MB Loret. dla Danuty i Piotra z okazji 25 rocz. ślubu
1) Za † Gunter Schyndle
2) Za † Mateusza Adamiszyn (greg. 18/30)
Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę MB Loret. dla męża
i ojca Ditera z okazji 80 rocz. urodzin
W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy

8.00

8.00

1) Za † Erwina Hulin
2) Za † Mateusza Adamiszyn (greg. 22/30)
1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
2) Za † Jerzego wraz z synem i dusze w czyśćcu cierpiące
1) Dziękczynno błagalna o Boże błog. i opiekę MB Loret. dla Grażyny i Dariusza z
okazji 40 rocz. ślubu
2) Dziękczynna w rocz. sakramentu małżeństwa Renaty i Mariana z prośbą o
dalsze błog. i zdrowie
3) Za † Mateusza Adamiszyn (greg. 23/30)
O pokój duszy dla † ojca i męża Stefana Pałki w 21 rocznicę śmierci

9.30

Za †† z rodzin: Kobiałka, Ociepka, Gnilka, Hejda, Korgel, Kniter i Sziler

12.00
17.00

Za †† Józefa i Marię Kopiec, i za †† Małgorzatę i Jana Wodzisławskich
1) Za † Mateusza Adamiszyn (greg. 24/30)
2) Za † Zbigniewa Mielniczuk

17.30
8.00
17.30

Intencje mszalne

25 kwietnia – 1 maja 2022 r.
Poniedziałek
25 IV
Wtorek
26 IV

Środa
27 IV

8.00
17.30
8.00
17.30

Piątek
29 IV
Sobota
30 IV

Niedziela
1V

1) Za † Pawła Konrad
2) Za †† rodziców Stefanie i Macieja Bronisławskich, brata Janusza, siostrę Annę i
szwagra Kazimierza
3) Za † Mateusza Adamiszyn (greg. 26/30)

8.00
17.30

8.00

1) Za † ojca Henryka Poremba i za †† z rodziny Poremba, Wolny i Strzyga
2) Za † Mateusza Adamiszyn (greg. 27/30)
W intencji Manfreda i Krzysztofa o Boże błog. i opiekę MB Loret. z okazji urodzin
2) Za †† Leona i Olgę Stein, Annę i Gintra Steuer oraz †† z pokrewieństwa
1) Za †† Emilię i Edwarda Rydz oraz syna Józefa
2) Za †† Zbigniewa Mielniczuk, Lecha Florek, Ninę i Kazimierza Malinowskich oraz
o. Jana Kalembkiewicza
3) Za † Mateusza Adamiszyn (greg. 28/30)
Za † siostrę Teklę w 7 rocz. śmierci

17.30

1) Za † brata Krzysztofa i Marka Kozdraś w rocz. śmierci
2) Za † Mateusza Adamiszyn (greg. 29/30)

8.00
Czwartek
28 IV

Za † brata Bronisława w rocz. urodzin
1) Za †† szwagierki Stanisławę i Elżbietę
2) Za † Mateusza Adamiszyn (greg. 25/30)
W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy

17.30

8.00
17.30
8.00

W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
1) Za † ojca Albina, mamę, braci, siostrę i siostrzeńca
2) Za † Mateusza Adamiszyn (greg. 30/30)
W intencji Dobroczyńców i Ofiarodawców naszego Sanktuarium i Klasztoru

9.30

Za †† z rodziny Gnilka, Katarzynę i Marie Gnilka i dusze w czyśćcu cierpiące

12.00
17.00

Za † Ernestynę Heinze (greg. 1/30)
1) Dziękczynna za otrzymane łaski z prosbą o Boże błog., Dary ducha Świętego i
opiekę MB Loret. dla mamy Róży w dniu urodzin
2) Za † Zbigniewa Jednoróg (greg. 1/30)

Klasztor Franciszkanów
ul. Klasztorna 3, 48 – 250 Głogówek
tel. 77 438 00 20 glogowek@franciszkanie.pl
www.glogowek.franciszkanie.pl

Ogłoszenia duszpasterskie
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - 17 KWIETNIA 2022 R.
1.

2.

3.

4.

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim tygodniu zaangażowali się w przygotowanie
naszego kościoła: prace porządkowe, dekoracje, budowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
Szczególne podziękowania dla p. Gerarda - pełniącego posługę kościelnego, który wiele czasu
poświęca i z wielkim oddaniem wykonuje wiele prac. Podziękowania dla p. Tadeusza i p. Krzysztofa,
którzy zawsze chętni i dyspozycyjni, już od lat angażują się na wielu frontach różnych działań.
Dziękujemy pani organistce, służbie liturgicznej, wszystkim zaangażowanym w liturgię. Nie chcemy
tutaj nikogo pominąć, bo tych ofiarnych i pomagających jest o wielu więcej – wszystkim bardzo
dziękujemy!
Wyrażamy również wdzięczność wszystkim, którzy wspierają nas swoją modlitwą i ofiarą.
Dziękujemy szczególnie tym, którzy pomagają nam w utrzymaniu naszych sąsiadów z Ukrainy,
którzy z powodu wojny musieli uciekać ze swojej ojczyzny. Obecnie w naszym klasztorze dajemy
schronienie dla 24 uchodźców, którzy są poruszeni waszą dobrocią i otwartością serc. Wielu z was
daje piękne świadectwo czynów miłosierdzia – i za to gorąco dziękujemy.
W środę o godz. 8.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny, Ojca świętego, Telewizji
Trwam i Radia Maryja. Przy okazji informujemy, że planowana pielgrzymka po Kotlinie Kłodzkiej w
maju, została przesunięta na termin wrześniowy.
W przyszłą niedzielę obchodzimy święto Miłosierdzia Bożego. Jest to szczególny czas łaski, który
trzeba dobrze wykorzystać. O godz. 15.00 będzie nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, na które
serdecznie zapraszamy.

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - 24 kwietnia 2022 r.
5.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy miesiąc maj poświęcony Matce Bożej. Nabożeństwa majowe jak
zwykle będą odbywać się pół godziny przed Mszą św. wieczorną, a więc w dni powszednie o godz.
17.00, a w niedzielę o 16.30. Wyjątkowo w najbliższą niedzielę nabożeństwo majowe będzie w ramach nabożeństwa Loretańskiego, na które serdecznie zapraszamy na godz. 18.00. Nabożeństwo
to poprowadzi o. Bartosz Pawłowski, który obecnie jako gwardian posługuje w Sanoku.

Niech Zmartwychwstały Chrystus wszystkim nam błogosławi i będzie dla nas źródłem
miłości, radości i pokoju!
franciszkanie

W Niedzielę Palmową do grona lektorów dołączyli kolejni ministranci z naszego dekanatu. Po kilkutygodniowym kursie prowadzonym przez naszych
duszpasterzy wraz z świeckimi nauczycielami w czasie uroczystej liturgii ks.
dziekan Ryszard Kinder mianował dziewiętnastu nowych lektorów w tym siedmiu z naszej parafii. Lektor odczytuje lekcje z Pisma Świętego (z wyjątkiem
Ewangelii); może przy braku diakona czy kantora zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny. W czasie procesji
na wejście, gdy nie ma diakona, może także wnieść księgę Ewangelii (Ewangeliarz).
ŚNIADANIE WIELKANOCNE A TRADYCJA CHRZEŚCIJAŃSKA
Wielki Post niejako przyzwyczaił nas do powściągliwości w spożywaniu wystawnych dań. Wielkanocna niedziela to znak, by „otarli łzy płaczący” i „żale
z serca wyzuli”, bo Chrystus „zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie”. Wraz z radością ze zmartwychwstania Pańskiego powraca
możliwość zjedzenia tego, co przez 40 ostatnich dni było zakazane. Śniadanie
wielkanocne staje się zatem dla chrześcijanina prawdziwie uroczystym posiłkiem. Zanim zjemy wielkanocne śniadanie, składamy sobie nawzajem życzenia. Dopiero po tej
niezwykle istotnej części poranka oraz krótkiej
modlitwie można spożyć poświęcone dzień wcześniej pokarmy: jajka, mięso i pieczywo. Życzymy
błogosławionych spotkań przy sole wspólnie z
Chrystusem Zmartwychwstałym pomiędzy nami.
Rodzina Parafialna
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