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Skoñczy³ siê 69. Tydzieñ
Mi³osierdzia, obchodzony
pod has³em Wiara ¿ywa
uczynkami.
W ¿yciu Kocio³a, oprócz
liturgii i g³oszenia S³owa, w³anie pos³uga mi³oci stanowi jedn¹ z najwa¿niejszych
jego cech. I nawet gdyby
wspaniale dzia³a³y ró¿ne organizacje i fundacje charytatywne, nikt nie mo¿e wyrêczyæ Kocio³a w pos³udze
mi³oci. Mi³oæ  caritas 
zawsze bêdzie konieczna,
równie¿ w najbardziej sprawiedliwej spo³ecznoci 
dodaj¹. Biskupi zwracaj¹ te¿
uwagê, ¿e z dowiadczenia
Bo¿ej mi³oci rodzi siê pragnienie, by samemu  na miarê swoich mo¿liwoci  okazywaæ mi³osierdzie blinim.
Rozpoczynaj¹ca tydzieñ Niedziela Mi³osierdzia zwyczajowo jest równie¿ wiêtem
kocielnej organizacji charytatywnej Caritas.
Jej misja polega na autentycznej trosce o godnoæ ka¿dego cz³owieka od poczêcia do naturalnej mierci. To ogrom dzia³añ, wielki rozmach i szeroka fala najró¿niejszej pomocy,
udzielanej codziennie na wszystkich kontynentach, systematycznie i czêsto bez ¿adnego rozg³osu. W ocenie biskupów, codzienna, systematyczna i w cichoci pe³niona pos³uga pracowników i wolontariuszy sprawia,
¿e Caritas cieszy siê ogromnym autorytetem
na ca³ym wiecie. Ogrom czynionego dobra
zdumiewa i pokazuje troskê chrzecijan o
wszystkich potrzebuj¹cych.
Episkopat zachêca te¿, aby w ka¿dej parafii
powstawa³y oddzia³y Caritas. Mog¹ siê one
przyczyniæ do kszta³towania postawy mi³osierdzia i wychowywania w duchu autentycznej mi³oci bliniego.

ODPUST
PARAFIALNY

Wszechmog¹cy, mi³osierny Bo¿e,
litoæ Twoja jest niewyczerpana.
I choæ nêdza jej duszy
jest ogromna tak jak morze
Oka¿ mi mi³osierdzie Bo¿e!
Wiekuista Trójco, dobry Bo¿e,
litoæ Twoja jest niepoliczona.
A wiêc ufam tak niezbicie
Mi³osierdzia Twego morze.
Oka¿ mi mi³osierdzie Bo¿e!

Wszechmoc mi³osierdzia Twego, Panie
rozs³awiona jest po wiecie ca³ym.
Niech wieczna czeæ i chwa³a Twoja
nigdy nie ustanie.
Oka¿ mi mi³osierdzie, Panie!
Oka¿ mi, Bo¿e, mi³osierdzie swoje,
wed³ug litoci Serca Jezusowego.
Us³ysz b³agania i proby moje,
oka¿ mi mi³osierdzie Swoje!

na podst. Listu pasterskiego KEP
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Najpiêkniejszy
kwiat
wród
Indian

Katarzyna Tekakwitha, nazywana równie¿ Lili¹ Mohawków urodzi³a siê
w 1656 r. w Osserneon (obecnie stan Nowy
Jork ). Jej matka by³a chrzecijank¹ z plemienia Algonkinów, natomiast ojciec niechrzecijañskim Mohawkiem. Kiedy mia³a cztery lata, zosta³a osierocona w czasie
epidemii czarnej ospy. Zmarli jej rodzice
i brat. Ona prze¿y³a z bliznami na twarzy
i uszkodzonym wzrokiem. Adoptowa³ j¹
wuj. Na pami¹tkê po matce pozosta³ jej
ró¿aniec.
Pewnego dnia do jej wioski dotarli
misjonarze, ojcowie Bruyas, Fremin i Pierron, jezuici. Zaczêli nauczaæ o Ewangelii.
Wtedy Katarzyna przypomnia³a sobie o
Bogu, którego pamiêta³a ze s³ów swojej
matki. Przyjê³a wiarê z wielkim entuzjazmem. Dnia 18 IV 1676 r., w Niedzielê Wielkanocn¹, francuski jezuita o. Jacques de
Lambervill ochrzci³ j¹, nadaj¹c jej imiê Katarzyna (w wersji indiañskiej Kateri), na
czeæ w. Katarzyny ze Sieny.
Indiañska dziewczyna sta³a siê nieustraszon¹ chrzecijank¹, chocia¿ by³a obiektem narastaj¹cej pogardy i kpin niechrzecijañskiej ludnoci ze swojej wioski. Szydzono z jej nawrócenia i niechêci do zawarcia ma³¿eñstwa, bowiem jako trzynastolatka - zgodnie ze zwyczajem plemienia - przedstawiona pewnemu ch³opcu
jako jego przysz³a ¿ona odmówi³a mu, mówi¹c, ¿e chce swoje ¿ycie powiêciæ Bogu.
Z powodu odmowy pracy w niedzielê nie
dawano jej przez ca³y dzieñ nic do jedzenia. Oskar¿ono j¹ tak¿e o sprawowanie
czarów i swobodê seksualn¹... Ale to nie
os³abi³o jej wiary.
Pewnego dnia m³ody wojownik postanowi³ przestraszyæ Katarzynê i nak³oniæ
j¹ do porzucenia wiary. Ozdobiony barwami wojennymi, podniós³ maczugê i zamachn¹³ siê, tak jakby chcia³ j¹ zabiæ. Choæ
dziewczyna myla³a, ¿e wkrótce umrze, zamknê³a oczy i nie poruszy³a siê z miejsca,
a wojownik opuci³ maczugê i odszed³. Po
pewnym czasie jednak Katarzyna musia³a

uciekaæ pod os³on¹ nocy ze swojej rodzinnej wioski. W trudnych warunkach, w towarzystwie swego szwagra oraz kilku innych Indian z plemienia Huronów, którzy
przybyli po ni¹, pokona³a prawie 200 mil
(ponad 360 km), podró¿uj¹c przewa¿nie
szlakami wodnymi, bo lasy by³y zbyt niedostêpne, ¿eby siê przez nie przedzieraæ. Po
oko³o dwóch tygodniach dotar³a do wioski
Sault St. Louis (okolice dzisiejszego Montrealu) i zamieszka³a w chacie Anastazji Tegonhatsihonga, chrzecijanki pochodzenia indiañskiego.
Tam w Bo¿e Narodzenie 1677 r.
przyjê³a I Komuniê wiêt¹, a w 1679 r., w
wiêto Zwiastowania Pañskiego, z³o¿y³a
lub czystoci, zrywaj¹c z dotychczasow¹
tradycj¹ jej plemienia. Ofiarowa³a siê równie¿ Matce Najwiêtszej jako Jej córka. Zas³ynê³a z pobo¿noci i prostoty. Odmawia³a bardzo chêtnie modlitwê ró¿añcow¹ (ró¿aniec nosi³a na szyi), praktykowa³a liczne
umartwienia, z biczowaniem w³¹cznie.
Katarzyna swoje dalsze ¿ycie powiêci³a
nauczaniu dzieci modlitwy i opiece nad
starszymi i chorymi. Robi³a ma³e krzy¿yki,
wiesza³a je na drzewach lub rozdawa³a Indianom. Zbudowa³a te¿ ma³¹ kapliczkê. Odznacza³a siê szczególnym nabo¿eñstwem
do Najwiêtszego Sakramentu i Krzy¿a
Pana Jezusa. Wraz z innymi chrzecijankami z wioski za³o¿y³a stowarzyszenie pobo¿nych niewiast. Z opowiadañ misjonarzy s³ysza³a o zakonach i bardzo pragnê³a
¿yæ takim duchem. W koñcu popad³a w
chorobê, która mia³a bardzo bolesny przebieg. Ci¹g³e bóle brzucha i wysoka gor¹czka wycieñczy³y j¹. Dwa miesi¹ce przed
mierci¹ nie mog³a w ogóle siê poruszaæ,
a ka¿dy najmniejszy nawet ruch sprawia³
jej ogromn¹ trudnoæ i ból.
Zmar³a w Wielkim Tygodniu 17 IV
1680 r. zaopatrzona sakramentami, na rêkach jej najbli¿szej przyjació³ki Marii-Teresy Tegaiaguenta i w otoczeniu wiernych,
których zapewni³a, ¿e jak bêdzie w raju, bêdzie siê za nich modliæ. Jej ostatnie s³owa
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przed mierci¹ to: Jezu, Maryjo, kocham
Was. Ci, którzy byli przy jej mierci mówili,
¿e krótko po tym, jak odesz³a do Pana, znaki
przebytej w dzieciñstwie ospy zupe³nie znik³y, a sama twarz sta³a siê promienna.
Do grobu Katarzyny chêtnie pielgrzymowali chrzecijañscy Indianie i francuscy kolonici, a wiele cudów i uzdrowieñ zaraz
po jej mierci przypisano w³anie jej wstawiennictwu.
Kateri Tekakwitha jest najpiêkniejszym kwiatkiem, który zakwit³ wród Indian
- mo¿emy przeczytaæ na marmurowym sarkofagu, w którym spoczywaj¹ jej doczesne
szcz¹tki w kociele pw. Franciszka Xaverego w Kahnawake w pobli¿u Montrealu,
w Kanadzie. By³a pierwsz¹ Indiank¹ chrzecijank¹ z Ameryki Pó³nocnej, wobec
której rozpoczêto proces beatyfikacyjny; by³o
to za pontyfikatu papie¿a Leona XIII w 1884
r. Dnia 3 I 1943 r. Pius XII og³osi³, ¿e córkê
wodza Mohawków mo¿na nazywaæ s³ug¹
Bo¿¹. Beatyfikowa³ j¹ 22 VI 1980 r. Jan Pawe³
II, a Benedykt XVI dnia 21 X 2012 r. w Rzymie
dokona³ jej kanonizacji. Jej wspomnienie
liturgiczne obchodzone jest w Kociele katolickim 17 kwietnia, a w USA 14 lipca.
wiêta Indianka jest przedstawiana z lili¹ w rêku (symbol czystoci), z krzy¿em (wyraz mi³oci do Chrystusa) i ¿ó³wiem (znak jej klanu). Jest czczona w Kociele katolickim jako opiekunka ekologii,
przyrody i rodowiska naturalnego. Jest
tak¿e patronk¹ wygnañców, sierot oraz ludzi wymiewanych z powodu ich pobo¿noci.
o. Marek Mularczyk OMI,
za: "Pos³aniec SJ" kwiecieñ 2013
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Co jeszcze mogê
zrobiæ dla Kocio³a,
co jeszcze mogê
zrobiæ dla Polski?
Opowieæ o ks. pra³acie
Zdzis³awie
Jastrzêbcu  Peszkowskim
Moje ¿ycie  to jedno wielkie zdumienie
nad wielkoci¹ mi³osierdzia Boga.
Zarówno tytu³ jak i motto tej opowieci zosta³y zaczerpniête z wypowiedzi
jej bohatera  ks. pra³ata Zdzis³awa Jastrzêbiec  Peszkowskiego. S³owa te s¹
nad wyraz wymowne i wiernie oddaj¹ Jego
idea³y. Nale¿y do grona tych wielkich, szlachetnych Polaków, dla których Bóg 
Honor  Ojczyzna  to nie tylko piêkne wezwanie z narodowych sztandarów, ale sens
¿ycia urzeczywistniany dzieñ po dniu, niezale¿nie od dramatycznych okolicznoci.
Kim by³ ks. Peszkowski? Najpierw
synem zamo¿nej szlacheckiej rodziny, pieczêtuj¹cej siê herbem Jastrzêbiec. Jego
rodzice - Maria z d. Kudelska i Zygmunt
Peszkowski mieszkali w Sanoku i tam prowadzili ciesz¹c¹ siê powodzeniem cukierniê. W Sanoku 13 sierpnia 1918 r. przyszed³ na wiat jako drugie dziecko ch³opiec, któremu na chrzcie dano imiona Zdzis³aw Aleksander. Swoj¹ drog¹ Sanok, a
szerzej  Ziemia Sanocka  to szczêliwy
zak¹tek Polski. Tam (w Samym Sanoku)
urodzi³ siê w. Zygmunt Gorazdowski. Ziemia Sanocka wyda³a m.in. w. Andrzeja
Bobolê, wielkiego polskiego uczonego i
poetê czasów Odrodzenia, abpa Grzegorza z Sanoka i kisêcia polskich poetów
abpa Ignacego Krasickiego.
Wróæmy jednak do losów Zdzis³awa
Peszkowskiego. Wychowywany w religijnej i patriotycznej rodzinie, pobieraj¹cy
nauki w tak s³awnych szko³ach jak Chyrów
bardzo szybko odkrywa³ to, co sta³o siê
mi³oci¹ jego ¿ycia. Jako 10-letni ch³opiec
pod Krzy¿em powstañczym z³o¿y³ przyrzeczenie harcerskie. Konsekwentnie zdobywa³ stopnie i sprawnoci harcerskie. Harcerska idea s³u¿by Bogu i Ojczynie stanowi³a dla niego drogowskaz ca³ego ¿ycia.
Harcerstwu powiêci³ te¿ swój talent wychowawczy i ca³¹ energiê. Prowadzi³ dru¿yny zuchowe, organizowa³ dru¿yny harcerskie wszêdzie, gdzie rzuci³y go burzliwe
losy: najpierw w wolnej Ojczynie, wród
dzieci polskich na Bliskim Wschodzie po
wyjciu z Armi¹ Andersa z nieludzkiej ziemi, na emigracji, a tak¿e w kraju, gdy ju¿
móg³ do Polski powróciæ. Do koñca ¿ycia
nosi³ Krzy¿ Harcerski.
Harcerskie wychowanie niew¹tpliwie wp³ynê³o na decyzjê podjêcia nauki w

uczelni wojskowej. Ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych Kawalerii w Grudzi¹dzu jako
podporucznik. Nied³ugo wojskowe umiejêtnoci i si³ê charakteru 21-letniego podporucznika próbie podda³a okrutna wojna.
Jako dowódca oddzia³u broni³ wschodnich
granic Rzeczypospolitej przed sowieck¹
nawa³¹. Nied³ugo mog³a trwaæ ta obrona
 29 wrzenia dosta³ siê do sowieckiej niewoli. Pocz¹tkowo przetrzymywany by³ w siedzibie Puzynów i Ogiñskich. Tam spotka³
s³awnego polskiego malarza Wlastimila
Hofmana, wielkiego patriotê. Jemu powierzy³ jako depozyt pieni¹dze przenaczone dla
¿o³nierzy, aby nie sta³y siê ³upem okupantów.
W dniu 1 listopada 1939 roku rozpocz¹³ siê dla Zdzis³awa Peszkowskiego
kozielski rozdzia³ ¿ycia. Trwa³ pó³ roku. Pó³
roku niepewnoci. Z Kozielska bowiem co
jaki czas wywo¿ono transport jeñców w
nieznanym kierunku i s³uch po nich gin¹³.
Ale ani niepewnoæ losu, ani potworne
warunki ¿ycia nie zgasi³y energii i woli ¿ycia
m³odego cz³owieka. Jak sam wspomina,
poczu³ pasjê uczenia siê. Za³o¿y³ wiêc z
piêcioma kolegami ko³choz naukowy.
¯eby móc korzystaæ z wyk³adów najwiêkszych s³aw naukowych, a nie brakowa³o
ich wród kozielskich jeñców, za³o¿yciele
ko³chozu zg³osili siê do najciê¿szych prac
porz¹dkowych, wykonywanych noc¹. W ten
sposób mieli czas na naukê w ci¹gu dnia.
W Kozielsku  m³ody przecie¿ Peszkowski  dostrzeg³ dramat innych m³odych
jeñców, wykorzenionych ze swej ziemi, zagubionych i przybitych tragicznym losem.
Chcia³ im pomagaæ. Wtedy w³anie po raz
pierwszy zrodzi³a siê myl o kap³añstwie.
Uprzedzaj¹c dalsze losy, dopowiedzmy, ¿e
ostateczna decyzja zapad³a w Lourdes 11
lutego 1949 r. Wróæmy do roku 1940: jeniec Peszkowski na spotkanie swego losu
wyruszy³ z Kozielska z ostatnim transportem 12 maja. Ten transport nie trafi³ ju¿ do
Katynia, podobnie jak jeñcy z Ostaszkowa
i Starobielska (³¹cznie 448 osób). Po zajêciu Francji przez Niemców sowieci wstrzymali egzekucje jeñców. Bóg dla naszego
bohatera mia³ inny plan.

Dalsze losy naszego bohatera zwi¹za³y go z armi¹ Andersa. Zosta³ dowódc¹
I Pu³ku U³anów Krechowieckich. Bojowy
szlak prowadzi³ przez Irak, Iran, Indie Egipt,
Syriê, Liban i W³ochy. Na tym szlaku zdziwienie mog¹ budziæ Indie. Otó¿ Druh Ry
otrzyma³ zadanie kszta³cenia i wychowywania polskiej m³odzie¿y. To zadanie zaprowadzi³o go do orodka Valivade w Indiach,
gdzie m³odzi Polacy znaleli schronienie i
mo¿liwoæ edukacji.
Po wojnie Z. Peszkowski podj¹³
studia, najpierw w Oxfordzie, a po powziêciu decyzji o powiêceniu siê s³u¿bie kap³añskiej, w Seminarium Duchownym w
Orchard Lake. Studiowa³ równie¿ na Uniwersytecie Wisconsin w Detroit. Tam uzyska³ tytu³ doktora filozofii. wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 5 czerwca 1954 r. Odt¹d
powiêci³ siê s³u¿bie Kocio³owi, by³ m.in.
profesorem w Seminarium w.w. Cyryla i
Metodego. Od 1966 r. (millenium Chrztu
Polski) prezesowa³ Polish American Historical Association. Lepiej ni¿ ktokolwiek
rozumia³ wartoæ pamiêci historycznej dla
wychowania Polaków na obczynie w duchu patriotyzmu i poczuciu to¿samoci narodowej.
Jednak dzie³em jego ¿ycia by³o przywrócenie wiatu prawdy o Katyniu, walka z
k³amswem katyñskim, którego strzeg³y nie
tylko namiestnicze w³adze w PRL, sowieccy okupanci, ale tak¿e pañstwa tzw. wolnego wiata. W tej walce chodzi³o tak¿e, by
zamordowanym przywróciæ ludzk¹ czeæ
przez nale¿yty pochówek. To pragnienie po
raz pierwszy uda³o siê zrealizowaæ 30 padziernika 1988 r. Tego dnia ks. Zdzis³aw
odprawi³ pod krzy¿em katyñskim Mszê w.
Przyrzek³, ¿e nie spocznie, dopóki w tym
miejscu nie stanie cmentarz wojskowy i
Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia i Matki
Bo¿ej Pojednania. Jego wielk¹ ide¹ by³o
bowiem dojcie przez prawdê do autentycznego pojednania narodów. Bóg sprawi³, ¿e dane by³o kustoszowi katyñskiej
pamiêci uczestniczyæ w ekshumacji poleg³ych. Bra³ do r¹k ka¿d¹ przestrzelon¹
czaszkê i b³ogos³awi³ Ró¿añcem powiêconym przez Jana Paw³a II.
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Realizuj¹c dzie³o swego ¿ycia, ks. Peszkowski cile wspó³pracowa³ z Prymasem Tysi¹clecia i Janem Paw³em II. Tytu³owe pytanie skierowa³ w licie do kard. Wyszyñskiego w 1957 r., gdy Prymas
powróci³ z internowania. Odpowiedzi Prymas udzieli³ w kazaniu do delegacji polonijnej. Ks.
Peszkowski wróci³ do Polski.
Tu przygotowywa³ program Nowenny dla Ameryki. On te¿
wyda³ w 11 tys. egzemplarzy Akt
oddania i przez Toronto, Rzym
dostarczy³ na Jasn¹ Górê.
Ks. Pra³at Peszkowski za³o¿y³ Fundacjê Golgota Wschodu. By³ kapelanem Rodzin Katyñskich. Wiele publikowa³, upowszechniaj¹c prawdê o katyñskim ludobójstwie.
Ale pisa³ nie tylko o Katyniu. Jest autorem pierwszej biografii Prymasa Tysi¹clecia. Opracowywa³ te¿ zbiory myli kard. Wyszyñskiego. Znamy je pod tytu³ami: Kromka chleba,
Bochen chleba i inne. Swe ksi¹¿ki powiêca³ tak¿e Janowi Paw³owi II. Wyda³ ich 12.
Oczywicie ks. Peszkowski zawsze by³ wierny harcerskim obowi¹zkom. By³ honorowym Patronem Hufca ZHP Ziemi Sanockiej. Po 1989 r. ks. Peszkowski z trosk¹
obserwowa³ to, co sam nazywa³ karleniem Polaków. To okrelenie sama us³ysza³am
z Jego ust podczas wielu rozmów o naszej Ojczynie o jej przysz³oci. Mimo krytycznej
oceny postaw rodaków w III RP, docenia³ wszystko, co by³o szlachetne i chêtnie popiera³
ka¿de dobre przedsiêwziêcie. Stanowczo przeciwstawia³ siê znies³awianiu dobrego
imienia Polski. By³ wspó³za³o¿ycielem Komitetu Dobrego Imienia Polski. By³a to reakcja
na nikczemn¹, k³amliw¹ ksi¹¿kê T. Grossa S¹siedzi. W 2006 r. Sejm zg³osi³ kandydaturê ks. pra³. Zdzis³awa Peszkowskiego do Pokojowej Nagrody Nobla.
Po nagrodê do Nieba wielkiego Polaka Bóg odwo³a³ z ziemskiej pielgrzymki
8 padziernika 2007 r. Pogrzeb odby³ siê 16 padziernika. Miejscem spoczynku jest
wi¹tynia Opatrznoci Bo¿ej.

KATYÑSKI LAS

Barbara Niemiec

Ksiêdzu Pra³atowi Zdzis³awowi Peszkowskiemu
Las, gdzie Matka Boska p³acze
A droga tam wiedzie z daleka
Od kontynentów przez morza,
Przez ró¿ne podgwiezdne szlaki
I mg³y ³ez - jak wêdrowne ptaki
I pere³ki modlitw tu³acze.
Tam stan¹³e.
I kap³añsk¹ pe³ni¹c ofiarê
Na tej ziemi Golgot¹ bol¹cej,
Kie³kuj¹cej Polski odrodzeniem,
Rzek³e Bo¿e s³owa przebaczenia Tak i nasze odpuæ przewinienia Wszak wypilimy Ogrójca czarê.
I tam trwasz.
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INTENCJE MSZY W.
15.04.2013 - 21.04.2013

PONIEDZIA£EK 15.04.2013
8.00 + Andrzej Tokarski
/od r. Janczuków/
18.00 1) + Kazimierz, Bernard
2) + Krystyna Wierzchos³awska 
2 r. m.
WTOREK 16.04.2013
8.00
18.00 1) + Stanis³aw, Irena
2) O bo¿e b³og. dla Wandy
Linczowskiej
RODA 17.04.2013.
8.00 + Edward Jab³oñski- /od Krystyny
i Jacka Krywulów/
18.00 NOWENNA DO MATKI BO¯EJ
NIEUSTAJ¥CEJ POMOCY
CZWARTEK 18.04.2013.
8.00 + Wac³aw Wojdy³o  37 r. m.
18.00 1) + Joanna Golba  3 r. m.
2) + Bogdan Stilarski  4 r. m.
PI¥TEK 19.04.2013.
8.00
15.00 Msza w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Krzysztof £opatka 14 r. m.
SOBOTA 20.04.2013
8.00 Z prob¹ o zdrowie dla Krystyny
i Zofii
18.00 + Antoni, Irena Rudek, Gra¿yna
Rudek
NIEDZIELA 21.04.2013.
8.00 + Stanis³aw, Katarzyna, Romuald
i W³adys³awa
9.30 + Zofia 8 r. m, Stanis³aw 1 r. m.
Nowak
11.00
12.00
13.00 + Jerzy  1 r. m. Krzysztof
18.00 + Boles³aw Stefan w 105
r. urodzin

***
Otrzyj ³zy Patronko ¯o³nierzy,
Rozwieæ las takim blaskiem ³ask
I¿by ³un¹ rozb³ys³y po wiecie!
Zatwardzia³e rozegrza³y serca
Wiod¹c je do lenego kobierca Do prochów Polskich Rycerzy
Wieczn¹ pe³ni¹cych Ci stra¿.
Malwina Z. Schwieters. Auckland, Nowa Zelandia
Redaguje Zespó³ Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego, Kraków, ul. ks. Bpa. W. Bandurskiego 12,
Kancelaria Parafialna (kontakt w godzinach urzêdowania Kancelarii). Strona Parafii:
www.oficerskie.info Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych i zastrzega sobie
prawo skracania nades³anych materia³ów oraz zmiany tytu³ów.

V Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
EUCHARYSTYCZNY KLUCZ.
CUD NAD CUDAMI,
KTÓRY ZMIENIA WSZYSTKO.

