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Chrystus ofiarowa³ siebie
za nasze grzechy
Wielu z nas zapewne pamiêta scenê z powieœci Henryka
Sienkiewicza „Krzy¿acy”, w której Jurand ze Spychowa udaje siê
do zamku krzy¿ackiego w Szczytnie, aby wykupiæ z niewoli sw¹
ukochan¹ córkê Danusiê. By ocaliæ ¿ycie dziecka, gotów jest ponieœæ
wiele cierpieñ – a¿ do ofiary z ¿ycia w³¹cznie. Opis ten, wymyœlony
przez wielkiego powieœciopisarza, przywo³uje na myœl autentyczne
wydarzenie z historii zbawienia, mianowicie mêkê i œmieræ Jezusa
Chrystusa. Jezus Chrystus zosta³ umêczony na krzy¿u, na wzgórzu
Golgoty (Kalwaria), podczas obchodów Paschy – najwiêkszego
œwiêta ¿ydowskiego. Sta³o siê to wed³ug najnowszych badañ
biblijnych 7 kwietnia 30 r. Mêka i œmieræ Jezusa Chrystusa,
przedstawione przez Ewangelistów i poœwiadczone przez inne Ÿród³a historyczne, by³y dobrowoln¹ ofiar¹
Odkupiciela, podjêt¹ ze wzglêdu na mi³oœæ Ojca (por. KKK 609), który „nas umi³owa³ i pos³a³ Syna swojego jako ofiarê
przeb³agaln¹ za nasze grzechy” (1 J 4, 10). Syn Bo¿y, pragn¹c wype³niæ wolê Ojca, wyda³ na œmieræ samego siebie,
aby nas wykupiæ z mocy grzechu i wyzwoliæ od œmierci wiecznej. Zastêpuj¹c swoim pos³uszeñstwem nasze
niepos³uszeñstwo, odkupi³ nas i pojedna³ z Ojcem (por. KKK 615). Jezus na nowo przerzuci³ most przyjaŸni pomiêdzy
Bogiem i ludŸmi, dokonuj¹c tego za spraw¹ odkupieñczej mêki i œmierci, któr¹ podj¹³ ca³kowicie dobrowolnie.
Katechizm Koœcio³a Katolickiego okreœla czyn Zbawiciela mianem „aktu najwy¿szej wolnoœci” (KKK 609). Jezus
stwierdzaj¹c, ¿e „zst¹pi³ z nieba nie po to, aby pe³niæ swoj¹ wolê, ale wolê Tego, który Go pos³a³” (por. J 6, 38), wyraŸnie
zarazem podkreœla w przeddzieñ swej mêki: „¿ycie moje oddajê za owce (...) Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je
oddajê” (J 10, 15. 18). Ofiara Jezusa Chrystusa, który niejako zastêpuj¹c grzeszn¹ ludzkoœæ ofiarowa³ siebie
na œmieræ (por. Iz 53, 12), aby wynagrodziæ Bogu Ojcu za nasze winy i zadoœæuczyniæ za nasze grzechy, stanowi jedyn¹
i ostateczn¹ ofiarê Nowego Przymierza. Przywraca nam ona pe³n¹ wspólnotê z Bogiem i jest Jego darem,
przewidzianym przez Ojca i podjêtym przez Syna Bo¿ego (por. KKK 614). Mêka i œmieræ zapowiedziane w czasie
Ostatniej Wieczerzy, obejmuj¹ wszystkich ludzi: s¹ ofiar¹ za grzechy ca³ego œwiata (por. KKK 610). W Starym
Testamencie w œwiêto Paschy zabijano baranka na pami¹tkê wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Jezus jest
prawdziwym Barankiem Paschalnym, którego œmieræ wyzwala nas z niewoli grzechu (por. KKK 608). Podczas ka¿dej
Mszy œwiêtej wyznajemy tê prawdê, wo³aj¹c „Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy œwiata, zmi³uj siê nad nami”. Ilekroæ
bierzemy udzia³ w Najœwiêtszej Eucharystii, uczestniczymy w Ofierze Jezusa Chrystusa i korzystamy z jej obfitych
owoców. W Katechizmie Koœcio³a Katolickiego czytamy, i¿ „Jezus powo³uje swoich uczniów do «wziêcia swojego
krzy¿a i naœladowania Go», poniewa¿ cierpia³ za wszystkich i zostawi³ nam wzór, abyœmy «szli za Nim Jego œladami»”
(KKK 618). Uczeñ Chrystusa podejmuj¹c codzienny krzy¿ i naœladuj¹c Mistrza, ma swój udzia³ w mêce i œmierci
Zbawiciela. Zgodnie z wielowiekow¹ tradycj¹ Koœcio³a, wyznawcy Chrystusa rozpamiêtuj¹ treœæ tego zbawczego
zdarzenia i oddaj¹ czêœæ Zbawicielowi w ró¿ny sposób. Czyni¹ to m.in. poprzez rozwa¿anie ewangelicznych opisów
Jego mêki i œmierci oraz bolesnych tajemnic ró¿añca, uczestnictwo w nabo¿eñstwach gorzkich ¿ali i drogi krzy¿owej,
powstrzymywanie siê od udzia³u w zabawie i od spo¿ywania pokarmów miêsnych w ka¿dy pi¹tek oraz prze¿ywanie
okresu Wielkiego Postu w duchu pokuty i umartwienia. Czy jako chrzeœcijanin wyra¿am w taki sposób wdziêcznoœæ
Bogu za odkupieñcz¹ mêkê i œmieræ Jego Syna? Czy uczestnicz¹c we Mszy œwiêtej mam œwiadomoœæ, ¿e biorê udzia³
w tej samej Ofierze Jezusa, która dokona³a siê na Golgocie? Czy rozwa¿am mêkê i œmieræ Zbawiciela?
Zapamiêtajmy: Œmieræ Jezusa Chrystusa, podjêta przez Niego z mi³oœci do Ojca i do ludzi, jest jednoczeœnie ofiar¹
odkupieñcz¹ i wynagradzaj¹c¹ za nasze grzechy. Przewidziana przez Boga jako ofiara za zbawienie œwiata wyzwala
nas spod panowania z³a, jedna nas z Ojcem i otwiera nam bramê do zbawienia. Wdziêczni za wielorakie owoce tej
ofiary, winni jesteœmy Chrystusowi czeœæ za to, ¿e zgodzi³ siê na wolê Ojca, i „da³ swoje ¿ycie na okup za wielu”
(Mk 10,45).
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 24, 13-35).

W pierwszy dzieñ tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej
o szeœædziesi¹t stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sob¹ o tym wszystkim, co siê wydarzy³o.
Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sob¹, sam Jezus przybli¿y³ siê i szed³ z nimi. Lecz oczy ich by³y jakby
przes³oniête, tak ¿e Go nie poznali. On zaœ ich zapyta³: «Có¿ to za rozmowy prowadzicie z sob¹
w drodze?» Zatrzymali siê smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedzia³ Mu: «Ty jesteœ
chyba jedynym z przebywaj¹cych w Jerozolimie, który nie wie, co siê tam w tych dniach sta³o».
Zapyta³ ich: «Có¿ takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co siê sta³o z Jezusem Nazarejczykiem, który by³
prorokiem potê¿nym w czynie i s³owie wobec Boga i ca³ego ludu; jak arcykap³ani i nasi przywódcy
wydali Go na œmieræ i ukrzy¿owali. A my spodziewaliœmy siê, ¿e On w³aœnie mia³ wyzwoliæ Izraela.
Ale po tym wszystkim dziœ ju¿ trzeci dzieñ, jak siê to sta³o. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet
przerazi³y nas: by³y rano u grobu, a nie znalaz³szy Jego cia³a, wróci³y i opowiedzia³y, ¿e mia³y
widzenie anio³ów, którzy zapewniaj¹, i¿ On ¿yje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali
wszystko tak, jak kobiety opowiada³y, ale Jego nie widzieli». Na to On rzek³ do nich: «O, nierozumni,
jak nieskore s¹ wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czy¿ Mesjasz nie mia³
tego cierpieæ, aby wejœæ do swej chwa³y?» I zaczynaj¹c od Moj¿esza, poprzez wszystkich proroków,
wyk³ada³ im, co we wszystkich Pismach odnosi³o siê do Niego. Tak przybli¿yli siê do wsi, do której
zd¹¿ali, a On okazywa³, jakby mia³ iœæ dalej. Lecz przymusili Go, mówi¹c: «Zostañ z nami, gdy¿ ma siê
ku wieczorowi i dzieñ siê ju¿ nachyli³». Wszed³ wiêc, aby zostaæ wraz z nimi. Gdy zaj¹³ z nimi miejsce
u sto³u, wzi¹³ chleb, odmówi³ b³ogos³awieñstwo, po³ama³ go i dawa³ im. Wtedy otworzy³y siê im
oczy i poznali Go, lecz On znikn¹³ im z oczu. I mówili miêdzy sob¹: «Czy serce nie pa³a³o w nas, kiedy
rozmawia³ z nami w drodze i Pisma nam wyjaœnia³?» W tej samej godzinie zabrali siê i wrócili
do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili:
«Pan rzeczywiœcie zmartwychwsta³ i ukaza³ siê Szymonowi». Oni równie¿ opowiadali, co ich
spotka³o w drodze i jak Go poznali przy ³amaniu chleba.

* * * * * * * * * * * *
S£OWO BO¯E JEST NASZYM ŒWIAT£EM
Dzisiejsza Ewangelia opowiada o naszej codziennoœci: Jezus zmartwychwsta³y idzie
ko³o nas, a my Go nie rozpoznajemy. Idziemy przez ¿ycie jak uczniowie do Emaus: czasem
zawiedzeni, roz¿aleni, smutni, z pustk¹ w oczach i sercu. Prowadzimy puste, nic nieznacz¹ce
rozmowy. Taka jest te¿ nasza wiara, a raczej jej brak. S³uchaj¹c s³ów dzisiejszej Ewangelii,
jesteœmy zdumieni: jak oni Go nie rozpoznali, skoro mówi³ do nich? Œwiêty £ukasz wyjaœnia
nam to, pisz¹c: „Lecz oczy ich by³y niejako na uwiêzi”, jakby przyæmione. Widocznie trzeba
by³o czegoœ jeszcze: czasu spêdzonego razem, wspólnie przebytej drogi, pewnych znaków
oraz – i to warte podkreœlenia – t³umaczenia pism. Jezus, „zaczynaj¹c od Moj¿esza poprzez
wszystkich proroków, wyk³ada³ im, co we wszystkich Pismach odnosi³o siê do Niego”. Zatem
Chrystus, ¿eby zostaæ rozpoznany i rozumiany, sk³ania uczniów do przyjêcia z wiar¹ Pisma Œwiêtego wraz z jego
objaœnieniem, a nastêpnie – ju¿ ostatecznie – daje siê poznaæ po ³amaniu chleba, czyli prowadzi do Eucharystii.
Dlaczego to jest dzisiaj warte podkreœlenia? Bo mamy niedzielê biblijn¹: Koœció³ uroczyœcie i g³oœno mówi
do nas o koniecznoœci zag³êbiania siê w s³owo Bo¿e, byœmy nie byli œlepi. Szczególnie chodzi tu o tê œlepotê,
która dotknê³a uczniów id¹cych do Emaus: nie mogli oni rozpoznaæ id¹cego obok nich Boga. Czytajmy Bibliê,
s³uchajmy s³owa Bo¿ego, interesujmy siê komentarzami do Biblii, byœmy rozpoznawali mi³oœæ Bo¿¹ obecn¹
przy nas i w nas ka¿dego dnia! To sam Bóg mówi do nas przez Jego S³owo.

* * * * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek, 02 maja – œw. Atanazy (295-373), biskup Aleksandrii, doktor Koœcio³a, wybitny nauczyciel wiary;
• w czwartek, 04 maja – œw. Florian (†304), mêczennik z pocz¹tku IV wieku, patron stra¿aków.
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Zst¹pienie do piekie³
Wielu wspó³czesnych chrzeœcijan podwa¿a lub ignoruje
istnienie szatana i jego królestwa – piek³a, czyli odrzucenia
mi³oœci Boga i wiecznego oddalenia od Niego. Dla wielu
tym bardziej niezrozumia³a i obca staje siê prawda wiary
o zst¹pieniu Chrystusa do piekie³, któr¹ wyznajemy
odmawiaj¹c w pacierzu Sk³ad Apostolski. Od pocz¹tku
istnienia Koœcio³a prawda ta by³a obecna w jego nauczaniu
i liturgii. Autor „Staro¿ytnej homilii na Wielk¹ i Œwiêt¹
Sobotê” obrazowo opisa³ to wydarzenie tak: Chrystus
„idzie, by odnaleŸæ pierwszego cz³owieka, jak zgubion¹ owieczkê. Pragnie nawiedziæ tych, którzy
siedz¹ zupe³nie pogr¹¿eni w cieniu œmierci; by wyzwoliæ z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim
niewolnicê Ewê”. Do sprawiedliwych, którzy wraz z pierwszymi ludŸmi czekaj¹ na Odkupiciela,
wo³a: „ZbudŸ siê, który œpisz! Nie po to bowiem ciê stworzy³em, byœ pozostawa³ spêtany w Otch³ani.
Powstañ z martwych, albowiem jestem ¿yciem umar³ych” (por. KKK 635). Prawda wiary o zst¹pieniu
Jezusa do piekie³ jest wyra¿ona jêzykiem minionych czasów. Miejsce przebywania zmar³ych,
do którego zst¹pi³ Jezus, okreœlano mianem otch³ani, Szeolu, Hadesu, lub – w staropolszczyŸnie –
piekie³. Tej krainy zmar³ych „nie nale¿y uto¿samiaæ (...) z piek³em potêpionych” (KomKKK 125).
Owe „piek³a” to „los tych wszystkich zmar³ych, zarówno sprawiedliwych, jak i z³ych, którzy zmarli
przed Chrystusem. Zmar³y Chrystus, w swojej duszy zjednoczonej z Jego Bosk¹ Osob¹, do³¹czy³
w krainie zmar³ych do sprawiedliwych, którzy czekali na Odkupiciela, aby dost¹piæ ³aski ogl¹dania
Boga” (KomKKK 125). W tej krainie zmarli pozbawieni byli ogl¹dania Boga i od³¹czeni od Niego
(por. Ps 6,6; 88,11–13; 115,17). Wejœcie Jezusa w rzeczywistoœæ œmierci oznacza podzielenie
przez Niego powszechnego losu ludzi i przyjêcie na Siebie wszystkich konsekwencji z nim
zwi¹zanych – poczucia samotnoœci w obliczu œmierci, opuszczenia i ciemnoœci. Solidarnoœæ Jezusa
z losem cz³owieka jest tak silna, ¿e wkracza On w rzeczywistoœæ cz³owieczego bytu zwi¹zanego
z grzechem i œmierci¹. Szatan chcia³ oderwaæ cz³owieka od Boga, zamkn¹æ mu drogê do nieba,
a ¿ycie ziemskie oraz wieczne uczyniæ ¿yciem bez Boga. St¹d wielka wartoœæ zst¹pienia Jezusa do
otch³ani œmierci, bo oto „nawet umar³ym g³oszono Ewangeliê” (1 P 4,6). W ten sposób dokona³o siê
zwyciêstwo Chrystusa nad mocami z³a, grzechu i œmierci. Bóg pustkê œmierci cz³owieka wype³ni³
swoim ¿yciem, które nie zna granic. Dziêki temu zwyciêstwu mo¿emy œpiewaæ o Chrystusie jako
Zwyciêzcy œmierci, piek³a i szatana. Tego zwyciêstwa nad piek³em i szatanem nie mo¿na jednak
rozumieæ jako unicestwienie piek³a potêpionych i wyzwolenia zeñ zarówno z³ych,
jak i sprawiedliwych. Ich los nie jest identyczny. Potwierdza to sam Jezus w wielu przypowieœciach –
miêdzy innymi w przypowieœci o ubogim £azarzu, który oczekiwa³ wyzwolenia dusz sprawiedliwych
na ³onie Abrahama (por. KKK 633). Dziêki œmierci Jezusa dost¹pi³y i dostêpuj¹ odkupienia wszystkie,
minione i obecne pokolenia sprawiedliwych, którzy ca³¹ swoj¹ ufnoœæ i nadziejê pok³adaj¹ w Bogu
i Jego Mi³osierdziu. Tajemnica zst¹pienia Jezusa do piekie³ jest ci¹gle obecn¹ w naszym ¿yciu Dobr¹
Nowin¹ o zwyciêstwie ¿ycia nad œmierci¹ i powo³aniu cz³owieka do ¿ycia wiecznego.
Zapamiêtajmy: „W artykule «Jezus zst¹pi³ do piekie³» Symbol wiary g³osi, ¿e Jezus rzeczywiœcie
umar³ i przez swoj¹ œmieræ dla nas zwyciê¿y³ œmieræ i diab³a, «który dzier¿y³ w³adzê nad
œmierci¹»” (Hbr 2,14; KKK 636). Jezus wyzwoli³ z wiêzów œmierci wszystkich sprawiedliwych,
którzy Go poprzedzili, a naszym zmar³ym i nam samym otworzy³ drogê do domu Boga Ojca.
* * * * *
„Mi³osierdzie pozwala zrozumieæ, ¿e przemoc, urazy, zemsta nie maj¹ ¿adnego sensu, a pierwsz¹ ich ofiar¹ jest ten, kto ¿yje tymi uczuciami,
poniewa¿ wyzbywa siê swej godnoœci. Mi³osierdzie otwiera tak¿e bramê serca i pozwala wyraziæ bliskoœæ przede wszystkim tym, którzy s¹
samotni i zepchniêci na margines, poniewa¿ sprawia, ¿e czujemy siê braæmi i dzieæmi jednego Ojca. Sprzyja ono rozpoznaniu tych, którzy
potrzebuj¹ pociechy i pozwala znaleŸæ odpowiednie s³owa, aby daæ pociechê. Mi³osierdzie rozgrzewa serce i czyni je wra¿liwym na potrzeby
braci, wraz dzieleniem siê i udzia³em w ich troskach. Ogólnie rzecz bior¹c mi³osierdzie anga¿uje wszystkich do bycia narzêdziami
sprawiedliwoœci, pojednania i pokoju.” (papie¿ Franciszek)
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dziœ jest trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal prze¿ywamy okres radoœci p³yn¹cej z doœwiadczenia mocy Chrystusa
zmartwychwsta³ego. Dziêki tej mocy stajemy siê wolni od samych siebie, od krêpuj¹cych schematów i przyzwyczajeñ.
Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania
do wniebowst¹pienia Pan Jezus poœwiêci³ tym, których najbardziej umi³owa³. Spróbujmy wejœæ do tego grona, poczujmy siê
zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwsta³ym, które najlepiej realizuje siê przez nasz pe³ny udzia³
w Eucharystii.
2. Nie zapominajmy, ¿e Ÿród³em naszej radoœci i mocy do ci¹g³ego trwania przy Chrystusie, a jeœli odeszliœmy z powodu
naszych s³aboœci, do ci¹g³ego powracania, jest Bo¿e mi³osierdzie. Zmartwychwsta³y Pan Jezus nie rozlicza Piotra
z trzykrotnego zaparcia siê Go, ale trzykrotnie pyta o mi³oœæ. I nasze grzechy, raz powierzone Bo¿emu mi³osierdziu, staj¹ siê
„b³ogos³awion¹ win¹”. Dlatego Koœció³ przypomina, ¿e jeszcze jest stosowny czas na spowiedŸ œw. i Komuniê œw. wielkanocn¹.
3. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzeci¹ niedzielê Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona
jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna nastêpuj¹cy po niej Tydzieñ Biblijny. Niedziela i Tydzieñ Biblijny to inicjatywy kierowane
szczególnie do tych wiernych, którzy w sposób szczególny interesuj¹ siê Pismem Œwiêtym. Ale nie tylko do nich. Poniewa¿
w obecnym roku duszpasterskim skupiamy uwagê na naszym osobistym powo³aniu do g³oszenia Dobrej Nowiny w œwiecie,
gdzie znajdziemy lepsze Ÿród³o poznania Bo¿ej ekonomii zbawienia, jeœli nie w Biblii. Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielê Biblijn¹
oraz w ci¹gu tego rozpoczynaj¹cego siê Tygodnia Biblijnego wczytujmy siê z ochot¹ i rozwa¿ajmy s³owo Bo¿e, zw³aszcza zawarte
na kartach Ewangelii.
4. Dzisiejsza niedziela jest te¿ Ogólnopolsk¹ Niedziel¹ Modlitw za Kierowców i wszystkich poruszaj¹cych po drogach. Niech
nasza wspólna modlitwa zaowocuje rozwag¹, wiêkszym rozs¹dkiem i m¹droœci¹ w czasie naszych pieszych, rowerowych
czy samochodowych woja¿y. Proœmy o to Bo¿¹ Opatrznoœæ przez wstawiennictwo œw. Krzysztofa, patrona kierowców
i podró¿uj¹cych.
5. W najbli¿szy poniedzia³ek rozpocznie siê miesi¹c w szczególny sposób poœwiêcony Maryi. Codziennie bêdziemy gromadziæ siê
00
wokó³ o³tarza na Eucharystii o godz. 18 , po której bêdziemy celebrowali tak ukochane przez starszych i m³odszych majowe
nabo¿eñstwo. To w szkole Maryi uczymy siê ca³kowitego oddania Panu Bogu i braciom. Zadbajmy o Jej wizerunki
w naszych domach i w przydro¿nych kapliczkach. Rodzinnie gromadŸmy siê przy nich na œpiewanie Litanii loretañskiej, pieœni
maryjnych, ró¿aniec czy wieczorny Apel jasnogórski.
6. Dzieñ 1 maja jest tak¿e Œwiêtem Pracy. Naszymi modlitwami przez wstawiennictwo œw. Józefa Rzemieœlnika obejmiemy
szczególnie osoby i rodziny borykaj¹ce siê z problemem bezrobocia i z dramatyczn¹ sytuacj¹ materialn¹. Nie opuszczajmy
¿adnej okazji, aby prosiæ tego patrona o wra¿liwoœæ sumieñ i ³ad moralny w naszym ¿yciu rodzinnym i spo³ecznym.
7. We wtorek, 2 maja, przypada doroczny Dzieñ Polonii i Dzieñ Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitw¹ ogarniemy rodaków
¿yj¹cych poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy te¿ o wywieszeniu flag, by w ten sposób zademonstrowaæ nasze
przywi¹zanie do barw narodowych.
8. W œrodê, 3 maja, bêdziemy prze¿ywali uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny, Królowej Polski, g³ównej patronki naszej
00
00
00
00
Ojczyzny. Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele bêdzie œwi¹teczny 7 , 9 , 11 , i 18 . Uroczyœcie ponowimy te¿ Akt oddania
Polski pod opiekê Matki Bo¿ej.
9. Natomiast w sobotê, 6 maja, w liturgii uczcimy Aposto³ów Filipa i Jakuba, którzy czerpi¹c moc z Chrystusa, udowodnili,
¿e nawet s³aby cz³owiek jest w stanie poœwiêciæ siê g³oszeniu Ewangelii.
10. Nie zapominajmy te¿ o przypadaj¹cych w tym tygodniu pierwszym czwartku, pierwszym pi¹tku i pierwszej sobocie miesi¹ca.
Wasz Proboszcz

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
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