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Przed rokiem, 6 września nasza parafia 
przeżywała uroczystość Konsekracji 
Kościoła. W czasie Mszy Świętej, której 
przewodniczył kard. Stanisław Dzi-
wisz poświęcone zostały mury naszego 
kościoła, a ołtarz został namaszczony 
krzyżmem świętym. Ci z parafian, któ-
rzy uczestniczyli w uroczystości, zachę-
ceni przez ks. Kardynała mogli podejść 
do ołtarza i ucałować go ze czcią. Ten 
symboliczny gest, który każdy kapłan 
czyni rozpoczynając sprawowanie 
Najświętszej Ofiary jest nade wszystko 
znakiem szacunku do miejsca, na któ-
rym sam Pan Jezus staje się obecny pod 
postaciami chleba i wina. 

Naszym zadaniem jest być wierny-
mi tej poświęconej świątyni i tworzyć 
nadal wspólnotę ołtarza i tego Kościoła 
lokalnego, jakim jest parafia. Tworzenie 
wspólnoty na różnych płaszczyznach to 
podstawowy cel, jaki przyświeca roz-
maitym inicjatywom podejmowanym 
przez nas kapłanów i zaangażowane 
osoby świeckie. 

Rozpoczął się nowy rok szkolny, 
który jest również początkiem wzmo-
żonej aktywności duszpasterskiej w na-
szej parafii. Od miesiąca października 
rozpoczynamy zapowiadane już od dość 
dawna katechezy dla osób dorosłych. 
Ich tematyka i harmonogram podane 
zostaną w następnym numerze gazetki 
parafialnej. Nową propozycją skiero-
waną szczególnie do młodzieży szkół 
średnich i studentów będzie cykl spo-
tkań zatytułowanych „ 3xM”— czyli 
„Mocni Mocą Miłości”.

Młodzieży gimnazjalnej chcemy za-

Są jednak osoby, które przychodzą, aby 
w czymś się poradzić, o coś zapytać czy 
zwyczajnie porozmawiać. Nie zawsze jed-
nak jest na to wystarczająco dużo czasu, 
bo na korytarzu tworzy się kolejka osób, 
które chcą po prostu uzyskać załatwienie 
jakiejś formalności.

Dlatego wychodząc naprzeciw tym 
wszystkim parafianom, którzy chcieliby 
tak po prostu przyjść i porozmawiać spo-
kojnie ze swoim proboszczem na tematy 
wiary czy problemów życia codziennego 
proponuję czas, który umownie sobie 
nazwałem „Herbatka u proboszcza”. Na 
początku proponuję czwartki od godz. 
19.00-20.00. Dla pewnego porządku 
podaję adres mailowy, który może po-
służyć jako sposób potwierdzenia chęci 
spotkania: (tupek@pijarzy.pl). A herbat-
ka rzeczywiście dla każdego się znajdzie.

Oprócz tych nowych propozycji 
ciągle aktualne są te, które do tej pory 
funkcjonują w naszej parafii. Każdy 
może, jeśli tylko zechce, znaleźć coś 
dla siebie. Czekamy na Ciebie. Włącz 
się w aktywne tworzenie PARAFII-
WSPÓLNOTY.

o. Andrzej Tupek
proboszcz

NOWE PROPOZYCJE DUSZPASTERSKIE
na I rocznicę konsekracji naszego kościoła

proponować oprócz oczywiście spotkań 
służących przygotowaniu do godnego 
przyjęcia sakramentu bierzmowania, 
także spotkania nieformalne w para-
fialnej kawiarence, które można roboczo 
nazwać „GIM-cafe”. 

Mamy również nową propozycję 
dla dzieci klas III-VI szkoły podsta-
wowej. Chcemy je zaprosić do spotkań 
formacyjnych w ramach „Oazy dzieci 
Bożych”.

 Wielkim dobrem, powstałym po-
nad rok temu okazał się Wolontariat 
Parafialny. Pomoc, którą udaje nam 
się stale świadczyć kilkunastu osobom 
w  parafii jest cenna zarówno dla po-
trzebujących jak i dla samych wolonta-
riuszy. Wolontariat to nadal wyzwanie 
i wielka potrzeba w naszej parafialnej 
rzeczywistości. Serdecznie zatem zapra-
szamy wszystkich, którym leży na sercu 
realizowanie „wyobraźni miłosierdzia”.

Mam jeszcze jedna propozycję. Jak 
wiadomo w ciągu tygodnia można przyjść 
do kancelarii parafialnej, aby dokonać 
wielu koniecznych załatwień admini-
stracyjnych. Sprowadza się to najczęściej 
do wypełnienia stosownych druków czy 
wystawienia odpowiednich dokumentów. 
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Docere audeo („Odważam się na-
uczać”) – pod takim hasłem odbywała 
się w Peralta de la Sal 46 Kapituła 
Generalna Zakonu Ojców Pijarów. 
Kapituła jest najwyższą władzą w Za-
konie, której celem jest ocena zadań 
podejmowanych przez Zakon na 
całym świecie, wybór Przełożonego 
Generalnego i jego Asystentów oraz 
zaplanowanie podstawowych linii 
działania na kolejne lata. W tej 46 
w historii Zakonu kapitule brało 
udział 74 ojców kapitulnych reprezen-
tujących wszystkie prowincje zakonu 
z pięciu kontynentów. Polską prowin-
cję reprezentowali.: o. Józef TAR-
NAWSKI– prowincjał, o. Andrzej 
TUPEK, o. Mateusz PINDELSKI 
i o. Witold PETELCZYC. 

Tematem głównym Kapituły było 
posłannictwo pijarskie – czyli naucza-
nie i wychowanie dzieci i młodzieży. 
Jej przebieg podzielony został na trzy 
główne części: Część pierwsza nosiła 
tytuł: „Przyobleczeni w Chrystusa” 
i obejmowała analizę minionego 
sześciolecia. Zakończyła ją celebracja 
liturgiczna nazwana:„Jedność w dzię-
kowaniu i proszeniu o wybaczenie”. 
Część druga poświęcona była wy-
borom Generała i Asystentów. Za-
mknęło ją nabożeństwo zatytułowane: 
„W służbie Bogu i braciom”. Trzecia 
część Kapituły rozpoczęła się celebra-
cją: „Wypłyń na głębię” i jej celem była 
analiza tekstów przedkapitulnych, po-
święconych posłannictwu oraz innym 
tematom ważnym dla Zakonu (forma-
cja początkowa, restrukturyzacja czy 
współpraca ze świeckimi), zmierzająca 
do wypracowania wskazań dla Zakonu 
na następne sześciolecie. Kapituła 
zakończyła się 22 lipca.

W czasie Kapituły został wybrany 
nowy Ojciec Generał Zakonu Pijarów 
oraz jego nowi czterej Asystencji, 
wśród których jest jeden Polak – 
o. Mateusz Pindelski (który przez dwa 
lata pracował w parafii na Wieczy-
stej). Ojciec Mateusz został wybrany 
Asystentem na Włochy i kraje Europy 
Centralnej.

Hiszpania – Peralta de la Sal, 1-22 lipca 2009 r.

noWa KongregacJa generaLna ZaKonu piJarÓW:

o. pedro aguado sp, Generał Zakonu Pijarów – (Hiszpania)

o. Mateusz pindelski sp, Asystent Generalny na Włochy
i Europę Środkową – (Polska)

o. Miguel giráldez sp, Asystent Generalny na Hiszpanię – (Hiszpania)

o. fernando Hernández sp, Asystent Generalny na Amerykę – (Meksyk)

o. pierre diatta sp, Asystent Generalny na Afrykę i Azję – (Senegal)
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Piłkarze Parafialnego Klubu Spor-
towego Porta zanotowali pierwszy 
duży sukces w blisko 9-letniej historii 
istnienia klubu. Trenujący pod okiem 
Marka Cybulskiego zawodnicy zajęli 
drugie miejsce w rozgrywkach kra-
kowskiej klasy C i uzyskali awans do 
wyższej ligi. W rozpoczętym 23. sierp-
nia sezonie Porta występować będzie 
w II grupie krakowskiej klasy B.

Jestem bardzo zadowolony z posta-
wy zawodników, którzy grali w ubiegłym 
sezonie. Ich zaangażowanie w meczach 
i praca na treningach zaprocentowały 
awansem – chwali swoich podopiecz-
nych trener Marek Cybulski. Nie 
znamy poziomu drużyn występujących 
w tej lidze, ale w każdym meczu będzie-
my grać o zwycięstwo i o jak najwyższą 
lokatę w tabeli – zapowiada trener. 

W ubiegłym sezonie w drużynie 
która uzyskała awans występowali: 
Sławomir Jurek, Dariusz Kijania, 

Maciej Cięciel (kapitan), Marek Cy-
bulski (trener), Jakub Klimas, Maciej 
Odrazil, Łukasz Preiss, Adrian Sera-
fin, Łukasz Szumiec, Dawid Figwer, 

Robert Naumowicz, Maciej Bojarski, 
Dariusz Dwornik, Mateusz Figwer, 
Krzysztof Groniak, Michał Kącki, 
Adam Kijowski, Radosław Myca, 
Dariusz Nowak, Tomasz Ratajczak, 
Michał Klimczak, Marcin Krawczyk, 
Adam Prewo, Maciej Wajda.

Informacje o klubie można zna-
leźć na stronie internetowej www.
pksporta.com. Zapraszamy wszyst-
kich na mecze ligowe rozgrywane 
na bocznym boisku KS Wieczysta 
Kraków:
06.09. godz. 17:00  

Porta – Gajowianka 
20.09. godz. 16:00  

Porta – Victoria Kraków
04.10. godz. 15:00  

Porta – Płomień Kostrze 
18.10. godz. 14:00  

Porta – Rzozovia Rzozów
31.10. godz. 14:00  

Porta – Trzebol Wielkie Drogi 

Piłkarze Porty awansowali
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Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej zorganizowała kolo-
nię letnią dla uczestników świetlicy parafialnej KŁAPO-
USZEK i dla dzieci z terenu Parafii. 

Z wypoczynku skorzystało 46 dzieci w wieku szkolnym. 
Nad nimi czuwało siedmiu wychowawców i pielęgniarka, 
zapewniając bezpieczny i wesoły pobyt. Kolonia odbyła się 
we Władysławowie, trwała dwa tygodnie od 4 do 17 lipca. 

Mieszkaliśmy w ośrodku wypoczynkowym. Do swojej 
dyspozycji mieliśmy trzy duże świetlice, boisko do gry w 
siatkówkę lub kosza, trampolinę, huśtawki i wiele innych 
atrakcji.

Na szczęście pogoda nam dopisała. Często chodzili-
śmy się kąpać na strzeżone kąpielisko nad morzem. Na 
plaży organizowaliśmy różne gry i zabawy, aby uprzyjem-
nić sobie czas. Byliśmy na wycieczce pieszej do Pracowni 
Bursztyny w Chłapowie, gdzie zostało nam dokładnie 
przedstawione skąd się biorą bursztyny i jak je odróżnić 
od zwykłego „szkiełka”. 

Pojechaliśmy na wycieczkę do Gdańska, gdzie mieli-
śmy lekcję historii na Westerplatte, mogliśmy posłuchać 
pięknego koncertu organowego w Bazylice w Oliwie 
oraz zwiedziliśmy piękną Starówkę Gdańską i tamtejszy 

KOLONIA LETNIA WE WŁADYSŁAWOWIE
kościół Mariacki. Druga autokarowa wycieczka była do 
skansenu w Szymbarku, natomiast na trzecią wycieczkę 
popłynęliśmy statkiem z Helu do Gdyni i z powrotem. 
Podczas krótkiego pobytu w Gdyni zwiedziliśmy okręt 
„Błyskawica” oraz statek „Dar Pomorza”.

Podczas kilku mokrych dni były zajęcia w ośrodku – 
turnieje, konkursy, skecze i przeróżne zabawy – czasu na 
nudę brakowało.

Dzięki wielu atrakcjom, jakie zostały zapewnione 
przez organizatorów czas na kolonii upłynął bardzo 
szybko, w przyjemnej atmosferze. Na zakończenie odbył 
się pożegnalny posiłek i każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy prezent.

Kolonia ta mogła się odbyć tylko dzięki pracy wielu 
osób oraz dzięki firmom i instytucjom, które nas wspar-
ły. Dziękujemy Urzędowi Miasta Krakowa, Spółdzielni 
Mieszkaniowej UGOREK, Arcybractwu Miłosierdzia 
zał. w 1584 r. przez ks. P. Skargę, firmom PREH Sp.z o.o., 
Wolff Trading Sp. z o.o., Instal Kraków SA i innym. Nie 
sposób wymienić wszystkich, dlatego każdemu z osobna 
serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc.



G ł o s  O s t r e j  B r a m y 5numer 4 (103) 2009 r.

strona parafii: www.wieczysta.pijarzy.pl



G ł o s  O s t r e j  B r a m y numer 4 (103) 2009 r.6

strona parafii: www.wieczysta.pijarzy.pl

 godz. 14.00 – rozpoczęcie

 godz. 15.00 – turniej drużynowy w piłce nożnej
   Kategorie:
    - szkoła podstawowa,
    - gimnazjum i liceum
    - dorośli
  Zgłaszanie drużyn 6-cio osobowych w godz. 14.00-15.00

 godz. 15.00-17.00 – KonKursy i zabawy dla dzieci 
   i dorosłych (z nagrodami)

 godz. 17.00 – Koncert zespołu regge

 godz. 20.00-22.00 – zabawa taneczna

  Ponadto inne atraKcje:
   - zjeżdżalnia dla dzieci
   - kiermasz prac dzieci ze świetlicy parafialnej
   - kiermasz książek Wydawnictwa eSPe
   - stoisko z Produktami Benedyktynów
   - małe co nieco: kiełbaski z grilla, wata cukrowa…
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800-lecie Zakonu Braci Mniejszych
400-lecie konsekracji Kalwaryjskiej 

Świątyni
30-lecie podniesienia świątyni do 

godności Bazyliki Mniejszej
30-lecie pierwszej Pielgrzymki Ojca 

Świętego Jana Pawła II do 
Kalwarii

10-lecie wpisu Sanktuarium na listę 
Światowego Dziedzictwa 
Kultury i Natury Unesco.

Te wszystkie okrągłe rocznice w Pa-
pieskim Sanktuarium Matki Bożej 
Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej 
przypadły na bieżący rok.

15 sierpnia w uroczystość Wnie-
bowzięcia NMP w Sanktuarium 
Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Ze-
brzydowskiej miało miejsce premie-
rowe wykonanie Oratorium Kalwa-
ryjskiego, autorstwa: poety Zbigniewa 
Książka i kompozytora Bartłomieja 
Gliniaka. Naturalną scenografię dla 
tego niezwykłego spektaklu muzycz-
nego stanowiły: wzgórze Ukrzyżowa-
nia i kalwaryjska bazylika.

Na scenie wystąpiło około 160 wy-
konawców, w tym: Chór UJ Camerata 
Iagiellonica, Chór Chłopięcy Bazyliki 
Matki Bożej Bolesnej z Limanowej, 
Schola Cantorum WSD OO. Bernar-
dynów, Krakowska Orkiestra Sym-
foniczna oraz Zespół Mandolinowy 
„Echo” z Piwnicznej Zdroju.

Ten wielki zbiór utworów muzycz-
nych poświęcony jest postaciom św. 
Franciszka i Jana Pawła II.

Gwiazdami wieczoru byli soliści 
wykonujący partie wokalne: Aleksan-
dra Bieńkowska, Joanna Słowińska, 
Przemysław Branny i Janusz Kru-
ciński oraz wybitni instrumentaliści: 
Krzysztof Ścierański (gitara basowa), 
Jacek Królik (gitara) oraz Robert 
Luty (perkusja). Całością dyrygował 
Piotr Komorowski.

Dzieło Zbigniewa Książka i Bar-
tłomieja Gliniaka to hołd złożony 
sanktuarium kalwaryjskiemu, umi-
łowanemu miejscu modlitwy Jana 

Pawła II i rzesz pielgrzymów, których 
liczba rocznie sięga 1,5 miliona.

W piątkowej procesji ku czci Za-
śnięcia Matki Bożej (Pogrzeb MB) 
oraz w centralnej, niedzielnej procesji 
ku czci Wniebowzięcia NMP tradycyj-
nie wzięło udział bardzo wiele asyst 
z Polski płd. i płn.-wsch. Słowacji.

red.

W Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym

zdjęcia: Jacek Wojs
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zdjęcia: Jacek Wojs

Na Kalwaryjskich Dróżkach w piątkowym tzw. Pogrzebie Matki Bożej udział wziął ks. kard. Dziwisz, a w centralnych 
uroczystościach w niedzielę, 16 sierpnia, kardynałowie Dziwisz, Macharski i Jaworski.
Oprócz zawsze wiernej Służby Maltańskiej, nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwała GOPR – Grupa Podhalańska 
i okoliczne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

16.00 – 17.30
tenis stołowy

p. Janusz Małota

17.00 – 18.30
siatkówka

(szkoła
podstawowa)

p. Marek Nowak

16.00 – 17.30
tenis stołowy

p. Janusz Małota

17.00 – 18.30
siatkówka

(szkoła podstawowa)
p. Marek Nowak

16.00 – 17.30
tenis stołowy

p. Janusz Małota

17.30 – 19.00
tenis stołowy

(seniorzy)
p. Janusz Małota

18.30 – 20.00
siatkówka

(gimnazjum liceum)
p. Marek Nowak

17.30 – 19.00
tenis stołowy

(seniorzy)
p. Janusz Małota

18.30 – 20.00
siatkówka

(gimnazjum
liceum)

p. Marek Nowak

17.30 – 19.00
tenis stołowy

(seniorzy)
p. Janusz Małota

20.00 – 21.30
piłka nożna
(seniorzy)

p. Marek Cybulski

20.00 – 21.30
piłka nożna
(seniorzy)

p. Marek Cybulski

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEKCJI
W PARAFIALNYM KLUBIE SPORTOWYM „PORTA”  

w sezonie 2009/2010

Treningi tenisa stołowego i piłki siatkowej odbywają się w pomieszczeniach 
Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej.

Treningi piłki nożnej odbywają się: w okresie wiosenno-jesiennym na boisku 
KS Wieczysta, w okresie zimowym w Sali Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej .

„Nieduży” remont przy Niedużej
Fatalna jest jakość i przebieg pracy przy oczekiwanej przez tyle lat naprawie chodnika przy ul. Niedużej. Pozostawione 
wystające studzienki w rejonie kiosków, zbyt wąski chodnik w rejonie cukierni, plac budowy, na którym wciąż trwa 
sjesta. A dlaczego remont magistrali ciepłowniczej nie został skorelowany z budową ścieżki rowerowej, dopiero co 
oddanej do użytku, a teraz rozkopanej? A obejścia przystanku linii 124 na osiedlu Ugorek, przy ul. Meissnera jak nie 
było, tak nie ma… i rowerzyści jadą przez peron przystanku, często wypełniony oczekującymi pasażerami.

Na szczęście po uszkodzeniu nawierzchni przez koparki, wykonano sprawnie remont asfaltu (Janickiego/Ugorek), 
ale uciążliwości związane z nową inwestycją przy ul. Janickiego są szczególnie dotkliwie odczuwane przez właścicieli 
pojazdów dotychczasowych mieszkańców, którym bardzo ubyło miejsca do parkowania.

Wasz Jacek
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Do wspólnoty Ko ścioła włą cze ni zo sta li przez 
Sa kra ment Chrztu Świętego:

– Kinga Ewa Gądek
– Julianna Jezierska
– Róża Maria Marcisz
– Jakub Jerzy Szczęsny
– Kamil Ryszard Szczęsny
– Zuzanna Agnieszka Gawlik
– Wiktor Krzysztof Capiga
– Karolina Jolanta Białas
– Zuzanna Monika Śmietana
– Julia Emilia Niedziałkowska
– Filip Adam Domaradzki
– Kazimierz Paweł Czarnowicz
– Michalina Nogieć
– Barbara Nogieć
– Bartosz Marcin Sysło
– Zuzanna Natalia Pala
– Amelia Patrycja Kotik
– Mateusz Michał Strzelec
– Sylwia Krystyna Mazgaj
– Mikołaj Pawłowski
– Aleksandra Maria Nosek
– Michał Kuba Okrajek
– Antonina Anna Śliwińska
– Emilia Barutowicz
– Mikołaj Piotr Krzeczkowski
– Juliusz Tomasz Sadowski
– Michalina Sączawa
– Maria Anna Przybyło
– Amelia Zofia Gomółka
– Wiktoria Oliwia Gaj
– Tomasz Antoni Środa

+ Anna Śliwińska
+ Jerzy Strzałka
+ Zdzisław Bubula
+ Krystyna Szot
+ Jadwiga Skwarska
+ Eugeniusz Karkowski
+ Ewa Eisen
+ Irena Pawłowska
+ Bogusław Szumera
+ Stanisława Kuźniakowska
+ Janina Kępys
+ Teresa Kowalczyk
+ Maria Kizlich
+ Wojciech Siarkiewicz
+ Zygmunt Grzywnowicz
+ Andrzej Stolzman
+ Franciszek Kozłowski
+ Władysław Tkaczyk
+ Maria Bugno
+ Zdzisława Moczurad-Szczepańska
+ Michał Widomski
+ Wiktor Łakomski
+ Krzysztof Korytkowski
+ Adam Kochan
+ Małgorzata Kumala
+ Apolonia Świątek
+ Andrzej Goleń
+ Paweł Bębenek
+ Feliksa Danielecka
+ Stanisława Krupińska
+ Florentyna Gajewska-Gorzkowska
+ Halina Groszek
+ Teresa Kochan
+ Julia Grelowska
+ Barbara Odrzywałek
+ Piotr Wasylak
+ Józef Gaca
+ Anna Kłoda

Do wieczności odeszli:

Wyciąg z ksiąg parafialnych od 12.05 do 5.09.2009

Sakramentem Małżeństwa połączyli się:

16.05
Maciej Melnyczuk  
 – Dorota Ciesielska
23.05
Janusz Jezierski 
 – Marta Rymarowicz
30.05.
Piotr Flacht 
 – Renata Mider
6.06.
Krzysztof Mączka  
 – Sylwia Łuczywo
13.06
Grzegorz Adamczyk  
 – Marta Kalinowska
Piotr Bielecki 
 – Aneta Drewniak
11.07.
Michał Mlekodaj  
 – Kaja Jarocka
18.07
Sławomir Wilczyński  
 – Renata Dobrowolska
25.07.
Marcin Kowalski  
 – Anna Wrona
01.08.
Sławomir Prusak  
 – Renata Jagła
15.08.
Krzysztof Abram 
 – Anna Pielka
22.08
Janusz Pruchnicki 
 – Justyna Traczyk
Michał Góra 
 – Beata Kardas
29.08.
Jan Kotyniewicz 
 – Jolanta Wajda

m i ę d z y
B I E L Ą  a  C Z E R N I Ą

strona parafii: www.wieczysta.pijarzy.pl

Od 1 września przywrócono przed-
wakacyjny rozkład jazdy autobusu 
linii 124.
Przystanek końcowy 424 mamy 
teraz przy ul. Ugorek.

Pismo parafii Matki Bożej Ostro bram skiej. Redaguje Zespół przy Radzie Pa ra fial nej. Opiekun kościelny – ks. Andrzej Tupek SP, 
redaktor nacz. – Jacek Wojs. Adres Re dak cji: ul. Me is sne ra 20, 31-457 Kraków, e-mail: pa ra fia@ostro bram ska.net, http://www.wie-
czy sta.pi ja rzy.pl. Re dak cja za strze ga so bie pra wo skra ca nia ma te ria łów i zmia ny tytułów. Skład kom pu te ro wy – Paweł Kremer. 
Skrytka ko re spon den cyj na w przedsionku ko ścio ła.

SPOWIEDŹ w naszym koście le
 – codziennie podczas Mszy Św. o godz. 6.30, 7.30, 8.00 i 18.00.
 – w niedziele i święta w czasie każdej Mszy Świętej.
 – w pierwsze piątki miesiąca o godz. 6.30, 7.30, 8.00, 16.00 

i 17.30.

MSZE ŚWIĘTE w naszym koście le
 – codziennie o godz. 6.30, 7.30, 8.00 i 18.00.
 – w niedziele i święta 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 

19.15
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POGRZEB OJCA JÓZEFA
zdjęcia Jacek Wojs


