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Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat  

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki 

Pomoc duszpasterska: 
Ks. prof. Cezary Smuniewski 

 

Kancelaria parafialna: 
poniedziałek - środy, piątek    

godz. 17.00 – 19.00 
sobota 

14.00 – 16.00 
W czwartek kancelaria 

nieczynna 
 

Msze św. 
Niedziela 

* w kaplicy w Czachówku: 
8.30 

 * w kościele: 10.00, 12.00, 
13.15  

Dni powszednie 
18.00(17.00 –1X-1IV) 

W czwartki o godz. 7.30 
 

Nabożeństwa stałe: 
*Godzinki o NP NMP –  

I sobota miesiąca o 7.10 
*Nowenna do MBNP  -  

środa o 17.30 
*Nabożeństwo do Niep. 

Serca NMP I sobota miesiąca 
o 7.30 

*Adoracja Najśw.   
Sakramentu: 

- I niedziela miesiąca po 
Mszy św. o godz. 10.00 

 

Spowiedź św. 
- podczas każdej Mszy św. 

- w 1. piątek miesiąca 
od godz. 17.00  

 

Odwiedziny chorych 
1. piątek m-ca od godz. 9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę podczas 

Mszy św. o godz. 12.00 
 

 

 

Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Rdz 3,9-15  (Obietnica odkupienia) 

Psalm responsoryjny: Ps 130,1-2.3-4.5-7a.7bc-8 

Drugie czytanie:  2 Kor 4,13-5,1 (Nadzieja apostolskiego życia) 

Ewangelia: Mk 3,20-35 (Szatan został pokonany)  
 

Królowo Polski Dziękujemy i Zawierzamy 
 

Umiłowani Siostry i Bracia! 
Obchodzimy dziś po raz ósmy Święto Dziękczynienia. W tym roku pod hasłem 
„Maryjo, Królowo Rodzin – zawierzamy i dziękujemy”. Nie trzeba nikogo przekonywać 
o ważności rodziny i o potrzebie modlitwy w intencji rodzin. Okazja w tym roku jest 
wyjątkowa. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie nasza Matka i Królowa, w 
ikonie jasnogórskiej, kończy nawiedzenie wszystkich parafii Archidiecezji 
Warszawskiej. Jest to więc szczególne dziękczynienie za obecność wśród nas Matki, 
która jest blisko codziennych 
doświadczeń, naszych radości i 
bolączek. Obraz Jasnogórski w 
niezwykły sposób uzmysławiał nam 
na przestrzeni stuleci tę obecność 
Maryi w Kościele, zawsze 
troszczącej się o swoje dzieci. W 
tym miejscu kierujemy nasze 
myśli ku Słudze Bożemu, 
Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. 
Gdy widoki na dobrą przyszłość wydawały się mało realne, a sytuacja Ojczyzny – 
beznadziejna, prymas Wyszyński zawierzył nasz kraj Maryi. Nawiedzenie 
Jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej w miastach, miasteczkach i wioskach 
wzbudziło nadzieję i ufność w działanie Bożej Opatrzności. Wspominamy Jana Pawła 
II, jego nieustającą modlitwę do Pani Jasnogórskiej i jego zawierzenie Matce 
Odkupiciela wyrażone oddaniem: „Totus Tuus”. Patrząc na ostatnie kilkadziesiąt lat, 
możemy powiedzieć, że nie byłoby dziś naszego wolnego kraju bez opieki Boga, który 
dał nam Maryję na Królową i Orędowniczkę, a zarazem bez ofiary, wyrzeczeń wielu 
pokoleń Polaków. Nie byłoby wolnej Polski bez wspomnianych dwóch wielkich 
Polaków świętego Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Dziś w Święto Dziękczynienia dziękujemy Opatrzności Bożej za 
opiekę i zawierzamy wszystkie nasze sprawy i troski. Pamiętamy tego dnia także o 
tych wielu czasem bezimiennych bohaterach historii i naszych najbliższych, naszych 
rodzinach. Im wszystkim mówimy: dziękuję.                      /Ks. Kard. Kazimierz Nycz/ 
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Kościół Opatrzności Bożej - symbol 

wolnej Polski  

Plan Świątyni: Bryła świątyni to rotunda zwieńczona owalną 

kopułą. Została ona zaprojektowana jako jednoprzestrzenne 

wnętrze. W nawie głównej będzie 1500 miejsc siedzących  

i zostanie ona oddzielona od nawy bocznej filarami. Z pierścienia 

nawy bocznej, nad którą znajdzie się Muzeum Jana Pawła II, 

wierni będą wchodzić do 4 bocznych oraz do zakrystii. Codzienne 

Msze święte będą odprawiane w jednej z nich. 

Informacja na temat projektu i zespołu autorskiego: 
Realizacja Świątyni Świętej Bożej Opatrzności opiera się na 

projekcie wykonawczym przygotowanym przez pracownię 

architektoniczną "Szymborski & Szymborski" Spółka Jawna oraz 

specjalistyczne biura branżowe -konstrukcyjne  

i instalacyjne.    Projekt architektoniczny, jego forma przestrzenna 

- symboliczna - stanowi wynik współpracy architektów  

z Inwestorem. Narracja wydarzeń historycznych (czterech dróg, 

którymi Polacy dążyli do wolności: Droga Modlitwy, Cierpienia, 

Oręża i Kultury), to wytyczne Księdza Prymasa dla programu 

Świątyni, to symbolika, która została przetworzona na język 

inżynierów projektantów, inżynierów realizatorów Wotum 

Narodu.  Ekspresja środków wyrazu, ład przestrzenny, 

odwoływanie się do form organicznych we wnętrzu "katedry" -to 

elementy, które mają sprzyjać spotkaniu wiernych z Bogiem. 

Projekt wykonawczy realizacyjny przygotowany przez zespół 

wielobranżowy jest zwieńczeniem wysiłków projektowych, 

stanowi instrument, który w rękach firmy wykonawczej pozwala 

zastępom specjalistów tworzyć realną przestrzeń Świątyni.  

Idea budowy świątyni: Idea budowy świątyni pod wezwaniem 

Opatrzności Bożej sięga czasów panowania króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego. Z jego woli kościół miał stanąć  

w Ujazdowi pod Warszawą, na skarpie nad wąwozem Agrykola, 

naprzeciw Zamku Ujazdowskiego, czyli na nowoczesnej  

i rozległej rezydencji królewskiej. Spośród licznych projektów 

architektonicznych świątyni i jej otoczenia król wybrał projekt 

oparty głównie na rzucie krzyża greckiego - autorstwa Jakuba 

Kubickiego, ucznia Dominika Merliniego. Intensywne prace 

budowlane w Łazienkach, przekazanie Zamku Ujazdowskiego na 

koszary oraz wyjazd Kubickiego do Paryża - odsunęły w czasie 

realizację tego projektu. Rozpoczęcie budowy świątyni : 

Konstytucja 3 Maja (1791) była drugą na świecie, po Konstytucji 

Stanów Zjednoczonych, ustawą regulującą organizację władz 

państwowych oraz praca i obowiązki obywateli. Była wielkim 

osiągnięciem narodu pragnącego zachować niezależność 

państwową. Zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i 

politycznego kraju. Dwa dni po jej ogłoszeniu Sejm 

Rzeczpospolitej podjął uchwałę, „aby na tę pamiątkę kościół ex 

voto wszystkich stanów był wystawiony i Wyższej Opatrzności 

poświęcony". Król Stanisław August zaofiarował na ten cel 

skarpę łazienkowską, pierwotnie przeznaczoną już na budowę 

kościoła. Punktem kulminacyjnym obchodów pierwszej rocznicy 

uchwalenia Konstytucji było położenie kamienia węgielnego pod 

świątynię (1792). Niestety, dwa tygodnie później na ziemie 

Rzeczypospolitej wtargnęły wojska rosyjskie. Wielki entuzjazm 

dla budowy świątyni został zniweczony. Filar, którego zdążono 

postawić od maja do czerwca, rozbudowano do rozmiarów 

kaplicy. Trzy lata później Polski nie było już na mapie Europy, a 

król Stanisław August abdykował po trzecim rozbiorze Polski 

(1795). Kaplica Świętej Opatrzności Bożej - symbol wolnej 

Polski: Władze carskie krwawo stłumiły powstanie listopadowe i 

styczniowe. Zwalczały wszelkie wystąpienia patriotyczne, a 

demonstracje uczuć narodowych karały zesłaniem w głąb Rosji 

lub więzieniem. W obawie przed carskim prześladowaniem po 

powstaniu listopadowym kraj opuściło około 9 tys. Rodaków 

(„Wielka Emigracja"). Wyjechało wówczas do Francji i innych 

państwa wiele wybitnych postaci życia politycznego i 

kulturalnego. W atmosferze tęsknoty za Ojczyzną na obczyźnie 

tworzyli m. In. F. Chopin, A. Mickiewicz., J. Słowacki, Z. Krasiński 

i C.K. Norwid. Natomiast w warszawskim Ogrodzie Botanicznym 

jako symbol wolnej Ojczyzny stała kaplica zbudowana na „filarze" 

kościoła Opatrzności. W setną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 

Maja (1891) młodzież akademicka Warszawy złożyła tam kwiaty. 

Z tej okazji wybito również kilkanaście medali pamiątkowych, 

zarówno na ziemiach polskich pod zaborami, jak i w 

środowiskach polonijnych. Kolejny projekt budowy 

świątyni: Za zgodą władz niemieckich, okupujących część ziem 

polskich, odbyły się uroczyste obchody 125, rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja (1916), We wnękę kaplicy Opatrzności 

wmurowano pamiątkową tablicę, Obok posadzono młody dąb, 

symbolizujący trwałość dążeń narodowych Polaków i wierność 

ideom Konstytucji, Wybito też stosowny medal. W ten sposób, tuż 

przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, przywrócona 

została właściwa ranga tej narodowej relikwii, jaką przez okres 

zaborów była kaplica - ruina fundamentów świątyni Opatrzności. 

Trzy lata po odzyskaniu niepodległości (1921) ustawą Sejmu 

Ustawodawczego stwierdzono wolę kontynuacji zobowiązania 

Sejmu Czteroletniego, Świątynię miało budować państwo 

polskie, Rząd Józefa Piłsudskiego ufundował wieczyste 

stypendium na odprawianie codziennej Mszy świętej w intencji 

pomyślności Rzeczpospolitej oraz za dusze wszystkich Polaków, 

którzy zginęli pod zaborami. Ogłoszono publiczny konkurs na 

nowy projekt świątyni, Z piętnastu przygotowanych do drugiej 

edycji tego konkursu (1930) jednomyślnie wybrano projekt 

Bohdana Pniewskiego, Tym razem świątynia miała stanąć na 

Polach Mokotowskich, Jednak wybuch II wojny światowej (1939) 

uniemożliwił jej budowę. Nieudane próby budowy świątyni: Po 

zakończeniu II wojny światowej na mapie Europy nadal nie było 

niepodległej Polski, gdyż zarówno politycznie, jak i gospodarczo 

została ona uzależniona od Rosji sowieckiej (b. ZSRR). Lata 

powojenne (1945-1989) to czas represyjnych rządów 

komunistycznej partii PZPR, ale również czas narodowych aktów 

religijnych: poświęcenie narodu polskiego Niepokalanemu Sercu 

Maryi przez Prymasa Polski Augusta Hlonda (1946), Wielka 

Nowenna Milenijna zainicjowana przez Prymasa Polski Stefana 

Wyszyńskiego, przygotowującą tysiącletnią rocznicę chrztu 

Polski (1966). Budowę świątyni Opatrzności 

próbowano zainicjować za kard. Augusta Hlonda, ale jego śmierć 

i okres stalinizmu zniweczyły te plany. Prymas Tysiąclecia kard. 

Stefan Wyszyński przypominał społeczeństwu o niespełnionej 

obietnicy. Idea ta została podjęta na nowo również przez 

Prymasa Polski kard. Józefa Glempa (1982). W wyróżnionym 

projekcie zabudowy tzw. Placu Puławskiego, zespół krakowskich 

architektów umieścił projekt świątyni, ale sam konkurs nie 

zakończył się realizacją. Była to ostatnia nieudana próba 

wypełnienia ślubów budowy świątyni. Powiodła się ona dopiero 

w Trzeciej Rzeczpospolitej po 1989 r..                 

                                 /Parafia Opatrzności Bożej w Warszawie/ 

  

  

                                                      



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 

10.00 Procesja Eucharystyczna a po Mszy św. o 12.00 
spotkanie Kół Różańcowych i wymiana tajemnic 

różańcowych. Taca inwestycyjna przeznaczona będzie 

na spłatę zadłużenia związanego z remontem 
ogrodzenia cmentarnego. Ofiary zbierane po Mszach 

św. do puszek przeznaczone są na budowę Świątyni 

Opatrzności Bożej w Warszawie. Obchodzimy po raz 
ósmy Święto Dziękczynienia. W tym roku jest ono 

połączone z Dniem Dziękczynienia za dar 

nawiedzenia Archidiecezji Warszawskiej przez Matkę 
Bożą w Ikonie Jasnogórskiej. O godzinie 12.00 na 

placu przed Świątynią Opatrzności Bożej zostanie 
odprawiona uroczysta Msza święta koncelebrowana z 

udziałem Episkopatu Polski. Będzie jej przewodniczył 

i homilię wygłosi Prymas Polski ks. abp Wojciech 
Polak  Po Mszy świętej, tj. ok. godz. 14.00 Centrum 

Opatrzności Bożej zaprasza na piknik rodzinny. 

2. Dziękujemy nowożeńcom Dianie i Arkadiuszowi, 

Beacie i Hubertowi oraz Magdalenie i Kamilowi za 
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na 

dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o 

to również nowożeńców. 

3. W tym tygodniu powróciły do kościoła po 

renowacji Wieczna Lampka i żyrandol spod chóru. 

Serdecznie dziękuję dwóm rodzinom z Karoliny za 
sfinansowanie całości kosztów renowacji żyrandola a 

rodzicom dzieci rocznicowych za częściowe pokrycie 

kosztów odnowienia Wiecznej Lampki. 

4. Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa 

czerwcowe, które w tym roku odprawiane są w 

Sobikowie codziennie po Mszy św. wieczornej ok. 

godz. 18.30. W kaplicy w Czachówku nabożeństwo o 
godz. 19.00. W środy poprzedza je Msza św. 

5. W dniach od 9 – 11 czerwca odbędą się rekolekcje 

i próby dla Kandydatów przed przyjęciem Sakramentu 
Bierzmowania. Rekolekcje poprowadzi ks. Łukasz 

Lewandowski, wikariusz par. Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Warszawie. Szczegółowy program 
bezpośredniego przygotowania do Sakramentu 

Bierzmowania dla Kandydatów umieszczony jest na 

stronie internetowej parafii. W piątek 12 czerwca o 
godz. 18.00 ta grupa młodzieży przyjmie z rak J.E. Ks. 

Kardynała Kazimierza Nycza Sakrament 

Bierzmowania. Na uroczystość tę zapraszamy 
wszystkich parafian. 

6. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. O 

godz. 18.00 Msza św. a po niej procesja i 
błogosławieństwo wianków. Zapraszamy służbę 

liturgiczną, strażaków, Kółka Różańcowe, dzieci 

rocznicowe do jak najliczniejszego udziału w procesji. 

7. W przyszłą niedzielę 14 czerwca o godz. 16.00 w 

kościele odbędzie się finał VII Mazowieckiego 

Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej. Szczegóły 

finału podane są na plakatach. Organizatorzy 

zapraszają. Wstęp wolny. 

8.  W niedzielę 14.06.2014 r. odbędzie się w naszej 

parafii II Festyn Rodzinny. Rozpocznie go Msza  Św. 

o godz. 13:15. W czasie festynu czeka nas wiele 
atrakcji m.in. pokaz umiejętności OSP z terenu naszej 

parafii oraz występ Andrzeja Rosiewicza. Będą 

czynne różne stoiska w tym gastronomiczne. Program 
festynu podany jest na plakatach. Zaplanujmy ten 

dzień tak aby spędzić go razem. Prosimy o składanie 

fantów na loterie. W ramach festynu w sobotę 28 
czerwca rozegrany będzie III Turniej Sportowy o 

Puchar Dziekana Dekanatu Czerskiego 

9. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się: 

- Przemysław Zając, kawaler z Góry Kalwarii i 

Agnieszka Osiadacz, panna z Karoliny w par. 

tutejszej. Zapowiedź druga. 
- Adam Bąk, kawaler z Krzaków Czaplinkowskich w 

par. tutejszej i Andżelina Aldona Ogrodnik, panna z 

Kozłowa w par. tutejszej. Zapowiedź pierwsza. 
- Krzysztof Szewczyk, kawaler z par. Zwiastowania 

NMP w Czerwińsku n/Wisłą i Ewa Piekarniak, panna 

z Czarnego Lasu w par. tutejszej. Zapowiedź pierwsza. 
- Wiktor Jerzy Wojtas, kawaler z par. św. Rafała 

Kalinowskiego i Alberta Chmielowskiego w 

Warszawie i Magdalena Monika Szymańska, panna z 
Cendrowic w par. tutejszej. Zapowiedź pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 

10. Nasza parafia organizuje w dniach od 1 do 10 

sierpnia kolonie dla dzieci i młodzieży w Murzasichlu 

i Słowacji. Koszt kolonii wynosi 950 zł. Zapisy wraz 

z zaliczką 400 zł przyjmuje ks. Mariusz 

11. W związku z II Festynem parafialnym 

ogłaszamy konkurs plastyczny, którego 

tematem jest „Moja rodzina”. Prace konkursowe 

możemy składać do 10 czerwca u pań 

Katechetek lub w kancelarii parafialnej. 

Prezentacja prac konkursowych odbędzie się 

podczas naszego Festynu. Prosimy również o 

przekazywanie fantów na loterię. 

12. Parafialny Zespół ŚDM bardzo prosi o 

zgłaszanie się chętnych rodzin, które przyjmą 

młodzież z zagranicy w przyszłym roku. 

Rodziny, które wyraziły już taką chęć prosimy o 

wypełnienie formularza dołączonego do 

dzisiejszego numeru naszego tygodnika 

parafialnego i oddanie go do zakrystii lub 

kancelarii parafialnej. 

13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny.



Intencje Mszalne 07 VI – 14 VI 
Niedziela 07.06.  
8.30 (Czachówek) 
10.00 + Mariana Rolskiego w 28 rocz. śmierci 
10.00 + s. Henryki Matysiak, Stanisława, Michaliny Marszałów, 
Antoniego, Zofii, Henryka Matysiaków, Andrzeja Otulaka 
Nabożeństwo Czerwcowe 
12.00 + Zofii Stańczyk 
12.00 + Antoniego, Marianny Choińskich, zm. z rodz. Choińskich i 
Brzezińskich 
CHRZEST: Jan Jerzy Zieliński 
13.15 + Zygmunta w 25 rocz. śm. , Władysławy Kozickich, 
Antoniego, Karoliny Woźniaków, Franciszka, Marianny Kozickich 
13.15 + Wandy, Władysława (im.), Katarzyny, Ludwika 
Marczaków 
Poniedziałek 08.06. 
17.30 + Wiesława Michalskiego(im.), Aleksandry Jędral i zm. z 
rodz. Krawczyków 
18.00 + Tadeusza Bonieckiego w 10 rocz. śmierci 

Nabożeństwo Czerwcowe 

Wtorek 09.06. 

18.00  Intencja wolna 

Nabożeństwo Czerwcowe 

19.00  Liturgia Słowa na rozpoczęcie rekolekcji dla Kandydatów 

do Bierzmowania                 

Środa 10.06. 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

+ Zygmunta Golika w 38 rocz. śm., Marianny Gałeckiej w 16 rocz. 

śm. 

Nabożeństwo Czerwcowe 

19.00 Nabożeństwo pokutne z nauką rekolekcyjną dla 

Kandydatów do Bierzmowania 

Czwartek 11.06. 

18.00 Msza Św. na zakończenie Oktawy Bożego Ciała i 

Rekolekcji dla Kandydatów do Bierzmowania 

Nabożeństwo Czerwcowe 

Piątek 12.06. 

17.00 + Bronisławy Tywonek w 10 rocz. śm, Łukasza i Józefa 

Tywonków 

Nabożeństwo Czerwcowe 

17.30 + Mariusza Szczygielskiego (ur.) 

18.00 Sakrament Bierzmowania 

Sobota 13.06 

9.00 Msza Święta na rozpoczęcie III Turnieju o Puchar Dziekana 

16.00 Ślub: Agnieszka Piekarniak – Łukiasz Rżysko 

17.30 + Antoniego Kulki 

18.00 + Antoniego (im.), Franciszki Samorajów 

Nabożeństwo Czerwcowe 

Niedziela 14..06 

8.30  (Czachówek)  

10.00 + Antoniego Pieniążka (im.)  

10.00 O Boże blog. i potrzebne łaski dla Haliny i Eugeniusza 

Górków z okazji 30 rocz. ślubu                                                                                                                                                                                      

 

Refleksja na  

X Niedzielę Zwykłą  

„Pełnić wolę Ojca” 

 
Nic też dziwnego, że ten, kto czyni wolę Ojca, 

jest nazwany bratem i siostrą Pana, bo to jest 

powiedziane o ludziach obojga płci powołanych 

do wiary. Dziwne jest jednak bardzo, że 

nazwany jest również Jego matką. Wiernych 

swych uczniów zechciał Pan łaskawie nazwać 

swymi braćmi mówiąc: „Idźcie powiedzcie 

braciom moim” (Mt 28, 10). Bratem Pana może 

stać się ten, kto przyjmuje wiarę. Jak jednak 

może stać się Jego matką? Ten, kto staje się 

bratem i siostra Chrystusa przez wiarę, staje się 

Jego matką nauczając o Nim. Ten rodzi Pana, 

kto wlewa Go w serce słuchających. I staje się 

Jego matką, jeśli przez Jego słowa rodzi się 

miłość Pana w sercu bliźniego.                                
/Św. Grzegorz Wielki/ 
 

 Nabożeństwo Czerwcowe                                                                                                     
12.00 + Antoniego Jeziorskiego (im.) 
12.00 + Antoniego Wiśniewskiego (im.) 
CHRZEST: 
Joanna Lech 
Barbara Lech 

13.15 + Andrzeja Osiadacza w 6 rocz. śm., Melanii 
Osiadaczów, dziadków Osiadaczów i Krawczyków 
13.15 + Jana Antosiewicza, Jana i Franciszki Zarębów  
18.00 + Jana Marszała w 15 rocz. śm., Michaliny i Stanisława 
Marszałów, Józefy i Józefa Kulków 

Intencje spisano 05.06.15 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Nie zamykajmy się na życiodajną Łaskę Bożą 

i nich serca nasze już dalej się nie trwożą, 

 «Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem i 

siostrą…». 
Tylko czy słowa Jezusa  do wszystkich dotrą? 

Zmieńmy życie, niech radość w duszach promieniuje,  

jesteśmy rodziną Bożą i Bóg nas oczekuje. 

 
                                                     Kazimierz 

 



  

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria 

                                nr  91 1240 6377 1111 0000 4754  8523 

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

