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SEKUNDYCJA
W niedzielê 18. czerwca Mszê œwiêt¹ o godzinie 16.00 sprawowali, ze
specjalnym b³ogos³awieñstwem, ksiê¿a neoprezbiterzy (czyli nowo
wyœwiêceni), którzy odbywali w naszej parafii swoj¹ praktykê akolick¹
i diakoñsk¹: ks. Dominik Ambrosiewicz i ks. Damian Martyka.

„Otwórz, Panie, nasze serca, abyœmy uwa¿nie s³uchali s³ów
Twego Syna!”.
Ta proœba jest zawsze aktualna, tak jak zawsze daj¹ do
myœlenia obie te postacie: Maria i Marta - i to, co Chrystus do
nich i o nich powiedzia³. W szczególny jednak sposób
pragnê tê proœbê wypowiedzieæ z myœl¹ o tych wszystkich,
którzy teraz, w ci¹gu lata (podczas wakacji) korzystaj¹
z wypoczynku w ró¿nych miejscach Italii, a tak¿e innych
krajów. Wypoczynek oznacza odejœcie od zajêæ
powszednich, oderwanie siê od zwyczajnych trudów dnia,
tygodnia i roku. Odejœcie i oderwanie od tego wszystkiego,
co mo¿na wyraziæ symbolem „Marta”. Chodzi o to, a¿eby
wypoczynek nie by³ odejœciem w pró¿niê, aby nie by³ tylko
pustk¹. Wtedy nie bêdzie naprawdê wypoczynkiem.
Chodzi o to, a¿eby by³ spotkaniem. Mam na myœli i owszem - spotkanie z przyrod¹, z górami, morzem, lasem.
Cz³owiek w umiejêtnym obcowaniu z przyrod¹ odzyskuje
spokój, ucisza siê wewnêtrznie, ale to nie wszystko, co
mo¿na powiedzieæ o odpoczynku. Trzeba, ¿eby zosta³ on
wype³niony now¹ treœci¹ - ow¹ treœci¹, jaka wyra¿a siê
w symbolu „ Maria”. „ Maria” oznacza spotkanie
z Chrystusem, spotkanie z Bogiem. Oznacza otwarcie
wewnêtrznego wzroku duszy na Jego obecnoœæ w œwiecie,
otwarcie wewnêtrznego s³uchu na S³owo Jego Prawdy.
¯yczê wszystkim takiego odpoczynku.
W szczególny sposób odpoczynku takiego ¿yczê
m³odzie¿y: ch³opcom i dziewczêtom - wolni od zajêæ
szkolnych czy uczelnianych - wêdruj¹ w tym czasie, poznaj¹
œwiat i ludzi, skupiaj¹ siê na koloniach czy obozach letnich.
Prze¿ywaj¹ szczególnie intensywnie piêkno œwiata oraz
swoj¹ w³asn¹ m³odoœæ. Wiem, ¿e nie brak poœród nich
takich, dla których ten czas letniego odpoczynku jest
równoczeœnie czasem szczególnego spotkania z Panem
w braterskiej wspólnocie rówieœników. Jak¿e cenne, jak¿e
bardzo cenne s¹ w³aœnie takie wakacje!
Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, Pallotinum, Poznañ 1993

I N F O R M A C J E PA R A F I A L N E
Porz¹dek mszy œwiêtych w okresie wakacyjnym bêdzie nastêpuj¹cy:
Pocz¹wszy od niedzieli 2. lipca do niedzieli 27. sierpnia msze œwiête
bêd¹ odprawiane o godzinach 7:30, 10:30, 12:00, 13:30, 16:00 oraz 20:00,
czyli nie bêdzie mszy œwiêtych o godzinie 9:00.
W dni powszednie od 26. czerwca do koñca sierpnia msze œwiête bêd¹
odprawiane o godzinach 8:00, 17:00 i 18:00, czyli nie bêdzie mszy œwiêtych
o godzinie 7:15.
Msze œwiête chrzcielne bêd¹ w niedziele 9. lipca i 13. sierpnia.
Biuro parafialne i biblioteka bêd¹ czynne we wtorki, œrody i czwartki
w godzinie od 19.00 do 20.00.

¯yczymy naszym dzieciom i m³odzie¿y udanych
wakacji, a doros³ym wypoczynku w czasie urlopów.
Pamiêtajmy wszyscy o niedzielnych mszach œwiêtych!
Przypominamy o potrzebie materialnego wsparcia naszej parafii
w zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych
i inwestycyjnych. Okazj¹ do tego jest kolekta inwestycyjna w ka¿d¹
pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Mo¿na tak¿e przekazaæ wsparcie poprzez
przelew na konto:
Parafii Rzymsko Katolickiej im. Chrystusa Zbawiciela
Pegaza 15
80-299 Gdañsk-Osowa
Nr rachunku: 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521
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pielgrzymki by³o zawo³anie: IDMY I G£OŒMY JAK MARYJA. Program

tegorocznej pielgrzymki obejmowa³ Apel Jasnogórski, czuwanie i mszê
PIELGRZYMKA
œwiêt¹ o godzinie 23.00 w dniu 2. czerwca. Natomiast w dniu nastêpnym
(w sobotê) o godzinie 9.30 pielgrzymi obejrzeli program s³owno RODZINY RÓ¯AÑCOWEJ muzyczny,
o godzinie 11.00 uczestniczyli w Ró¿añcu i o godzinie 12.00 we
mszy œwiêtej.
dniach 2-3 czerwca, ju¿ po raz pi¹ty, cz³onkowie Rodzin
W programie naszej parafialnej pielgrzymki by³ równie¿ krótki pobyt w
Ró¿añcowych spotkali siê na Jasnej Górze w ramach Radiu Maryja oraz zwiedzenie koœcio³a pw. NMP Gwiazdy Nowej
ogólnopolskiej pielgrzymki. Myœl¹ przewodni¹ tegorocznej Ewangelizacji i œw. Jana Paw³a II w Toruniu.

W

Wyboru Chrystusa, zmêczeni, ale szczêœliwi i przepe³nieni Duchem
Œwiêtym udaliœmy siê w podró¿ powrotn¹. Klimatu, który panuje na Polach
Lednickich nie da siê opisaæ s³owami, dlatego te¿ zachêcamy ka¿dego, by
do³¹czy³ do nas za rok. Myœlê, ¿e przewodnie has³o „IdŸ i kochaj’’ sta³o siê
sobotê 3. czerwca pod opiek¹ ksiê¿y Marka Górzyñskiego naszym mottem, które bêdzie nas prowadziæ na drodze ¿ycia i wiary.
i £ukasza Szymanowskiego, wraz z m³odzie¿¹ z parafii pw.
Joanna Kaczmarek, Ma³gorzata Kowalina
œw. Aposto³ów Szymona i Judy Tadeusza z Chwaszczyna,
udaliœmy siê na Spotkanie M³odych na Polach Lednickich. Nasza grupa
liczy³a 48 osób.
Na pola dotarliœmy oko³o godziny 12.00; po rejestracji zajêliœmy
miejsce w sektorze C. Czynne uczestnictwo naszej lednickiej wspólnoty
rozpoczê³o siê modlitw¹ Anio³ Pañski. Przed oficjalnym rozpoczêciem
mieliœmy okazjê do integracji, m.in. poprzez rozmowy, wspóln¹ modlitwê,
tañce i œpiew. Ka¿dy z uczestników mia³ mo¿liwoœæ przyst¹pienia do
sakramentu pokuty i pojednania, by móc w pe³ni prze¿yæ spotkanie z Bogiem.
XXI Spotkanie M³odych Lednica 2000 oficjalnie rozpoczê³o siê o godzinie
17:00. Te wydarzenia przygotowa³y nas na g³ówn¹ czêœæ spotkania, jakim
by³a Eucharystia.
Tegoroczne has³o Lednicy to „IdŸ i kochaj’’. Z pewnoœci¹ ka¿dy
uczestnik tego spotkania dobrze je zapamiêta³. Zarówno symbole, które
otrzymaliœmy: puzzle lednickie – maj¹ s³u¿yæ realnemu spotkaniu z drugim
cz³owiekiem; ró¿aniec – ma byæ dla nas towarzyszem drogi, który bêdzie
podtrzymywaæ entuzjazm budowania relacji z innymi; œwieca – symbol
œwiat³a i pokoju, razem z tym œwiat³em mamy iœæ i kochaæ, jak i nowa pieœñ,
a przede wszystkim homilia, któr¹ wyg³osi³ bp Grzegorz Ryœ, bezpoœrednio
nawi¹zuj¹ do g³ównej myœli tego spotkania.
Po Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu oraz Uroczystym Aktem

Lednica 2017

W

„Majówka u Zbawiciela”

W

niedzielê 11. czerwca odby³ siê w naszej parafii festyn rodzinny
„Majówka u Zbawiciela’. Rozpoczê³a siê o godzinie 13.00 i trwa³a
do godziny 19.30. Kolejno odbywa³y siê takie imprezy jak:
Przedstawienie teatralne „Szewc dratewka” w wykonaniu teatru “Klapa, czyli
Koperek i Kminek”, „S³oneczna Zumba” w wykonaniu uczniów i rodziców ze
szko³y „Happy Kids”, „W krainie piosenki” w wykonaniu zespo³u „Dzieciaki
na medal” ze Szko³y Podstawowej nr 81, „Taniec niejedno ma imiê”
w wykonaniu dzieci z „Akademii Talent”, pokazowa akcja ratownicza,
licytacja na potrzeby CARITAS, w której ka¿dy los wygrywa oraz na koniec

KONCERT CHÓRU
„TIBI DOMINE”

W

Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a
15. czerwca o godzinie 17.00,
w naszym koœciele, odby³ siê koncert
chóru „Tibi Domine” z parafii Zbawiciela
w Warszawie, dedykowany naszej parafii.
Ciekawy koncert nosi³ tytu³: „Salvatori Nostri”.
Chórem dyrygowa³a Pani Justyna Pakulak,
a przy organach wyst¹pi³a Hanna Dys. Koncertu
wys³ucha³o oko³o 70 parafian.

gwiazda majówki Zespó³ Szanty „Trzy Majtki” czyli „Spotkanie z Morzem
i Wiatrem”.
Równolegle mieliœmy atrakcje, takie jak: dmuchañce, trampolina,
wodne kule, wyœcigi rowerowe dla dzieci, ma³y turniej szachowy, serwis
rowerowy, „Angielski na weso³o” dla dzieci, ma³a gastronomia (grill,
pierogi, ciastka, kawa, lody, wata cukrowa, gofry, sa³atki itp)
Majówka mia³a, podobnie jak w latach ubieg³ych, wielkie powodzenie
u naszych parafian. Szczególnie œwietnie bawi³y siê dzieci.
Dziêkujemy serdecznie ks. Markowi, ks. Krzysztofowi i p. Mariuszowi
Jurkiewiczowi za zorganizowanie festynu, sponsorom za wsparcie festynu,
wolontariuszom za zaanga¿owanie i poœwiêcony czas, parafianom za
obecnoœæ i zabawê.
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Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa

W

Czwartek 15. czerwca, po mszy œwiêtej, po godzinie 11.00, pod
przewodnictwem ks. kanonika Tyberiusza Kroplewskiego,
wyruszy³a procesja eucharystyczna now¹ tras¹ ulicami naszej
dzielnicy, i tak: Po wyjœciu z koœcio³a uformowana procesja przesz³a ulic¹
Pegaza do ronda, na którym skrêci³a w prawo na ulicê Junony, gdzie przy
skrzy¿owaniu z ulic¹ Ledy by³ pierwszy o³tarz; nastêpnie krótkim
odcinkiem ulicy Ledy przesz³a do drugiego o³tarza, który by³ tu¿ przy ulicy
Pegaza; po przekroczeniu Pegaza procesja przesz³a ulic¹ Minerwy do ulicy
Chirona i tam przy skrzy¿owaniu by³ trzeci o³tarz; od tego o³tarza procesja
przesz³a ulicami Chirona i Pegaza pod koœció³, gdzie by³ czwarty o³tarz.
Zdjêcia kolejnych piêknych czterech o³tarzy zamieszczamy poni¿ej.
Do pierwszego o³tarza monstrancjê z Najœwiêtszym Cia³em Chrystusa
niós³ ksi¹dz Proboszcz Wojciech Tokarz, do drugiego o³tarza ksi¹dz Marek
Górzyñski, do trzeciego o³tarza ksi¹dz kanonik Henryk Bietzke, a do
czwartego o³tarza ksi¹dz kanonik Tyberiusz Kroplewski, który przy tym
o³tarzu wyg³osi³ kazanie. W piêknym kazaniu podkreœla³ znaczenie

W niedzielê 18. czerwca
kilkudziesiêciu parafian
wys³ucha³o w naszym
koœciele koncertu norweskiej
muzyki sakralnej i folkowej,
w wykonaniu grupy EnFem œpiew i Matthiasa Angera organy.

wspólnoty wiernych, wspólnoty modlitwy, dzia³añ charytatywnych oraz
oddzia³ywañ formacyjnych.
Po kazaniu ksi¹dz Proboszcz podziêkowa³ i po¿egna³ wielki t³um
uczestników procesji. Z czwartego o³tarza monstrancjê przeniós³ ksi¹dz
Krzysztof Konkol. Natychmiast po procesji odprawiona zosta³a msza œwiêta
dla parafian, którzy przybyli bezpoœrednio na pocz¹tek procesji.
Bardzo serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do
przygotowania Uroczystoœci Bo¿ego Cia³a. W sposób szczególny
dziêkujemy buduj¹cym o³tarze, paniom, panom, m³odzie¿y i dzieciom,
którzy nieœli sztandary, figurê Matki Bo¿ej Fatimskiej, dzieciom
pierwszokomunijnym i rocznicowym nios¹cym ró¿aniec, dziewczynkom
sypi¹cym kwiaty, LSO, KSM „Semper Fidelis”, zespo³om œpiewaczym,
panom nios¹cym baldachim i kolumny nag³oœnieniowe i wszystkim
parafianom za obecnoœæ. Serdeczne Bóg zap³aæ! Przez trzy lata procesja
bêdzie przechodziæ t¹ sam¹ tras¹.
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rad¹ œwiat³ego teologa Jana z Kwidzyna, przekaza³a mu treœci swoich wizji
i objawieñ. Specjalna komisja nie stwierdzi³a sprzecznoœci tych treœci
z nauk¹ Koœcio³a. Dotyczy³y one mi³oœci Bo¿ej i jej ró¿norodnych
B³. Dorota z M¹towów -mistyczka, rekluza przejawów.
(1347 - 1394)
Na w³asne ¿yczenie, za zgod¹ w³adz koœcielnych, 1. maja 1393 roku
Wspomnienie liturgiczne w dniu 25. czerwca
zamknê³a siê w celi przy katedrze w Kwidzynie. Zosta³a mniszk¹ - rekluz¹.
Kontakt z ludŸmi i spowiednikiem utrzymywa³a przez maleñkie okienko. Tu
r z e c z y t a ³ e m , ¿ e
zmar³a w opinii œwiêtoœci 25. czerwca 1394 roku.
16.czerwca z Bazyliki
A co z jej dzieæmi - mia³a ich dziesiêcioro. Wychowywa³a je bardzo
Mariackiej w Gdañsku
starannie i po chrzeœcijañsku. Po zarazach, które wybuch³y tak¿e w Gdañsku
wyruszy³a dwudniowa pielgrzymka do
w latach 1373 - 1381, przy ¿yciu pozosta³a tylko córka Gertruda, która
wsi M¹towy Wielkie na ¯u³awach
wst¹pi³a do zakonu benedyktynek w Che³mie.
Malborskich, dla uczczenia
¯ycie i jej obraz duchowy, znamy z opisu wspomnianego tu ju¿ Jana
b³ogos³awionej Doroty, która tam siê
z Kwidzyna. Wspomina o pierwszych wizjach, która prze¿ywa³a
urodzi³a i zosta³a ochrzczona
w Gdañsku. ¯ywi³a szczególne nabo¿eñstwo do Eucharystii, a w owym
w koœciele istniej¹cym do dzisiaj.
czasie zwyczajowo do Komunii œwiêtej przystêpowa³a raz, dwa razy w roku.
W roku 1363 wysz³a za m¹¿ za
Krzy¿acy na swoim terenie uzyskali tak¹ zgodê na 7 - krotn¹ Komuniê
Albrechta, p³atnerza gdañskiego.
w roku. W Gdañsku uzyska³a zgodê na raz w tygodniu - co by³o
Mieszka³a w Gdañsku, zajmowa³a siê
wyj¹tkowym przywilejem, a w Kwidzyniu nawet codziennie.
prowadzeniem gospodarstwa
Dorota by³a tak¿e wielk¹ czcicielk¹ Matki Bo¿ej - nazywa³a j¹ czêsto
i wychowaniem swoich dzieci, a wolny
Matk¹ Mi³osierdzia.
czas poœwiêca³a na modlitwê,
Starania, po jej œmierci, o kanonizacjê rozpoczê³y siê bardzo wczeœnie.
rozmyœlania i umartwienie. Czêsto
S³awa i kult rozszerza³y siê po ca³ej pó³nocnej czêœci Polski. Po bitwie pod
widziano j¹ na nabo¿eñstwach
Grunwaldem, król W³adys³aw Jagie³³o modli³ siê w jej celi. Potem
w Koœciele Mariackim i u œwiêtej
Reformacja i polityczne problemy przyczyni³y siê do zapomnienia o tej
Katarzyny.
Od roku 1387 miewa³a mistyczne ekstazy i objawienia. Pielgrzymowa³a wspania³ej gdañszczance i dopiero 9. stycznia 1976 roku Stolica Apostolska
do ró¿nych sanktuariów, a w roku 1390. uda³a siê pieszo do Rzymu. W czasie og³osi³a, ¿e mo¿na j¹ zwaæ b³ogos³awion¹, a nawet œwiêt¹.
tej pielgrzymki, w Gdañsku zmar³ jej m¹¿. Po powrocie, ju¿ jako wdowa, za
Ksi¹dz Henryk Bietzke

Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

P

Z cyklu: KATOLICKI SAVOIR - VIVRE
Wydaje siê, ¿e aby dobrze zachowaæ siê w koœciele, musimy du¿o
wiedzieæ. Tu odpowiedni gest liturgiczny, tu jakiœ znak, tam jakiœ symbol... Tu
przyklêkn¹æ, tam siê sk³oniæ. Tu podnieœæ wzrok, a tam œpiewaæ, tu siedzieæ, tu
staæ...Dla tego, wykorzystuj¹c kieszonkowy podrêcznik Wojciecha Jaronia
(„Katolicki savoir - vivre... czyli czego nie wiesz o zachowaniu w koœciele”,
Wydawnictwo RAFAEL, 2014), z inicjatywy ksiêdza Proboszcza
opracowaliœmy tekst, który zosta³ przez niego zaakceptowany:

O zachowaniu w koœciele (1)
Przed wejœciem do œwi¹tyni
Jest takie m¹dre powiedzenie, ¿e nie szata zdobi cz³owieka. To prawda.
Zw³aszcza w kontekœcie tajemnicy Eucharystii sprawa tego, jak jesteœmy
ubrani w koœciele, wydaje siê byæ najwy¿ej trzeciorzêdna. Ale czy to zwalnia
nas z obowi¹zku ubrania siê przyzwoicie? Wiemy, ¿e nie.
Dlatego - choæ z ca³¹ pewnoœci¹ uczestnictwo w jakimkolwiek
nabo¿eñstwie to nie wyjœcie na pokaz mody i nie jest ono uwarunkowane
jakoœci¹ materia³u, z jakiego uszyte s¹ nasze ubrania - sam fakt, ¿e szanujemy
Gospodarza miejsca, niejako powinien wymusiæ odpowiedni strój.
Zw³aszcza w okresie letnim.
A jaki jest odpowiedni? Taki, w którym jest nam wygodnie, ale
jednoczeœnie taki, który nie narusza powagi œwiêtego miejsca. Z tego powodu
nie wchodzimy do œwi¹tyni w strojach pla¿owych ani tych
przeznaczonych na przyk³ad do gry w pi³kê, ani w krótkich spodenkach
i minispódnicach, podkoszulkach na rami¹czkach itp.
To nie tylko kontrastuje z powag¹ miejsca, ale i rozprasza innych
obecnych w œwi¹tyni.
Jezus jest naszym przyjacielem - sam nas tak nazwa³ (por. J 15,14-15).
To dla nas zaszczyt, a nie pozwolenie na to, aby Go lekcewa¿yæ. Tak¿e
sposobem ubrania siê okazujemy szacunek do osoby, do której idziemy, albo
jego brak.

powinniœmy klêkn¹æ na jedno, prawe kolano tak, aby dotknê³o ono pod³ogi
na wysokoœci lewej piêty. Podczas klêkniêcia nie wykonujemy ¿adnego
gestu - nie ¿egnamy siê, to mo¿emy zrobiæ przed przyklêkniêciem, ani siê
nie k³aniamy - ale podnosimy wzrok na Chrystusa obecnego w
tabernakulum i uœwiadamiamy sobie Jego rzeczywist¹ obecnoœæ. Je¿eli ktoœ
ma k³opoty z klêkaniem, bo jest na przyk³ad chory, mo¿e stan¹æ i pochyliæ
g³owê,
Gdy wchodzimy do oratoriów lub kaplic, w których nie ma
tabernakulum, albo w tabernakulum nie ma Najœwiêtszego Sakramentu, nie
klêkamy. Obecnoœæ Jezusa Chrystusa poznajemy po tak zwanej wiecznej
lampce. To takie czerwone œwiate³ko umieszczone przy tabernakulum.
Weszliœmy ju¿ do œwi¹tyni, prze¿egnaliœmy siê wod¹ œwiêcon¹
i przyklêknêliœmy. Teraz trzeba dojœæ na miejsce modlitwy indywidualnej
lub uczestnictwa w nabo¿eñstwie. Do ³awki powinniœmy iœæ spokojnie, bez
biegania, bez walki o upatrzone miejsce. Nie podchodzimy do znajomych,
nie pytamy ich o zdrowie. Oczywiœcie nie udajemy, ¿e nas nie ma, ¿e nie
widzimy nikogo. Nie trzeba uciekaæ wzrokiem przed spojrzeniem
znajomego. Gdy napotkamy czyjœ wzrok, ¿eby nie myœla³, i¿ siê na niego
obraziliœmy, mo¿emy delikatnie skin¹æ g³ow¹ w geœcie mówi¹cym „dzieñ
dobry”, ale nie podejmujemy rozmowy.
Gdy dojdziemy do ³awki, nie powtarzamy gestów, które wczeœniej
wykonaliœmy po wejœciu. Zajmujemy miejsce, przyjmujemy w³aœciw¹
pozycjê: stoj¹c¹, siedz¹ca lub klêcz¹c¹ i poprzez modlitwê przygotowujemy
siê do udzia³u w liturgii.
cdn
Opracowa³ JJ

Wchodzimy do œwi¹tyni.
Gdy wchodzimy do œwi¹tyni, przed uczynieniem znaku krzy¿a
zanurzmy d³oñ w misie ze œwiêcon¹ wod¹. Nieskorzystanie z wody
œwiêconej nie jest uchybieniem lub grzechem. Jednak ka¿dy gest,ka¿dy znak,
który wykonujemy z wiar¹, przybli¿a nas do Boga. Ale jeœli mia³by byæ
wykonany bezmyœlnie czy tylko dla tego, ¿e inni tak robi¹, to traci swój sens,
Po zanurzeniu d³oni w wodzie œwiêconej i uczynieniu znaku krzy¿a,
najczêœciej stosowanym gestem jest przyklêkniêcie na jedno kolano. Postawa
klêcz¹ca jest wyrazem czci okazywanej Bogu, pokory i uni¿enia, a tak¿e
uznaniem panowania Boga w naszym ¿yciu. Dlatego, wchodz¹c do koœcio³a,
w którym znajduje siê tabernakulum (zamkniêta szafka) z Najœwiêtszym
Sakramentem - niezale¿nie od tego, czy u¿ywamy wody œwiêconej, czy nie, WYDAWCA: PA RAFIA
p.w. CHRYSTUSA ZBAW ICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE , ul. PEGAZA 15.
Moderator: Ks.W. Tokarz.
Druk sponsorowany ES-GRAF.
Adres e-mail do korespondencji: a.balk@chello.pl lub jurbaja@op.pl Uwaga: Biuletyn niniejszy dostêpny jest w internecie na stronie: http://www.zbawiciel.gda.pl EGZEMPLARZ BEZP£ATNY

