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VI Niedziela Wielkanocna

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Dz 8, 5-8. 14-17 (Apostołowie nakładali ręce, a wierni
otrzymywali Ducha Świętego)
Psalm responsoryjny: Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1b)
Drugie czytanie: 1 P 3, 15-18 (Znaczenie śmierci Chrystusa)
Ewangelia: J 14, 15-21 (Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy)

Uroczysty Dzień Komunii
Tak czekałem na tę chwilę
by usłyszeć głos Twój Panie
w sercu mam radości tyle
miłość Twa przepełnia mnie
Oto nastał dzień wspaniały
pełen światła i radości
stojąc z dłońmi złożonymi
Ciebie tylko prosić chcę.
REF: Uroczysty dzień Komunii
Jest największą mą radością
Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.
2. Z Tobą pragnę się spotykać
to dziecięce me pragnienie
na Twe przyjście będę czekać
nie opuszczę Ciebie nie.
Doczekałem wielkiej chwili,
której nigdy nie zapomnę
przecież wiem, że to w Komunii
tu zbawienie znajdę swe.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oficjalne logo i strona internetowa ŚDM Panama 2019
Stylizowany zarys Kanału Panamskiego na tle granic tego kraju,
krzyż pielgrzymi oraz zarys postaci Maryi z 5 gwiazdami nad Jej
głową, a wszystko to ujęte w kształcie serca – tak wygląda logo 34.
Światowych Dni Młodzieży (ŚDM), które w dniach 22-27 stycznia
2019 odbędą się w Panamie. Przedstawiono je w niedzielę 14 maja
publicznie podczas Mszy św., której w hali Arena im. Roberto Durana
przewodniczył metropolita stolicy kraju abp José Domingo Ulloa
Mendieta. Autorką zwycięskiego projektu, wybranego spośród prac nadesłanych przez ponad
140 grafików i plastyków, jest 20-letnia studentka architektury Ambar Calvo. Logo utrzymane jest
w kolorach białym i niebieskim, tylko krzyż jest czerwony. Według projektantki cały rysunek jest
naznaczony silnym akcentem maryjnym a Matka Boża – jako Gwiazda oraz most świata i serce
wszechświata – jest w jego centrum. Pięć gwiazd nad Jej głową symbolizuje pięć kontynentów, z
których za niespełna dwa lata przybędą do Panamy uczestnicy światowego święta młodzieży.

Oficjalna strona ŚDM2019: http://www.panama2019.pa
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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

amunicję itp. W czasie dalszej trasy poznajemy forteczne
umocnienia od środka. Liczne zakamarki ciągnących się
kilometrami korytarzy pod ziemnymi nasypami, gdzie
temperatura i wilgotność jest o każdej porze roku stała, robi
Jedziemy na północny zachód przez Knyszyn, Mońki do
na nas wrażenie. Zresztą całość robi
Twierdzy Osowiec. To najcenniejszy,
Dobra Nowina (nie tylko) dla
wrażenie swoją funkcjonalnością
obok kanału Augustowskiego, obiekt
podporządkowaną bezpieczeństwu
dzieci
zabytkowy na terenie Biebrzańskiego
obrońców twierdzy. Jak mówił
Parku Narodowego. W roku 1998
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przewodnik, „że wszystko tu było bardzo
całość kompleksu zabytkowego
dobrze przemyślane” Po 1,5 godzinnym
21 maja 2017
Twierdzy Osowiec została wpisana
spacerze, zmęczeni z przyjemnością
do rejestru zabytków. Twierdza
wsiadamy do naszego autokaru by z p.
została usytuowana na jedynej
Pojawiło się w Ewangelii nowe określenie Zenkiem udać się w dalszą drogę.
przeprawie przez bagna biebrzańskie,
- Paraklet. Co to znaczy, wytężcie myślenie.
Tykocin. Aktualnie mamy rok 5778 wg
w zwężeniu doliny Biebrzy.
Paraklet, któż to jest, rodziców zapytacie.
kalendarza hebrajskiego liczonego w
Wybudowana dla ochrony zachodnich
To bardzo trudne słowo i wy też nie znacie?
sensie historycznym upamiętniającym
granic Cesarstwa Rosyjskiego jako
uwolnienie Żydów z niewoli egipskiej.
tzw. twierdza zaporowa, składała się z
A Jezus przecież mówił, że to Duch Prawdy,
Jest on kalendarzem opartym o rok
4 obiektów fortecznych broniących
On nie mówi nieprawdy, ani półprawdy,
księżycowo-słoneczny (lunisolarny). Po
dostępu do Cytadeli. W przeszłości
Jego świat przyjąć nie może, bo Go nie zna
wykupieniu biletów możemy wejść do
miała ona duże znaczenie
chociaż niewielu ludzi tej łaski dozna,
wnętrza Synagogi Wielkiej. Budynek
strategiczne i była ważnym
mimo że jest wszędzie, wokół nas, w nas i z
zbudowany na planie kwadratu o wym.
elementem zespołu umocnień granic
nami, wierzącymi od lat chrześcijanami.
18m x 18m. Przewodnik precyzyjnie
imperium rosyjskiego. To
zapoznaje nas z historią powstania
jednocześnie pogranicze
Innymi słowy to Duch Święty, Pocieszyciel,
obiektu, z tajnikami religii judaizmu i jej
Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Trzecia Osoba Boska jak zapowiedział
obrządkami. W centrum znajduje się
Po dopełnieniu formalności wejścia na
Zbawiciel, najpierw apostołom w wieczerniku,
majestatyczna bima, czyli
teren czynnej jednostki wojskowej,
a po ich olśnieniu że to kontynuacja misji
podwyższenie, z którego rabin
wchodzimy za okazaniem dowodu
Jezusa po Wniebowstąpieniu
odczytywał Torę i gdzie dokonywano
osobistego z przewodnikiem z
nam wszystkim, bo Duch Święty jest Miłością
obrzezania. We wschodniej ścianie
jednostki na teren Twierdzy Osowiec.
tylko wtedy gdy cieszymy się Prawdy radością.
synagogi umiejscowiona jest pięknie
Po przejściu fosy przez składany most
I tak jak mówił Jezus, nie zostawił nas
zdobiona wnęka ołtarzowa, czyli Aron
Baileya widzimy ruiny potężnych
sierotami, bo już po wszystkie czasy Duch
ha-Kodesz, gdzie przechowywano
fortyfikacji z cegły i betonu Fortu I
Święty jest z nami.
zwoje Tory. Ściany
Centralnego. Wrażenie robią
pokrywają hebrajskie i aramejskie
olbrzymie bryły betonu, które kiedyś
Równoznaczne z prawdą jest trwanie
inskrypcje. Zaglądamy do babińca czyli
broniły żołnierzy carskich w twierdzy
w miłości tu Bóg się nie spieszy, wymaga
wydzielonej części synagogi,
przed napastnikami z Prus
cierpliwości by wychować człowieka do
przeznaczonej dla kobiet. Zwiedzamy
Wschodnich, a dziś zniszczone i
PRAWDY zrozumienia stawia przed nami też
jeszcze XVIII w. Dom Talmudyczny czyli
popękane leżą bezwładnie w fosie.
przeróżne cierpienia.
Małą Synagogę przy ul. Koziej 2, w
Pomimo, że twierdza jest obiektem
której mieściła się dawniej szkoła
fortyfikacyjnym, przyjemnie się ją
Jezus powiedział, kto zna Boże przykazania,
kahalna. Obecnie jest tu Muzeum
ogląda, ponieważ budowniczowie
ten już ma klucz do niebieskiego mieszkania,
Kultury Żydowskiej. Główne kolekcje
użyli różnego rodzaju ceglanych
a kto jeszcze je w życiu codziennie stosuje,
Muzeum, obrazują historię i kulturę
kształtek, fugi wypełniano wypukłą
ten samego Boga na pewno miłuje,
miasta i jego okolicy. Oglądamy kolekcje
ozdobną spoiną cementową, używano
kto zaś mnie, Jezusa miłuje, ten jest
judaistyczne, zbiory zabytków
bloczków kamiennych, masy
umiłowany i przez mego Ojca będzie bardzo
aptekarstwa (wyposażenie dawnych
ceramicznej i stali. Przykuwa uwagę
kochany.
prowincjonalnych aptek i archiwalia
dekoracyjność obiektów twierdzy. W
aptekarskie), zbiory wyposażenia
obiektach zbudowanych zarówno z
Dlatego, mimo że dzisiejsza nauka jest trudna,
domów od końca XIX w. do II wojny
betonu jak i z cegły, zastosowano
a nawet może się wydawać niejednemu
światowej, kolekcje archiwów
koronkowe gzymsy, misternie
nudna,
rodzinnych mieszkających tu dawniej
wykonane łuki okien, bram
to zapamiętaj, by być przez Boga umiłowany,
Żydów. Ciekawość wzbudzają
wjazdowych i przejść. Porównanie
zachowuj przykazania i to wszystkie, kochany.
zgromadzone bogate zbiory judaiców
fragmentów późniejszych
/Kazimierz/
m.in. jarmułki, mycki, tałesy
nadbudówek i dobudówek, świadczą
(prostokątne chusty nakładane przez Żydów, na głowę bądź
o fachowości, staranności i dokładności dawnych mistrzów
ramiona podczas modlitwy), futrzane kapelusze, tefiliny czyli
sztuki murarskiej oraz jakości użytych materiałów. Twierdza
pudełka skórzane, zrobione z jednego kawałka skóry
Osowiec z drugiej połowy XIX wieku, nigdy nie zdobyta,
koszernego zwierzęcia, w których znajdują się zwitki
znana jest z 6,5-miesięcznej obrony podczas I wojny
pergaminu z zapisanymi cytatami z Tory i różne inne
światowej. Wchodzimy do sal muzealnych Muzeum Twierdzy
eksponaty. Przechodzimy przez stałą wystawę poświęconą
Osowiec, założonego w 1998 r. Przewodnik zapoznaje nas z
postaci Zygmunta Glogera – etnografa, folklorysty,
eksponatami zgromadzonymi w osowieckim muzeum.
archeologa i krajoznawcy. Obejrzeliśmy również aptekę z
Oglądamy z ciekawością mundury, mapy, uzbrojenie,
czasów Zygmunta Glogera i pokoje z fortepianami. W piwnicy

Drugi dzień część B, Pielgrzymka szlakiem 4 religii
na patriotyczne Podlasie

"Małej Synagogi" urządzono obecnie restaurację „Tejsza”, w
której serwowane są dania kuchni żydowskiej, między innymi:
cymes, kugel, kreplech. Z uwagi na brak czasu nie
skorzystaliśmy już z koszernych przysmaków kuchni
żydowskiej. Na tyłach synagogi przy ul. Kaczorowskiej 1
zachował się stary, drewniany dom, którego jedno z okien
ganku wciąż jeszcze zdobi wykonana z cienkich listew
Gwiazda Dawida. Przy ul. Piłsudskiego znajduje się dom
rodzinny Zamenhofów. Brak czasu powoduje, że w pośpiechu
opuszczamy słynny żydowski Tykocin i jedziemy do
Katolickiego Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej
Wodzie. Już czeka na nas nieprzeciętny kapłan ks. Alfred
Butfiłowski. Tu trzeba dodać, że od kiedy w roku 1997 ks.
abp metropolita białostocki Stanisław Szymecki ustanowił w
Świętej Wodzie Sanktuarium, a 23 grudnia 1998 r. erygował
parafię, ks Butfiłowski jest pierwszym kustoszem
Sanktuarium, a także jego proboszczem. Zespół sanktuaryjny
składa się z kościoła (kaplicy), groty, wzgórza krzyży,
cudownego źródełka i kaplic Dróżek Siedmiu Boleści Matki
Bożej, rozmieszczonych na Błoniach Jana Pawła. Znajdują
się tutaj jeszcze: sadzawki Betsaida i Siloe, "ciasna brama"
oraz kapliczki różańcowe, a także ołtarz polowy. Oczywiście
nie udało się obejrzeć wszystkich obiektów i stworzonych
przez ks Alfreda „cudów”, z powodu braku czasu, jak również
nie skorzystać z pobytu w Domu Pielgrzyma wybudowanego
w tym celu. O godz. 17.00 rozpoczynamy Mszę św. w

sanktuariom. Mszę św. odprawia ks. Mariusz, a opisujący te
wydarzenia poniekąd „z urzędu” pełni służbę ministranta i
fotografa jednocześnie. Pani Maria Fiejka czyta I czytanie i
śpiewa psalm. Po Mszy ks. kustosz przedstawia krótko
historię Sanktuarium w Świętej Wodzie. Za chwilę już przy
zachodzącym słońcu idziemy za ks. Alfredem na Górę
Krzyży, gdzie na wzgórzu obok kościoła od roku
Jubileuszowego czyli 2000 roku zaczęto stawiać krzyże
wotywne, których jest już setki tysięcy. Obecnie w krajobraz
tego miejsca, wpisana jest „Góra Krzyży” z Jubileuszowym
Krzyżem Pielgrzymów (o wysokości 25 m).Tu przy głównej
alejce, patrząc od zakrystii przy bocznej ścianie kościoła
stanął też nasz, parafialny 3 metrowy drewniany krzyż, który
został wcześniej przygotowany i wbetonowany w podłoże
wzgórza. Na krzyżu jest umieszczona tabliczka z inskrypcją:
„PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M. SOBIKÓW 2.05.2017 R.
DEKANAT CZERSKI ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA”. Ks.
Alfred poświęcił krzyż i mocno pokropił i tabliczkę, i
wszystkich pielgrzymów. Po tym doniosłym dla nas
wydarzeniu, wielu wraz z modlitwą powiesiło na ramionach
tego krzyża swoje mniejsze 20 centymetrowe drewniane
krzyżyki z intencjami wiezionymi w sercach do tego miejsca.
Zziębnięci, ale z gorącymi sercami jedziemy na obiadokolację
i nocleg w Rozłogach. Za tydzień relacja z trzeciego dnia
pielgrzymki z niespodzianką.
/Kazimierz Dusza/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W dniu wczorajszym grupa 75 dzieci przystąpiła do I Komunii
Świętej. Dzieci od dziś do piątku będą uczestniczyć w Białym
Tygodniu. W tygodniu dzieci przychodzą na nabożeństwo
majowe o 17.30,a następnie zostają na Mszy Św. Dla każdego
dziecka, które uczestniczyć będzie przez cały Biały Tydzień
czeka niespodzianka. Comiesięczna zbiórka ofiar do puszek na
rzecz podopiecznych Parafialnego Zespołu Caritas, w tym dla 1
rodziny syryjskiej w ramach programu Rodzina Rodzinie Caritas
Polska odbędzie się w przyszłą niedzielę.

2. W niedzielę 11 czerwca odbędzie się IV Festyn
rodzinny, z tej okazji ogłaszamy konkurs plastyczno –
literacki pt.: „Czego nauczyły mnie święte dzieci z
Fatimy?”. Prace prosimy składać do pań katechetek lub
do ks. Mariusza do 8 czerwca br. Rozstrzygnięcie
Konkursu odbędzie się podczas Festynu, na który
prosimy o składanie fantów na loterie. Kolejne
spotkanie organizacyjne przed Festynem odbędzie się
na plebani w poniedziałek 22 maja o godz. 18.40.
3. W niedzielę, 28 maja br, przypada 36. rocznica śmierci
Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Prymasa Polski. Z tej racji, w bazylice archikatedralnej
Świętego Jana Chrzciciela na Starym Mieście, o godz.
19.00 zostanie odprawiona Msza Święta, a po niej
zgromadzeni odmówią modlitwę o beatyfikację Księdza
Prymasa. Do udziału we Mszy Świętej i wspólnej
modlitwy zaproszeni są wszyscy wiernych naszej
archidiecezji.
4. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego. W piątek 26 maja rozpoczynamy Nowennę
do Ducha św. przed Niedzielą Zesłania Ducha św.
Zachęcamy do odprawiania jej prywatnie lub wspólnie
w
kościele
po
Nabożeństwie
majowym.
5. Parafia nasza tradycyjnie organizuje kolonie dla
Dzieci i Młodzieży. Odbędą się one w dn. 23.07. - 02.08.

br. w Rowach nad morzem. Koszt kolonii wynosi 950 zł.
Zapisy z zaliczką w kwocie 300 zł od przyszłej niedzieli.
6. Koło Przyjaciół Radia Maryja w oktawie Bożego Ciała
organizuje wyjazd wypoczynkowy do Rowów nad
morzem. Szczegóły u p. Bogumiły Dusza lub w zakrystii.
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. W piątek poprzedza je Msza
św.
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. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
– Mateusz Piotr Oziemski, kawaler z par. Św. Trójcy w Chynowie
i Wioleta Ewelina Mętlak, panna z par. tutejszej. Zapowiedź
pierwsza.
- Piotr Jacek Jankowski, kawaler z par. tutejszej i Anna Nogal z
parafii NMP Królowej Pokoju w Baniosze. Zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych
polecamy
modlitwie
wiernych .
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. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii
są do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik.

Intencje Mszalne 21 V – 28 V 2017
Niedziela, 21.05. VI Niedziela Wielkanocy
8.30(Czachówek) + Janiny, Stanisława Stańczyków, Krzysztofa
Danikowskiego
10.00 + Stanisława Łaszkiewicza w 7 rocz. śm. , o zdrowie dla
Adeli Łaszkiewicz
Nabożeństwo majowe
12.00 + Antoniego, Heleny Chajęckich, Aleksandrę, Józefa
Korytków
12.00 + Franciszki w 18 rocz. śm. , Czesława, Antoniego
Kamińskich
13.15 + Zbigniewa, Heleny, Władysława Czupryńskich, Jana
Należytego, Bronisławę Krawczyk
13.15 + Ireny Bartkowskiej w rocz. śm. , Tadeusza Bartkowskiego
Poniedziałek 22.05.
17.00 + Witolda Czułby
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Marii Matusik w rocz. śm. , Andrzeja Zająca
Wtorek 23.05.
17.00 + Antoniego, Zofii Matysiaków, s. Henryki Matysiak,
Jakuba, Heleny Szustkiewiczów, Rozalii Krawczyk
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 O łaskę nawrócenia dla Piotra Kusaka
Środa 24.05.
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
O Łaskę nawrócenia dla Piotra Kusaka
+ Kazimierza w 17 rocz. śm. Barbary Łyjaków, Konstancji, Pawła
Artowiczów, dziadków Łyjaków i Magdziarzy
Czwartek 25.05.
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 O łaskę nawrócenia dla Piotra Kusaka
Piątek 26.05.
17.00 + Antoniego w 3 rocz. śm. , Stanisławy, Wacława Bąków,
Marty Cichomskiej, Anny Ogrodnik
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Teresy Świder w 2 rocz. śm.
19.00(Czachówek)
Sobota 27.05.
16.30 + Mirosława Małeckiego w 30 dni po śmierci
17.00 + Feliksa w 10 rocz. śm. , Stanisławy Góreckich, Marka
Pielaka
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Leokadii w 21 rocz. śm. , Henryka, Zdzisława
Chmielewskich
Niedziela, 28.05. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
8.30(Czachówek) O bł. Boże i potrzebne łaski dla ks. Prałata
Włodzimierza Czerwińskiego w 30 rocz. święceń, ks. Cezarego w
W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty
parafialnej odszedł do wieczności:
15 maja 2017 r. śp. Zbigniew Urbanowicz
l. 53, z Cendrowic.
Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie…

Refleksja na
VI Niedzielę Wielkanocną

„Zapisy do Boskiej
Wspólnoty ”

Decydując się na życie zgodne
z Bożymi przykazaniami, jakby
"zapisujemy się" do Trójcy Przenajświętszej i stajemy się Jej
członkami. Tak! Bóg chce nas włączyć do tej Wspólnoty, którą
sam jest jako Ojciec, Syn i Duch Święty. To jest kolejny
powód, dla którego warto wybrać drogę Bożych przykazań.
Poznając Jezusa - Syna Bożego, poznajemy Ojca i Ducha
Świętego. Jezus nam jakby Ich "przedstawia", to znaczy
unaocznia Ich, ale także wskazuje: oto Oni, tu Ich zobaczysz.
Dlatego troszczmy się o przyjaźń z Jezusem.
Dzięki
tej
przyjaźni
"daleko
zajdziemy".
/Mieczysław Łusiak SJ/
14 rocz. święceń, ks. Mariusza w 4 rocz. święceń
8.30(Czachówek) + Feliksa Wrotka(im.)
10.00 + Wacława w 4 rocz. śm. , Jadwigii Augustyniaków
10.00 + Cecylii Pilackiej-Ochocińskiej, dziadków Ochocińskich
Nabożeństwo majowe
12.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza w 30
rocz. święceń kapłańskich
12.00 + Aleksandry, Jana Pawlaków, Władysławy, Władysława
Pietrzaków, zm. z rodz. Pawlaków i Pietrzaków
CHRZEST: Oliwia Adamczyk
13.15 + Krzysztofa Szymaniaka w 7 rocz. śm.
13.15 + Danuty Należytej w rocz. śm.
intencje spisano 09.05.17



Weekly tweet - wpis tygodnia
Jezus wiedząc, że już nie będzie uczniom pomagał,
innego obrońcę u Ojca ludziom wybłagał.
Innego Parakleta, Bóg Ojciec dał nam – adwokata,
Ducha Prawdy, który w nas jest od początku świata.
I dodał, kto przykazania Moje zachowuje,
będzie umiłowany - bo i Ojciec i Syn go miłuje.
/Kazimierz/

Tweet od Papieża
Naszą nadzieją jest Pan Jezus, żywy i
obecny w nas samych i w naszych braciach.
/Franciszek/
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