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ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW 
PIOTRA I PAWŁA

29 czerwca

Kościół  już  od  roku  258  obchodził 
święto  obu  Apostołów  św.  Piotra  i 
św. Pawła razem w dniu 29 czerwca, 
co  by  wskazywało  na  powszechne 
przekonanie,  że  to  był  dzień  ich 
śmierci.  Taki  bowiem  był  bardzo 
dawny zwyczaj, że wspomnienia li-
turgiczne obchodzono w dniu śmier-
ci męczenników.                        

Św. Piotr poniósł  śmierć  męczeń-
ską  według  podania  na  wzgórzu 
watykańskim.  Został  ukrzyżowany 
głową  na  dół  na  własną  prośbę, 
gdyż czuł się niegodnym umierać na 
krzyżu jak Chrystus.

Św. Paweł poniósł śmierć męczeń-
ską  w Rzymie ok. 67 roku. Według 
bardzo starożytnego podania św. Pa-
weł miał ponieść śmierć od miecza.

Uroczystość  św.  Pawła  wraz  ze 
św. Piotrem umieszczono w jednym 
dniu dla podkreślenia, że obaj Apo-
stołowie  byli  współzałożycielami 
gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że 
obaj w tym mieście oddali dla Chry-
stusa swoje życie, oraz, że w Rzymie 
są ich relikwie i sanktuaria.

KULTURA BYCIA 
W KOŚCIELE, 
CZYLI WAKACYJNE 
ZASADY DOBREGO 
WYCHOWANIA

ks. Paweł Siedlanowski

Problem pt. „Jak ubrać się do ko-
ścioła?”  pojawia  się  zwykle  latem. 
Zimowa aura raczej nie sprzyja eks-
trawagancji. Panujący w letnich mie-
siącach  upał  dla  wielu  jest  wystar-
czającym uzasadnieniem plażowego 
stroju. Rodzi się jednak pytanie: czy 
te osoby ubrałyby się w ten sam spo-
sób  do  pracy,  na  ważne  spotkanie 
lub rozmowę kwalifikacyjną? 
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Codzienne  doświadczenie  poka-
zuje, że w takich sytuacjach nikt nie 
patrzy  na  gorąco  i  bez  protestu 
wkłada oficjalny strój,  stosowny na 
takie  okazje.  Dlaczego?  Ponieważ 
zależy  mu  na  pozytywnym wraże-
niu i wie, że niedbały ubiór mógłby 
zostać  odebrany  jako  brak 
szacunku… 

A przecież  przychodząc do świą-
tyni, spotykamy się z Kimś najważ-
niejszym  –  z  samym  Bogiem.  To 
prawda, że On zna nas najlepiej i na-
wet  najpiękniejszy  strój  nie  zakryje 
przed Nim prawdy o tym, jacy jeste-
śmy. Prawdą jest też, że On nie chce 
nas onieśmielać – wszak sam stał się 
człowiekiem,  by  być  bliżej  nas.  W 
spotkaniu  Boga  z  człowiekiem  ini-
cjatywa  zawsze  należy  do  Boga. 
Zbliżając się do Niego, musimy jed-
nak pamiętać o dystansie, jak dzieli 
Stwórcę i stworzenie

Jak zatem się ubrać?
Inaczej  idziemy ubrani na niezo-

bowiązujące  spotkanie  przyjaciół, 
inaczej  do teatru,  czy przyjęcie  we-
selne. Strój coś wyraża, coś ważnego 
ogłasza.  Jest  dopełnieniem  we-
wnętrznego nastawienia, komunika-
tem  dla  postronnego  obserwatora, 
że  oto  ja  szanuję  jego  uczucia,  do-
wartościowuję  jego  zaproszenie. 
Marnym usprawiedliwieniem są tłu-
maczenia  niektórych,  że  stoją  prze-
cież na zewnątrz kościoła, nie wcho-
dzą do środka. Nie o to chodzi… 

Ubraniem właściwym w świątyni 
jest  strój  skromny,  zakrywający  ra-
miona, nogi,  nie wyzywający swoją 
śmiałością  i  nagością.  Uzasadnienie 
jest  bardzo  proste:  świątynia  jest 

miejscem  przebywania  Tego,  który 
został  okrutnie  okaleczony,  którego 
ciało zostało sprofanowane i  odarte 
z godności – za nasze grzechy... Cia-
ło jest świątynią Ducha Św., jak nas 
naucza św. Paweł, szacunek do swo-
jego ciała nosi zatem także wymiar 
głęboko religijny.

W kościele obowiązują ogólne za-
sady  dobrego  wychowania:  ubiór 
powinien być  zatem czysty, nie na-
ruszający  podstawowych  zasad 
skromności. Panów obowiązują dłu-
gie  spodnie  (i  to  raczej  nie  od 
dresu!).  Szorty są  absolutnie niedo-
puszczalne,  podobnie  jak  koszulki 
na ramiączka. Rękaw może być krót-
ki, jednak przyjmuje się, że jego mi-
nimalna długość to połowa odległo-
ści  między  łokciem  a  barkiem.  W 
wypadku kobiet – długość spódnicy 
przynajmniej do kolan. Głębokie de-
kolty i odkryte ramiona są narusze-
niem normy dobrych obyczajów, po-
dobnie  jak  wszelkiego  rodzaju 
prześwitujące materiały. 

Te zasady dotyczą nie tylko obec-
ności  na Eucharystii,  ale także wej-
ścia  do kościoła na krótką  adorację 
lub celem zwiedzenia go. Podobnie 
–  uwagi  powyższe  dotyczą  także 
stroju panny młodej podczas uroczy-
stości  zaślubin.  Jeżeli  jest  on  zbyt 
„śmiały”  nic  nie  stoi  na  przeszko-
dzie,  by ramiona okryć  np. szalem. 
Słowami,  które  najlepiej  opisują 
ubiór w kościele są: prostota, skrom-
ność i elegancja. Po prostu.

Źródło

 http://www.echo.siedlce.net

strona 2



Rok 2010 nr 5 (32)/2010 czerwiec

AKTUALNOŚCI

14 lipca br.  w godzinach 10:00 – 
12:00  w  naszym  Ośrodku  Zdrowia 
odbędzie się  bezpłatne, komputero-
we badanie wzroku. Rejestracji moż-
na dokonać pod numerem telefonu:  
55 231 61 67.

Tradycyjnie, 25 lipca obchodzimy 
Odpust  parafialny.  Rok,  w  którym 
uroczystości  św.  Jakuba  Apostoła 
przypadają w niedzielę, Kościół Ka-
tolicki ogłasza Rokiem św. Jakuba. 

Już  dziś  informujemy, że Odpust 
rozpoczniemy uroczystą Mszą św. z 
udziałem ks.  Biskupa  Józefa  Wyso-
kiego,  następnie  poświęcimy  auta. 
W porcie zostanie odprawiona Msza 
św. dla rybaków i ludzi związanych 
z wodą. 

Wzorem  ubiegłych  lat,   będzie 
Biesiada rybacka.

O szczegółach uroczystości odpu-
stowych poinformujemy Parafian w 
najbliższym czasie.

W dniach 29 czerwca  – 01 lipca 
br.  grupa studentów  Uniwersytetu 
Warszawskiego  będzie  prowadziła 
na terenie naszej parafii badania et-
nograficzne na temat  obrzędowości 
pogrzebowej,  weselnej,  świąt  do-
rocznych  obchodzonych  wiosną  , 
oraz  o  przestrzeni  i  obcości.   Będą 
pytali o tradycje, jak dawniej bywa-
ło, co się zmieniło w obrzędowości, 
jak  mieszkańcy  odczuwają  prze-
strzeń, jak ona się zmienia, czy lubią 
jakieś miejsca w przestrzeni, czy lu-
bią  swoje miejsce zamieszkania, ale 
też,  kto jest przez nich postrzegany 
jako  obcy  i  dlaczego,  kiedy  obcy 
może stać się swoim.

Po badaniach  zostaną  napisane i 
opublikowane w internecie  raporty. 
Celem tej żmudnej pracy jest uchwy-
cenie  tego,  co  niestety  przemija, 
zmienia się.

Prosimy Parafian o udzielenie in-
formacji  osobom,  które  do  Was 
zwrócą się z taką prośbą. 

OKIEM PROBOSZCZA

Niech będzie pochwalony Jezus Chry-
stus!

Zakończył się  rok szkolny i kate-
chetyczny. Dzieci i  młodzież  rozpo-
czynają  swoje  wakacje.  Wspólnie 
dziękujmy Bogu za wszelkie dobro, 
które  dokonywało  się  w  przeciągu 
tego roku szkolnego i katechetyczne-
go. Na ręce Dyrekcji naszych placó-
wek oświatowych, składam podzię-
kowania wszystkim nauczycielom i 
pracownikom szkół, za trud wycho-
wawczy. Dziękuję bardzo serdecznie 
katechetom, za ich apostolskie świa-
dectwo. Życzę wszystkim, by zasłu-
żony  wypoczynek  był  dla  Was 
szczęśliwy, obfitował w słońce i Boże 
błogosławieństwo.

Pragnę  jeszcze  raz  podziękować 
wszystkim,  którzy  włączyli  się  w 
przygotowanie  i  przeprowadzeniu 
Festynu  Parafialnego.  Takie  wyda-
rzenia  scalają  i  rozwijają  naszą 
wspólnotę. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy wzięli  udział  w tym wspólnym 
świętowaniu.
 

Serdeczne podziękowania kieruję 
do  tych  parafian,  którzy  bezintere-
sownie pracują  w kościele i  na ple-
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banii,  za  renowację  podestów  pod 
ławkami,  konserwację  zegara  ko-
ścielnego,  pomoc  powodzianom, 
oraz za wszelkie prace remontowo – 
inwestycyjne.

W imieniu własnym i wszystkich 
parafian  serdecznie  dziękuję  księ-
żom Krzysztofowi i Piotrowi, za do-
tychczasową  pracę  w naszej wspól-
nocie.  Ks.  dr  Krzysztof  Lis,  z  woli 
przełożonych, udaje się do pracy w 
Loretto jako kapelan,  ks. Piotr Kępa 
będzie  pracował  w Suwałkach.  Ży-
czymy im Bożego błogosławieństwa 
na nowych placówkach. 

25 lipca,  w dzień  Odpustu para-
fialnego,  będziemy  mieli  wizytację 
kanoniczną  ks.  Biskupa  Józefa  Wy-
sokiego.  Już dziś Wszystkich zapra-
szam na to spotkanie,  by  z pokorą 
przyjąć  pouczenia  pasterza  naszej 
Diecezji. Mam nadzieję, że nasz Od-
pust  będzie  wspólnym  świętowa-
niem. Postarajmy się w tym roku ju-
bileuszowym jeszcze bardziej uczcić 
postać św. Jakuba Apostoła  - patro-
na naszej parafii. 

Tradycyjnie, w tym dniu poświę-
cimy samochody, łodzie i  kutry ry-
backie, a potem wspólnie, będziemy 
uczestniczyli w Biesiadzie rybackiej. 
Zapewne  nie  zabraknie  jeszcze  in-
nych atrakcji. 

Polecajmy  miesiące  wakacyjne 
Bożej  Matce,  którą  uwielbialiśmy 
przed kapliczkami naszej parafii, by 
upraszała  wszystkim  potrzebne  ła-
ski. 

Z modlitwą Proboszcz

                   Ks.Sławomir Szczodrowki

WSPOMNIENIE 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY 
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

27 czerwca

Kult Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy łączy się z Jej obrazem wywo-
dzącym się z Grecji, z wyspy Krety. 

Jest  to  malowana  ikona,  pocho-
dząca z XIV lub XV w., o wymiarach 
53 x 41,5 cm. Na złotym tle znajdują 
się  4 święte postacie: Matka Boża z 
Dzieciątkiem Jezus na lewej ręce i ar-
chaniołowie — Michał  i  Gabriel po 
obu stronach obrazu, trzymający na-
rzędzia Męki Pańskiej. W swojej tre-
ści ikonograficznej zapowiada Mękę 
Pana  Jezusa.  Niespokojny  jest  gest 
Dzieciątka,  jakby  przewidującego 
czas  męki,  któremu  z  jednej  nogi 
zsunął  się  sandał.  Maryja, wzruszo-
na  i  pełna  czułości,  tuli  Dzieciątko 
Jezus.            

W  modlitwach  prosimy  Matkę 
Bożą  Nieustającej  Pomocy  o  łaskę 
gorliwego wypraszania Jej pomocy i 
korzystania  z  owoców  odkupienia, 
również  o  nasze  szczęście  i  pokój, 
dzięki Bożemu Miłosierdziu i wsta-
wiennictwu Najświętszej Dziewicy.
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ZDROWAŚ MARYJO

Zdrowaś Maryjo 
najpiękniejsza  z  wszystkich  córek 
świata
przez Boga od wieków wybrana
hołd najwyższy składam
o Matko Chrystusa Pana

Łaski pełna 
Duchem Świętym napełniona
znasz ułomności moje
z nadzieją i ufnością
wyciągam do Ciebie ramiona

Pan z Tobą 
wywyższył Cię Bóg
nad wszystkie stworzenia
ku Tobie zwracam oczy
w dniach smutku i cierpienia

Błogosławionaś  Ty  między  niewia-
stami 
o tajemnico święta
ludzkim rozumem nieogarniona
wybranko Boga Niepokalana
bądź pozdrowiona

I błogosławiony owoc żywota Two-
jego, Jezus 
o Maryjo, przez Jezusa narodzenie
bramy nieba otworzyłaś
niosąc szczęście niepojęte

Święta Maryjo 
Panienko Częstochowska
od wieków cudami słynąca
spójrz łaskawie z obrazu świętego
i nie opuszczaj dziadka cierpiącego

Matko Boża 
Tyś Matka Boga i ludzi
Tyś wykarmiła Jezusa małego
wspomagaj, proszę w znoju i trudzie
błogosław pracy dnia codziennego

Módl się za nami grzesznymi 
o Matko Boska, uproś mi u Syna
grzechów  odpuszczenie,  darowanie 
winy
wstaw się za mną, o Matko kochana
Tobie nie odmówi, Jezus, Syn Jedyny

Teraz  i  w  godzinie  śmierci  naszej.  
Amen 
prosząc  Cię,  Matko,  modlitwą  ser-
decznie
przez życie całe i w każdej godzinie
kochając teraz, kochać będę wiecznie
niech łaska Twoja nigdy mnie nie mi-
nie.

PRZYSŁOWIA

Gdy na Władysława deszcze, sło-
ta długo potrwa jeszcze.

✿
Gdy święty  Piotr  z  Pawłem pła-

czą,  ludzie przez tydzień słońca nie 
zobaczą.

✿
Gdy  Halina  łąki  zrosi,  rolnik  w 

wodzie siano kosi.
✿

Jeśli  upały w sianokosy i  żniwa, 
to zima ostra i  dokuczliwa,  a jeżeli 
słota, to w zimie dużo błota. 

✿
Kto w lipcu patrzy chłodu, nacier-

pi się w zimie głodu. 
 ✿

Upały  lipcowe  wróżą  mrozy 
styczniowe.

 ✿
Jeżeli  w  żniwa  mysz  w  polu 

gniazdo wysoko zakłada, znak to, że 
zima srogie śniegi zapowiada. 
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JAK DOBRZE PRZEŻYĆ 
WAKACJE?

 ks. Jarosław Grabarek
Wakacje,  to  dla  dorosłych  czas 

urlopów i regeneracji sił potrzebnych 
do  dalszej  pracy  zawodowej,  a  dla 
dzieci  to  dwa  miesiące  bez  szkoły, 
książek  i  sprawdzianów.  Wyjeżdża-
my wtedy do różnych zakątków na-
szego  kraju,  odwiedzamy  rodzinę  i 
przyjaciół,  a  osoby lepiej  sytuowane 
decydują się często na wyjazd za gra-
nice naszej ojczyzny, aby spędzić miło 
jakiś  czas  nad  lazurowym  morzem 
lub powędrować w wysokie góry. 

Często w okresie wakacyjnym oso-
by dorosłe i dzieci, choć przyznają się 
do Kościoła katolickiego, robią  sobie 
wakacje  również  w  dziedzinie  obo-
wiązków religijnych. Wystarczy, że w 
miejscowości,  w  której  wypoczywa-
my nie ma kościoła w zasięgu wzroku 
i już czujemy się zwolnieni z udziału 
w  niedzielnej  Eucharystii.  A modli-
twa ranna i wieczorna też nam ciąży, 
bo przecież inni patrzą. 

Atrakcji  turystycznych  potrafimy 
szukać  w  promieniu  wielu  kilome-
trów  od  naszej  wakacyjnej  bazy,  a 
świątynia w sąsiedniej wiosce wydaje 
się  nam celem zbyt odległym, by do 
niego podążać. 

Tymczasem wakacje mogą być dla 
chrześcijanina  czasem  pogłębienia 
wiary  w  Boga,  czasem  nawiązania 
bliższej  przyjaźni z naszym Stwórcą. 
Przecież wtedy właśnie mamy najlep-
szą  okazję  do  podziwiania  tego 
wszystkiego,  co  On  stworzył  i  co 
Jemu zawdzięczamy. 

Prawdziwy chrześcijanin nigdy nie 
zrobi  sobie  wakacji  od Boga,  modli-
twy i udziału w niedzielnej Euchary-
stii! 

III FESTYN PARAFIALNY 
„SPOSÓB NA NUDĘ”

      23 maja mieliśmy okazję uczestni-
czyć  w  III  Festynie  Parafialnym 
„SPOSÓB NA NUDĘ”. Mam nadzie-
ję,  że  w  przygotowanym  przez  nas 
programie  każdy  mógł  znaleźć  coś 
dla  siebie  .  Festyn  mógł  się  odbyć 
dzięki  zaangażowaniu  wielu  firm  i 
osób. 

W  sposób  szczególny  dziękuję 
współorganizatorom:  Panu  Andrze-
jowi Lemanowiczowi – Burmistrzowi 
Miasta i  Gminy w Tolkmicku i  pra-
cownikom  Urzędu,  oraz  Dyrekcji  i 
pracownikom  Centrum  Kultury  i 
Współpracy  Międzynarodowej 
ŚWIATOWID w Elblągu.

     Na łamach naszego Informatora 
dziękuję  sponsorom:  Firmie  MAS-
FROST w Tolkmicku, Wydawnictwu 
RADWAN w Tolkmicku, Firmie PO-
L-SERO w Sokołowie Podlaskim, Sa-
lonowi  Firmowemu  AUTO  –  EL w 
Elblągu,  właścicielom  „Srebrnego 
Dzwonu”  w  Kadynach,  Zarządowi 
Banku  Spółdzielczego  w  Malborku, 
Panu  Januszowi  Birkholcowi,  Pań-
stwu  Hannie  i  Tomaszowi  Binkow-
skim,  Państwu  Anicie  i  Adamowi 
Rublewskim.

     Dziękuję wszystkim, za bezintere-
sowną pomoc, życzliwość, zrozumie-
nie  i  okazaną  nam  ofiarność.  Mam 
nadzieję, że ta współpraca zaowocuje 
i przyczyni się do organizowania ko-
lejnych spotkań tego typu.

Ks.Proboszcz 

Sławomir Szczodrowski
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HUMOR

Jasio mówi do taty: 
-Jak dorosnę to ożenię się z babcią.
-Ależ synku nie możesz ożenić się z 
moją mamą.
-A ty z moją mogłeś?

Przychodzi  zajączek  do  sklepu  i 
pyta: 
- Czy jest zepsuta marchewka? 
- Nie ma. 
Następnego dnia zając znowu przy-
chodzi do sklepu i pyta: 
- Czy jest zepsuta marchewka? 
-  Nie  ma zając,  tu  są  same  świeże 
rzeczy! 
- No to zamów. 
Dzień później zając znowu przycho-
dzi do sklepu i pyta: 
- Czy jest zepsuta marchewka? 
- Jest. 
Na to zając wyjmując legitymację: 
- Kontrola SANEPIDu.

Na lekcji fizyki nauczyciel pyta Jasia: 
-  Jasiu  jak  można  uzyskać  światło 
dzięki wykorzystaniu wody? 
- Trzeba umyć okna, proszę pana - z 
dumą odpowiada Jaś.

W liście z kolonii Jasiu pisze do ro-
dziców: 
- Tutaj jest pięknie, jestem bardzo za-
dowolony, dużo leżę i odpoczywam. 
Bądźcie spokojni i nie martwcie się o 
mnie. 
PS .Co to jest epidemia?

WĘDRÓWKI PO DIECEZJI 
ELBLĄSKIEJ

KATEDRA św. Mikołaja 
w ELBLĄGU

Katedra św. Mikołaja w Elblągu - 
pierwotnie kościół farny. Jeden z naj-
wyższych  obiektów  sakralnych  w 
Polsce (wysokość wieży ok. 100m). 

Katedra pw. Św. Mikołaja to jeden 
z  najstarszych  obiektów  sakralnych 
w  Elblągu.  W  surowym,  gotyckim 
wnętrzu  kościoła  można  doświad-
czyć  tchnienia  przeszłości.  Jest  to 
świątynia  trzynawowa,  halowa  z 
dwuprzęsłowym  prezbiterium.  Na 
przestrzeni  wieków  była  ona  kilka-
krotnie  przebudowywana  m.in.  po 
wielkim  pożarze,  który  wybuchł  w 
kwietniu  1777  roku  w  następstwie 
uderzenia piorunu a także po znisz-
czeniach, spowodowanych działania-
mi wojennymi w lutym 1945 roku. 

Początki  kościoła  sięgają  połowy 
XIII  wieku,  kiedy  powstało  prosto-
kątne prezbiterium i 5 przęseł korpu-
su. 

Przez  dwa  stulecia  kościół  był 
stopniowo  rozbudowywany  z  dwu-
krotną zmianą programu przestrzen-
nego  (pierwotnie  bezwieżowa  hala 
po  dobudowaniu  wieży  i  podwyż-
szeniu nawy głównej stała się bazyli-
ką,  a  po  podwyższeniu  naw  bocz-
nych  ponownie  halą).  W  1777  (26 
kwietnia) w wieżę kościoła trafił pio-
run,  powodując  pożar,  który  znisz-
czył  dach i  uszkodził  sklepienia.  Po 
pożarze założono barokowe sklepie-
nia żaglaste, a dopiero w 1907 doko-
nano rekonstrukcji  wieży (o wys. 96 
m.) i hełmu.
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W 1945 poważnie zniszczony, od-
budowa ukończona w 1965. Do naj-
cenniejszych  elementów  wyposaże-
nia  wnętrza  należą:  gotycka 
chrzcielnica z brązu z 1387 wykonana 
przez mistrza Bernhausera, drewnia-
ne figury apostołów, wielka gotycka 
rzeźba św. Mikołaja oraz późnogotyc-
kie ołtarze przeniesione z innych ko-
ściołów Elbląga (ołtarze Trzech Króli, 
słodowników, NMP, flisaków). 

Do  ciekawszych  zabytków,  które 
oglądać  można  we  wnętrzu  monu-
mentalnej budowli należy m.in. brą-
zowa chrzcielnica pochodząca z 1387 
roku a wykonana przez mistrza Bern-
hausera i  ołtarze ufundowane przez 
cechy elbląskich rzemieślników: flisa-
ków  wiślanych,  słodowników,  cze-
ladników szewskich. Jest także figura 
patrona  diecezji  elbląskiej  świętego 
Wojciecha. Obok katedry znajduje się 
pomnik  Jana  Pawła  II.  Został  on 
ufundowany w celu uczczenia wizy-
ty  papieża  w  Elblągu,  jaka  miała 
miejsce  w 1999  roku  i  zgromadziła, 
na mszy św. celebrowanej  na płycie 
lotniska ok. 300 tysięcy wiernych.

Na uwagę zasługuje także Ścieżka 
Kościelna. Jest to niezwykły zabytek 
architektoniczny Elbląga. Stanowi go 
wąskie przejście między domami, łą-
czące ulice Wigilijną i Mostową. 

W przeszłości ten szlak pieszy był 
dłuższy. Prowadził ze Starego Miasta 
do bramy dawnego kościoła Domini-
kanów.

www.miasteria.pl

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE 
I IMIENINY ks. PIOTRA

8 maja br, ks. Piotr Kępa, pracujący 
w naszej parafii jako Kierownik Ora-
torium, otrzymał z rąk Biskupa Elblą-
skiego dra Jana Styrny Święcenia Ka-
płańskie.  Neoprezbiter  odprawił  9 
maja swoją Mszę Prymicyjną. Ksiądz 
Piotr  obchodzi  również  29  czerwca 
swoje imieniny.

Z tych okazji, życzymy ks. Piotro-
wi  wszystkiego  najlepszego  oraz 
tego,  by  Jego  posługa  kapłańska 
przynosiła błogosławione owoce dla 
chwały Bożej.
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