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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dzisiaj zbiórka do puszek ofiar na działalność naszego
parafialnego biuletynu.
2.  Zebranie  Rady  Parafialnej  oraz  animatorów  grup
duszpasterskich we wtorek, 10 września 2019 o g. 19.00
w plebanii.
3.  W  środę  o  g.  17.30  różaniec,  w  piątek  adoracja
Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji, koronka do
Bożego Miłosierdzia o g. 15.00.
4.  Informujemy,  że  młodzież  klas  pierwszych  szkoły
średniej (po szkole podstawowej) rozpoczyna bezpośred-
nie przygotowanie do  sakramentu bierzmowania w pa-
rafii  swojego  zamieszkania.  W  zakrystii  można  odebrać
kwestionariusz  zgłoszeniowy  kandydata  do  sakramentu
bierzmowania,  który  należy  oddać  do  30  września.
Katechezy w naszej parafii rozpoczną się od października.
Spotkanie z rodzicami w niedzielę, 29 września o g. 19.00
w  dolnym  kościele.  Osoby  dorosłe,  pragnące  przyjąć
sakrament  bierzmowania,  prosimy  o  kontakt  z  ks.
Tomaszem.
5.  Informacje  dotyczące  I  Komunii  Świętej w  naszej
parafii: 

• rodzice  pobierają  kartę  zgłoszeniową w zakrystii,  wy-
pełniają  i  jak  najszybciej  dostarczają  osobiście  do  ks.
Krzysztofa (zapisy trwają do niedzieli, 29 września)

•  pierwsze spotkanie dla rodziców we wtorek, 24 wrześ-
nia, o g. 19.00 w kościele dolnym - wówczas wszystkie
informacje

• we  wrześniu  dzieci  uczestniczą  we  mszy  świętej
niedzielnej o g. 12.00 w górnym kościele

• spotkania  dodatkowe  dla  dzieci  będą  odbywały się
w kościele od października
• informacje  dotyczące  zapisów  dzieci  można  uzyskać
kontaktując się z ks. Krzysztofem poprzez adres mailowy:
kssieniawski@gmail.com

6.  Zachęcamy  do  uczestnictwa w  spotkaniach  grup  dusz-
pasterskich w naszej parafii: 
•  Krąg  biblijny -  od  piątku,  13  września,  godz.  18.30  w
Bibliotece
•  Bractwo św. Pawła - od poniedziałku, 9 września, godz.
19.00 w Bibliotece
•  Ministranci - zbiórki w sobotę o g. 9.00 w salce w dolnym
kościele
• Kandydaci  na  ministrantów -  niedziela  godz.  11.30  w
zakrystii
•  Scholka dla dzieci -  pierwsze spotkanie  21 września  o
godz. 10.00 w Kawiarence Parafialnej.
•  Wspólnota Krwi Chrystusa - poniedziałek po wieczornej
Eucharystii w Kawiarence parafialnej. 

„Powrót z wakacji”
-rysował Mikołaj, lat 10

REDAKCJA KONTAKT Z PARAFIĄ

Redaktor naczelny
           Ks. Tomasz – topolski.tomasz91@gmail.com

Teksty                 Ewa Rola, Maria Rusiecka, Katarzyna Tamowicz,
                            Lucyna Witek, Piotr i Joanna Błędzcy
Korekta              Małgorzata Migdał 
Opracowanie graficzne   Katarzyna Karczewska 

ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94

e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
www.parafiajasien.gda.pl 
www.youtube.com/gdanskjasien

Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.00, sob 10.00-12.00

Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823
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NIEDZIELA

ZWYKŁA

Rok liturgiczny C/I

I czytanie:   Mdr 9,13-18
        Prawdziwa mądrość
Psalm:        Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 i 17
       Panie Ty zawsze byłeś nam ucieczką
II czytanie:  Flm 9b-10.12-17

       Wszyscy są braćmi
Ewangelia:   Łk 14,25-33

        Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być 
uczniem Jezusa

DZIŚ POLECAMY:
● wywiad z misiem Izajaszem –

str. 4
● miejsca Maryjne – str. 6
● fotorelacja z wakacji – str. 3

Z kalendarza liturgicznego:
Piątek,  13  września: Wspomnienie  obowiązkowe  Świętego  Jana  Chryzostoma,
biskupa i doktora Kościoła oraz Dzień Fatimski
Sobota,  14 września:  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Z  Ewangelii według św. Łukasza:
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł

do nich: ”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nie-
nawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr,
nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.
Kto  nie  nosi  swego  krzyża,  a  idzie  za  Mną,  ten  nie
może  być  moim  uczniem.  Bo  któż  z  was,  chcąc
zbudować  wieżę,  nie  usiądzie  wpierw,  a  nie  oblicza
wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby za-
łożył  fundament,  a  nie  zdołałby  wykończyć,  wszyscy
patrząc na to zaczęliby drwić  z niego: "Ten człowiek
zaczął budować, a nie zdołał  wykończyć". Albo który
król,  mając  wyruszyć,  aby  stoczyć  bitwę  z  drugim
królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dzie-
sięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwu-
dziestu  tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli  nie,
wyprawia  poselstwo,  gdy  tamten jest jeszcze daleko,
i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie
wyrzeka  się  wszystkiego,  co  posiada,  nie  może  być
moim uczniem”.

KOMENTARZ:
Jezus  odznacza  się  stanowczą  akceptacją  własnego

przeznaczenia;  odważnie podąża Jezus ku Jerozolimie.  Na
całej  drodze towarzyszy Mu wiele osób.  Chcą z Nim być.
Wierzą, że ma On coś ważnego do powiedzenia i coś trwa-
łego do ofiarowania. Są Nim zafascynowani. Jezus nie odpy-
cha ludzi. Ale nie chce też, by szli za Nim z fałszywymi ocze-
kiwaniami. Mówi do nich bardzo jasno. Kto wiąże się z Nim
-  kto  chce  być  prawdziwym chrześcijaninem  -  musi  wie-
dzieć,  czego  się  od  niego  oczekuje.  Musi  dobrze  się
zastanowić,  czy  jest  w  stanie  temu  podołać.  Bo  nie  ma
sensu zatrzymywać się w połowie drogi i wycofać się. Jezus
chce  mieć  naśladowców,  chrześcijan,  którzy  idą  za  Nim
sumiennie i rozważnie, mając jasną świadomość, czego się
od  nich  oczekuje.  Przedkłada  te  warunki  nie  tylko  tym
nielicznym, których szczególnie wybrał, ale również wielkim
rzeszom  ludzkim,  które  Mu  towarzyszą.  Te  warunki  są
ważne  nie  tylko  dla  wybranej  grupy,  ale  dla  wszystkich
chrześcijan.

Papieska intencja Apostolstwa Modlitwy na miesiąc wrzesień: 
Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która 
szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.
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Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców ws. deprawacji w szkołach

STOP DEPRAWACJI DZIECI I MŁODZIEŻY!

Rodzicielska  kontrola  nad zajęciami  dodatkowymi
w szkołach

Wobec  planowanego  finansowania  przez  niektóre
samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych
w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czuj-
ność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje
się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je
prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach
Polski  od  września  br.  planuje  się  wprowadzenie  (finan-
sowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w któ-
rych  już  realizowana  jest  tzw.  edukacja  antydyskrymi-
nacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć
w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodzi-
ców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści
niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym
etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski

Temat Oświadczeń Rodzicielskich, ochrony dzieci przed deprawacją, prawami rodziców w szkole, a także religii w szkole -
został szeroko opracowany przez prawników Instytutu ORDO IURIS: https://dlarodzicow.ordoiuris.pl/

............................................ ..............................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Oświadczam niniejszym, że – korzystając z prawa do wychowania dzieci
zgodnie z własnymi przekonaniami

zapewnionego mi przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej –
nie wyrażam zgody, aby moje dziecko

.............................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka, data urodzenia

uczestniczyło w jakichkolwiek  formach zajęć  i  innych wydarzeniach związanych z  szeroko rozumianą edukacją
seksualną,  których  tematyka  wykracza  poza  treści  podstawy  programowej  obowiązującej  na  danym  etapie
kształcenia.
Jednocześnie zobowiązuję szkołę do wcześniejszego informowania mnie o planowanych inicjatywach odnoszących
się do powyższego zagadnienia (mój numer telefonu ......................................).
W przypadku nieuwzględnienia wyrażonej  powyżej  woli  poinformuję kompetentne instytucje państwowe oraz
dołożę wszelkich  starań,  aby  konsekwentnie  bronić  dóbr  osobistych mojego dziecka na drodze postępowania
cywilnego.

...................................................
            Podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 9.09.2019
8.00 1. †Edmund PIKULSKI (IX)

2. †† z rodziny DAWCZAK i PAKLIKOWSKICH
3. W intencji Bogu wiadomej

18.00 1. †Józef KROPIDŁOWSKI
2. †Jan PLATA (IX)
3. W intencji nowożeńców Karoliny i Macieja w miesiąc po ślubie

Wtorek 10.09.2019
8.00 1. †Edmund PIKULSKI (X)

2. †Edward w 1. rocznicę śmierci
18.00 1. Jan PLATA (X)

2. ††Ryszard i Bronisława
Środa 11. 09. 2019
8.00 †Jan PLATA (XI)
18.00 1. †Iwona w 6. rocznicę śmierci

2. †Edmund PIKULSKI (XI)
3. †Jadwiga WEJHER – int. od seniorki Heleny

Czwartek 12.09. 2019
8.00 1. Jan PLATA (XII)

2. 
18.00 1. W intencji nowożeńców Łukasza i Pauliny w miesiąc po ślubie

2. †Edmund PIKULSKI (XII)
3. W intencji Leszka i Lidwiny z okazji 32. rocznicy ślubu

Piątek 13. 09. 2019
8.00 †Jan PLATA (XIII)
18.00 1. Aby Kościół zawsze wspierał swoją modlitwą Papieża Franciszka w posłudze

2. †Edmund PIKULSKI (XIII)
3. O Boże błogosławieństwo dla rodziców Reginy i Stanisława WILSKICH

Sobota 14. 09. 2019
8.00 1. †Jan PLATA (XIV)

2. †Edmund PIKULSKI (XIV)
15.00 Msza ślubna: Dominika i Paweł
16.30 Msza ślubna: Izabela i Łukasz
18.00 1. ††Helena i Stanisław ROGOZIŃSCY oraz ††rodzeństwo: Łucja, Elżbieta, Augustyn

2. †Teodora JASZEWSKA w 6. r. śmierci oraz †mąż Antoni i †kuzyn Jan PISAREK
Niedziela 15.09. 2019
XXIV Niedziela zwykła
7.30 W intencji nowożeńców Sabiny i Szymona. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na nowej drodze

życia.
9.00 †Edmund PIKULSKI (XV)
10.30 1. †Regina GAWDZIK oraz ††z rodziny GAWDZIK i KRÓL

2. O Boże błogosławieństwo dla Bartosza z okazji 18. r. urodzin, dla Marty z okazji 50. r. urodzin
i o zdrowie dla całej rodziny. 

11.00
12.00 1. †Antoni RÓŻAŃSKI

2. †Jan PLATA (XV)
13.15 1. †Mirosław CHOMICZ w 6. rocznicę śmierci.

2. Dziękczynno – błagalna z okazji 37. r. ślubu Urszuli i Jerzego. 
18.00 ††Helena i Józef WARCHOŁ oraz †Renata LICHNEROWICZ
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Wywiad z Izajaszem
rozmawia ks. Tomasz

Ks. Tomasz: Przez ostatni rok przyzwyczailiśmy się już do
tego,  że  parafię  na  gdańskim  Jasieniu  zamieszkuje  nie-
zwykły  lokator  –  pluszowy  miś  o  niezwykłym  imieniu:
Izajasz. Czy możesz przypomnieć czytelnikom historię (być
może jest im nieznana?), która przyprowadziła cię do bł.
Doroty?

Izajasz: Oczywiście! Historia jest bardzo ważną sprawą, bo
ona kształtuję niemal całe nasze życie. Dokładnie w parafii
pojawiłem  się  w grudniu  ubiegłego  roku,  gdy  w  Kościele
rozpoczynaliśmy  nowy  rok.  A  wiesz,  kiedy  w  Kościele
witamy Nowy Rok?

Zapewne chodzi ci o czas Adwentu.

Tak,  pojawiłem  się  w parafii  w pierwszą  niedzielę  zeszło-
rocznego Adwentu. To nie był przypadek ponieważ w tym
czasie  na  mszach  świętych  dużo  mówi  się  o  nawróceniu,
zwróceniu się do Boga, a w tej przemianie towarzyszą nam
adwentowi  przewodnicy.  Wśród nich prorok Izajasz,  który
żył osiem wieków przed Jezusem! Wyobrażasz sobie? Stąd
też  moje  imię,  na  cześć  wielkiego  proroka  Starego
Testamentu.

Rozumiem, że ks. Krzysztof, zapraszając cię miał jakiś plan?

No jasne! Razem mieliśmy! I  mamy! Jestem bardzo zapa-
trzony  w  proroka  Izajasza  i  postanowiłem,  że  będę  go
naśladował.  Dlatego  moją  misją  jest  głoszenie  wszystkim
słowa Bożego – tak robili prorocy: wzywali ludzi do zmiany
życia, spełniania dobrych uczynków, głosili bliskie nadejście
Królestwa Bożego i robili to ogłaszając słowa Boga.

No dobrze, a co z tym planem związanym z naszą parafią?

Poczekaj,  właśnie  chciałem  mówić.  Otóż  bardzo  zależało
nam na tym, żeby dzieci  na Jasieniu czytały więcej Pisma
Świętego i poznawali historie biblijne.  Dlatego moja misja
w parafii polega dokładnie na tym – zachęcać i motywować
do czytania Biblii. Każdej niedzieli na jeden tydzień udaje się
do jednej rodziny i tam goszczę aż do kolejnej niedzieli, gdy
wracam do kościoła i czekam na kolejne zaproszenie.

I co, chodzisz po domach i czytasz Biblię?

Nieee, to byłoby zbyt proste, a poza tym mniej efektywne.
To  nie  ja  czytam  dzieciom,  ale  dzieci  czytają  mi!  Jak  już
zauważyłeś mam przy sobie prawie zawsze plecak. 

Właśnie! Zawsze zastanawiałem się, co tam jest??

Nie przerywaj,  bo ci  nie  powiem. No więc  w plecaku jest
piękne wydanie Biblii, z którego korzystają dzieci. Zasada jest
prosta i bardzo ważna: każdego dnia muszą mi czytać chociaż
kilka  fragmentów.  W plecaku  jest  też  mała  słodycz,  dzięki
której moi lektorzy nie opadną z sił. A wszystko wyjaśnione
jest w liście, który również znajduje się w plecaku.

Zauważyłem,  że  odwiedzasz  te  dzieci,  które  przygotują
piękne serce, to prawda?

Tak, ale niezupełnie. Owszem, dziecko, które chciałoby mnie
ugościć  musi  przygotować  piękne  serce,  ale  na  tym sercu
oprócz  swojego  imienia  i  nazwiska  musi  wpisać  również
przynajmniej jeden dobry uczynek, który udało mu się speł-
nić w minionym tygodniu. Takie serce trzeba przynieść w nie-
dzielę do kościoła i wrzucić do przygotowanego koszyka. Ks.
Krzysztof,  żeby było sprawiedliwie, losuje jedno serce i tym
samym ja poznaje swoich kolejnych przyjaciół.
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Niesamowita misja! Dzieci na pewno bardzo się cieszą?

Myślę,  że  tak.  Jestem  zawsze  bardzo  mile  przyjmowany.
Niektórzy nawet zabierają mnie na wycieczki, gdy gdzieś jadą.
W ostatnim roku byłem np. w Częstochowie i Wiśle. Wszystko
można  zobaczyć  w  albumie,  o  którym  nie  wspomniałem.
Dzieci umieszczają tam pamiątkowe zdjęcie z mojego pobytu
u  nich  i  piszą  pozdrowienia.  Album….  Gdybyś  go  widział!
Wspaniała pamiątka, bardzo lubię go oglądać.

Dobrze, drogi Izajaszu, ale w wakacje bardzo cię brakowało!
Zdradź trochę sekretów, co robiłeś w lipcu i w sierpniu?

Wszystkiego  mówić  nie  mogę,  ale  przyznam,  że  trochę
wypoczywałem – mogę ci  pokazać kilka zdjęć z  tego czasu.
Dużo czasu spędziłem u ks. Krzysztofa i oczywiście codziennie
wsłuchiwaliśmy się  w słowo Boże  czytając  Biblię.  Będąc  na
wakacjach  korzystałem  też  z  kąpieli  i  kuracji  zdrowotnych,
duchowo:  było  więcej  czasu  na  modlitwę  i  pomoc innym
w  poznawaniu  Bożego  słowa.  Odwiedziłem  wiele  pięknych
miejsc i zdradzę ci, że byłem kolejny już raz w Ziemi Świętej –
bo  tam  można  pięknie  zrozumieć  wydarzenia,  o  których
czytamy w Biblii. Trochę jeździłem też na rowerze, bo mówią,
że to zdrowe; pochodziłem też po górach, bo tam ma się takie
wrażenie,  że jest  się bliżej  Boga! W tym miejscu chciałbym
bardzo  podziękować  za  pocztówki  z  pozdrowieniami,  które
dzieci przysyłały do parafii, kiedy wypoczywałem na urlopie. 

Wspaniałe wakacje! A jakie plany na ten rok? Rozumiem,
że wracasz do nas?

Tak, trochę się zmieniłem, bardziej  zadbałem o swój wy-
gląd. Będę musiał czasami prosić moich przyjaciół, u któ-
rych będę gościł, żeby przeprali moje ciuchy, ale o to się
nie martwię. Są bardzo życzliwi!

Zatem, do zobaczenia w naszym jasieńskim kościele
w niedzielę! Oczywiście, zawsze o g. 12.00.

Działo się w wakacje

W  minione  wakacje  zuchy  oraz  harcerki  i  harcerze  wyjechali  na  obóz  do  Olpucha.  W  przeciągu  2  tygodni
podsumowaliśmy nasz rok harcerski, przeżyliśmy niezapomnianą przygodę, wzbogaciliśmy się o nowe doświadczenia
i cenne wspomnienia. Poszerzaliśmy swoją wiedzę i umiejętności, braliśmy udział w grach terenowych, zabawach
wodnych, oraz w pływaniach na żaglówkach. W tegorocznym obozie wzięło udział 70 członków Szczepu Jasień.
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Miejsca Maryjne w naszej diecezji

ŹRÓDŁO MARII W WIELKIM KACKU

Źródło Marii, jeden z najpiękniejszych zakątków gdyńskiej dzielnicy - Wielkiego Kacka, przez
miejscowych Kaszubów zwane Brzäczką, jest miejscem kultu religijnego i rekreacji nie tylko
dla mieszkańców Gdyni i dzielnicy. 

Po pierwszym rozbiorze w 1772 roku Prusy uzys-
kały województwo pomorskie, a Gdynia i okolice zostały
oddane zwierzchnictwu urzędnika pruskiego w Mostach,
dlatego  też  miejsce  te  zwane  było  Kaiser  Quelle  czyli
Carskie Źródło. Podpisany 28 czerwca 1919 roku w Wer-
salu  traktat pokojowy, przywracał Polsce część Pomorza
i niewielki, bo tylko 72-kilometrowy dostęp do morza. 

W 1921 roku budowano linię kolejową Gdynia-
Kokoszki, która miała omijać Wolne Miasto Gdańsk. Linia
kolejowa  przebiegała przez ówczesną wieś Wielki Kack.
Z przekazów ustnych dawnych mieszkańców wynika, że
doszło  do  groźnego  wypadku  w  pobliżu  źródełka,
szczęśliwie  obyło  się  bez  ofiar  śmiertelnych.  W  listo-
padzie  1921  roku  ukończono budowę toru,  a  w maju
1922  roku  w  podzięce  za  ocalone  życie  jako  wotum
dziękczynne  na  cokole  w  źródełku  ustawiono  figurę
Matki  Boskiej.  Uroczystego  poświęcenia  figurki  Matki
Boskiej dokonał pierwszy proboszcz parafii wielkokackiej
ks.  Melchior  Bałach,  parafii,  którą  utworzono w 1902
roku. Od maja 1922 roku Źródło Marii stało się miejscem
kultu religijnego. 

W pięknym i urokliwym miejscu jakim była polan-
ka przy źródle odbywały się zabawy taneczne i  występy
artystyczne.  Wzrost  eksportu  węgla  ze  Śląska  przez
Gdynię  głównie  do  Skandynawii,  wymusił  konieczność
budowy tzw. kolejowej magistrali węglowej. W 1930 roku
budowano nową linię  kolejową,  której  przebieg  istnieje
do dzisiaj, a stary tor częściowo usunięto tworząc drogę.
W  latach  siedemdziesiątych  budując  ujęcie  wody  na-
turalne źródło "ujarzmiono", pozostawiając figurkę, a tra-
dycje  kultu  religijnego  wspólnie  podtrzymuje  i  tworzy
kolejne  pokolenie  "kacan"  oraz  nowych  mieszkańców
dynamicznie rozwijającej się dzielnicy. 

Obecna, czwarta już figura,  została  poświęcona
15 sierpnia 2006 roku przez metropolitę gdańskiego abp
Tadeusza  Gocłowskiego,  a  ofiarowana  została  przez
duszpasterstwo  przy  parafii  Św.  Wawrzyńca,  której
proboszcz  ks.  prałat  Ryszard  Kwiatek,  od  początku
patronował  rewitalizacji  tego  pięknego  zakątka,  które
łączy tradycje i nowoczesność pięknej dzielnicy jakim jest
Wielki  Kack.  3  maja  w  Uroczystość  Najświętszej  Maryi
Panny  Królowej  Polski  oraz  15  sierpnia  w  Uroczystość
Wniebowzięcia  NMP,  przy  figurce  sprawowana  jest
Eucharystia w języku kaszubskim. 
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Życie chrześcijańskie jest po to, aby służyć. To bardzo smutne, gdy odnajdujemy chrześcijan, którzy
na początku,  po swoim nawróceniu lub uświadomieniu sobie, co to znaczy być chrześcijaninem,
służą, są otwarci na posługę, służą ludowi Bożemu, a następnie dochodzą do wykorzystywania ludu
Bożego. Wyrządza to wiele zła ludowi Bożemu. Powołaniem jest «służba», a nie «posługiwanie się
innymi»

Fragment homilii podczas Mszy w domu Św. Marty 

Wyjazd wakacyjny młodzieży 26-30 czerwca 2019
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