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Prawidło tygodnia:
„Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów,
ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób ‘twórcą siebie samego’”.
- św. Jan Paweł II

Modlitwa Bonawentury

Od bomb, granatów i pożogi
I gorszej jeszcze w sercu trwogi
Od trwogi strasznej jak konanie
Uchroń nas Panie!

Od wojny, nędzy i od głodu
Sponiewieranej krwi narodu
Od łez wylanych obłąkanie
Uchroń nas Panie!

Od rezygnacji w dobie klęski
Lecz i od pychy w dzień zwycięski
Od krzywd, lecz i od zemsty za nie
Uchroń nas Panie!

Od nieprawości każdej nocy
Od rozpaczliwej rąk niemocy
Od lęku przed tym, co nastanie
Uchroń nas Panie!

Uchroń od zła i nienawiści
Niechaj się odwet nasz nie ziści
Na przebaczenie im przeczyste
Wlej w nas moc, Chryste!

Wszechmogący Boże, spraw, niech pod Twoimi rządami
dzieje świata toczą się w pokoju, * a Twój Kościół
niech bez przeszkód Tobie służy . Amen.

CZYTANIE I
Syr 27, 4-7
Wypowiedzi człowieka ujawniają jego wartość
Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie błędy człowieka przy
jego ocenie. Piec poddaje próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak
mowa o zamyśle serca człowieka. Nie chwal męża przed wypowiedzią, to bowiem jest próbą dla ludzi.
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie
Boże.
Dobrze jest dziękować Panu, *
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
rano głosić Twoją łaskawość, *
a wierność Twoją nocami.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.

Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, *
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.

CZYTANIE II
1 Kor 15, 54b-58
Przez Chrystusa zwyciężamy śmierć
Bracia: Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy
sprawdzą się słowa, które zostały napisane: «Zwycięstwo pochłonęło śmierć.
Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój
oścień?» Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech
będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa
Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje
daremny w Panu.

Jawicie się jako źródło światła w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia.
EWANGELIA
Łk 6, 39-45
Z obfitości serca mówią usta
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić
niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we
własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę
drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie
widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz,
ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by
wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po
własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z cier-

-nia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego
skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta».
Rozważanie
Ósma Niedziela Zwykła
„Możemy innych umacniać tylko o tyle, o ile mamy świadomość naszej
własnej słabości” - napisał Jan Paweł II / Przekroczyć próg nadziei /. Owoce
człowieka to słowa człowieka. „Człowiek jest w pewnym sensie upoważniony
przez Boga, by kontynuował dzieło tworzenia zarówno przez nadzwyczajne
dokonania nauki i techniki, jak i przez codzienny trud ludzi pracy, uczonych
i osób, które swym umysłem i rękoma pragną „uprawiać” ziemię i jej strzec
oraz budować coraz większą solidarność między ludźmi. Bóg nie opuszcza
swego stworzenia, co więcej „chwałą i czcią uwieńczył człowieka, czyniąc go
dzięki autonomii i wolności niejako swoim przedstawicielem w świecie i w
dziejach” / Jan Paweł II /.
„Teologalna cnota miłości zwraca się w dwóch kierunkach: ku Bogu i
ku człowiekowi. Rzecz jasna, że miłość bliźniego postrzegana jest jako naśladowanie i przedłużenie miłosiernej dobroci Ojca niebieskiego, który troszczy
się o potrzeby wszystkich i nie ma względu na osoby. Jedynie ten, kto wrażliwy jest na bliźniego i jego potrzeby, daje konkretny dowód swojej miłości do
Jezusa” / Jan Paweł II /.
W dzisiejszej Ewangelii chodzi o niezwykle ważną sprawę, podstawową dla życia moralnego, mianowicie dokonywanie właściwego osądu naszych osobistych spraw, a dokonywanie właściwego osądu spraw drugich
ludzi. Ostrzeżenie Chrystusa poleca nam zachować wielką ostrożność w dokonywaniu ich oceny. Ustawicznie wzywa nas, abyśmy uczyli się od Niego
pokory. No, bo pokora to prawda. „Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć
nas w prawdzie”. Jakże pięknie i mądrze przyrównuje Pan Jezus słowa do
owoców. Trzeba we własnym sercu wypracować łagodność, opanowanie, wyrozumiałość, życzliwość. Poznać drzewo po owocach.
Trzeba wypracować… „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” - usłyszał św. Paweł od Chrystusa. Po tym napisze w Liście
do Koryntian / 2 Kor 12, 9-10 /: „ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny”. „Jest to fundamentalna cecha chrześcijańskiego doświadczenia” - pisze
Jan Paweł II w Encyklice „Ut unum sint” / Encykliki Ojca Świętego Jana
Pawła II, 1997, s. 1068 /. „Diabeł działa przez podsycanie głębokiego smutku w duszach wierzących” / Ks. Jerzy Szymik, Gość Niedzielny 20.02.2022,
s. 74 /.
A nade wszystko
A nade wszystko
na przepadłe i na przekór

Miłości miłość
przysiąc
jednego brzydząc się
grzechu
niewiary
w boskość życia
/ Bożena Anna Flak, Padają z nieba wiersze, 2021, s. 6 /.
Padają z nieba wiersze
Na pianę bałwanów
na stada baranów
na plemię żmijowe
i na moją głowę
padają z nieba
wiersze
dzięki nim
żyję
nimi
odganiam
bałwany barany
i żmije
/ Bożena Anna Flak… s. 60 /.
Ks. Stanisław Stradomski
***
Ogłoszenia - 27 luty 2022
1.Dziś Rodzice i Dzieci z klasy 3C i 3D ze Szkoły Nr 190 w połączeniu
z klasą 3A Nazaretu przygotowujące się do I. Komunii św. będą uczestniczyć
we Mszy św. inicjacyjnej. Początek spotkania o godz. 14.30.
2.Nasze wielkopostne rekolekcje rozpoczną się za tydzień (6 III),
w I. Niedzielę Wielkiego Postu i potrwają do środy (09 III). Nauki na każdej
niedzielnej Mszy św. poprowadzi dla nas ksiądz Martin de la Roncière, kanonik regularny św. Wiktora, mieszkający i posługujący na stałe w środkowej Francji (w klasztorze w Montbron). W kolejnych dniach (07/08/09 marca) nauki rekolekcyjne będą głoszone na każdej Mszy św. oprócz tej porannej
o godz. 6.30. W poniedziałek, wtorek i środę zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu: po Mszy św. porannej (do godz. 10.00) oraz od
godz. 15.00 (z Koronką do Miłosierdzia Bożego) do 17.30. W poniedziałek o
godz. 19.30 odbędą się specjalne nauki stanowe dla Rodziców dzieci I.komunijnych. A we wtorek (08 III) zapraszamy na konferencję dla młodych
Parafian: Kandydatów do Sakr. Bierzmowania, licealistów i studentów, też
na godz. 19.30. Po zakończeniu tych spotkań, i w poniedziałek i we wtorek,
będzie jeszcze wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00
kończąca się Apelem i błogosławieństwem. Plan rekolekcji jest dostępny na
plakatach i w gazetce parafialnej.
3.W przyszłą niedzielę (pomimo rekolekcji) odbędzie się tradycyjne spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca. Zelatorzy zapraszają na godz. 16.00 (6 III)

do Domu Parafialnego. Po spotkaniu Msza św. rekolekcyjna w intencjach
członków całej Wspólnoty o godz. 17.00.
4.Pojutrze, w I. wtorek miesiąca (1 III), zapraszamy na Mszę św. wypominkową (rocznicową) o godz. 18.30. Wieczorem, po tej Mszy, ok. godz. 19.15
rozpocznie się w kościele spotkanie Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Zapraszamy!
5.Środą Popielcową (02 III) rozpoczniemy liturgiczny okres Wielkiego Postu, który służy duchowemu przygotowaniu do obchodów Paschy. Msze w
tym dniu odprawimy o 6.30/ 8.00 / 9.00 / 16.00 / 17.00 / 18.00 / 19.00. Na
znak rozpoczęcia okresu pokuty dokonamy obrzędu posypania głów popiołem. Przypominamy też, że w tym dniu wszystkie osoby wierzące (w wieku
pomiędzy 18. a 60. rokiem życia) obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania
pokarmów mięsnych oraz nakaz zachowania postu ścisłego, czyli ilościowego
(co oznacza tylko jeden posiłek do syta w ciągu dnia, a pozostałe mniejsze).
6.Zapraszamy również na tradycyjne nabożeństwa wielkopostne. Uczestnicząc w nich w tym czasie można każdorazowo uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami:
•Gorzkie Żale – w niedziele po Mszy św. o godz. 17.00
•Drogi Krzyżowe – w piątki o godz. 17.00 dla dzieci, a dla młodzieży i dorosłych (ok. 18.00), pomiędzy wieczornymi Mszami św. Zapraszamy już w najbliższy piątek (4 III).
8.Dzieci, które będą uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej
w I. piątek otrzymają plansze, a w kolejne piątki specjalne obrazki do wklejenia. Dzieci, które chcą zdobyć pamiątkę uczestnictwa, zachęcamy do zebrania wszystkich obrazków. Zaś w sklepiku obok zakrystii można już dziś nabyć wielkopostne zdrapki.
9.Na cały czas Wielkiego Postu (od Środy Popielcowej) przed ołtarzem św.
Józefa będzie wystawiony kosz przeznaczony na wielkopostną jałmużnę.
Można w nim składać dary miłosierdzia, czyli produkty żywnościowe o przedłużonej trwałości oraz środki higieniczne, które przekażemy osobom chorym lub potrzebującym objętym działalnością naszego Parafialnego Zespołu
Caritas jeszcze przed Świętami Wielkiej Nocy. Dziękujemy w imieniu wszystkich obdarowywanych.
10.W ostatni wtorek odbyło się kolejne, bardzo ciekawe spotkanie synodalne, poświęcone tematowi „Kościół i młodzi”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i inspirującą dyskusję.
11.W tym tygodniu mamy ostatnie dni kolędowe. Parafian, którzy wcześniej
zaprosili kapłana, odwiedzimy jutro (w poniedziałek, 28 II) między 17.00 a
21.00 w blokach przy ul. Zwierzynieckiej Nr 11 – 13 // ul. Sieleckiej Nr
55 // ul. Podchorążych 69A oraz ul. Łużyckiej
Jeśli byłyby jeszcze nowe osoby zainteresowane kolędą w tych dniach, możliwe jest zorganizowanie dodatkowej wizyty we wtorek (1 III). Ofiary składane
przy okazji kolędy będą przeznaczone na pokrycie części kosztów remontu
dachu i więźby kościoła. Z góry dziękujemy za obecność w domu, oczekiwanie na przybycie Kapłana, dzielenie się swoimi doświadczeniami i wspólną
modlitwę. Naszą wdzięczność wyrażamy także wobec wszystkich, którzy już
gościli kapłana z Parafii u siebie w tym roku. Bóg zapłać za każde spotkanie,

Intencje modlitwy Żywego Różańca - Marzec 2022
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Boga:
Papieskie intencje:
•O chrześcijańską odpowiedź na wyzwania bioetyki.
Módlmy się, aby chrześcijanie wobec nowych wyzwań bioetyki zawsze się
angażowali przez modlitwę i działanie na rzecz obrony życia
•Za Papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów, aby własnym przykładem
pociągali ludzi do Boga.
•Za Kościół, by dobrze przygotował się do obchodów Wielkiej Nocy, a trwający Synod był czasem szczególnego otwarcia na działanie Ducha Świętego.
•Za rekolekcjonistów, spowiedników i misjonarzy, aby Bóg udzielił im daru
otwierania i przemieniania serc ludzkich.
•O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
•O dar pokoju na Ukrainie oraz o pokój i pojednanie w naszej Ojczyźnie i na
świecie.
•O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim oraz była ostoją prawdziwej definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, stojąc
na straży świętości rodziny otwartej na dar rodzicielstwa.
•O dar mądrości i poczucie odpowiedzialności za losy narodów i świata dla
polityków i przywódców państw.
•O wygaszenie pandemii koronawirusa, uzdrowienie dla tych, którzy zachorowali w jej wyniku, przemianę serc tych, których choroba nie dotknie i życie
wieczne dla ofiar pandemii oraz o pociechę Ducha Świętego dla pogrążonych
w żałobie i smutku.
•O dar mądrości, umiejętności oraz potrzebne siły i wytrwałość dla lekarzy,
pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich pracowników służby zdrowia.
•Za osoby starsze, samotne i chore, aby Bóg otaczał je swoją troską i obdarzał tym, czego potrzebują i aby potrafiły dzielić się doświadczeniem wiary z
młodym pokoleniem.
•Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił
ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu
pełnym miłości.
•Za błądzących w wierze, aby doświadczyli łaski poznania Chrystusa.
•O owoce beatyfikacji Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego –
Prymasa Tysiąclecia.
•Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację
Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
•O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
•Za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych członków Żywego Różańca, aby
dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
•Intencje własne.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 28 II
6.30 Za rodziców Stanisława i Władysławę o uwolnienie ze zniewoleń oraz o napełnienie łaską i darami Ducha Świętego
8.00 + Piotra OLAKA (greg 30)
8.00+Mirosława GIZIEWICZA - imienin.
17.30 +Barbarę z d. Sienkiewicz i Jerzego
KOWERDANÓW
18.30 +Włodzimierza STEFANIAKA(gre 28)
18.30 + Jerzego WIŚNIEWSKIEGO (g 28)
WTOREK 1 III
6.30 + Józefa LAZAROWICZA (greg 1)
8.00 + Danutę w 12 rocz śm i + Władysława WIDENKA i ++ z rodziny
8.00 + Jerzego GAJA (greg 1)
17.30 +Włodzimierza STEFANIAKA (g29)
17.30 +Jerzego WIŚNIEWSKIEGO (g 29)
18.30 MSZA ŚW. WYPOMINKOWA
(ROCZNICOWA) • + Michała WASILEWSKIEGO (2 tyg po śmierci) •
+ Stanisława KOWALKOWSKIEGO (m-c po śmierci) • + Izabelę KONIECZNA – WOTAWĘ (m
-c po śmierci) •
+ Weronikę BORÓWKO ( 2 tyg po pogrzebie)
18.30 + z Rodziny DZIELÓW
ŚRODA 2 III – POPIELEC
6.30 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
9.00 + Jerzego GAJA (greg 2)
16.00 +Halinę i Stefana MANCZARSKICH,
zm z rodz. MAJEWSKICH i MANCZARSKICH, Krzysztofa ZIELIŃSKIEGO oraz
Bożenę i Ryszarda KOMOROWSKICH
17.00 +Helenę, Bronisława (m), Bronisławę, Wojciecha, Bronisława (m) + z rodz.
MOLSKICH, DZIARNOWSKICH, BAZIAKÓW, SOLIŃSKICH, BIELAWSKICH, SYTÓW, MAMAJÓW i KUCIŃSKICH
18.00 +Włodzimierza STEFANIAKA (30)
18.00 +Jerzego WIŚNIEWSKIEGO (g 30)
MSZA ŚW. ZBIOROWA:
•
O uzdrowienie ciała i duszy Beaty i
Roberta ROMER oraz Anety i Michała ŚWIDERSKICH oraz Danuty GRYZ
•
O uzdrowienie przez ręce Maryi i
spokój serca dla Basi KOWALSKIEJ i Hani
ŁUCZYŃSKIEJ oraz Magdy GELO
19.00 +Józefa LAZAROWICZA (greg 2)
CZWARTEK 3 III
6.30 +Józefa LAZAROWICZA (greg 3)
8.00 Przez wstawiennictwo św. Józefa w
intencji Panu Bogu wiadomej
8.00 + Włodzimierza STEFANIAKA

17.30 + Krzysztofa CHOMICZ w 7 rocz
śm, + Janinę i Witolda CHOMICZ
17.30 O Boże błogosł. dla Anny z okazji
56 urodzin i dla całej rodziny
18.30+Radosława ŁĘSKIEGO – SOŁTYSA
w 28 rocz śm i zm z rodziny SOŁTYSÓW
18.30 + Jerzego GAJA (greg 3)
18.30 + Izabelę KONIECZNĄ – WOTAWĘ ( miesiąc po śmierci)
PIĄTEK 4 III – ŚW. KAZIMIERZA
6.30 O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla Ks. Kard. Kazimierza NYCZA
6.30 Dziękczynna za Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej i św. Michała w całej Rodzinie
8.00 + Jerzego GAJA (greg 4)
8.00 + Kazimierę KOTARSKĄ
17.30 + Józefa LAZAROWICZA (g 4)
18.30 + Kazimierza, Marię i Wojciecha
KORLAK
18.30 + Kazimierza (m) BIEGAJA
(imieninowa), + Konstantego NOWAKA,
Helenę NOWAK i zm z rodziny NOWAKÓW, BIEGAJÓW, ŁUKASIEWICZÓW i
SUROWIECKICH
SOBOTA 5 III
6.30 + Janinę i ++ z Rodziny
8.00 W intencji wynagradzającej
8.00 + Zofię, Piotra, Mieczysława, Marię, Mariannę i Jana ZABULSKICH, Marianne KREJDYNER, Ryszarda, Jerzego i
Anatola MISIEWICZ
17.30 + Krzysztofa MROKOWSKIEGO (4
rocz śm), Janusza i Stanisławę (k) MROKOWSKICH
17.30 + Jerzego GAJA (greg 5)
18.30 +Józefa LAZAROWICZA ( greg 5)
NIEDZIELA 6 III – 1. NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
7.00 W intencjach S. Felicyty - imienin.
8.30 + Barbarę GOSK i jej Rodziców
8.30 + Jerzego GAJA (greg 6)
10.00 ZA PARAFIAN
10.00 + Józefa LAZAROWICZA (greg 6)
11.30 + Henryka SZFRANA w 20 rocz śm
i ++ rodziców SZAFRANÓW i PIĄTKÓW
oraz + Wincentego
13.00+Bolesława DREWNIAK w 2 r. śm
13.00 + Józefa TABAKĘ (w 100 rocz urodzin) i jego żony Stanisławy
17.00 KŻR
19.00 Rezerwacja

Ogłoszenia Parafialne - 2/2
VIII Niedziela zwykła
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rozmowę i dobro.
12.Od piątku (4 III) rozpoczną się próby śpiewu na Triduum Paschalne. S.
Jana zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w próbach chóru, które odbywają się w piątki o g. 19.30 w domu parafialnym.
13.W najbliższych dniach swoje uroczystości będzie obchodzić nasz Pasterz
– w czwartek (3 III) wypada rocznica nominacji, a w piątek (4 III) – dzień
imienin Ks. Kard. Kazimierza Nycza. Pamiętajmy o modlitwie za naszego
Ordynariusza w dniach jego uroczystości.
14.W tym tygodniu wypada też I. czwartek, I. piątek i I. sobota miesiąca. W
I. piątek (4 III) będziemy spowiadać rano oraz od godz. 16.30 (także podczas
Drogi Krzyżowej). W I. sobotę (5 III) Msza św. w intencji wynagradzającej
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi będzie odprawiona o godz. 8.00. Zaraz po niej zapraszamy też na wspólny różaniec z
rozważaniami. Kapłani z racji I. soboty miesiąca odwiedzą też chorych. Początek wizyty od g. 10.00.
15.Przypominamy, że przy okazji dorocznego rozliczenia podatku dochodowego, do przekazania 1% tego podatku (bez żadnych operacji gotówkowych)
na rzecz naszego Parafialnego Zespołu Caritas. W tym celu trzeba podać numer KRS Caritas oraz wskazać PZC Parafii św. Stefana Króla Wyznawcy w
Warszawie jako właściwego beneficjenta i obie te informacje wpisać do swojego rozliczenia. Otrzymane fundusze będą przeznaczone na zakup żywności,
środków higienicznych lub lekarstw dla osób objętych działalnością naszej
Caritas. Dokładne informacje można znaleźć w gazetce parafialnej.
16.Wobec sytuacji, która ma miejsce na Ukrainie, w odpowiedzi na apel
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, cała Archidiecezja Warszawska włącza się w ogólnopolską zbiórkę do puszek, która jest organizowana przez Caritas Polska na rzecz poszkodowanych w czasie zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę. Ofiary będą zbierane do puszek po Mszach św. w dniu
dzisiejszym oraz w Środę Popielcową. Bóg zapłać za wszystkie datki! Módlmy się wspólnie, ale też osobiście, za Ukrainę, Rosję i całą Europę, której
historia zmienia się na naszych oczach. Niech wyrazem tej modlitwy będą
Suplikacje, które odśpiewamy zaraz po błogosławieństwie.
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