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XXXII Niedziela Zwykła 

                                                               

 Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: 1 Krl 17,10-16 (Uboga wdowa karmi Eliasza) 

Psalm responsoryjny: Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10 (Chwal duszo moja, Pana Stwórcę swego) 

Drugie czytanie: Hbr 9,24-28 (Jedyna ofiara Chrystusa) 

Ewangelia: Mk 12,38-44 (Wdowi grosz) 

 

 Ojczyznę Wolną Pobłogosław Panie... 

 

W czwartek 11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. W całej Polsce wywieszamy za okno  
flagi, bierzemy udział w uroczystościach patriotycznych i w Mszach Świętych za Ojczyznę. Patrząc  
historycznie, to tak naprawdę niepodległość Polski po 123 latach pod zaborami. Rada Regencyjna ogłosiła  
nie 11, a 7 listopada 1918 roku. Świętowanie 11 listopada wybrano w II Rzeczypospolitej. W tym dniu  
zakończyła się też I wojna światowa, a państwa Ententy i Cesarstwa Niemieckiego podpisały rozejm  
w wagonie stojącym w lesie pod Compiègne we Francji. Tego samego dnia rozpadła się Monarchia  
Austro-Węgierska. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę zwierzchnią brygadierowi  
Józefowi Piłsudskiemu jednak dopiero w dwa lata po historycznych wydarzeniach w pełni uhonorowano  
odzyskanie przez Polskę niepodległości. 14 listopada 1920 roku Józefowi Piłsudskiemu wręczono buławę  
marszałkowską. Przez lata Święto Niepodległości było jedynie świętem wojskowym. Dopiero w 1937 ustanowiono  
11 listopada świętem narodowym. Data 11 listopada skłania nas do przypomnienia losów Ojczyzny  
i do szacunku dla tych, którzy podjęli wyzwanie historii, potrafili wywalczyć, zorganizować i wreszcie  
obronić odrodzone państwo. Dlatego zapraszamy wszystkich naszych parafian do wspólnej modlitwy 
za naszą Umiłowaną Ojczyznę w najbliższy czwartek 11 listopada br. o godz. 10.30.       /ks. Mariusz/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XVI Zwyczajne 

Modlitwa  ks. Piotra Skargi za Ojczyznę 

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną 
Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę 
przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. 

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, 
Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.  

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem 
sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

Parafia 
Rzymskokatolicka 

św. Floriana 
ul. Biskupicka 2 
05-840 Brwinów 

tel. + 48227296144  
florianustv@gmail.com 
http://swflorian.home.pl/ 

Duszpasterze: 
Proboszcz: .  

Ks. Maciej Kurzawa 
Wikariusze:  

ks. Mariusz Białęcki 
ks. Dariusz Drozdek 

ks. Wojciech Koszutski 
Pomoc duszpasterska: 

Ks. Marian Wnuk 

Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek - piątek 

godz. 9.00 - 10.00 
        16.30 – 17.30 

sobota 
9.00 – 10.00 

DYŻURY KSIĘŻY 
Poniedziałek: ks. Mariusz 

Wtorek: ks. Proboszcz 
Środa: ks. Mariusz 

Czwartek: ks. Dariusz 
Piątek: ks. Wojciech 

Msze św. 
Niedziela 

7.00, 9.00, 10.30, 11.45, 
13.00, 18.00 

 Dni powszednie 
7.00, 8.00, 18.00 

Nabożeństwa stałe: 
Nowenna do MB 

Nieustającej Pomocy  
w środy o godz. 18.00 

Koronka do Miłosierdzia 
Bożego w piątki po Mszy 

św. wieczornej 
I piątki miesiąca Adoracja 

Najśw. Sakramentu po 
Mszy Św. wieczornej do 

godz.21:00 

I Sobota miesiąca  
o godz. 8:00 Msza Św. 
wynagradzająca ku czci 

Niepokalanego Serca NMP 
We wtorki całodzienna 
Adoracja Najśw. Sakr. 

Odwiedziny chorych 
na indywidualne 

wezwanie 

Chrzest św. 
w II i IV  niedzielę podczas 

Mszy św. o godz. 13.00 



Zgromadzenie 

Ogólne Synodu Biskupów 

 
 
Dnia 9 października papież Franciszek rozpoczął w Rzymie XVI 
Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat:  
„Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, 
misja”.  
Otwierając synod, Papież pragnie by w jego pracach 
uczestniczyli nie tylko Biskupi. Zaprasza wszystkich 
ochrzczonych do uczestnictwa w procesie słuchania  
i rozeznawania woli Bożej dla Kościoła. W społeczeństwie,  
w Kościele jesteśmy na tej samej drodze, idziemy ramię w 
ramię. Każdy z nas w swoim sercu ma pytania na które szuka 
odpowiedzi i ma nadzieję, że znajdzie odpowiedź. Słuchanie 
siebie nawzajem jest pierwszym ważnym krokiem, aby „podążać 
razem”. Wymaga to jednak od każdego z nas otwartego umysłu 
i serca, bez żadnych uprzedzeń. Jak czytamy w dokumencie 
przygotowawczym, poprzez to zgromadzenie papież Franciszek 
zaprasza cały Kościół do postawienia sobie pytania na temat, 
który jest decydujący dla jego życia i misji: „Właśnie droga 
synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła 
trzeciego tysiąclecia”. „ Przybyliście z tak wielu dróg  
i Kościołów, a każdy z was nosi w sercu pytania  
i nadzieje, i jestem pewien, że Duch Święty poprowadzi 
nas i da nam łaskę, abyśmy razem szli naprzód,  
abyśmy słuchali siebie nawzajem i rozpoczęli 
rozeznawanie naszych czasów, jednocząc się z wysiłkami 
i pragnieniami ludzkości. Przeżyjmy ten Synod w duchu 
modlitwy, którą Jezus zanosił do Ojca za swoich uczniów: 
„Aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21). Do tego 
jesteśmy powołani: do jedności, do komunii, do 
braterstwa, które rodzi się z poczucia, że jesteśmy 
ogarnięci jedyną miłością Boga."                         ” 
Synodalne prace potrwają dwa lata od października 2021 roku 
do października 2023 roku i będą obejmowały trzy fazy: 
FAZA I – lokalna – październik 2021 – kwiecień 2022. 
Odbywać się będzie na poziomie parafii, dekanatu i równolegle 
na poziomie diecezji. Jej celem jest konsultacja całego Ludu 
Bożego do końca roku 2021, zakończona pisemnym 
dokumentem. Następnie zostaną przeprowadzone konsultacje 
na szczeblu dekanalnym. Równolegle będą organizowane 
konsultacje na szczeblu diecezjalnym z udziałem przedstawicieli 
Rady Kapłańskiej i Rady Duszpasterskiej, seminariów 
duchownych, wyższych uczelni, wspólnot i instytucji w diecezji. 
FAZA II – kontynentalna – wrzesień 2022 – marzec 2023. 

FAZA III – powszechna – październik 2023.                              . 
W Archidiecezji Warszawskiej proces synodalny został 
zainaugurowany przez kard. Kazimierza Nycza 17 października 
2021 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela. W uroczystej liturgii 
uczestniczyli liczni księża i przedstawiciele wszystkich parafii 
Archidiecezji Warszawskiej. Metropolita warszawski, kard. Nycz 
wręczył płonącą świecę synodalną powołanym przez siebie tzw. 
osobom kontaktowym synodu: ks. Matteo Campagnaro, Beacie 
Chojnackiej i Piotrowi Szularowi. Świece takie trafią również do 
każdej parafii. Mają one przypominać uczestnikom prac 
synodalnych, że gromadzą się w imię Chrystusa, oraz  
o obecności Ducha Świętego. Kazanie wygłosił bp Piotr Jarecki. 
„Nie chcemy wykluczać nikogo” – powiedział, zapraszając 
wszystkich chętnych do udziału w pracach synodalnych. –  
"Co ten synod oznacza? Dlaczego został przez papieża 
zwołany? Mówi o tym znaczenie słowa synod, czyli 
przemierzanie drogi razem, wspólnie. To podążanie razem 
dotyczy Kościoła, którego od chrztu jesteśmy członkami" – 
mówił biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, 
wskazując, że Synod jest namysłem Kościoła nad sobą samym. 
Wskazał za św. Janem Chryzostomem, że Kościół i Synod są 
synonimami. Wymieniając oczekiwania wiązane z Synodem,  
bp Jarecki wskazał na trzy: powrót do źródeł, 
przeprowadzenie aggiornamento – uwspółcześnienia Kościoła 
oraz ożywienie w sobie chrztu świętego. Podkreślił,  
że konieczne jest nawrócenie całego Kościoła na Kościół 
komunię, uczestnictwo i misję. Kaznodzieja wskazał, że 
postawa „zawsze tak było, nie trzeba niczego zmieniać”, jest 
wielkim zagrożeniem, a papież Franciszek nazywa ją trucizną  
w życiu Kościoła. Przestrzegł przed popadaniem w pułapki 
gnozy i pelagianizmu: „Nie powinniśmy ograniczyć się do 
jakiegoś intelektualizmu, nie można też pokładać nadziei w tylko 
ludzkich wysiłkach, stąd każde spotkanie pracy ma być 
poprzedzone modlitwą”. Wskazał także na rolę lectio divina. 
Podkreślił, że praca synodalna powinna być prowadzona  
w wszystkich parafiach naszego kraju, a w prace synodalne  
i modlitwę powinny włączyć się  środowiska, nie tylko parafialne 
ale również poza parafialne. Biskup wymienił również 
środowiska naukowe katolickie i świeckie, osoby po apostazji, 
osoby biedne i wykluczone, ludzi przeżywających kryzys wiary, 
młodzież stroniącą od Kościoła. „Zaproszeni są wszyscy. 
Chodzi o wytworzenie atmosfery braterstwa, wzajemnego 
zaufania, woli ubogacania się zdaniem usłyszanym od brata czy 
siostry, choćby było diametralnie różne od moich przekonań” – 
mówił, wzywając do modlitwy do Ducha Świętego, żeby 
uczestnicy prac synodu umieli budować jedność  
w różnorodności. "Podczas prac synodalnych módlmy się, aby 
cały proces synodalny rozpalił płomień wiary i zaangażowania  
w misję Kościoła. By zapłonął on w sercach jak największej 
liczby naszych sióstr i braci. Bo nawet jedna płonąca świeca 
może zapalić tysiące i miliony zgaszonych. A tysiące i miliony 
zgaszonych świec nie są w stanie zapalić nawet jednej.  
To wielki symbol potrzeby naszego nawrócenia na komunijność, 
uczestnictwo i misyjność w Kościele Chrystusowym"  
– zakończył bp Jarecki. Konsultacje synodalne będą trwały we 
wszystkich parafiach naszej diecezji. Proboszczowie oraz 
koordynatorzy parafialni będą spotykać się z grupami 
parafialnymi by rozmawiać o tym, co Duch Święty mówi do 
Kościoła w kontekście pytań postawionych przez Ojca 
Świętego. Konsultacje zostaną przeprowadzone również we 
wspólnotach działających na terenie diecezji. W konsultacjach 
wezmą jednak udział nie tylko grupy parafialne. Każdy, bez 
wyjątku, jest zaproszony do tego by przyjść i podzielić się swoim 
doświadczeniem życia i uczestnictwa w misji Kościoła. Z naszej 
parafii na parafialnych delegatów ds. synodu na poziomie 
diecezji, zostali powołani przez ks. Proboszcza: Gabriela 
Rutkowska, Marcin Wojciechowski oraz Tomasz Paczyński. Oni 



też z woli ks. Proboszcza będą kierować parafialną grupą  
ds. Synodu. Może jesteś ochrzczony, ale nie uczestniczysz  
w życiu sakramentalnym? Może jesteś w Kościele, ale trwasz  
w nim z tradycji rodzinnych? Albo, sprawy wiary wydają ci się 
odległe od Twojego życia? Może, Kościół jest Twoim domem na 
którym zależy Ci, aby był miejscem spotkania z bliskim i żywym 
Jezusem Chrystusem, obecnym w Twojej codzienności. 
Zachęcamy, każdego aby podjął pracę we wspólnocie 
parafialnej którą razem tworzymy, w swoich środowiskach. 
Każdy głos jest ważny i każdy jest wart usłyszenia. Zapraszamy 
każdego z Was na pierwsze otwarte spotkanie synodalne 
(poziom parafialny)które  odbędzie się 19 listopada o godzinie 
19.00 na plebani. Tematem spotkania będzie: Słuchanie.  
W jaki sposób wysłuchiwanie są świeccy, zwłaszcza młodzi 
i kobiety? Głos mniejszości? 
/Gabriela Rutkowska, Marcin Wojciechowski, Tomasz 
Paczyński, parafialni delegaci ds. Synodu/ 
 

Turniej Ministrancki 

 

 

W sobotę 30 października nasi ministranci wzięli udział  
w Turnieju Piłki Nożnej dla Ministrantów w Książenicach, który 
był eliminacjami do tegorocznej parafiady. W kategorii klasy 6-8 
naszą parafię reprezentowali: Dominik, Mateusz, Ignacy, Antek, 
Czarek i Adam. Do turnieju zgłosiło się 9 drużyn z różnych 
wspólnot ministranckich. Mecze były bardzo zacięte  
i wyrównane. W przerwie między rozgrywkami wystąpił Dawid 
Krzyżowski – mistrz polski w freestyle, czyli sztuczkach 
piłkarskich. Po 5 pięciu godzinach zmagań nasza drużyna 
wywalczyła 4 miejsce, a zabrakło jej bardzo niewiele, aby 
stanąć na podium.                                          /Cezary Kowalski/ 

 

Parafialny Korowód Wszystkich Świętych 

W ubiegłą niedzielę 31 października w Wigilię Uroczystości 
Wszystkich Świętych Domowy Kościół zorganizował Korowód 
Wszystkich Świętych. Ze względu na pandemie, nie mógł odbyć 
się tradycyjny Bal Wszystkich Świętych, dlatego w tym roku 
wybrano taką formę uczczenia naszych świętych patronów. 
Korowód poprzedziło przedstawienie „Wieża do nieba”  
w wykonaniu aktorów Teatru Eden z Wieliczki. Następnie odbył 
się Korowód Wszystkich Świętych wokół kościoła w strojach 
świętych patronów. Dziękujemy Domowemu Kościołowi za 
piękną inicjatywę, która od wielu lat organizują w naszej 
wspólnocie parafialnej.                                            /ks. Mariusz/ 

 

 

 
Refleksja na XXXII Niedzielę zwykłą     

.Zarówno bogaci, jak i wdowa, spełniają swój 
obowiązek religijny, składając ofiarę na 
utrzymanie świątyni. Złote i srebrne monety 
tych pierwszych wystarczą na utrzymanie 

świątyni przez dłuższy czas. Uboga wdowa wrzuca "prawie nic".  
A jednak to jej gest, a nie innych, pochwala Jezus. Tamci wrzucali 
do skarbca tyle, ile wymagało prawo. Być może w ten sposób byli 
przykładem dla pobożnych, a dla zaniedbujących obowiązki 
religijne stanowili wyrzut sumienia. Ona wrzuciła jeden grosz.  
Tak mało, że można by go nawet nie dostrzec w skarbonie.  
To wydarzenie uczy nas przede wszystkim, że Bóg nie lekceważy 
darów, które składa Mu człowiek. Choć niczego Mu one nie dodają 
i niczego w Nim nie zmieniają. Poprzez nasze modlitwy, 
wyrzeczenia i ofiary, Bóg nie staje się ani bogatszy, ani mocniejszy, 
ani szczęśliwszy. Niemniej jednak pozwala nam coś Sobie 
ofiarować. I jest to znak Jego miłości: kochać to przecież oznacza 
również przyjmować dar od osoby kochanej. Miłość każe 
ofiarowywać, ale miłość także uczy brać. Bóg patrzy na serce 
ofiarodawcy. Strzeżmy się zatem, abyśmy tego, co ofiarujemy 
Bogu, nie postrzegali w kategoriach "obowiązku religijnego". 
Brońmy się przed bezdusznością, która Go obraża. Brońmy się 
przed pobożnością bez miłości do Boga, bo ona Go zasmuca.                                                              
                                                                                 /ks. Proboszcz/ 
 



         Ogłoszenia      
      duszpasterskie.... 

... 

1.  W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominać 
będziemy: 
- we wtorek 9 listopada Święto Poświęcenia Bazyliki 
Laterańskiej 
- w środę 10 listopada Wspomnienie św. Leona Wielkiego 
- w czwartek 11 listopada: Wspomnienie św. Marcina z Tours 
- w piątek 12 listopada Wspomnienie św. Jozafata 
- w sobotę 13 listopada Wspomnienie św. Benedykta, Jana, 
Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pierwszy Polskich Męczenników 
2.  W Czwartek 11 listopada obchodzić będziemy 103 r. 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Msze Święte w 
naszym kościele o godz. 7.00, 8.00, 10.30 (za Ojczyznę) i 18.00  
3.  Za zmarłych polecanych w wypominkach modlimy się przez 
cały listopad, oraz przez cały rok pierwszego dnia miesiąca 
sprawowana jest Eucharystia o godz. 7.00.                                          
.4. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się włączyć w prace 
parafialnej grupy synodalnej na pierwsze spotkanie, które 
odbędzie się 19 listopada o godz. 19.00 na plebani. Tematem 
pierwszego spotkania będzie: Słuchanie. W jaki sposób 
wysłuchiwanie są świeccy, zwłaszcza młodzi i kobiety? Głos 
mniejszości? Więcej informacji na temat rozpoczętego  
9 października przez Papieża Franciszka XVI Zgromadzenia 
Ogólnego Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi 
synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja” w dzisiejszym 
numerze naszego tygodnika parafialnego.                       .  
5. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W zakrystii są do 
nabycia: "Gość Niedzielny" i Niedziela. Na stoliku za ławkami 
jest wyłożony nowy numer "Florianusa". 
-------------------------------------------------------------------------------------

W ostatnim tygodniu  z naszej wspólnoty 

parafialnej odeszli: 

+ Andrzej Brodniewicz 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Z  KALENDARZA LITURGICZNEGO 
10 LISTOPADA 

Święty i Wielki Papież 

 
 

św. Leon Wielki pochodził z prowincji Toskania w Italii, z okolic 

dzisiejszego włoskiego miasta Viterbo. Urodził się pod koniec IV 

wieku. Zdobył doskonałe wykształcenie w rzymskiej retoryce, jak 

również dał się poznać jako wybitny dyplomata i teolog (W. 

Zalewski). Św. Leon postanowił swoje życie poświęcić na służbę 

Bogu i Jego Kościołowi, dlatego przyjął święcenia diakonatu. Papież 

św. Celestyn l (422-432) podniósł św. Leona do godności 

archidiakona rzymskiego i wyznaczał go do spełniania ważnych misji 

kościelnych. Tak więc nasz Patron został wysłany do św. Augustyna, 

biskupa Hippony w północnej Afryce, do niego pisał list św. Cyryl 

Aleksandryjski z prośbą o wstawienie się u papieża w pewnej 

sprawie. Już jako diakon św. Leon dbał o czystość wyznawanej 

przez chrześcijan wiary. Prosił więc Jana Kasjana, aby napisał 

specjalną rozprawę (O wcieleniu Pana) przeciwko Nestoriuszowi  

i jego błędnej nauce. Św. Leon był dobrze znany duchownym 

rzymskim, jak i ludowi Wiecznego Miasta, cieszył się tam wielką 

powagą i powszechną sympatią. Nic więc dziwnego, że po śmierci  

św. Sykstusa III (+440) wybrano na stolicę Piotrową św. Leona  

(29 IV 440), wówczas nieobecnego w Rzymie z powodu pełnienia  

z polecenia papieża poselstwa w Galii. Nowo wybrany papież przybył 

z Galii do Rzymu, gdzie przyjął najpierw święcenia kapłańskie, 

następnie zaś biskupie. Św. Leon rozpoczął swój pontyfikat  

w niełatwych czasach najazdów barbarzyńców na Italię, a także  

w okresie zagrożeń wiary przez głoszone wówczas błędne nauki  

i poglądy. Papież zwalczał naukę manichejczyków (sekta religijna 

głosząca równorzędne istnienie i działanie w świecie potęgi dobra  

i zła, wędrówkę dusz, brak wolności woli, odgórne zdecydowanie  

o losie człowieka), pelagian (nazwa herezji - od mnicha angielskiego 

Pelagiusza, według którego o własnych siłach i bez Bożej łaski 

można dojść do doskonałości moralnej i osiągnąć zbawienie, bowiem 

człowiek przychodzi na świat bez skażenia grzechem 

pierworodnym), nestorian (patriarcha Konstantynopola Nestoriusz 

uważał, że w Chrystusie są dwie natury: Boska  

i ludzka, a także dwie osoby, odmawiał więc Maryi bycia Matką 

Boga, a tylko człowieka), monofizytów (przełożony klasztoru  

w Konstantynopolu Eutyches głosił, że w Chrystusie jest tylko jedna 

natura Boska). Papież wykładał autentyczną naukę Kościoła  

w swoich listach, których pozostało 173. W swoim sławnym liście do 

patriarchy Konstantynopola Flawiana wystąpił przeciwko błędom 

Nestoriusza, „genialnie” (H. Fros) tłumacząc zagadnienie dwóch 

natur w Chrystusie. Z inicjatywy papieża zwołano sobór powszechny 

do Chalcedonu (451), któremu przewodniczyli legaci papiescy, gdzie 

też odczytano specjalny list św. Leona do ojców soborowych, 

entuzjastycznie przyjęty, na podstawie którego ułożono wyznanie 

wiary, zwane chalcedońskim. Papież ustanowił też swojego 

nuncjusza w Konstantynopolu, aby mieć stały kontakt z tamtejszym 

Kościołem, jak i cesarzem. Po św. Leonie pozostało 96 kazań, które 

głosił w Rzymie, np. z okazji rocznicy swojej koronacji, na Boże 

Narodzenie, Wielkanoc, Wniebowstąpienie Pańskie, w okresie 

Adwentu, Wielkiego Postu, w inne uroczystości. Z kazań tych można 

poznać, jak wyglądała ówczesna liturgia w Rzymie. Kaznodzieja 

mocno podkreślał prawdę o wcieleniu Syna Bożego, akcentował 

prymat biskupa rzymskiego, wierząc, że każdy kolejny papież jest 

następcą św. Piotra Apostoła. Św. Leon zakończył swoje życie pełne 

trudów i zasług 10 XI 461 r. Jako pierwszy z papieży został 

pochowany w bazylice św. Piotra na Watykanie Nadano mu 

przydomek Wielki, a papież Benedykt XIV ogłosił w roku 1754  

św. Leona Wielkiego Doktorem Kościoła. Św. Leon Wielki jest 

patronem muzyków i śpiewaków. W ikonografii przedstawia się św. 

Leona w stroju papieskim z krzyżem, tiarą i księgą Ewangelii. 

Czasami na jego obrazach umieszcza się smoka dla przypomnienia 

spotkania papieża z wodzem Hunów Attylą. Liturgiczny obchód ku 

czci św. Leona Wielkiego przypada na dzień 10 listopada i ma rangę 

wspomnienia obowiązkowego.                     /ks. Stanisław Hołodok/ 
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Tweet od Papieża 

Miłość jest najwyższą zasadą w podążaniu 
drogą Chrystusa, uświadamia nam naszą 
kruchość, czyni miłosiernymi i solidarnymi  
z innymi w ich trudnościach i słabościach. 


