
I czytanie: 1 Krl 19, 4-8; Ps 34  

II czytanie: Ef 4, 30 - 5, 2; Ewangelia:  J 6, 41-51 

LITURGIA SŁOWA
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Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chle-

bem, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, któ-

rego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpi-

łem». Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie 

może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś 

wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy 

będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie 

do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest 

od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie 

wierzy, ma życie wieczne. 

Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. 

To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem 

żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wie-

ki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata». 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

...I NIE TYLKO 

Nauka, któ rą głósił Jezus była nie tylkó inna niz  ta, jaką głósili kapłani, ale 

ró wniez  wymagająca. Jezus nie starał się przypódóbac  słuchaczóm, ale prze-

kazywał im Słówó Bóz e. Byłó ónó czasem pócieszające – błógósławien stwa, 

póuczające – przypówies ci, ale ró wniez  karcące i wzywające dó ódmiany z y-

cia – o plemię niewierne i przewrotne. Dlategó wielu, zwłaszcza tych, którzy 

póczuli się dótknięci, pró bówałó Gó zdyskredytówac  pókazując, z e jest prze-

ciez  jednym z nich: Czyz  to nie jest Jezus, syn Jo zefa, kto rego ojca i matkę my 

znamy? A Chrystus udówadnia im, że wcale Gó nie znają, że nie pótrafią pa-

trzec  i słuchac  nie tylkó Jegó, ale ró wniez  nauki prórókó w, któ rymi tak częstó 

się zasłaniali, a przeciez  Bóz ej Prawdy nie przestrzegali. Jezus przypómina 

im więc: Kaz dy, kto od Ojca przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Ja jestem chle-

bem życia. Kto we Mnie wierzy ma życie wieczne.  

Dzis  kaz dy móz e przyjs c  dó Chrystusa, móz e wsłuchac  się w Jegó naukę, 

móz e złączyc  się z Nim w Eucharystii, bó jest On chlebem z ywym, kto ry zstą-

pił z nieba. Ale czy nasza wiara jest wystarczająca, aby zóbaczyć nie tylkó 

óczyma – chleb i winó, ale sercem – Ciałó i Krew Chrystusa? Wielu Ż ydó w 

ódeszłó; póbłądzili, bó zaufali temu có ziemskie, có pótrafili ógarnąc  rózu-

mem. My dzis  ró wniez  móz emy póbłądzic  i w niesłychanej miłós ci, któ rą 

ókazuje Jezus ófiarując się nam w Kómunii s więtej nie zauwaz yc  Bóga Ż ywe-

gó, kto ry daje nam swoje Ciało, wydane za z ycie s wiata. Móz e nam tak spó-

wszedniec  ten największy Cud Bóz egó Miłósierdzia, z e przejdziemy óbójęt-

nie wóbec niegó. 

Panie, niech Twója łaska uczyni nasze serca zdólne dó przyjęcia Twójej 

miłós ci i óbdarzy wiarą, któ ra pózwóli przylgnąc  dó Ciebie, aby ósiągnąc  z y-

cie wieczne. 

O co proszę? O dogłębne doświadczenie prawdy, że Jezus jest chlebem, 

który dla mnie zstąpił z nieba 

Wsłucham się w rózmówę Ż ydó w z Jezusem (ww. 41-42). Żóbaczę ich 

zdziwienie i niedówierzanie. Usłyszę ich szemranie, kiedy Jezus mó wi: „Jam 

jest chleb, któ ry z nieba zstąpił”. Jest dla nich zbyt próstym i dóbrze znanym 

człówiekiem. Nie wierzą Jegó słówóm. 

Us wiadómię sóbie, z e códziennie mógę óglądac  z ywegó Jezusa w próstym 

i zwyczajnym znaku białej hóstii. Mógę z Nim rózmawiac , przyjmówac  Gó. 



W kruchym kawałku chleba jest wszechmócny Bó g. Có mógę pówiedziec  

ó móim przez ywaniu tej tajemnicy? 

Jezus słyszy szemranie Ż ydó w. Nie óskarz a ich za tó. Us wiadamia im, z e 

bez pómócy Ojca nie będą w stanie zbliz yc  się dó Niegó i przyjąc  Gó takim, 

jakim się óbjawia (ww. 43-44). 

Jezus wie ó wszystkim, có dzieje się w móim sercu. Żna móją miłós c  i wia-

rę, ale zna takz e móje szemrania, wątpliwós ci i rutynę w przez ywaniu Eucha-

rystii. Us wiadamia mi, z e kaz degó dnia mógę prósic  Ojca, aby mnie przycią-

gał dó Jezusa. O có najbardziej chciałbym teraz prósic  Ojca? 

Ojciec códziennie chce mó wic  dó mnie ó swóim Synu (ww. 45-46). Mógę 

przychódzic  dó Niegó jak dzieckó i rózmawiac  z Nim ó Jezusie. Pódczas kaz -

dej Mszy s więtej mógę Gó prósic , aby rózmiłówał mnie w Jezusie. Żapytam 

ó móją ósóbistą relację z Bógiem Ojcem. 

Wsłucham się w słówa Jezusa, któ ry kilka razy pówtarza mi, z e w Nim 

mógę ódnalez c  z ycie wieczne (ww. 47-51). Pómys lę, z e słówa te kieruje ósó-

bis cie dó mnie. Pragnie, abym był z Nim na wiecznós c . 

Póstaram się pógłębic  dzisiejszą medytację pódczas adóracji Jezusa. Będę 

chciał Gó nawiedzic  óbecnegó w Najs więtszym Sakramencie, aby prósic  

ó łaskę przebywania z Nim na wieki. Mógę trwac  w próstej módlitwie serca: 

„Jezu, jestes  móim chlebem, któ ry zstąpił z nieba!”. 
Krzysztóf Wóns SDS/Salwatór 

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry 

Czytanie z Pierwszej Księgi Kró lewskiej s wiadczy, z e nawet prórók tak 

wierny Bógu jak Eliasz ódczuwa zmęczenie i pótrzebuje umócnienia. Otrzy-

muje je na dwa spósóby: przez chleb i wódę, któ re wzmacniają jegó siły fi-

zyczne, óraz słówó Bóz e, któ re wyznacza mu nówe pósłannictwó i daje móc 

dó jegó wykónania. Jednó i drugie wsparcie póchódzi ód Bóga, 

a przywracając Eliaszówi siły, Bó g uzdalnia gó dó czterdziestódniówej drógi 

dó s więtej gó ry Hóreb. Tradycja biblijna upatruje w niej gó rę Synaj, tę samą, 

na któ rej Mójz esz ótrzymał Dziesięc  Bóz ych przykazan . Psalm respónsóryjny, 

w któ rym znajduje wyraz radós c  i wdzięcznós c  za niezliczóne dary, wielbi 

Bóga za Jegó dóbróc , z któ rą wysłuchuje On tych, któ rzy szukają u Niegó pó-

mócy. Żmęczóny Eliasz prósił ó s mierc , zas  w ódpówiedzi na swóją prós bę 

ótrzymał zadanie, któ re nadałó jegó z yciu nówy, nieóczekiwany impuls. 

Dóbróc  i miłós c  Bóga óbjawiły się najpełniej w Jezusie Chrystusie. Wiara 

w Niegó mótywuje dó nówegó z ycia, innegó niz  z ycie tych, któ rzy Gó nie zna-

ją bądz  nie uznają. W czytaniu z Listu s w. Pawła dó Efezjan dóminuje wezwa-



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

Na przedramieniu wytatuowano mu numer obozowy 22738. 

Jó zef Stępniak uródził się 3 stycznia 1912 r. w niewielkiej wiósce Ż dz ary, 

niedalekó Nówegó Miasta nad Pilicą. Matka zmarła, gdy był jeszcze dziec-

kiem. Ojciec pó jakims  czasie zawarł nówy związek małz en ski. Jakó mały 

chłópiec Jó zef pilnówał trzódy na pastwisku, a pó z niej - w miarę pódrastania 

- pómagał w góspódarstwie. Te óbówiązki pótrafił pógódzic  z nauką w szkóle 

pódstawówej w Ż dz arach. Pó ukón czeniu szkóły w Ż dz arach kapucyni umóz -

liwili chłópcu naukę w szkóle s redniej w Łómz y, w kólegium s w. Fidelisa. Tó 

tam naródziłó się w Jó zefie pówółanie zakónne.  

nie: „Bądz cie dla siebie nawzajem dóbrzy i miłósierni. Przebaczajcie sóbie, 

tak jak i Bó g wam przebaczył w Chrystusie”. Przebaczenie tó wspaniały ówóc 

póstępówania drógą miłós ci, „bó i Chrystus was umiłówał i samegó siebie 

wydał za nas w ófierze i dani na wón  miłą Bógu”. Ż ycie chrzes cijanina tó stale 

na nówó wybierana dróga ufnegó nas ladówania Chrystusa. Gdy nią idziemy, 

kaz dy z nas ma wpływ na stan duchówy wspó lnóty, któ rą wspó łtwórzymy, 

óraz całegó Kós cióła. Nie ma bówiem wtedy miejsca na górycz, uniesienia, 

gniew, wrzaskliwós c  i zniewaz anie – górszące przejawy złós ci, któ re prówa-

dzą dó wielu grzechó w i pódziałó w. 

Eliasz ótrzymał chleb i wódę, któ re przywró ciły mu siły. Duchówym pó-

karmem chrzes cijanina jest Eucharystia. Jezus, prawdziwy człówiek, któ regó 

Ródzina była dóbrze znana w Nazarecie, czyni z chleba, a takz e z wina mate-

rię nówegó pókarmu, któ rym óbficie karmi tych, któ rzy w Niegó wierzą. Ża-

pówiedz  ustanówienia Eucharystii, przedstawióna słuchaczóm zgrómadzó-

nym w synagódze w Kafarnaum, wzbudziła ws ró d nich szemranie, w któ rym 

wyraz ały się zwątpienie i sprzeciw. Żapówiadany dar był tak wielki, z e prze-

kraczał ich óczekiwania i wyóbraz enia. Jezus nie tłumaczy, jak móz liwe jest 

tó, có zapówiada, lecz pódkres la: „Ja jestem chlebem, któ ry z nieba zstąpił”. 

Eucharystia tó sakrament miłós ci Bóga dó człówieka, tej samej, có w Starym 

Testamencie, lecz wzbógacónej ó wyraz ne ukierunkówanie ku wiecznós ci. 

W nawiązaniu dó daru manny udzielanegó przez Bóga pódczas drógi Izraeli-

tó w dó Żiemi Obiecanej Jezus pówiedział: „Ja jestem chlebem z ywym, któ ry 

zstąpił z nieba. Jes li któs  spóz ywa ten chleb, będzie z ył na wieki”. Eucharystię 

najlepiej rózumieją nie ci, któ rzy ó niej dyskutują i dóciekają, jak jest móz li-

wa, ale ci, któ rzy się nią karmią. Przyjmując ją, mógą wółac  za psalmistą: 

„Skósztujcie i zóbaczcie, jak Pan jest dóbry”. 
ks. próf. Waldemar Chróstówski 



14 sierpnia 1931 r. wstąpił dó kapucynó w. Nadanó mu wtedy imię zakón-

ne Flórian. Rózpóczął nówicjat, w trakcie któ regó wyró z niac  się miał górli-

wós cią i ófiarnós cią. Prófesję czasówą złóz ył 15 sierpnia 1932 r., a s luby wie-

czyste dókładnie trzy lata pó z niej. Następnie wysłany zóstał dó Lublina i tam, 

w klasztórze kapucynó w, ukón czył studia filózóficznó-teólógiczne. 24 czerw-

ca 1938 r. ótrzymał s więcenia kapłan skie. Mszę s w. prymicyjną ódprawił 

w ródzinnych Ż dz arach. Żóstał skierówany na studia biblijne na Katólicki 

Uniwersytete Lubelski. Jednóczes nie prówadził działalnós c  duszpasterską 

w klasztórze kapucynó w w Lublinie. Gdy Niemcy zajęli Lublin, nie ópus cił 

klasztóru, chóc  wielu zaczęłó się ukrywac . Nie miał któ 

grzebac  zmarłych i zabitych, dlategó ó. Flórian czynił tó 

z  wielką ódwagą i ófiarnós cią. 

25 stycznia 1940 r., w ramach aresztówan  lubelskiegó 

duchówien stwa, zóstał zatrzymany, wraz z całą ródziną 

kapucyn ską z Lublina, przez gestapó. Aresztówanych prze-

trzymywanó póczątkówó w katówni lubelskiej - Żamku. Pó 

ókółó pięciu miesiącach, 18 czerwca 1940 r., ó. Flórian zó-

stał - wraz grupą 160 wspó łwięz nió w - przeniesióny dó 

niemieckiegó óbózu kóncentracyjnegó w Sachsenhausen. 

Flóriana w grudniu 1940 r. przewieziónó dalej, dó Dachau.  

Okrutne warunki, zimnó, głó d, wyniszczająca praca sprawi-

ły, z e szybkó pódupadł na zdrówiu. Był męz czyzną silnym 

i rósłym, dlategó w óbózie szczegó lnie dótkliwie ódczuwał 

głó d i wyczerpanie órganizmu. Mimó przez ywanych upó-

kórzen  i przes ladówania nie załamał się i nie stracił wródzónegó óptymizmu. 

W półówie 1942 r. uznanó, z e Flórian nie nadawał się juz  dó pracy. Niem-

cy izólówali takie ósóby w ódrębnej częs ci óbózu, zwanej blókiem 

"inwalidó w". 12 sierpnia 1942 r. znalazł się, jakó niezdólny dó pracy (chóc  

mimó głódówych racji jakós  ódzyskiwał zdrówie), w tzw. transpórcie 

"inwalidó w" i zóstał wywiezióny z Dachau dó austriackiegó Żamku Harthe-

im, gdzie dóprówadzali dó perfekcji prógram eutanazyjny. Tam us miercili gó 

w kómórze gazówej. Jegó ciałó zóstałó spalóne w krematórium i rózrzucóne 

na póbliskich pólach. 

Flórian zóstał beatyfikówany wraz z czterema innymi kapucynami: Anice-

tem Kóplin skim, Henrykiem Krzysztófikiem, Fidelisem Chójnackim i Symfó-

rianem Duckim przez papiez a s w. Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 r. 

w Warszawie, ws ró d 108 pólskich męczennikó w II wójny s wiatówej.  
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Liturgiczne obchody tygodnia:  

poniedziałek – s więtó S w. Teresy Benedykty ód Krzyz a, dziewicy i męczenni-

cy, patrónki Európy. 

wtorek – s więtó s w. Wawrzyn ca, diakóna i męczennika. 

środa – wspómnienie s w. Klary, dziewicy. W tym dniu na wałach jasnógó r-

skich będzie sprawówana Msza s w. na zakón czenie diecezjalnej pieszej piel-

grzymki. 

sobotę – uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i mę-

czennika, Patróna naszej diecezji. 

 W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny. W tym dniu na kaz dej Mszy s w. pós więcimy bukiety kwiató w, 

zió ł i zbó z . Słowo Boz e będzie głosił tegoroczny neoprezbiter ks. Paweł Sta-

warczyk, któ ry w naszej parafii był na praktyce duszpasterskó-

katechetycznej. Pó Mszy s w. będzie udzielał kapłan skiegó błógósławien stwa. 

 Modlitewne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym rózpócznie się we wtó-

rek ó gódz. 19.00 w kós ciele. Żapraszamy dó wspó lnej módlitwy. 

 Modlitwa różańcowa za dzieci, młodzież i rodziny rózpócznie się w s ródę 

ó gódz. 17.00 w kós ciele. 

 Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na pótrzeby naszej parafii; za ty-

dzien  niedzielna składka będzie przeznaczóna na cele charytatywne Kós ció-

ła. Dziękujemy za ófiarę złóz óną dó puszek w póprzednią niedzielę jakó 

wsparcie dla ósó b dótkniętych nawałnicami w Pólsce óraz innych krajach 

Európy. Na kóntó Caritas przekazalis my 2850 zł.  

  Urząd Statystyczny w Katówicach przypómina ó trwającym Naródówym 

Spisie Pówszechnym Ludnós ci i Mieszkan . Prósimy nie ódkładac  spisu na 

pó z niejszy czas, ale spisac  się jak najszybciej. Szczegó ły w gablótach. 

 Informujemy, że od 26 czerwca 2021 obowiązują nowe limity wiernych 

w kościele – 75% wszystkich miejsc; do limitu nie wliczają się osoby za-

szczepione. Przypominamy o obowiązku noszenia w kościele maseczek 

zakrywających usta i nos.  

 Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje i urlopy życzymy bezpiecznegó 

pódró z ówania, dóbregó wypóczynku óraz umócnienia więzi z Bógiem i bli-

skimi. Witamy zarazem w naszej wspó lnócie wszystkich gós ci i zapraszamy 

dó wspó lnej módlitwy  



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 09.08 - ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA    
6.00  za zm. Jó zefa Dóbiję 
18.00 1. za zm. Henryka Wanata w 1 r. s m.;  
    2. (póza par) za zm. Mieczysława Wajdzika; 3. (póza par) za zm. Jerzegó Lubera 
    4. (póza parafią) za zm. Włódzimierza Błaszczaka 
WTOREK - 10.08 - ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA   
6.00  za zm. ks. prałata Krzysztófa Ryszkę 
18.00 1. za zm. Czesławę Bóchenek; 2. (póza parafią) za zm. Ryszarda Klaska 
    3. (póza parafią) za zm. Franciszka Płónkę w 3 r. s m 
    4. (póza parafią) za zm. Bernarda Musióła 
ŚRODA - 11.08 - WSPOMNIENIE ŚW. KLARY, DZIEWICY 
6.00  za zm. Jerzegó Sólaka 
18.00 1. za zm. męz a Tadeusza Wró bla; 2. (póza parafią) za zm. Tómasza Wilczka 
    3. (póza parafią) za zm. Dariusza Kaz mierczaka 
    4. (póza parafią) za zm. Marię Biegun 
CZWARTEK - 12.08      
6.00  za zm. Edwarda Kurza 
18.00 1. Dzięk-błag. w int. Ryszarda z ók. 84 r. ur.; 2. za zm. Juliana Dudę w 3 r. s m.   
    óraz ródzicó w Duda i Jadackich óraz ródzen stwó 
    3. (póza parafią) za zm. Rómana Deca; 4. (póza parafią) za zm. Stanisławę Dec 
    5. (póza parafią) za zm. Brónisławę Kółatę 
PIĄTEK - 13.08       
6.00  za zm. Mieczysława Wajdzika 
18.00 1. za zm. Janinę i Wilhelma Penkaló w; 2. za zm. Wójciecha Niz nika 
    3. (póza parafią) za zm. Stanisławę Kónieczną 
    4. (póza parafią) za zm. Arkadiusza Pustelnika 
    5. (póza parafią) za zm. Piótra Wójciechówskiegó 
SOBOTA - 14.08 - UROCZYSTOŚC ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO    
6.00  za zm. Jadwigę Matuszyk 
18.00 1. za zm. Stanisława Kieczka; 2. za zm. Janinę Niedzielską w 14 r. s m. 
    3. (póza parafią) za zm. Sławómira Legierskiegó 
    4. (póza parafią) za zm. Leókadię Rókówską 
NIEDZIELA - 15.08 - UROCZ. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYII PANNY 
7.30  za zm. Jó zefa i Henryka Bizónió w 
9.00  1. za zm. Fryderyka, Jadwigę, Żdzisława, Reginę Budzyna óraz ródzicó w  
    Teklę i Jana; 2. za zm. Genówefę Kómsta; 3. za zm. Brygidę Dillenz 
10.30 1. Chrzty: Maksymilian Tómasz Rózmus, Mateusz Marcin Błacha,  
    Adam Paweł Kupilas, Brunó Teódór Hóffmann, Aleksander Maciej Sórdyl 
    2. w int. ródziny Agnieszki i Pawła Hóffmann 
12.00 1. za zm. Pawła Michalskiegó i ródzicó w z óbu strón 
    Chrzest: Szymón Luchówiec 
15.00 W int. nówóz en có w Karóliny Łóbózek i Bartósza Dóbiji 
18.00 za zm. Beatę Babicką w 2 r. s m. 
19.30 za zm. Leszka Magę  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Oz 2, 16b. 17b. 21-22; Ps 45; Mt 25, 1-13 

Wtorek: Mdr 3, 1-9; Ps 112; J 12, 24-26 

Środa:  Pwt 34, 1-12; Ps 66; Mt 18, 15-20 

Czwartek: Joz 3, 7-10a. 11. 13-17; Ps 114; Mt 18, 21 - 19, 1 

Piątek: Joz 24, 1-13; Ps 136; Mt 19, 3-12 

Sobota: Mdr 3, 1-9; Ps 116; 1 J 3, 13-18; J 15, 9-17 

Niedziela:  Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Ps 45; 1 Kor 15, 20-26 

        Łk 1, 39-56 

W obiektach kultu religijnego obowiązuje limit 75% wszystkich miejsc  

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  

Różaniec w intencji dzieci, młodzieży i rodzin: środa, godz. 17.00 

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 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i sobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Środa - 10.00 - 12.00 

Czwartek - 17.00 - 19.00  

(I czwartek miesiąca nieczynna) 

Piątek - 10.00 - 12.00 

Sprawy kancelaryjne można także załatwić bezpośrednio po zakończeniu  

Mszy św. w poniedziałek, środę i piątek. 

Sprawy losowe można załatwić w 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

