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Jezus powiedział do swoich apostołów: 

«Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto 

kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze 

swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe 

życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, 

który Mnie posłał.  

Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyj-

muje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. 

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlate-

go że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody». 

I czytanie: 2 Krl 4, 8-12a. 14-16a; II czytanie: Rz 6, 3-4. 8-11 

Psalm: Ps 89; Ewangelia: Mt 10, 37-42 

Bó g jest Miłós cią. Miłós cią największą, prawdziwą, jedyną. Tó z tej Miłós ci 

my móz emy czerpac  naszą małą, ludzką miłós c , bó na wielką nas nie stac . 

I tylkó w Bóz ej Miłós ci móz emy kóchac  innych, kóchac  siebie i s wiat. Jez eli 



W Ewangelii na dzisiaj Jezus daje nam piękne, ale bardzó trudne Słówó: 

„Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha 

syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.” Bó g pragnie, abys my 

kóchali Gó miłós cią tótalną, całkówicie zawierzyli, bezgranicznie zaufali. 

Prawdziwa relacja z Bógiem wymaga determinacji i przewartós ciówania ca-

łegó z ycia. Tó On ma byc  zawsze na pierwszym miejscu, bó tó On daje siłę 

i móc w pókónywaniu trudó w, jakie niesie z ycie. Tó On uzdalnia nas dó kó-

chania i przebaczania nawet w trudnych relacjach z bliskimi. Dalej w teks cie 

padają inne waz ne słówa: „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest 

Mnie godzien."   

Pódjąc  krzyz  znaczy zaakceptówac  cierpienia i przeciwnós ci, jakie nas 

w z yciu spótykają. Kaz dy z nas ma swó j krzyz  idealnie dópasówany dó swó-

ich ramión. Chóciaz  czasem się nam wydaje, z e któs  inny ma tak lekkó, pra-

wie nic dó niesienia, tó gdybys my spró bówali pódjąc  ten jegó „lekki” krzyz , 

ókazałóby się, z e ugniemy się pód jegó cięz arem. Bó g zna nasze móz liwós ci 

i nigdy nie daje dó niesienia krzyz a cięz szegó niz  zdółamy unies c . Jest tylkó 

jeden warunek: swó j krzyz  nalez y łączyc  z Krzyz em Jezusa i dz wigac  gó ra-

zem z Nim.  

Panie! Wspieraj mnie Swóją mócą, abym pótrafiła gódnie nies c  swó j krzyz  

i umiała gó łączyc  z Twóim Krzyz em. Jezu, pó jdę za Tóbą bez względu na 

kónsekwencje, bó Ty jestes  móim Bógiem i Panem. Amen! 

pónad tą Miłós cią póstawimy kógókólwiek lub cókólwiek, tó znaczy, z e tak 

naprawdę nie nauczylis my się jeszcze kóchac . Bó g nie chce nam niczegó za-

bierac , w niczym ógraniczac . Chce jedynie przemieniac  nas i us więcac  na 

Swó j óbraz i pódóbien stwó. Kiedy gódnie przyjmujemy Chleb Eucharystycz-

ny, tó ródzi się w nas Jezus i wszystkó przepełnia Sóbą. A póniewaz  On jest 

Miłós cią, więc ta Jegó Miłós c  prómieniuje na nas i wszystkich, któ rzy są nam 

bliscy. Prómieniuje i us więca ró wniez  wszystkó có róbimy, czym się zajmuje-

my. Ale ta Miłós c  Chrystusa, któ rą On wylewa na s wiat, jest półączóna z krzy-

z em. Bó s wiat gardzi miłós cią i niszczy ją. Dlategó Jezus us wiadamia nam, z e 

i nasza miłós c  będzie związana z krzyz em i jez eli chcemy ją przyjąc , tó na ten 

krzyz  musimy się zgódzic . Kto nie bierze swego krzyz a, a idzie za Mną, nie 

jest Mnie godzien; tak pówiedział dó swóich uczniów i tak mówi dó każdegó 

z nas.  

Panie, naucz nas kóchac  Ciebie pónad wszystkó, abys my prawdziwie kó-

chali i umieli ókazywac  miłós c  innym  



...I NIE TYLKO 

Jak kochać Boga i ludzi? 

Wydaje się, z e Jezus mó wi ó dwó ch kategóriach ucznió w: pierwsza tó tacy 

uczniówie, któ rzy kóchają Chrystusa bardziej niz  ójca, matkę, syna, có rkę. 

Bardziej nawet niz  własne z ycie. Bardziej niz  własną dumę, któ rej zaprzecze-

niem wydaje się krzyz . Drugą kategórię twórzą ludzie, któ rzy są w stanie pó-

dac  innym kubek s wiez ej wódy. Móz na pówiedziec : umieją dac  cós , có w cza-

sach Jezusa był w stanie dac  kaz dy, nawet najubóz szy. Czyli z jednej stróny 

Jezus ukazuje nam ludzi, któ rzy są w stanie ófiarówac  innym tó, na có stac  

nawet najubóz szegó, i twierdzi, z e nie utracą óni swójej nagródy (tó znaczy, 

z e tó, có róbią, jest dóbre), a z drugiej stróny ukazuje nam ludzi, któ rzy są 

gódni Chrystusa, ale z eby byc  gódnymi, muszą Gó kóchac  bardziej niz  swóich 

najbliz szych. Wydaje się, z e są tó dwie kategórie ludzi. Lepiej jednak byłóby 

pówiedziec , z e są tó dwa punkty na tym samym ódcinku ludzkós ci. Tak jak 

Co można uczynić dla tej kobiety? 

Elizeusz stawia waz ne pytanie: „Có móz na uczynic  dla tej kóbiety?” (pór. 

2 Krl 4,14). Ona miała wszystkó. Wspómógła próróka. Dała mu i jegó słudze 

mieszkanie. Była więc na tyle zamóz na, z e daró w materialnych nie pótrzebó-

wała. Wdzięczny prórók był jednak pewny, z e kaz dy człówiek czegós  pótrze-

buje. Jegó sługa, któ ry był ódpówiedzialny za rózeznanie s ródówiska, w któ -

rym przebywali, wiedział, z e kóbieta nie ma dziecka. Największym szczę-

s ciem dla niej byłaby wiadómós c  ó jegó póczęciu. 

Prórók, któ ry działał z pólecenia Bóga, „załatwił tó” u Niegó. Otrzymał 

pewnós c , z e kóbieta dzieckó pócznie i przekazał jej tę wiadómós c . Usłyszała 

ód niegó słówa: „O tej pórze za rók będziesz syna pies ciła” (2 Krl 4,16). 

Dzis  mó wi się ó abórcji, ó agresji wóbec dziecka, ó jegó s mierci. Ale ró wnie 

głós nó nalez ałóby mó wic  ó bezdzietnós ci. Ilez  tó młódych małz en stw wysia-

duje długie gódziny w gabinetach, lecząc swą niepłódnós c . Ilez  smutku jest 

w sercach tych, któ rzy pragną byc  ójcami i matkami, a nie mógą. Cywilizacja 

uderza w z ró dłó ludzkiegó szczęs cia, któ rym jest miłós c  ójcówska i macie-

rzyn ska. Jakz e wiele wraz liwós ci pótrzeba, by dóstrzec tych młódych mał-

z ónkó w zmagających się ze swą niepłódnós cią. 

Jezus ótwiera przed nimi szeróką perspektywę. Jes li nie móz na kóchac  

własnych dzieci, tó trzeba się zgłósic  dó Niegó. On czuwa nad naszym szczę-

s ciem i póprówadzi taką drógą, któ ra pómóz e w rózwóju miłós ci. 
ks. Edward Staniek 



kaz dy ódcinek ma punkt póczątkówy i kón cówy, tak móz na pówiedziec , z e 

óbie te grupy tó antypódy, dwa ekstrema, któ re wyznaczają ódcinek, na któ -

rym mies ci się cała ludzkós c , wszyscy uczniówie Chrystusa, wszyscy, któ rzy 

mógą byc  nazwani chrzes cijanami. 

Bó nie kaz dy będzie w stanie pókóchac  Chrystusa pónad wszystkó. Nie 

będzie w stanie. Ale tylkó ten, któ tó pótrafi, jest gódzien Chrystusa. Có tó 

znaczy, z e jest gódzien Chrystusa? „Gódzien” (pó grecku aksios) óznacza rów-

niez  „ró wnówartós ciówy”, „tej samej wartós ci”. Otó z  móz na pówiedziec , z e 

jes li Chrystus, idąc, mó wi dó mnie: „Pó jdz  za Mną”, a ja rzeczywis cie za Nim 

idę, znaczy tó, z e dótrzymuję Mu króku. Jestem Mu prawie ró wny. Wtedy, 

kiedy kócham Gó pónad wszystkó. Wtedy, gdy jest On najwaz niejszy w móim 

z yciu. Wtedy, gdy Gó słucham. Wtedy jestem gódny Chrystusa. Dlaczegó Je-

zus tak wysókó pódnósi tę póprzeczkę? Pó tó, bys my – chcąc byc  gódnymi 

naszegó Pana, chcąc „byc  Mu ró wnymi” – pó próstu czynili tó, có On. A có On 

zróbił? Ukóchał. Kógó? Człówieka. W jaki spósó b? Móz na zaryzykówac  

stwierdzenie, z e ukóchał człówieka pónad ójca, matkę, synó w i có rki: w ten 

spósó b, z e ópus cił nawet Ojca. Zszedł na ziemię, zrezygnówał z czegós , z eby 

byc  bardziej z ludz mi. Oczywis cie nie ópus cił Ojca, a Ojciec nie ópus cił Jegó, 

ale w pewnym sensie na tej ziemi Jezus był jeszcze bardziej dla człówieka. 

Zrezygnówał z czegós , tak jak człówiek rezygnuje z dómu ójca i matki, gdy 

pós lubia drugą ósóbę. Wszedł w związek miłósny z ludzkós cią, z człówie-

kiem. Jezus stał się kims , któ ukóchał ludzkós c . I nie tylkó dó tegó stópnia, z e 

zrezygnówał na pewien czas z nieba, ale tak bardzó, z e zrezygnówał z wła-

snegó z ycia i pódjął krzyz . „Któ nie bierze swójegó krzyz a, a idzie za Mną, nie 

jest Mnie gódzien”. Jezus wziął swó j krzyz  i pószedł za Ojcem. Pószedł za Oj-

cem dla człówieka. „Któ chce znalez c  swóje z ycie, straci je”. Jezus nie chciał 

znalez c  swójegó z ycia. Jezus traci swóje z ycie pó tó, z ebys my my z ycie mieli. 

Ostatecznie On tó z ycie zyskuje, ale swóim przykładem pókazuje, z e wyma-

gania, któ re stawia w Ewangelii, nie są czyms  abstrakcyjnym. Tó jest pó pró-

stu Jegó dróga. Z eby Mu dóró wnac , z eby byc  Gó gódnym, z eby ósiągnąc  mak-

simum, jakie człówiek móz e ósiągnąc  na tej ziemi, trzeba byc  pó próstu ta-

kim, jakim był Pan Jezus. Trzeba. 

Natómiast tó, z e nie wszyscy tacy są, i tó, z e nie wszyscy są w stanie takimi 

byc , dóskónale wiemy. Tó jest ten drugi pułap – minimalny. Jez eli nie jestes  

w stanie kóchac  Chrystusa pónad wszystkó, tó przynajmniej nie przeszka-

dzaj tym, któ rzy Gó kóchają. Pódac  kubek s wiez ej wódy pótrafi kaz dy, ale 

ró wnie dóbrze człówiek mó głby przeszkadzac  tym, któ rzy głószą Chrystusa, 

przeszkadzac  tym, któ rzy óddają się Chrystusówi, tym, któ rzy w Duchu 



Bóg kocha nas bardziej niż najlepszy ojciec, niż najbardziej kochająca matka.  
Wystarczy, abyśmy z sercem dziecka się poddali i zawierzyli Jego woli. 

św. Jan Maria Vianney  

CYTAT PRZY KAWIE 

S więtym twórzą nówe drógi, wynajdują nówe spósóby pódąz ania za Chrystu-

sem. Nieraz nie jestes my w stanie kóchac  Jezusa pónad wszystkó, ale przy 

tym narzekamy, marudzimy i jątrzymy na temat ludzi, któ rzy pós więcają na-

prawdę wszystkó dla Pana Bóga. Tó jest piękne, z e minimum naszej relacji 

dó Bóga wyraz a się w z yczliwós ci dó tych, któ rzy się Panu Bógu óddają cał-

kówicie. Dlategó ci, któ rzy narzekają na Kós ció ł, któ rzy są antyklerykałami, 

któ rzy nie chcą wiedziec  ó tym, z e Bó g óbjawia się przez drugiegó człówieka, 

mógą byc  óskarz eni nie tylkó ó tó, z e nie byli w stanie pódac  kubka s wiez ej 

wódy ucznióm głószącym Chrystusa, ale takz e ó tó, z e ten kubek s wiez ej wó-

dy wylewali. 

Có jeszcze ciekawegó jest w tej Ewangelii? Tó, z e Jezus nawiązuje w niej dó 

znanej w Starym i Nówym Testamencie instytucji zwanej szalijach. Jej tres c  

brzmi następującó: „Któ was przyjmuje, Mnie przyjmuje. A któ Mnie przyj-

muje, przyjmuje tegó, któ ry Mnie pósłał”. Otó z  według tej zasady wysyłany 

ma taką samą gódnós c  jak wysyłający. Jes li Chrystus jest uznawany za kógós , 

któ jest óbrazem Bóga niewidzialnegó, tó ten, któ jest Chrystusówy, pówi-

nien byc  uznawany za kógós , któ jest óbrazem Chrystusa. Ludzie, któ rzy nie 

są księz mi, zakónnicami czy s wieckimi katechetami, ale pós więcają wszystkó 

dla Bóga i kóchają Chrystusa pónad ójca i matkę, pónad dzieci, pónad wszyst-

kó, są óbrazem Chrystusa. Są óbrazem Bóga na tej ziemi. Jes li któs  ich przyj-

muje, tó jakby przyjmówał samegó Pana Bóga. 

Wnióski praktyczne są ró z ne. Pócząwszy ód tych, z ebys my byli z yczliwi 

wóbec ludzi, któ rzy głószą Pana Jezusa, póprzez tó, bys my starali się jednak 

kóchac  Chrystusa pónad wszystkó, bó taki jest ideał. Pó ki stac  nas jeszcze na 

ideał, nie idz my w pó łs ródki. Pó trzecie: szukając Pana Bóga, miejmy s wiadó-

mós c , z e Bó g przychódzi przez tych, któ rzy się Mu całkówicie pós więcają. 

Móz e zamiast kóncentrówac  wszystkie swóje wysiłki na czytaniu histórii Kó-

s cióła czy szukaniu s więtych w tej histórii, wartó się zastanówic , gdzie dzisiaj 

są ludzie – z yjący ludzie – któ rzy głószą Chrystusa i tótalnie Mu się óddają. 

Z eby mó c ich przyjąc , z eby mó c byc  bliskó nich, z eby ód nich nauczyc  się, jaki 

jest prawdziwy Pan Bó g. 
ks. Wójciech Węgrzyniak 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Zapraszamy do udziału w nabożeństwie czerwcowym ku czci Naj-
s więtszegó Serca Pana Jezusa ó gódz. 17.30.  

 Modlitewne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym rózpócznie się we 
wtórek ó gódz. 19.00 w kós ciele. 

 Rozpoczynamy w naszej parafii modlitwę różańcową w intencji dzie-
ci, młodzieży i rodzin. Kaz degó kómu bliska jest ta intencja zapraszamy dó 
wspó lnej módlitwy ró z an cówej w kaz dą s ródę ó gódz. 17.00. Pierwsze spó-
tkanie w najbliz szą s ródę. 

 Liturgiczne obchody tygodnia:  
poniedziałek – uróczystós c  S więtych Apóstółó w Piótra i Pawła. Składka 
przeznaczóna jest na S więtópietrze. 
piątek – s więtó S w. Tómasza, apóstóła. 

 W tym tygódniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierw-
sza sóbóta miesiąca. Módlimy się ó dar nówych pówółan  kapłan skich, zakón-
nych i misyjnych. 

 W pierwszy piątek miesiąca czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. 
Msza s w. w intencji senióró w i chórych parafian zóstanie ódprawióna 
ó gódz. 9.00; pó niej nabóz en stwó ku czci Najs więtszegó Serca Pana Jezusa. 

 W pierwszą sóbótę miesiąca óddajemy czes c  Niepókalanemu Sercu Naj-
s więtszej Maryi Panny. Czuwanie Fatimskie rózpócznie się w naszym kós cie-
le ó gódz. 17.00 

 Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta 
i nos w czasie nabożeństw w kościele. Dó Kómunii s w. w pierwszej kólej-
nós ci przystępują ósóby przyjmujące Pana Jezusa na rękę.  

 Sakramentu pókuty udzielamy przed kaz dą Mszą s w.- prósimy tó wcze-
s niej zgłósic  w zakrystii lub bezpós rednió kóntaktówac  się z kapłanem. 

 Odwiedziny chorych z pósługą sakramentalną w dómu są móz liwe pó 
wczes niejszym zgłószeniu w zakrystii lub bezpós rednió u duszpasterzy. 

 Dziękujemy za ófiary składane w czasie Mszy s w. przeznaczóne na pótrze-
by naszegó kós cióła i parafii. Dziękujemy takz e wszystkim, któ rzy przekazali 
ófiarę ósóbis cie lub na kóntó parafialne.  

 Kancelaria parafialna jest nieczynna. Intencje mszalne móz na zamó wic  
telefónicznie w gódzinach  kancelaryjnych. Pótrzebne dókumenty i sprawy 
lósówe móz na załatwiac  póprzez kóntakt z księdzem pełniącym w danym 
dniu dyz ur. 

 Wszystkim, któ rzy rózpóczynają czas wakacji i urlópó w z yczymy dóbregó 
ódpóczynku i umócnienia więzi z Bógiem i najbliz szymi.  



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 29.06 - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 
6.00    za zm. Edwarda Gnizę w 4 rócz. s m. 
18.00  1. za zm. Pawła Michalskiegó i ródzicó w z óbu strón 
           2. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 22) 
           3. (ks. na urlópie) za zm. Janinę Dówgiert 
WTOREK - 30.06                  
6.00    za zm. Filipa Bieleckiegó 
18.00  1. za zm. w czerwcu: Halina Bielska, Czesława S lusarczyk, Halina Prus, 
           Andrzej Strupczewski, Halina Byrdziak, Maria Cibicka, Mieczysław Wajdzik,     
           Irena Tracz, Piótr Gluza,  Jerzy Jabłon ski, Halina Drabczyn ska, Klara Tomalik 
           2. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 23) 
           3. (ks. na urlópie) za zm. Jerzegó Michałówskiegó 
ŚRODA - 01.07                     
6.00    za zm. Janinę Prócner 
18.00  1. za zm. Kubę Jasin skiegó w r. s m.; 2. za zm. Stefana Osaka w 1 r. s m. 
           3. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 24) 
           4. (ks. na urlópie) za zm. Marię Kórdek 
CZWARTEK - 02.07        
6.00    za zm. Tadeusza Suchegó 
18.00  1. za zm. Jana Byrdegó w 6 r. s m.; 2. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 25) 
           3. (ks. na urlópie) za zm. Stanisławę Gólec 
PIĄTEK - 03.07 - ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA 
6.00    Msza s w. wynagradzająca za zniewagi i bluz nierstwa wóbec Najs więtszegó     
           Sakramentu 
9.00    Msza s w. w intencji senióró w i chórych naszej parafii 
18.00  1. za zm. Elz bietę w 30 r. s m.; 2. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 26) 
           3. (ks. na urlópie) za zm. Marię Ryczek 
SOBOTA - 04.07                
6.00    1. za zm. Edwarda Czadernę; 2. za zm. Halinę Rózum 
18.00  1. Dzięk.-błag. w int. Danuty i Antóniegó z ók. 45 r. s lubu 
           2. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 27) 
           3. (ks. na urlópie) za zm. Emilię Czader 
NIEDZIELA - 05.07 - 14 NIEDZIELA ZWYKŁA 
7.30    za zm. Helenę Sławiczek 
9.00    1. za zm. męz a Rómana Balcera, matkę Teódózję i ójca Jerzegó 
           2. (ks. na urlópie) za zm. Kazimierza Damka 
10.30  1. za zm. Rózalię Biesók w 15 r. s m., syna Mariana, wnuka Mariusza                 
           i zm. z ródziny; 2. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 28) 
12.00  Dzięk.-błag. ó błóg. Bóz e dla Marii i Arnólda Kinó w z ók. 50 r. s lubu 
           óraz dla dzieci i ródziny 
18.00  Dzięk.-błag. ó ópiekę MB i dary Ducha S więtegó dla Dóróty, Łukasza  
           i có reczki Martynki 
19.30  za zm. Mirósława Buzderewicza w 4 r. s m.  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Dz 12, 1-11; Ps 34; 2 Tm 4, 6-9. 17-18; Mt 16, 13-19 

Wtorek: Am 3, 1-8; 4, 11-12; Ps 5; Mt 8, 23-27 

Środa:  Am 5, 14-15. 21-24; Ps 50; Mt 8, 28-34 

Czwartek: Am 7, 10-17; Ps 19; Mt 9, 1-8 

Piątek: Ef 2, 19-22; Ps 117; J 20, 24-29 

Sobota: Am 9, 11-15; Ps 85; Mt 9, 14-17 

Niedziela:  Iz 55, 10-11; Ps 65; Rz 8, 18-23 

                   Mt 13, 1-23 

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota godz. 17.30 

Nabożeństwo czerwcowe: codziennie o 17.30 

  Spowiedź święta po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kapła-

nem. 

Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać telefonicznie. 

Poniedziałek -  18.40 - 19.00 

Środa - 10.00 - 12.00 

Czwartek - 17.00 - 19.00 (I czwartek miesiąca - nieczynna) 

Piątek - 10.00 - 12.00 oraz 18.40 -19.00 

Sprawy losowe można załatwić kancelarii parafialnej kontaktując się 

z księdzem dyżurnym  (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl  

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

