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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 

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: Dz 2, 14a. 36-41 (Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem) 

Psalm responsoryjny: Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b) 

Drugie czytanie: 1 P 2, 20b-25 (Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych) 

Ewangelia: J 10, 1-10 (Jezus jest bramą owiec)  
 

Pielgrzymka szlakiem 4 religii na patriotyczne Podlasie (cz.I) 

 
W dniach 1-3 maja 2017 roku, 36 osobowa grupa z naszej 
parafii wzięła udział w pielgrzymce na Podlasie, szlakiem 4 
religii. Przewodniczył ks. Mariusz. Dzień rozpoczęliśmy już o 
godz. 5.30 w kościele Mszą Św., by za chwilę wyruszyć w 
długą ponad 1100 km - 3 dniową podróż. Po drodze naszą 
grupę uzupełnił ostatni uczestnik z Góry Kalwarii. Niebawem 
śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi 
Panny prowadzony przez p. Marię, rozbrzmiewał w autokarze 

przez najbliższe pół godziny. Pierwszą przystanią był tego dnia Tykocin. Tu czekał na nas p. 
Wojciech Szyszko, doświadczony, pełen wiedzy, energii i humoru przewodnik podlaski z 
Supraśla. Tykocin to miasto w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, położony 
w Kotlinie Biebrzańskiej nad Narwią, na zachód od Białegostoku. Tu przebywali wielokrotnie w 
dawnych czasach królowie oraz książęta polscy. Naszpikowany dużą liczbą zabytków, a przede 
wszystkim zachowany oryginalny układ przestrzenny miasta, z widoczną do dzisiaj granicą 
części żydowskiej i oryginalną  Synagogą Wielką. Prawa miejskie w 1425 r. nadał Tykocinowi 
książę mazowiecki Janusz I Starszy. Tykocin w ostatnim okresie życia Zygmunta Augusta był 
centrum i siedzibą podlaskich dóbr królewskich. W tykocińskiej twierdzy został umieszczony 
arsenał Rzeczypospolitej i skarbiec. Spoczywały tu między innymi słynne arrasy oraz biblioteka 
króla Zygmunta Augusta.  W 1661 r. Stefan Czarniecki otrzymał Tykocin wraz z całym starostwem 
na dziedziczną własność, przyznane uchwałą sejmową Sejmu Warszawskiego za zasługi dla 
Rzeczypospolitej. I właśnie od pomnika hetmana Stefana Czarnieckiego w środku trapezowego 
rynku rozpoczęliśmy zwiedzanie Tykocina. Czarnieckiemu Tykocin zawdzięcza odbudowę zamku 
tykocińskiego po zniszczeniach w czasie Potopu szwedzkiego.  Poprzez mariaże córek hetmana, 
Tykocin wraz ze starostwem stał się w przeszłości własnością Branickich, którzy utworzyli w 
miejscu starostwa hrabstwo tykocińskie, a Tykocin stał się centrum ich podlaskich dóbr. Kolejnym 
etapem pielgrzymki to barokowy kościół parafialny pw. Świętej Trójcy z ogrodzeniem na którego 
murowanych słupach umieszczono wydobyte z Narwi kamienne armatnie kule, pamiętające potop 
szwedzki. Późnobarokowy, trójnawowy kościół typu bazylikowego, zamyka wschodnią ścianę 
Dużego Rynku w Tykocinie. Nad placem rynku góruje okazała elewacja frontowa określaną jako 
fasada parawanowa. Po obu stronach elewacji frontowej znajdują się dwie wieże połączone z 
korpusem kościoła łukami i arkadami w kształcie półkolistych skrzydeł wykończonych w części 
dachowej misternie wykonanymi rzeźbami.                                                               (dok. na str.2) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 maja – Odpust parafialny ku czci św. Stanisława BM 

Godz. 10:00 – Msza Święta 

Godz. 18:00 – Suma Odpustowa pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Rafała 
Markowskiego, Biskupa pomocniczego arch. Warszawskiej. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dziedziniec świątyni zamknięty jest od czoła żelaznym 
ogrodzeniem i bramą zdobioną popiersiami czterech 
ewangelistów. Idziemy obok restauracji Alumnat zwanej też 
„Pod bocianem” do zrekonstruowanego na fundamentach XVI 
wiecznego zamku królewskiego Króla Polski i Wielkiego 
Księcia Litwy - Zygmunta Augusta. W czasie potopu 
szwedzkiego na zamku przebywał i zmarł Janusz Radziwiłł. 
Odbudowane jest skrzydło południowe z basztami: Turmą i 
Rogową oraz część skrzydła północno-zachodniego. W 
odbudowie jest jeszcze baszta Biała i część skrzydła 
północnego. W dalszej części wycieczki zwiedzamy 
zabudowania poklasztorne bernardynów, gdzie obecnie 
znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Wracamy na mały 
Rynek przy Synagodze Wielkiej, dzisiaj zamkniętej (muzea w 
poniedziałki są nieczynne) i odjeżdżamy do niedalekich 
Kiermus. Tu zwiedzamy ostoję żubra w Kiermusach. Atrakcją 
jest bezpośredni kontakt z żywymi żubrami, których niektórzy 
nawet zdołali pogłaskać. Oglądamy zabudowania typowe dla 
podlaskiej szlachty. Możemy zapoznać się też z licznymi 
narzędziami rolniczymi, eksponatami gospodarstwa 
domowego i uprzęży końskiej. Po drodze odwiedzamy 
unikatową Europejską Wioskę Bocianią z ok. 50 gniazdami, w 
których aktualnie gnieździ się 39 bocianich par. Lokalizacja 
bocianiej wsi w starorzeczu Narwi to doskonałe, wprost idealne 
tereny dla żarłocznych bocianów.Kolejnym etapem na naszym 
szlaku to Białystok. Zwiedzamy otoczenie pałacu 
Branickich  w Białymstoku, jednej z najlepiej zachowanych 
późnobarokowej rezydencji magnackiej epoki saskiej na 
ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Obecnie mieści się tu 
Uniwersytet Medyczny. Mecenat hetmana Jana Klemensa 
Branickiego doprowadził w XVIII wieku do opatrzenia 
białostockiego pałacu mianem „Polskiego Wersalu”. 
Podziwiamy zaprojektowane w stylu francuskim ogrody z 
posągami, fontanną i altanę ze złotym orłem oraz pobliski park. 
Przed nami pomnik bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i idziemy do 
białostockiej  fary. Jest to białostocki zespół świątynny – czyli 
Bazylika Archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, złożony z dwóch połączonych ze sobą budynków 
kościelnych: starego późnorenesansowego (z XVII w) oraz 
nowego (z początku XX w). Bazylika stanowi główną 
świątynię archidiecezji białostockiej. Mijamy pomnik Józefa 
Piłsudskiego przy trójkątnym nietypowym i długim rynku i 
idziemy do Soboru św. Mikołaja 
w Białymstoku – katedry diecezji białostocko-
gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego.  Obiekt został wzniesiony w latach 1843–
1846 na miejscu starszej świątyni unickiej powstałej 
najprawdopodobniej w I poł. XVIII w. Budowla reprezentuje 
styl klasycystyczny, typowy dla architektury cerkiewnej 
Imperium Rosyjskiego II poł. XVIII w. i pierwszych dekad XIX 
w. Kolejny obiekt to Kościół św. Rocha w Białymstoku – 
Pomnik Odzyskania Niepodległości, który znajduje się na 
wzgórzu św. Rocha w Białymstoku, na miejscu kaplicy św. 
Rocha i katolickiego cmentarza z 1839 r. Zbudowany został w 
stylu modernistyczno-ekspresjonistycznym na planie 
ośmioboku i składa się z trzech stopniowo narastających brył. 
Pierwsza tworzy zasadniczy plan świątyni, drugą i trzecią 
stanowią ośmioboczne parawanowe attyki. Pierwotnym 
wezwaniem miała być Gwiazda Zaranna, która miała 
symbolizować jutrzenkę Niepodległości, dlatego projektant 
arch. Oskar Sosnowski użył w projekcie planu gwiazdy, którą 
następnie wykorzystał w innych elementach we wnętrzu (np. 
sklepienia). Kolejnym obiektem jest Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego na os. Białostoczek w Białymstoku, zaprojektowane 

przez architektów: Andrzeja Nowakowskiego i Janusza 
Pawłowskiego o głębokiej symbolice. Symbolika ta związana 
jest z kultem Miłosierdzia Bożego. Układ linearny jego bryły 
ukazują promienie w kształcie wachlarza, wychodzące z serca 
świątyni, którym jest tabernakulum, obraz Jezusa Miłosiernego 
i ołtarz. Tu modlimy się przy grobie bł. Ks. Michała Sopoćki 
gorliwego kapłana i apostoła Bożego Miłosierdzia i kierownika 
duchowego św. Faustyny Kowalskiej. Tym pięknym akcentem 
naszej pielgrzymki kończy się bogaty w wydarzenia duchowe i 
krajoznawcze dzień pierwszy. Jeszcze tylko półgodzinna 
podróż do miejsca naszego noclegu w Rozłogach, Centrum 
Bankietowo-Konferencyjnego w sercu Puszczy Knyszyńskiej. 
Ale o tym już w następnym tygodniu.  
                                                                    /Kazimierz Dusza/

 

Dobra Nowina (nie tylko) dla dzieci 

IV Niedziela Wielkanocna 

07 maja 2017 

Przypomniał nam dzisiaj Św. Jan Ewangelista, 
jaka to jest z owczarnią prawda oczywista. 
Czy widzieliście kiedykolwiek kierdel na halach, 
czyli stado owiec pasące się na stokach Podhala? 
Tam bacowie odpowiedzialni za wypas na stoku 
i juhasi co pasą owce na halach co roku, 
wieczorem doją mleko i przez sezon pilnują, 
a w nocy w prowizorycznym ogrodzeniu nocują. 
   
Baca ogniska by nie zgasło w bacówce pilnuje, 
wyrabia sery, oscypki, żętycę produkuje 
czyli serwatkę z owczego mleka i juhasów pogania  
by owieczki zagonili do przenośnego mieszkania, 
takiej owczej koszary z bramą i ogrodzeniem 
by chronić baranki przed wilkiem i złodziejem. 
 
Owce rozpoznają swoich pasterzy po głosie 
w dzień, w nocy i nad ranem o świcie po rosie. 
Pasterz też je zna, każdą nawet w nocy poznaje 
gdy przez bramę wchodzi i kiedy rano wstaje. 
 
I nam Pan Jezus mówi: «Zaprawdę powiadam wam: 
Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę,  
ale wdziera się (tam)inną drogą, ten jest złodziejem 
i rozbójnikiem sprawdź znaczenie tego słowa ze 
słownikiem. 
   
Tylko pasterz owiec wchodzi przez bramę,  
i poznaje wszystkie swoje owce kochane. 
Przywołuje owce po imieniu, a one go słuchają, 
bo głos swojego pasterza naprawdę dobrze znają. 
A gdy wyprowadzi je, staje na ich czele, 
podobnie Jezus prowadzi wiernych w Kościele. 
 
Lecz mimo tej prostej Jezusa o bramie przypowieści,  
nie wszyscy byli w stanie zrozumieć i ją w głowach 
zmieścić,  
więc rzekł: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Ja jestem bramą owiec ». Tak do nas powiedział Pan. 
«Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony 
». 
Więc kto nie wejdzie przez Jezusa – będzie potępiony.                                                   
                                                                     /Kazimierz/ 
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                                  Ogłoszenia duszpasterskie

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

godz. 10.00 Nabożeństwo Majowe a po Mszy 

św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i 

wymiana tajemnic różańcowych. Intencja 

różańcowa na miesiąc maj: aby dzieci, które w 

tym roku przystąpią do I Komunii św. zawsze 

pozostały wierne Chrystusowi. Taca 

inwestycyjna przeznaczona jest na pokrycie 

kosztów remontu dachu nad zakrystią w kaplicy 

w Czachówku.   Taca w przyszłą niedzielę 

przeznaczona będzie na Warszawskie 

Seminarium Duchowne.                                                          

2. Zakończenie rekolekcji dla Kandydatów 

przed  Bierzmowaniem dziś Mszą Św. o godz. 

14.30.  Rekolekcje prowadzi ks. Damian 

Kalemba, marianin z Góry Kalwarii. Po naukach 

rekolekcyjnych odbędzie się próba przed 

Bierzmowaniem.                                                                                                                                       

3. W poniedziałek 8 maja obchodzić będziemy 

Uroczystość św. Stanisława, Odpust Parafialny. 

Msze św. odprawimy o godz. 10.00 i 18.00 z 

procesją. Przewodniczyć jej będzie JE Ks. Bp 

Rafał Markowski. Podczas tej Mszy św. grupa 

młodzieży przyjmie Sakrament Bierzmowania. 

Zapraszamy do licznego udziału w tych 

uroczystościach.                                                                                   

4. Bardzo prosimy o pomoc przy organizacji 

procesji podczas Odpustu parafialnego 

strażaków OSP z terenu naszej parafii. Do 

feletronów prosimy: I - Koło Przyjaciół Radia 

Maryja i Parafialny Zespół Caritas, II – Koła 

Żywego Różańca z Cedrowic i Nowych Grobic, 

III – Młodzież bierzmowana. 

5. Dziękujemy młodzieży przystępującej do 

Sakramentu Bierzmowania i ich rodzicom za 

posprzątanie kościoła i skoszenie trawy wokół 

niego. Dziękujemy p. Beacie Koliba za 

przycięcie krzewów na terenie przykościelnym.                                                        

6. W przyszła niedziele 14 maja o godz. 18.00 

Msza Święta i spotkanie dla Kandydatów do 

Bierzmowania z roku I. Obecność obowiązkowa 

7.  Trwa miesiąc maj. Zapraszamy na tradycyjne 

nabożeństwa majowe odprawiane w dni 

powszednie w Sobikowie codziennie o godz. 

17.30. W niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00. 

W kaplicy w Czachówku nabożeństwo o godz. 

19.00.                                                                                                             

8. W dniach 28 września – 02 października 2017 

planujemy 5 – dniową samolotową pielgrzymkę 

do Fatimy z racji 100 - lecia Objawień. Koszt 

pielgrzymki 2595,- zł/os. + 60 Euro. Program 

pielgrzymki i zapisy w zakrystii.                                                                                                                                   

9. 11 czerwca odbędzie się IV Parafialny Festyn 

Rodzinny. Już dziś prosimy o składanie fantów 

na loterię.                                                                                               

10. Rozpoczęliśmy prace nad wykonaniem w 

kościele mozaik przedstawiających św. 

patronów spraw trudnych. Zostaną one 

zainstalowane w niszach w transepcie kościoła. 

Planujemy wykonanie mozaik św. Ryty, św. 

Antoniego Padewskiego, św. Judy Tadeusza i 

św. Krzysztofa. Zachęcamy do ufundowania 

tych wizerunków. Koszt wykonania przez art. p. 

Mirosława Grzelaka z Łodzi wyniesie 10 000,- 

zł. za obraz. Planowany termin instalacji 

pierwszej mozaiki to wrzesień b.r.                                                                                                                    

11. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się:                                                                                                                                                                

– Konrad Piekarniak, kawaler z par. w Baniosze 

i Żaneta Konwicka, panna z Krzaków 

Czaplinkowskich w par. tutejszej. Zapowiedź 

druga. Narzeczonych polecamy modlitwie 

wiernych.    

12. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu wzięli udział w 

konkursie plastycznym „Santo Subito” o św. Janie 
Pawle II, zorganizowanym przez Wydział 

Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii 

Metropolitalnej Warszawskiej. Po rozstrzygnięciu 
rejonowego – dekanalnego etapu następujący 

uczniowie zakwalifikowali    się do etapu 

diecezjalnego: Szymon Dzióbkowski kl. II , 
Bartłomiej Kopyszko kl. III , Julia Chajęcka kl. V , 

Nikola Szczygielska kl. V . W etapie diecezjalnym 

Nikola Szczygielska zajęła III miejsce, a Szymon 
Dzióbkowski otrzymał wyróżnienie. Do etapu 

diecezjalnego napłynęło ok. 800 prac. Zwycięzcom 

serdecznie gratulujemy.                                                                                                                                                                                                        

13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. W zakrystii do odbioru jest 

miesięcznik Różaniec”. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.  
 

 

7 maja br. Sakrament Chrztu 
św.  przyjęli: 

 

Nikola Wiśniewska, Stanisław 
Borko, Apolonia Joanna Garbacz, 

Aleksandra Stec, Władysław Stefan Bem 
 



Intencje Mszalne 07 V – 14 V 2017 
 

Niedziela 07.05. 

8.30(Czachówek) + zm. z rodz. Karaluchów  

8.30(Czachówek) + Jana Zawadkę 

10.00 + Władysława Masnego w 6 rocz. śm. 

10.00 + Marianny Michała, Antoniego Owczarków, dziadków 

Borowskich i Owczarków 

Nabożeństwo majowe  

12.00 + Sławomira Krzyczkowskiego w 9 rocz. śm. , Edwarda, 

Jerzego Jankowskich 

12.00 + Stefanii, Stanisława Grabarczyków 

13.15 + Pawła Jarosza 

13.15  + Michaliny, Stanisława Marszałów, Zofii, Henryki, 

Antoniego Matysiaków, Andrzeja Otulaka 

14.30 Msza Św. na zakończenie Rekolekcji dla Kand. do 

Bierzmowania                                            

Poniedziałek 08.05. 

10.00 + Franciszka, Marianny, Piotra, Nariana Sobczaków, 

Władysława Tokaja 

Nabożeństwo majowe 

18.00 Suma odpustowa: za parafian 

18.00 + Stanisława, Cecylii, Wiktorii, Jana, Ryszarda Molaków, 

Tadeusza Gorzkowskiego zm. z rodz. Molaków                                   

Wtorek 09.05. 

17.00 + Stanisława(im.), Krystyny Rosłonów 

17.30 Nabożeństwo majowe 

18.00 + Stanisławę, Franciszka Zwolińskich, Wiktorii, Antoniego, 

Władysława, Eugeniusza Urbanowiczów 

Środa 10.05. 

17.00 O zdrowie dla Joanny Holtorp 

17.30 Nabożeństwo majowe 

18.00 + Stanisławy(im.), Ryszarda, Tadeusza Piekarniaków, 

Zdzisława Chmielewskiego, Sławomira Borowskiego 

Czwartek 11.05. 

17.00 + Władysława Papińskiego w 30 dni po  śmierci 

17.30 Nabożeństwo majowe 

18.00 + Andrzeja Rosłona w 1 rocz. śm., zm. z rodz. Rosłonów 

Piątek 12.05.  

17.00 + Mirosława Edwarda Małeckiego w 30 dni po śmierci 

17.30 Nabożeństwo majowe 

18.00 + Wacława, Mariannę, Bogusława, Radosława 

Buraczyńskich, Bolesławę, Stanisława Kabalów, Genowefę 

Cholewa 

Sobota, 13.05.  

16.30 + Kazimierza w 12 rocz. śm. Marka Michalczyków 

17.00 + Ireny, Stanisława Manturzyków, Hannę Jeleń, Józefa 

Sadowskiego 

17.30 Nabożeństwo majowe 

18.00 + Stanisławy, Stanisława Pawlaków, zm. z rodz. 

Chojnackich, Pawlaków, Bączków 

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty 
parafialnej odszedł do wieczności: 
3 maja 2017 r. śp. Jerzy Majewski  
l. 78, z Sierzchowa 
         Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie… 

 

 

 

Refleksja na  

Niedzielę Dobrego Pasterza 

„Przy Nim wygrasz! ” 
 Kogoś trzeba uczynić swoim pasterzem, 
to znaczy na kimś trzeba się w życiu 
oprzeć. Każdy na kimś jest oparty. 

Niektórzy na sobie, inni na mamie czy tacie, inni na kolegach 
i koleżankach, jeszcze inni na ludziach "z telewizji", itd. Warto 
jednak dobrze zastanowić się na kim się opieram w życiu. Czy 
jest to ktoś mądry? Co już pokazał sobą ten, na kim się 
opieram? Jezus stanął wśród wielu potencjalnych pasterzy. 
Postanowił zmierzyć się z tą wielką konkurencją pasterzy, jaka 
istnieje w świecie. Bardzo często, niestety, przegrywa - wielu 
Go nie wybiera. Czy jednak nie jest tak, że ci, u których Jezus 
przegrał, sami też przegrywają? W każdym razie, ci którzy 
wybiorą Jezusa, na pewno wygrają. Warto wybrać Jezusa. On 
gwarantuje "życie w obfitości", a to oznacza coś więcej niż 
życie łatwe i przyjemne. 
 

Niedziela 14.05. 
8.30(Czachówek) + Jana Zaręby 
8.30(Czachówek) + Zofii Kowalskiej, Zofii Pieniążek 
10.00 + Julianny, Franciszka Kruszewskich, Marianny Kopyra 
10.00 + Zbigniew Wlazeł w 18 rocz. śm. 
Nabożeństwo majowe  
12.00 + Heleny w 22 rocz. śm. , Bronisława Anuszewskich, 
Stanisławy, Karola Buczków, Jana Jędrzejczyka 
12.00 + Zenona w 2 rocz. śm. , Stanisławy, Henryka 
Miecznikowskich CHRZEST: Hieronim Zalewski 
13.15 + Zofii, Andrzeja Kur, Wincentego Barana 
13.15  + Tadeusza w 26 rocz. , Józefa, Wiesława, Adama 
Urbańskich 
18.00 + Wacława Lenarta w 29 rocz. śm. 
Msza Św. i spotkanie dla Kand. do Bierzmowania   
                                                                     intencje spisano 05.05.17 

 
Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Jezus powtórzył uczniom dwukrotnie, bez rozgłosu,
przypowieść o owcach, które słuchają Jego głosu, 

a mówił to do uczniów bardzo uduchowiony, 

«Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony ». 

Którzy nie wchodzą przez bramę, złe zamiary mają, 

są tylko złodziejami, a owce ich nie znają. 

                                                                        /Kazimierz/ 
 

 
Tweet od Papieża 

 
Nasza postawa niech będzie cicha i pokorna, 
wyczulona na opiekę nad biednymi.                                                           

/Franciszek/ 
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