
                                Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 44 (249) Rok VI 
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                       Czwarta Niedziela Adwentu 

                                                                  
                                                                      Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Iz 7, 10-14  (Panna pocznie i porodzi Syna) 
Psalm responsoryjny: Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 7c i 10b)  (Przybądź, o 
Panie, Tyś jest Królem chwały) 
Drugie czytanie: Rz 1, 1-7  (Chrystus jest potomkiem Dawida i Synem Bożym) 
Ewangelia: Mt 1, 18-24 (Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, 
potomkowi Dawida) 

Św. Mikołaj z wizytą w Czachówku i w Sobikowie 

 
W ostatnią niedzielę miała miejsce wyjątkowa i przyjemna wizyta Gościa z nieba. 

Najpierw do kaplicy w Czachówku, a później do kościoła w Sobikowie przybył Święty 

Biskup Mikołaj. Nie mógł zawieść licznie zgromadzonych dzieci i przywiózł z pomocą 

pary Elfów dla nich mnóstwo prezentów./KD/ 

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE 

„ A słowo Ciałem się stało” – Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 

przeżywanych w radości i pokoju umacniających wiarę, nadzieję i 

miłość, w roku 70 rocznicy konsekracji kościoła parafialnego, optymizmu 

w spojrzeniu na nowy 2020 r. - życzą Duszpasterze 

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości 
oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na 

nadchodzący Nowy 2020 Rok. W tych wyjątkowych dniach 
chcemy Państwu życzyć dużo zdrowia wiele zadowolenia i 

sukcesów z podjętych wyzwań oraz opieki Matki Bożej.  Koło 
Przyjaciół Radia Maryja. Przewodnicząca  -   Bogumiła Dusza 

Naszym Duszpasterzom i  Parafianom życzę zdrowych, rodzinnych, radosnych Świąt 

Bożego Narodzenia oraz szczęścia i błogosławieństwa Bożego także w każdym dniu 

nadchodzącego Nowego 2020 Roku. Życzy w imieniu Rady Parafialnej - Alicja Rączka 

Wierzysz, że Bóg się zrodził w betlejemskim żłobie? 
Lecz biada Ci, jeżeli nie zrodził się w Tobie! /Adam Mickiewicz/ 

Parafia 
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05-530 Góra Kalwaria 
tel. + 48 22 726 83 27 

+48 884 062 057 
parafia.sobikow 
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www.sobikow.parafia. 
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Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat 

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Tomasz 

Wicherek 
Pomoc duszpasterska: 

Ks. dr hab. Cezary 
Smuniewski 

 

Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorki  i  czwartki 
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 18.00 
*Nabożeństwo do Niep. 

Serca NMP I sobota 
miesiąca o 7.30 

*Adoracja Najśw.   
Sakramentu: 

- I niedziela miesiąca 

Odwiedziny 
chorych 

1. piątek m-ca od godz. 
9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę 

podczas Mszy św. o 

godz. 12.00 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


Chrześcijański obrzęd Wigilii 
 

Na stół wigilijny pod obrus wkłada się garść siana, stawia 

się talerz z opłatkiem, potrawy wigilijne oraz świecę.  

Ktoś z rodziny, najlepiej ojciec, rozpoczyna śpiew kolędy: 

”Wśród nocnej ciszy” a następnie czyni znak krzyża:  

† W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani, 

oto wspólnie obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia. 

Dziękujemy Bogu Ojcu, za to, że tak umiłował świat, że 

dał nam swojego Jednorodzonego Syna, który narodził 

się z Maryi Dziewicy dla naszego Zbawienia. Dziękujemy, 

że pozwolił nam po raz kolejny doczekać Świąt i 

przeżywać je w radości i wzajemnej miłości.  

Ojciec lub Matka albo ktoś z domowników zapala świecę 

i mówi:  

Światło Chrystusa na oświecenie mroków grzechu i 

zbawienie świata.  

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.  

Następnie bierze do rąk Pismo Święte i mówi:  

Posłuchajmy słów Ewangelii według 

świętego Łukasza o narodzeniu Pana 

Jezusa (odczytuje się fragment Łk 

2,1-20):  

W owym czasie wyszło 

rozporządzenie Cezara Augusta, 

żeby przeprowadzić spis ludności w 

całym państwie. Pierwszy ten spis 

odbył się wówczas, gdy wielkorządcą 

Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się 

więc wszyscy, aby się dać zapisać, 

każdy do swego miasta. Udał się 

także Józef z Galilei, z miasta 

Nazaret, do Judei, do miasta 

Dawidowego, zwanego Betlejem, 

ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać 

zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była 

brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi 

czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, 

owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było 

dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy 

przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad 

swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i 

chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się 

przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! 

Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem 

całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam 

Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem 

dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i 

leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła 

mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga 

słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi 

pokój ludziom Jego upodobania». Gdy aniołowie odeszli 

od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: 

«Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i 

o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i 

znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy 

Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o 

tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się 

temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja 

zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w 

swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając 

Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było 

powiedziane. Po odczytaniu tekstu, na znak szacunku dla 

słowa Bożego, całuje się księgę Pisma Świętego i 

rozpoczyna śpiew kolędy: „Bóg się rodzi” Ojciec lub 

Matka:  

Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy 

Cię i dziękujemy za noc, w której posiałeś nam swojego 

Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i 

prosimy Cię: • Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody 

i pokoju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.  

• Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych 

pokojem tej nocy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie  

• Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, 

biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij 

Dobrą Nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy, 

wysłuchaj nas Panie.  

• Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz 

szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy, 

wysłuchaj nas Panie.  

Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”. Ojciec lub matka: 

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała 

blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna 

Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła 

w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa 

Pana naszego. Amen.  

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM: Za chwilę przełamiemy się 

białym opłatkiem. Ten pochodzący z XVIII w. obyczaj 

polski nawiązuje do wczesnochrześcijańskiej praktyki 

dzielenia się między sobą 

błogosławionym chlebem, który jest 

symbolem życia i podtrzymuje życie. 

Wyraża got  owość podzielenia się tym, 

co jest najcenniejsze i najbardziej 

potrzebne. Przypomina nam także 

prawdę, że Jezus Chrystus narodzony 

dzisiaj w Betlejem jest dla nas Chlebem 

z nieba i daje nam się w Najświętszej 

Eucharystii, abyśmy mieli życie 

wieczne.  

Obrzędy błogosławieństw 

dostosowane do zwyczajów diecezji 

polskich przewidują specjalną 

modlitwę nad opłatkiem. Ojciec rodziny ze złożonymi 

rękoma odmawia następującą modlitwę:  

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo 

dzięki twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest 

owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Ty z miłości posłałeś 

na świat swojego Jednorodzonego Syna, który pod 

postacią chleba daje nam swoje Ciało jako pokarm i 

zadatek nieśmiertelności. Prosimy Cię, racz 

pobłogosławić nas wszystkich i te opłatki, którymi 

będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i składać 

sobie nawzajem świąteczne życzenia. Napełnij nasze 

serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy 

codziennym postępowaniem potwierdzali to, co 

wypowiemy ustami. Panie, Boże, spraw, abyśmy byli dla 

siebie nawzajem dobrzy jak chleb, a w przyszłości mogli 

uczestniczyć w uczcie zbawionych w Twoim królestwie. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

 

Następuje łamanie się opłatkiem. Ojciec rodziny składa 

życzenia wszystkim obecnym i przełamuje się opłatkiem 

najpierw z matką, a potem pozostałymi członkami 

rodziny. Wszyscy nawzajem składają sobie życzenia i 

wymieniają pocałunek serdeczności i pokoju. W czasie 

spożywania wieczerzy wigilijnej należy zatroszczyć się o 

zachowanie rodzinnego i religijnego nastroju. Potrawy 

wigilijne powinny być postne, nie podaje się alkoholu. 

Rezygnujemy z oglądania telewizji czy słuchania 

rozpraszającej muzyki. Kiedy wieczerza wigilijna dobiega 

końca, rozpoczynamy śpiew kolęd i wzajemne 

obdarowywanie się upominkami. MODLITWA PO 

WIECZERZY. Odmawia Ojciec lub Matka: Dziękujemy Ci, 

Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego Jezusa Chrystusa, 

dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten 

błogosławiony wieczór i dary, które spożywaliśmy. Tobie 

chwała na wieki wieków. Amen Ukoronowaniem 

Wieczerzy jest udział w Pasterce o Północy.  



                            Ogłoszenia duszpasterski
 

11.  Dziś IV niedziela miesiąca, po wszystkich Mszach 

św. nasz Parafialny Zespół Caritas zbierać będzie ofiary 

do puszek na rzecz swoich podopiecznych, w tym jednej 

rodziny syryjskiej w ramach programu Caritas Polska 

„Rodzina Rodzinie”.  Po Mszy św. o godz. 13:15 

spotkanie i konferencja dla dzieci Rocznicowych z klas 

IV i ich rodziców. O godz. 15.00 Parafialny Zespół 

Caritas wspólnie z Kołem Przyjaciół Radia Maryja 

organizuje Wigilię dla Samotnych.                                        

2. W tym tygodniu zapraszamy na Msze św. roratne 

odprawiane w Sobikowie w poniedziałek i wtorek, o 

godz. 7.00.                                                                                                                               

3. We wtorek Wigilia. W tym roku Pasterka będzie 

odprawiona w Czachówku o godz. 22.00 a w Sobikowie 

tradycyjnie o 24.00. Przed Pasterką o godz. 23.30 

serdecznie zapraszamy na czuwanie modlitewne i 

wspólne kolędowanie. Ministranci proszeni są o 

przybycie do zakrystii przed Pasterką w Czachówku o 

godz. 21:30 w Sobikowie o 23.30.                                                                                                                 

4.  W   środę i czwartek Święta Bożego Narodzenia. 

Porządek Mszy św. niedzielny również z Mszą św. o 

godz. 13.15 dla dzieci. W II dzień świąt taca zbierana 

podczas Mszy św. przeznaczona będzie na KUL. Po 

Mszach św. poświęcenie owsa.                                                           

5. Od I Niedzieli Adwentu przy bocznym ołtarzu znajduje 

się Drzewko Adwentowe, na którym zawieszone są 

zapotrzebowania ubogich rodzin na święta. Zachęcamy 

do wsparcia tej inicjatywy. Prosimy o zgłaszanie rodzin, 

które znajdują się w potrzebie do PZC. Również przy 

bocznym ołtarzu wystawiony jest kosz, gdzie możemy 

składać trwałe produkty żywnościowe do paczek 

świątecznych dla potrzebujących z naszej parafii.                                                                                                                                  

6. Nasz organista p. Tomasz zakończył roznoszenie 

opłatków na stół wigilijny. Są one nadal dostępne w 

kościele.                                                                                                                     

7. Jak co roku Parafialny Zespół Caritas rozprowadza 

świece na stół wigilijny w ramach ogólnopolskiej Akcji 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Do nabycia są 

świece w cenie 10 i 20 zł. Zachęcamy do wsparcia tego 

szlachetnego dzieła.                                                                             

8. W zakrystii jest do nabycia Kalendarz parafialny na 

rok 2020. Przedstawia wybrane kapliczki przydrożne 

naszej parafii. Koszt jego wydania wyniósł 10,- zł.  

Zachęcamy do jego nabywania.                                                                               

9. We piątek 27 grudnia rozpoczynamy kolędę. W tym 

tygodniu po Kolędzie odwiedzimy rodziny mieszkające w 

następujących miejscowościach:                                                             

- w piątek 27.12. – Obręb od godz. 9.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- w sobotę  28.12. - Czachówek, ul. Główna od nr. 1 do 

ul. Kościelnej i Wąska, ul. Słoneczna, Sosnowa, 

Malinowa i Szkolna od godz. 9.30                                                      

W następnym tygodniu:                                                                         

-  w poniedziałek 30.12. - Grobice  od godz. 9.30                                                                                                 

- we wtorek 31.12. Czaplinek ul. Wspólna i Szkolna, ul. 

Spacerowa, Słoneczna, od godz. 9.30,                                                     

- w czwartek 2.01. -  Grobice Nowe, Zalesie od godz. 9.30                                                                                

- w piątek  3.01. Czaplinek, ul. Prosta, Grójecka, 

Graniczna, Leśna od 9.30,  ul. Sadowa i Ogrodowa od 

godz. 14.00   

 

- w sobotę 4.01. - Czachówek, ul.  Główna od Kościelnej 

do końca, ul. Wąska, Kościelna, Pod Gwiazdami, 

Tęczowa, Księżycowa, ul. Brzozowa i Klonowa, 

Bronisławów, ul. Graniczna od godz. 9.30                                     

Prosimy o odbiór księdza z plebanii o wskazanej godzinie 

i odwiezienie go po kolędzie. Osoby, które nie mogą nas 

przyjąć w wyznaczonym terminie prosimy o zgłaszanie 

innego terminu do zakrystii lub kancelarii. Przypominam 

nr tel. kom. na plebanię: 884062057.                                                 

10. KPRM organizuje 6 dniowy wyjazd na wypoczynek 

zimowy dla seniorów i rodzin z dziećmi (do 3 lat gratis) 

od 23 lutego do 28 lutego w Zawoi przy granicy ze 

Słowacją w Beskidzie Żywieckim. Koszt 620,- zł. 

Szczegóły  programu na stronie internetowej parafii.                 

11. KPRM informuje, że trwają zapisy na 6 dniowy 

wyjazd autokarowy do Rumuni. Wyjazd w dniu 17 lipca 

do 23 lipca 2010 r. (tel. Kazimierz 607 147 339 lub 

Bogusia 664 743 764). Koszt całkowity 1750 zł.  

Szczegóły  programu na stronie internetowej parafii.                      

12. Koło Przyjaciół RM informuje, że na stronie 

internetowej -  sobikow.parafia.info.pl  zamieszczone są 

wszystkie informacje o wyjazdach w 2020 r.                                                           

13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii 

są do nabycia podwójne numery „Gościa Niedzielnego” 

w cenie 10 zł,- i „Niedzieli” z kalendarzem ściennym i 

płytą z kolędami w wykonaniu Golec uOrkiestra w cenie 

10,- zł. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz 

tygodnik parafialny. 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 
Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, 

ale na łaskę Bożą. Z łaska Bożą dusza może 
przejść przez największe trudności zwycięsko. 

(Dz 287). 

Wieści Parafialne Obfitości łask Bożych  

i Miłosierdzia Bożego oraz Do siego Roku!  

- życzy Redakcja Wieści Parafialnych 

 

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

życzę wszystkim pokoju Chrystusowego. 

Niech nowonarodzone Boże Dziecię dodaje 

Wam wytrwałości w wierze oraz wlewa w 

Wasze serca wszelkie potrzebne łaski.   

Prezes Ministrantów  -  Mateusz Drewicz 

 

Parafialny Zespół Caritas składa wszystkim 
Parafianom i Gościom, najserdeczniejsze 
życzenia. Niech Święta Bożego Narodzenia 

wypełnią Wasze serca radością, domy – rodziną, 
a Nowy Rok niech przyniesie nadzieję i 
spełnienie marzeń.    Prezes - Elżbieta Talarek



Intencje Mszalne 22 XII 2019 – 29 XII 2019 
 

 

 

Niedziela, 22.12.  

8.30 (Czachówek)  + Józefa, Wacława i Józefy 

Anuszewskich, Genowefy i Stanisława Wysockich 

10.00 + Józefa Tywonka w 37 rocz. śm., Łukasza i 

Bronisławy Tywonek i zm. z rodz. Tywonków i 

Dąbrowskich 

10.00  + Karoliny (w 2 rocz. śm.) i Tadeusza 

Płaczków                                                                                     

12.00  + Stanisławy, Kazimierza, Anieli i Stanisława 

Gozdalik, Anieli, Jana i Zdzisława Bursa                                                                            

12.00 + Jana Zygmunta w 3 rocz. śm., Leokadii 

Zygmun (im) 

t13.15  + Dariusza Seremaka (im), Józefa i Marianny 

Urbanowiczów, Józefa i Stanisławy Seremak, Aliny 

Płaska 

13.15 + Bogdana Makowskiego w 1 rocz. śmierci                             

Spotkanie dla rodziców i dzieci Rocznicowych                                           

Poniedziałek 23.12.                                                                                                       

7.00 Int. wolna 

Wtorek 24.12   Wigilja     .                                                                          

7.00   Int. wolna                                                                                    

22.00 (Czachówek) + Karola Łagody w 7 rocz. 

śmierci                                                                     

24.00   Za parafian                                                                                   

Środa 25.12.   Boże Narodzenie 

8.30 (Czachówek)  + Marzanny Kowalskiej                                    

10.00 + Józefa (w 34. Rocz. śm.) i Marianny Molak, 

zm. z rodz. Molaków 

12.00 + Heleny Kamińskiej w 4 rocz. śm., Antoniego 

Kamińskiego i zm. z rodz. Kamińskich                                           

12.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla ks. Cezarego z 

okazji imienin                                                                            

13.15  + Władysławy i Zygmunta Samoraj, Wojciecha 

i Pawła Wiśniewskich 

Czwartek, 26.12. św. Szczepana 

8.30 (Czachówek)  + Anny Dzwonkowskiej                                   

10.00 + Antoniego Pieniążka w 16 rocz. śm., 

Krystyny Pieniążek 

12.00 + Józefa, Marianny i Franciszka Łuczaków, 

dziadków Łuczaków i Gazdów                                                  

13.15   + Antoniego i Marianny Choińskich i zm. z 

rodz. Choińskich i Brzezińskich 

Sobota, 28.12.  

17..30 + Henryka Fabisiaka w 30 dni po śmierci                                                                      

18.00 + Piotra Zięciny (ur.) 

Niedziela,  29.12.                                                                                                               

8.30 (Czachówek+ Romana Szymańskiego                               

10.00 + Wiesława Oliszewskiego w 2 rocz. śm.,, 

Przemysława Kucharskiego 

 

                                                                               

 

Tweet od Papieża 

„Prawdziwy kult Boga wiedzie 

zawsze przez miłość bliźniego.”.                                                                   
/Franciszek/ 

  

12.00 + Andrzeja Wlazło (w 39 rocz. śm.), Zofii Wlazło (w 2 rocz. śm.), 

Edmunda Włazło i zm. z rodz. Wlazło i Kacprzaków 

13.15    O bł. Boże i potrzebne łaski dla Magdaleny Adamek z okazji 

18 urodzin                                                                                                                    

Intencje spisano .20.12.2019 r.      

                                                        

Refleksja na  

Czwartą Niedzielę Adwentu  
Nie powinno nas dziwić, że Jan Chrzciciel 
miał chwile zwątpienia przebywając w 
więzieniu. Trudna sytuacja życiowa, czy 

jakieś duże cierpienie, w każdym człowieku powodują 
wątpliwość: Czy istnieje Bóg? Czy Bogiem jest Jezus, 
w którego dotąd wierzyłem? Pan Jezus nie dziwi się 
takim wątpliwościom i nie zganił Jana za 
niedowiarstwo. Po prostu polecił jego uczniom więcej 
o sobie opowiedzieć Janowi. To jest ważna 
wskazówka dla nas: kiedy pojawiają się w nas 
wątpliwości dotyczące naszej wiary i relacji z Bogiem, 
kiedy coś nam "nie gra" i przez to przestajemy Boga 
rozumieć, powinniśmy po prostu więcej dowiedzieć się 
o Nim. Nie obrażać się na Niego, nie myśleć też źle o 
sobie, tylko lepiej Boga poznać. Nie żałujmy więc 
czasu na poznawanie Boga. /Mieczysław Łusiak SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
Z reguły nie wierzymy w sny, 

ale Józef wierzył, 
Tylko, że Józef we śnie z Aniołem 

się zmierzył, 
A Anioł Pański w imieniu Boga przemawiał, 

A Bogu kiedyś nikt nie odmawiał. 
Teraz czasy inne, ateistów, 

bądźmy szczerzy, 
i bezbożników cała masa, a ty byś 

Aniołowi uwierzył? 
                                          Kazimierz 

Za tydzień Wydarzenia w Parafii w2019 r. 

                Do użytku wewnętrznego     

 

                                              Redakcja. Kazimierz Dusza 
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