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ZES£ANIE DUCHA �WIÊTEGO

Piêædziesi¹t dni po Zmartwychwstaniu Pañskim na ze-
branych w Wieczerniku Aposto³ów zst¹pi³ Duch �wiêty. Do-
k³adnie tak, jak zapowiedzia³ to Pan Jezus tu¿ przed Wnie-
bowst¹pieniem. To jedna z trzech najwa¿niejszych uroczy-
sto�æ w Roku Liturgicznym. Trzy najwiêksze uroczysto�ci
roku ko�cielnego s¹ po�wiêcone trzem Osobom Trójcy Prze-
naj�wiêtszej: Bo¿e Narodzenie jest �wiêtem Boga Ojca, bo
�wiêtem Ojcostwa Bo¿ego � Ojciec Przedwieczny zsy³a Syna
swego Jednorodzonego na ziemiê, by grzeszn¹ ludzko�æ
odkupi³. Wielkanoc jest �wiêtem Boga Syna, który po mêce
i �mierci krzy¿owej uwieñczy³ dzie³o Odkupienia chwaleb-
nym Zmartwychwstaniem.

Zielone �wi¹tki wreszcie s¹ �wiêtem trzeciej Osoby
boskiej, Ducha �wiêtego, którego Ojciec i Syn zsy³aj¹ na
�wiat, aby to, co Ojciec stworzy³, a Syn odkupi³, zosta³o
utwierdzone i po�wiêcone przez Niego.

Sk¹d wziê³a siê nazwa �Zielone �wi¹tki�? Piêædziesi¹t-
nica przypada w Polsce w okresie najpiêkniejszego, najbuj-
niejszego rozkwitu przyrody � �wiêto to obchodzimy bowiem
zwykle na prze³omie maja i czerwca. Ró¿ne regiony Polski
dopracowa³y siê nieco odmiennego obyczaju zielono�wi¹t-
kowego, ale wszystkie ³¹czy³o uwypuklenie rado�ci z d³ugo
oczekiwanego, �zielonego� okresu w roku. Wieñce w ten dzieñ

zdobi³y g³owy dziewcz¹t, ludno�æ wiejska w �wiêto to urz¹-
dza³a te¿ liczne zabawy, oczywi�cie na zielonym ³onie przy-
rody.

W zale¿no�ci od regionu Polski �Zielone �wi¹tki� nazy-
wane by³y dawniej równie¿ Sobótkami (po³udniowa Polska)
lub Palinockami (Podlasie). Co ciekawe, tradycja Zielonych
�wi¹tek przetrwa³a równie¿ w Dolnej Saksonii oraz na za-
chodniej Ukrainie.

Przed wojn¹ Zielone �wi¹tki - podobnie jak Bo¿e Naro-
dzenie i Wielkanoc - by³y �wiêtami dwudniowymi. Drugi dzieñ
(jako dzieñ wolny) usunêli komuni�ci. Po 1989 r. nie by³o
woli, by do dobrych tradycji powróciæ. Reforma liturgii po So-
borze Watykañskim II sprawia³a natomiast, ¿e z kalendarza
ko�cielnego zniknê³a oktawa Zes³ania Ducha �wiêtego. Dzi�
zawsze obchodzimy Piêædziesi¹tnicê de facto 49 dni po
Zmartwychwstaniu � jest to bowiem �wiêto niedzielne - Nie-
dziela Zes³ania Ducha �wiêtego.

Wed³ug wielu pisarzy katolickich Piêædziesi¹tnica jest
niczym innym jak dniem narodzin Ko�cio³a. Wspomniane trzy
tysi¹ce nawróconych rozmno¿y³y siê z zadziwiaj¹c¹ prêdko-
�ci¹. Nie musia³o min¹æ piêædziesi¹t lat od dnia piêædziesi¹t-
nicy, by w ka¿dym zak¹tku znanego wówczas cz³owiekowi
�wiata, us³yszano �wiête imiê Jezusa Chrystusa.
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Cierpienie jako
sprawiedliwa kara
Jak pogodziæ cierpienie, istniej¹-

ce na ziemi, z Bo¿¹ sprawiedliwo�ci¹?
Bóg jest Sêdzi¹ sprawiedliwym, który
za dobro wynagradza, a za z³o karze.
Jak nale¿y rozumieæ w³a�nie to jedno
s³owo: Bóg �karze" cz³owieka. Trzeba
przede wszystkim wprowadziæ rozró¿-
nienie miêdzy kar¹ w sensie �cis³ym, a
kar¹ jako konsekwencj¹ pope³nionego
z³a. Syn ukrad³ kalkulator. Ojciec odkry³
kradzie¿, kaza³ ukradzion¹ rzecz oddaæ
w³a�cicielowi, a nastêpnie, poniewa¿
by³a to ju¿ trzecia kolejna kradzie¿
syna, siêgn¹³ po pas i tak zbi³ ch³opca,
¿e przez trzy dni trzeba by³o robiæ mu
ok³ady na posiniaczone cia³o. Ojciec
wymierzy³ karê. To jest przyk³ad kary w
sensie �cis³ym. Syn pope³ni³ z³o. Przez
oddanie kalkulatora zosta³o ono napra-
wione. Skoro jednak dotychczasowe
uwagi i upomnienia nie skutkowa³y, oj-
ciec siêgn¹³ po pas. Kto� stoj¹cy z
boku, obserwuj¹cy scenê bicia syna,
powiedzia³by, ¿e ojciec go nie kocha,
¿e go maltretuje. Ale ka¿dy, kto wie, ¿e
mi³o�æ polega na autentycznej trosce o
dobro osoby kochanej, rozumie, ¿e sko-
ro ona wyczerpa³a wszystkie inne mo¿-
liwo�ci, musi siêgn¹æ po bardzo nawet
drastyczne �rodki. Je�li jest jeszcze
jaka� szansa dotarcia do cz³owieka przy
pomocy zadanego mu cierpienia, to mi-
³o�æ w trosce o jego dobro, stosuje taki
�rodek. Czy Bóg zadaje ludziom cier-
pienia, tak jak to uczyni³ wspomniany
ojciec?

Z Objawienia wiemy, ¿e Bóg,
traktuj¹c nas jako dzieci, w imiê mi³o-
�ci pos³uguje siê bolesn¹ kar¹, kiedy
wyczerpie wszystkie inne mo¿liwe spo-
soby. Ta Jego kara ma na uwadze za-
równo dobro karanych, jak te¿ dobro in-
nych ludzi. W Pi�mie �wiêtym mamy
dwie bardzo wstrz¹saj¹ce sceny kary,
wymierzonej z polecenia Boga, przypo-
minaj¹ce publiczn¹  egzekucjê; do nich
nale¿¹: potop oraz zniszczenie Sodo-

my i Gomory. Jest to niezwykle bole-
sna lekcja dana ca³ej ludzko�ci. Wszy-
scy przez wieki, gdy wracaj¹ do tych
wydarzeñ, musz¹ siê zastanowiæ nad
nimi, by stwierdziæ, ¿e z Bogiem nie
mo¿na ¿artowaæ. Jest On bardzo kon-
sekwentny, zawsze ma na uwadze do-
bro. Rzecz znamienna, ¿e cierpienia,
zarówno z racji potopu, jak te¿ z tytu³u
zniszczenia Sodomy i Gomory, s¹ �ci-
�le zwi¹zane z kar¹ za grzechy nieczy-
ste. Tylko te grzechy zosta³y przez
Boga w tak drastyczny sposób ukara-
ne. Cia³o ten grzech pope³ni³o i cia³o
skaza³ Bóg na cierpienie. W naszym
¿yciu mo¿na siê równie¿ spotkaæ z ta-
kimi uderzeniami Boga. Czasami ludzie
odczuwaj¹ je jako wyra�ne upomnienie
i s¹ wdziêczni Bogu za to, ¿e w tak
bolesny, lecz skuteczny sposób, do nich
przemówi³. Tak samo dziecko po wielu
latach jest wdziêczne ojcu za to, ¿e
pasem zawróci³ je z drogi grzechu. Nikt
te¿ nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e przy takim
rozumieniu kary, cierpienie ³atwo pogo-
dziæ ze sprawiedliwo�ci¹ Boga. Z takim
zastosowaniem kary spotykamy siê
stosunkowo rzadko. Znacznie czê�ciej
cierpimy, d�wigaj¹c konsekwencje
grzechu. Sprawiedliwo�æ Boga jest w
tym wypadku �ci�le zwi¹zana z prze-
strzeganiem Jego praw.

Adam mia³ dziewiêtna�cie lat,
kiedy przyszed³ do swego kolegi i po-
¿yczy³ od niego motor. Wyjecha³ na
szosê i wpad³ pod autobus. W bardzo
ciê¿kim stanie przewieziono go do szpi-
tala. Wyszed³ z niego po kilku miesi¹-
cach bez oka i z pora¿on¹ rêk¹. Zosta³
kalek¹ na ca³e ¿ycie. Zrobi³ �le, ale oj-
ciec ju¿ go nie bêdzie kara³, bo kar¹ na
ca³e ¿ycie jest jego kalectwo. Otó¿ w
naszych grzechach w dziewiêædziesiê-
ciu piêciu procentach ukazuje siê Bo¿a
sprawiedliwo�æ powi¹zana z narusze-
niem prawa. To nie Bóg karze. Cierpie-
nie jest �ci�le zwi¹zane z czynem, po-
przez zaistnienie którego cz³owiek na-
ruszy³ prawo. A wiêc on sam jest wi-

BÓG JEST SÊDZI¥ SPRAWIEDLIWYM,
KTÓRY ZA DOBRO WYNAGRADZA,

A ZA Z£O KARZE
nien i musi wzi¹æ w pe³ni odpowiedzial-
no�æ za konsekwencje naruszenia pra-
wa. Wiêkszo�æ cierpienia na ziemi jest
�ci�le zwi¹zana z naszymi grzechami,
czyli z naruszeniem Bo¿ego prawa. Dla-
tego nie mo¿emy mieæ o nie pretensji
do Boga, lecz musimy j¹ skierowaæ do
siebie. Kobieta, która po usuniêciu
przed piêciu laty dziecka dot¹d jest tak
chora, ¿e wiêksz¹ czê�æ roku spêdza
w szpitalu, z wielkim oburzeniem wy-
znaje, i¿ Bóg jest nieludzki, bo j¹ tak
strasznie karze za jeden grzech. To nie
Bóg j¹ karze, to jest normalna konse-
kwencja naruszenia przez ni¹ sam¹ bio-
logicznego prawa. Gdyby tego nie uczy-
ni³a, dziecko mia³oby ju¿ piêæ lat, a ona
by³aby zdrow¹ kobiet¹. To s¹ konse-
kwencje i to konsekwencje sprawiedli-
we. Bóg wyra�nie przestrzega³. Mo¿e-
cie ¿yæ w raju, w �wiecie bez cierpie-
nia, ale je�li naruszycie moje prawo,
czeka was cierpienie i �mieræ. Bóg jest
konsekwentny. Je�li cz³owiek naruszy
prawo, decyduje siê na wszystkie tego¿
konsekwencje. Kara wiecznego potêpie-
nia to równie¿ sprawiedliwa konsekwen-
cja grzechu. Bóg nad nikim siê nie bê-
dzie znêca³. A poniewa¿ po �mierci ju¿
nie potrafi nawróciæ cz³owieka, nie ude-
rzy go pasem, aby ten siê opamiêta³,
kara wiêc bêdzie ju¿ tylko konsekwencj¹
grzechu. Potêpiony bêdzie �wiadom
tego, ¿e nie Bóg go mêczy, tak jak ten
kaleki ch³opiec jest �wiadom swej od-
powiedzialno�ci za swoje nieszczê�cie.
Bóg, Sêdzia sprawiedliwy karze za z³o.
Poniewa¿ nas kocha, karze za z³o jesz-
cze na ziemi, aby�my siê opamiêtali.
Czyni podobnie jak ka¿dy kochaj¹cy
ojciec, który, wyczerpawszy wszystkie
mo¿liwo�ci, siêga po karê cielesn¹, aby
przemówiæ do swojego dziecka cierpie-
niem. Zdecydowana wiêkszo�æ cierpie-
nia na ziemi i ca³o�æ cierpienia wiecz-
nego to konsekwencje grzechu.

ks. Edward Staniek, Sze�æ Prawd Wiary,
Wyd. �w. Stanis³awa, Kraków



Niebo - miejsce dla ka¿dego?
Dwa tygodnie temu, w kontek�cie wizji jak¹ mia³y dzie-

ci z Fatimy, straszy³em wizj¹ piek³a i zachêca³em by ogl¹d-
n¹æ sobie pewne nagrania i doczytaæ co� o tej rzeczywisto-
�ci, która jest realnym zagro¿eniem dla niektórych, bo piek³o
puste nie jest. Dzisiaj dla pewnej równowagi, skoro nie chce-
my do piek³a trafiæ, to spróbujmy powiedzieæ co� o tej drugiej
opcji.

Przez ca³e tysi¹ce lat, a¿ do czasów Jezusa, do nieba
udaje siê wej�æ czterem osobom. W Starym Testamencie
dwóm na pewno, a dwóm prawdopodobnie. Pierwszym by³
Henoch, cz³owiek, który ¿y³ w niesamowitej przyja�ni z Bo-
giem. W Ksiêdze Rodzaju jest zapisane, ¿e ¿y³, a potem
znikn¹³ i ¯ydzi wierz¹, ¿e skoro znikn¹³, to go wziêli do nie-
ba. Drugi to Eliasz, najwiêkszy z proroków, tu w Biblii mamy
kawa na ³awê historiê, któr¹ opowiada kto�, kto to widzia³:
przylecia³ rydwan, ogniste rumaki i Eliasza wziêli i tyle go
widzieli � wniebowziêty. Jest jeszcze trzeci, którego ¯ydzi
uwa¿aj¹ za wniebowziêtego, choæ mo¿emy mieæ w¹tpliwo-
�ci, bo to Moj¿esz - najwiêkszy prawodawca. Wziêli to st¹d,
gdy¿ nie ma nigdzie jego grobu, a oni - skoro nie ma grobu
tak wielkiego cz³owieka, nie le¿y w ziemi - to pewnie jest w
niebie. Tradycja ¿ydowska mówi te¿, ¿e Jonasz poszed³ do
nieba, jeden z najwiêkszych nawracaczy �wiata � tak¹ mia³
si³ê przebicia, ¿e nawróci³ 120 tys. Niniwitów, a nawet �winie
i krowy siê nawraca³y. Przy dobrych wiatrach mamy cztery
osoby. O tylu wiemy. Dlaczego tam weszli? Bo byli wyj¹tko-
wymi lud�mi, bo ka¿dy z nich dokona³ w swoim ¿yciu cze-
go� niewiarygodnego � bardzo czêsto zaczynali grzesznie,
ale w pewnym momencie wykonali ogromn¹ pracê duchow¹ i
weszli do nieba.

W �wiêto Wniebowst¹pienia �wiêtujemy to wydarzenie,
kiedy Pan Jezus otworzy³ bramê nieba dla ka¿dego � nie dla
czterech wybranych, ale dla ka¿dego - mówi � otwarte - chod�-
cie idziemy � wszyscy. Nie trzeba byæ jednym z czterech?
Nie. Wchodzi ka¿dy kto chce. Nie wiem, czy ¿yj¹c swoj¹
wiar¹, ¿yjecie t¹ perspektyw¹, ¿e chcê tam pój�æ, nie kiedy�
ale chcê tego ju¿ dzi�? �w. Pawe³ pisa³ w listach do gmin
chrze�cijañskich, ¿eby przestali czekaæ na niebo, kaza³ im
i�æ do pracy, bo nawet do pracy przestali chodziæ, bo tak
wierzyli ¿e jutro przyjdzie Jezus. I Pawe³ pisze: kto nie pra-
cuje - nie dawaæ mu chleba, ¿eby poszed³ do pracy. My tak
mamy? Czy chrze�cijan trzeba odci¹gaæ od oczekiwania nie-
ba? Chyba nie - chrze�cijan trzeba wo³em zaci¹gaæ, ¿eby o
niebie pomy�leli. Gdybym zada³ pytanie "kto chce trafiæ do
nieba?", to pewno licznie by�my siê zg³osili, bo kto by nie
chcia³. Ale gdybym zada³ drugie pytanie "kto jest gotowy jesz-
cze dzisiaj umrzeæ?" � to nie by³aby ta sama liczba, co do
nieba. Z tym umieraniem nam siê nie spieszy. Dlatego rozko-
chani w tej doczesnej konstrukcji �wiata, zastanawiamy siê,
czy do tego nieba nie da³oby siê jako� inaczej? My nie têsk-
nimy za niebem, bo nie wiemy, za czym tak naprawdê mamy
têskniæ. O ile w ró¿nych objawieniach �wiêtych obrazy pie-
k³a s¹ bardzo przejrzyste, to o niebie jest dosyæ skromnie.
Kto� ¿artobliwie powiedzia³, ¿e w niebie spotkaj¹ nas trzy
niespodzianki. Najpierw, ¿e nie ma tam tych, których obsta-
wiali�my, nastêpnie - jest tam wielu, których siê nie spodzie-
wali�my oraz - ¿e jakim� cudem sami tam siê znale�li�my.
Nawet jest taka anegdota, jak przed bram¹ nieba staje ksi¹dz
i kierowca autobusu. �wiêty Piotr mówi:

- Ty kierowco do nieba, a ty ksiê¿e do czy�æca.
- Ale czemu tak? - pyta ksi¹dz.
- Bo widzisz, jak ty prawi³e� kazania, to wszyscy spali,

a gdy on prowadzi³ autobus, to wszyscy siê gor¹co modlili.
Dlatego robiê co mogê!

¯yjemy w takim czasie, ¿e
niebo jest otwarte. Niebo jest
otwarte i co ciekawe - nie trzeba
umrzeæ, aby tam pój�æ. S ³ y -
sza³em kiedy� na kazaniu, jak
kaznodzieja mówi³, ¿e jest prze-
konany, ¿e wniebowst¹pienia i
wniebowziêcia ci¹gle siê doko-
nuj¹. Mówi³, ¿e cze�æ tych lu-
dzi, którzy zaginêli, zostali wnie-
bowziêci, czê�æ owszem zginê-
³a nieszczê�liwie, niektórzy zo-
stali zamordowani, inni uciekli i
siê ukrywaj¹, bo czego� siê boj¹,
ale s¹ w tej liczbie te¿ ludzie,
którzy poszli do nieba bez �mier-
ci. Ryzykowna my�l, ale cieka-
wa. Bo co mo¿na powiedzieæ o
takich ludziach - no byli i ich nie
ma. Co powiedziano o Henochu
- by³ i znikn¹³, o Moj¿eszu by³, ale gdzie jest grób � nikt nic
nie wie. Czy kto� widzia³ wniebowziêcie Maryi - nie, no nie
ma Jej. To s¹ ludzie zaginieni � mo¿na ich wpisaæ na listê
osób zaginionych. Jeden z ojców ko�cio³a napisa³, ¿e Bóg
wzi¹³ Maryjê do nieba, bo nie móg³ siê Jej oprzeæ, ¿e jak
zobaczy³ kogo� tak piêknego i fizycznie i duchowo, to Bóg
siê nie opar³ kobiecie i pos³a³ po ni¹ anio³ów: muszê j¹ mieæ
u siebie, nie mogê czekaæ a¿ umrze, bo siê nie doczekam.
Tak Bóg nas kocha, ¿e nieraz nie mo¿e siê na nas doczekaæ
� niech to bêdzie pociech¹ dla tych, którzy pytaj¹ - dlaczego
Bóg tak niespodziewanie, tak szybko mi go wzi¹³?

Osobi�cie modlê siê i chcia³bym tak ¿yæ, ¿eby Bóg
patrz¹c na moje ¿ycie - nie wytrzyma³ i pos³a³ po mnie swo-
jego anio³a, ¿eby mnie zabra³, ¿ebym nie musia³ umieraæ, bo
trochê siê tego bojê. Módlmy siê, ¿eby i w sercach naszych
obudzi³a siê w³a�nie taka têsknota za niebem, Bo¿e, Ty mnie
we�, Bo¿e chcê tak ¿yæ, ¿eby� kiedy� Ty sam mnie wzi¹³.

Jeszcze jedna historia. Niedawno zmar³ Zbyszek Wo-
decki, du¿o wspomnieñ o nim w mediach. Opowiada³ kiedy�
anegdotê o samym sobie. Jak trzech amantów posz³o do
nieba: Robert Redford, Robert de Niro i Zbigniew Wodecki.
G³os pana Boga: Robercie Redfordzie - pokój 36. Otwiera ten
pokój, a tam siedzi niezbyt atrakcyjna kobieta � ca³y za³a-
many s³yszy g³os P. Boga: Robercie Redforcie za grzechy
pe³nione na tym ³ez padole spêdzisz wieczno�æ w pokoju 36.
Drzwi siê zamknê³y, koniec. Robercie de Niro pokój 38. Otwie-
ra ten pokój, a tam jeszcze mniej atrakcyjna kobieta � Ro-
bercie de Niro za grzechy pe³nione na tym ludzkim padole
spêdzisz wieczno�æ w pokoju 38. Za³amany, drzwi siê za-
mknê³y, koniec. Zbigniew Wodecki pokój 37, otwiera drzwi, a
tam siedzi piêkna kobieta Claudia Schiffer. G³os P. Boga: Clau-
dio Schiffer za grzechy pope³nione na tym ³ez padole wiecz-
no�æ spêdzisz w pokoju 37 z niejakim Zbyszkiem Wodec-
kim. On ju¿ wie, jak to tam jest. My musimy jeszcze pocze-
kaæ. Homilia ks. Tomasza Karpety

z niedzieli 28 maja 2017 r.
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PONIEDZIA£EK 05.06.2017
  8.00 + Stanis³aw Krynicki (greg.)
18.00  + Marian Tur¿añski,

+ Teresa Tur¿añska(2 r.�m.)

WTOREK  06.06.2017
  8.00 + Lucyna Sieciñska � intencja od

mamy i brata Kazimierza
 18.00  1) + Czes³awa Nied�wied� �

w 30 dni po �mierci
2) O b³og. Bo¿e i opiekê Matki
Bo¿ej dla Karola z okazji I Komunii
�w. i urodzin

�RODA 07.06.2017
  8.00 ++ Romualda, Marian,

ks. Apolinary, Dawid
 18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 08.06.2017
   8.00 + Stanis³aw Krynicki (greg.)
18.00 + Helena £opatka (48 r.�m.)

2) + Maria (13 r.�m.)

PI¥TEK 09.06.2017
  8.00 ++ Maria, W³adys³awa Szpil
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 1) + Stanis³aw Krynicki (greg.)

2) ++ Eligiusz, Helena, Teofil,
Józef

SOBOTA 10.06.2017
  8.00 1) + Stanis³aw Krynicki (greg.)

2) ++ Teresa, Józef Chamio³o
3) O b³og. Bo¿e, zdrowie i opiekê
Matki Bo¿ej dla Dominiki z okazji
urodzin

18.00 + Genowefa Maj (10 r.�m.)

NIEDZIELA 11.06.2017
  8.00 ++ Jan, Janina, Andrzej, Danuta

Skowroñscy
  9.30 + Bogus³aw Wilkosz (13 r.�m.)
11.00 W 4 rocznicê urodzin Hani  o Bo¿e

b³og. i ³aski dla niej i rodziców
12.00 O b³og. Bo¿e, zdrowie i opiekê

Matki Bo¿ej dla Wandy z okazji
70. urodzin. Intencja od dzieci

13.00 O zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej dla
Micha³ka z okazji urodzin

18.00 + Stanis³aw Krynicki (greg.)

INTENCJE MSZY �W.
05.06.2016 - 11.06.2017

W naszej Parafii
s¹ one

odprawiane
codziennie

o godz. 17.30.

Ty, Panie, jeste� w tym miejscu,
Twoja obecno�æ je wype³nia,
Twoja obecno�æ jest Pokojem.
Ty, Panie, jeste� w moim sercu,
Twoja obecno�æ je wype³nia,
Twoja obecno�æ jest Pokojem.
Ty, Panie, jeste� w moim umy�le,
Twoja obecno�æ go wype³nia,
Twoja obecno�æ jest Pokojem.
Ty, Panie, jeste� w moim ¿yciu,
Twoja obecno�æ je wype³nia,
Twoja obecno�æ jest pokojem
Dopomó¿ nam, Panie, zrozumieæ,
¿e trwamy w Tobie,
a Ty trwasz w nas, teraz i na wieki.

Obud� mnie na Twoja obecno�æ,
Uczul mnie na Twoj¹ mi³o�æ,
Utwierd� mnie w Twoim pokoju.
Otwórz mnie na Twoj¹ drogê,
Odkryj mnie dla Twojej rado�ci,
Otul mnie Twoim �wiat³em.
Albowiem moje serce jest gotowe,
Panie, moje serce jest gotowe.
Amen.
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Zapraszamy na Nabo¿eñstwa Czerwcowe
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codziennie po mszy �w. wieczornej
(oko³o godz. 18.30)


