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    Jesteśmy w przededniu Narodowego Święta Niepodległości. Po 
smutnych 123 latach zaborów nastały jasne dni wolności. W naszym 

kalendarzu również po refleksyjnym 1 listopada mamy właśnie 11 – 

dzień radości, czy jednak…? 

     Taki dzień winien przymuszać nas do tego by zastanowić się nad tym 

co dla nas jest najdroższe? Jak pytał Janusz Brochwicz „GRYF” 

urodzony w 1920 roku, roku narodzin Jana Pawła II. Czy ludzie gotowi 
poświęcić dla Polski wszystko odeszli w zapomnienie? Czy nas dziś 

byłoby stać na tyle? Ciepła woda w kranie staje się w tym momencie 

synonimem dobrobytu – dla wielu jedynego celu.    

    Kiedyś przed laty nasi dziadowie musieli dokonywać trudnych 

wyborów. Byli tacy, którzy pracowali i robili kariery cywilne lub 
wojskowe w administracji państw zaborczych. Obok nich byli 

niepokorni, którzy poświęcali swoje życie dla wielkiego marzenia o 

niepodległej Polsce.   

   Wielu płakało ze szczęścia 11 XI 1918 roku, by później zapłakać nie 

raz w 1939, 1945, 1956….  

   Z trudem odzyskana wolność w 1989 roku znów podlega Komisarzom. 
Takiego dokonaliśmy wyboru. Mieliśmy do tego prawo?!   

    

                                                                                         REDAKCJA 

Dnia 9.11 (niedziela) po wieczornej Mszy św. (ok. g. 18) Parafialny Oddział 

Akcji Katolickiej zaprasza na wieczornicę patriotyczną - tematyka:  

Marszałek Józef Piłsudski i jego koncepcja państwa. 

11 Listopada  
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     W sobotę 25 października 2014 roku 
społeczność  Osiedla Kwiatowego z dumą 
świętowała Jubileusz XX - lecia szkoły, 
jednej z głównych wizytówek naszej Małej 
Ojczyzny. Z tej okazji nadano Szkole 
sztandar, którego poświęcenia, niestety przy 
dość ubogiej frekwencji uczniów dokonano 
14 października w kościele parafialnym przy 
ul. Cyniowej. Na sobotniej uroczystości nie 
zabrakło wielu zaproszonych Gości, 
zasłużonych Mieszkańców.  Rodzinę  prof. 
Wiktora Degi, którego na patrona blisko 20 
lat temu udanie zaproponowała dyrektor DK 
"Stokrotka" p.  Barbara Glapka 
reprezentowała córka, prof. Zofia Szafran 
oraz wnuk mec. Wiktor Dega. Głównym 
miejscem uroczystości była piękna i 
przestronna sala  gimnastyczna.  Pani 
dyrektor Zespołu Szkół mgr Danuta 
Staniszewska w końcowym fragmencie 
okolicznościowego przemówienia - jak się 
wydaje - bardzo trafnie nawiązała do refrenu 
pięknego hymnu szkoły, skomponowanego 
do słów p. Macieja Siczyńskiego przez                
p. Grzegorza Stróżniaka. Życzyła młodym 
Polakom, by płynąc  w swym życiu, w tym 
świecie miliona dróg, będąc  żeglarzem, 
okrętem,  poznać, co znaczy: Ojczyzna, 
Honor, Bóg ! Prawda, że piękne, tradycyjne, 
uniwersalne i ponadczasowe słowa. 
Słuchającego i niżej podpisanego nadeszła 
jednak  refleksja i wątpliwość.  

 Czy zaproponowany dziś, tak jak 20 lat 
temu hymn o takiej treści refrenu byłby 
równie owacyjnie i powszechnie 
zaakceptowany ?  
     Czy przypadkiem nie znalazłby się 
nawiedzony, politycznie poprawny i 
szukający okazji na swoje przysłowiowe    "5 
minut"  rodzic, nauczyciel, czy wręcz nie 
mający nic wspólnego ze szkołą obywatel, 
który by słowa owego hymnu oprotestował ?  
Mając oczywiście do pomocy dyżurne i 
czyhające na takie okazje "postępowe" media 
? No bo jak to ? Jaki Bóg ? Szkoła ma być 
przecież postępowa i ( bałamutnie ) 
neutralna światopoglądowo !  Należy przecież 
zwalczać w zarodku wszelkie przejawy 
deklaracji wiary tak ze strony uczniów jak i 
nauczycieli. Tego domaga się  zarówno 
konstytucyjna "ministra", odpowiedzialna za 
edukację jak również pełnomocniczka ds. 
równości ( a zwłaszcza równiejszych ). Ba, 
każda publiczna, nawet najmniejsza 
deklaracja wiary to karygodne łamanie 
przepisów Karty Nauczyciela oraz 
Konstytucji.   
     Słuchając jednak odśpiewanego gromko 
hymnu, obserwując przyjęcie  przez uczniów 
z przyklęknięciem i ucałowaniem  
poświęconego sztandaru poczułem się jakby 
uspokojony. Na jak długo ?  Bo przecież …" 
takie będą Rzeczypospolite, jakie ich 
młodzieży chowanie ".   
                                            Jacek Zalewski  

 

 

 
 

Słuchając hymnu  Szkoły - Jubilatki … 
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Jesteśmy, by leczyć rany 
 

    W dniach 5-19  X 2014 odbyło się III 

nadzwyczajne zgromadzenie ogólne Synodu 

Biskupów nt. „Wyzwań duszpasterskich dla 
rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”. 

Podczas Synodu obradowało 191 ojców, w 

tym także z kościołów wschodnich.   

    Nasz Dziennik zamieścił wywiad z abp. 

Stanisławem Gądeckim przeprowadzony po 

jego powrocie z Synodu. Ze względu na liczne 
medialne doniesienia o rzekomym „przełomie” 

w Kościele Powszechnym w sprawach 

dotyczących rodziny i moralności warto 

zapoznać się z najistotniejszymi fragmentami 

tego wywiadu.  
     Na 62 punkty dokumentu „Relatio 

Synodi”, które były głosowane zostały 

odrzucone tylko 3 (punkty 52, 53 i 55), nie 

zyskując kwalifikowanej większości 2/3 

głosów. 

    W szczególności dotyczy to punktu 55,  
który dotyczy osób o orientacji 

homoseksualnej – z jednej strony podkreśla 

potrzebę zachowywania delikatności i 

unikania dyskryminacji wobec tych osób ze 

względu na ich ludzką godność. Z drugiej 
strony – wyraźnie podkreślono podczas 

Synodu, że nie istnieje żadna analogia, nawet 

odległa, między związkami homoseksualnymi 

oraz planem Bożym dotyczącym małżeństwa i 

rodziny. 

    Według nauczania Kościoła, mężczyźni i 
kobiety o skłonnościach homoseksualnych 

winni być traktowani z szacunkiem, 

współczuciem i delikatnością. Powinno się też 

unikać wobec nich jakichkolwiek oznak 

niesłusznej dyskryminacji 
    Abp. Stanisław Gądecki odniósł się także 

do zadań Kościoła wobec związków 

cywilnych. Nowy wymiar duszpasterstwa 

rodzin polegałby na zwróceniu uwagi na 

sprawę małżeństw cywilnych między 

mężczyznami a kobietami, na małżeństwa 
tradycyjne i kohabitacje. Kiedy związki te 

osiągają znaczną stabilność poprzez więź 

publiczną, kiedy charakteryzują się głębokim 

uczuciem, odpowiedzialnością w odniesieniu 

do potomstwa, zdolnością do przezwyciężania 
prób, wówczas należy im towarzyszyć w 

rozwoju ku sakramentowi małżeństwa. 

    Trzecia część dokumentu dotyczy 

perspektyw duszpasterskich. Mowa tu o 

głoszeniu Ewangelii rodzinom dzisiaj w 

różnych kontekstach, zwłaszcza w tych 
najbardziej pilnych. O ewangelizacji, 

prymacie łaski i nawróceniu misyjnym, a 

jednocześnie o kryzysie wiary i silnej wierze, 

która nie poddaje się presjom kulturowym. 

Ponadto traktuje o potrzebie zmiany języka, 

odwołania się do Pisma Świętego oraz o 

odnowieniu praktyki pastoralnej. Zwraca uwagę 
na konieczność radykalnej odnowy praktyki 

duszpasterskiej, przezwyciężającej spojrzenie 

indywidualistyczne. Podkreśla potrzebę odnowy 

formacji kapłanów, diakonów, katechetów i 

innych pracowników duszpasterskich oraz 

większe zaangażowanie samych rodzin. 
     Każdy katolik powinien wiedzieć, co znaczy 

Tradycja w Kościele katolickim. Najpiękniej i 

najprościej sformułował to Wincenty z Lerynu, 

który powiedział, że Tradycja to nieustanny 

rozwój przy niezmienności istoty. Tradycja jest jak 
dziecko, które nieustannie się rozwija (każdego 

dnia jest większe, mądrzejsze, dojrzalsze), lecz 

nigdy nie zmienia swojej istoty (człowiekiem się 

urodziło i człowiekiem umiera). Nauczanie 

Kościoła musi nieustannie rozwijać się i 

dojrzewać, nie zmieniając nic ze swojej istoty, tzn. 
nie odchodząc w żaden sposób od treści nauki 

Chrystusa. 

                                               Jan Gąsiorowski  

 

Więcej: 
http://www.radiomaryja.pl/informacje/jestesmy-

by-leczyc-rany/ 

 

 

 

„Holy Wins” – Święty zwycięża” 

     Jak co roku w wielu miastach Polski w 
przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych 

organizowane jest modlitewne spotkanie „Holy 

Wins – Święty zwycięża” – alternatywa dla 

okultystycznego „Halloween”. 

     W naszej społeczności wciąż spotykamy się z 
tym niepolskim zwyczajem. Wieczorem tego dnia 

chodzą po naszym osiedlu dzieci i domagają się 

słodyczy. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie 

pogańska symbolika. To kolejny przykład 

amerykanizacji życia. Porzucania tego co nasze 

dla obcych wzorców. Kosmopolityzm jest wciąż 
obecny i stanowi kontrofertę. Kolejny raz mamy 

wybór. Ten wybór jednakże dotyczy rodziców. Oni 

winni wychowywać, uczyć o naszym kraju, 

naszych obyczajach, naszej tradycji i naszej 

wierze.  
    Nie mieszkamy w Ameryce….     

 

                                              Jan Gąsiorowski 

 

 

 
Na podstawie: http://www.radiomaryja.pl/informacje/holy-

wins-swiety-zwycieza-2/ 



 

WYDARZENIA MIESIĄCA DATA 

1. Dnia 01.11.2014 r. Na wszystkich cmentarzach poznańskich o godz. 15.00 

zostaną odprawione nabożeństwa żałobne. 

 

01.11.2014 

2. Dnia 01.11.2014 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych -  Msze św. w naszym 
kościele o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00. Po Mszy św. o godz. 18.00 różaniec 
za zmarłych naszych proboszczów i parafian oraz adoracja Najświętszego 
Sakramentu zakończona o godz. 20.00 Apelem Jasnogórskim.  
 

01.11.2014 

3. W niedzielę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Msze św. w 

naszym kościele o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 17.00. Podczas Mszy św. o godz. 

17.00 szczególne wspomnienie tych z naszej wspólnoty parafialnej, którzy w 
minionym roku odeszli do wieczności.  

 

 02.11.2014 

4. W listopadzie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) pół godziny przed 

Mszą św. wieczorną, będziemy czytać „wymieniani” i odmawiać różaniec za 
zmarłych. Parafian, którzy życzą sobie by wspomnieć ich zmarłych prosimy, 

aby dawnym zwyczajem, wypisali czytelnie imiona i nazwiska swoich 

zmarłych na kartkach i te, wraz z ofiarą, włożyli do koperty, którą należy 

wrzucić do skarbony z napisem „Zaduszki”. Kartki z nadrukiem wyłożono na 

półce przy czasopismach. 

 

 XI 2014 

5. Od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, 

którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia. Odpust zyskuje ten, który 
nawiedzi cmentarz oraz wypełni zwykłe warunki, tj. będąc w stanie łaski 

uświęcającej przystąpi do Komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza i 

odmówi na cmentarzu Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz jakąkolwiek modlitwę 

w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego. 

 

1-8.11.2014 

6. W środy o godz. 17.30, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 
XI 2014 

7. W środę 05.11.2014 r. o godz. 16.00 dla dzieci klas I, II, III „Celebracja 

Zaduszkowa” – dzieci klas III przynoszą wypisane na kartkach imiona i 
nazwiska swoich zmarłych krewnych. 

 

 05.11.2014 

8. W niedzielę 09.11.2014 r. Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. 

9.  
09.11. 2014 

10. We wtorek 11.11.2014 r. Święto Niepodległości – wspomnienie św. Marcina z 
Tours.  

 

11.11.2014 

 

11. W niedzielę 16.11.2014 r. obchodzimy 15-lecie Parafialnego Zespołu Caritas, 

o godz. 15.00 Msza św. dziękczynna. 

1.  

16.11.2014 

12. We wtorek 18.11.2014 r. o godz. 18.00 Msza św., a następnie spotkanie dla 
rodziców klas III w sali bł. Jana Pawła II. 

13.  

18.11.2014 

14. W poniedziałek 17.11.2014 r. 80 urodziny ks. kan. Andrzeja Kościańskiego. 17.11.2014 
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15. We wtorek 18.11.2014 r. o godz. 18.00 Msza św., a następnie spotkanie dla 

rodziców klas III w sali bł. Jana Pawła II. 

 

18.11. 2014 

16. W sobotę 22.11.2014 r. podczas Mszy św. o godz. 18.00 modlimy się za 
wstawiennictwem św. Jana Pawła II w intencji rodzin naszej parafii. 

 

22.11.2014 

17. W niedzielę 23.11.2014 r. obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata – dzień patronalny Akcji Katolickiej. Na Mszę św. o godz. 

11.00 dzieci przychodzą z serduszkami z napisem „Jezus jest Królem”. 
 

23.11.2014 

18. W poniedziałek 24.11.2014 r. o godz. 18.00 Msza św., a następnie spotkanie 

Rady Duszpasterskiej. 

 
24.11.2014 

19. We wtorek 25.11.2014 r. o godz. 18.00 Msza św., a następnie spotkanie 

Rady Ekonomicznej. 

 
25.11.2014 

20. W niedzielę 30.11.2014 r. święto św. Andrzeja apostoła – imieniny ks. kan. 
Andrzeja Kościańskiego. 

 
30.11.2014 

W październiku 2014 r.: chrzty: 1, śluby: 1, pogrzeby: 1. 

 
X.2014 
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Ministranci odwiedzili groby 

na cmentarzu Junikowskim 

 
 
Na przełomie października i 

listopada wszyscy w zadumie 
udajemy się na groby bliskich. 
Ministranci z naszej parafii opuścili 
salkę, w której zwykle odbywają się 
zbiórki i ubiegłą sobotę udali się w na 
cmentarz junikowski w celu 
uporządkowania zaniedbanych 
grobów. Podobna akcja miała już 
miejsce rok temu. Nasi chłopacy 
zamiatali, myli oraz sprzątali 
pomniki, na których później zapalili 
znicze. Po uporządkowaniu grobów 
ministranci wspólnie modlili się za 
dusze zmarłych. 
                                       Łukasz Nowak  
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 Nie zawsze jest tak, że do chrztu 
przychodzą rodzice z małym dzieckiem 
prosząc  w jego imieniu o udzielenie tego 
sakramentu. Coraz częściej ludzie dorośli, 
nie ochrzczeni w dzieciństwie, pragną 
zostać włączeni do grona dzieci Bożych. 

Takim osobom, jak w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa, stawia się pewne 

wymagania, które mają na celu 
przygotowanie ich do świadomego przyjęcia 
tego sakramentu. Troszcząc się o 
odpowiednie przygotowanie dorosłych do 
podjęcia w sposób świadomy decyzji o 
przyjęciu chrztu, Prawodawca kościelny 
zaznaczył: dorosły zamierzający przyjąć 
chrzest winien być dopuszczony do 
katechumenatu i wedle możności przez 
różne stopnie doprowadzony do 
wtajemniczenia sakramentalnego...(kan. 
851 nr 1 KPK).  

Katechumenat, czyli przygotowanie 
dorosłego do przyjęcia sakramentu chrztu 
św., nie ogranicza się jedynie do 
wyjaśnienia dogmatów i przykazań, lecz ma 
kształtować całe życie chrześcijańskie. 
Ważne jest, jak mówi Dekret o działalności 
misyjnej Kościoła Soboru Watykańskiego II, 
by katechumenów odpowiednio wprowadzić 
w tajemnicę zbawienia i praktykę 
obyczajów ewangelicznych, a przez święte 
obrzędy, spełniane w kolejnych odstępach 
czasu, wtajemniczyć ich w życie wiary, 
liturgii i miłości Ludu Bożego. 
 Konferencja Episkopatu Polski 
ustaliła, że przygotowanie katechumenów 
do chrztu powinno zawierać następujące 
elementy: 

- przekazanie zasad wiary i 
moralności; 

- wprowadzenie w praktykę 
modlitwy osobistej i świadomego 
uczestnictwa                      w 
liturgii; 

- wprowadzenie w praktykę życia 
chrześcijańskiego; 

- kształtowanie postawy 
apostolskiej i współdziałania w 
ewangelizacyjnej misji Kościoła. 

 
 

Oczywiście, odpowiedzialnymi za 
wystarczające przygotowanie katechumenów 
do przyjęcia sakramentu chrztu są 
duszpasterze, którzy mogą, a nawet powinni 
współpracować z katechetami świeckimi, 
wykazując tym samym dbałość o ich 
komplementarne przygotowanie. Układając 
program powinni zadbać o to, by był on 
dostosowany do poziomu intelektualnego i 
wiedzy religijnej kandydatów. 
 Udzielenie chrztu dorosłemu w 
zwykłych warunkach uzależnione jest nie 
tylko od właściwie odbytego katechumenatu, 
uświadomienia mu konieczności żalu za 
grzechy, ale przede wszystkim niezbędne jest 
wyrażenie przez niego woli przyjęcia chrztu. 
Poza tym, w myśl kan. 863 KPK: O chrzcie 
dorosłych, przynajmniej tych, którzy 
ukończyli czternasty rok życia, powinien być 
powiadomiony biskup diecezjalny, ażeby, 
jeśli uzna to za wskazane, sam udzielił 
chrztu. 
 Sytuacja zmienia się zasadniczo w 
niebezpieczeństwie utraty życia. Dorosły, 
znajdujący się w niebezpieczeństwie śmierci, 
może być ochrzczony, jeśli mając jakąś 
znajomość głównych prawd wiary, ujawni w 
jakikolwiek sposób intencję przyjęcia chrztu                         
i przyrzeknie, że będzie zachowywał nakazy 
chrześcijańskiej religii (kan. 865§2 KPK). 
 Kościół wyraźnie zachęca, by dorosły 
przyjmujący chrzest, gdy nic nie stoi na 
przeszkodzie, przyjął także sakrament 
bierzmowania i uczestniczył w sposób pełny                         
w Eucharystii (por. kan. 866 KPK). 
Oczywiście taka sytuacja może mieć miejsce 
tylko wtedy, gdy dorosłego chrzci biskup lub 
prezbiter, który w tej sytuacji staje się także 
szafarzem bierzmowania( por. kan. 883 
KPK). 
      
  
 
 
                    Ks. proboszcz B. Glinkowski 
 

 

Prawo Kościoła na co dzień Czego wymaga się od dorosłych, którzy 

chcieliby przyjąć sakrament chrztu świętego? 

Czego wymaga się od dorosłych, którzy chcieliby przyjąć sakrament 

chrztu świętego? 
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1. Tytuł nadawany Piłsudskiemu po zakończeniu I wojny światowej 

2. Decyzja sądu 

3. Imię brata J. Piłsudskiego zesłanego na Sachalin 

4. Pierwsze miejsce pobytu Piłsudskiego na Syberii 

5. Tak powszechnie nazywano karę zesłania 

6. Wieś pod Irkuckiem, miejsce zsyłek carskich 

7. Ruch polityczny, z którym związany był Piłsudski 

8. Inaczej deportacje 
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Kącik dla dzieci                            KRZYŻÓWKA 
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Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej - Poznań - os. Kwiatowe 
 

Proboszcz                   Wikariusz                  Rezydent w parafii: 
 
ks. kanonik dr Benedykt Glinkowski         ks. Piotr Pawelec      ks. kanonik Andrzej Kościański 
 

Kościół parafialny św. Jadwigi Śląskiej 
MSZE ŚWIĘTE Niedziela/Święta godz. 8.00; 9.30; 11.00 – dla dzieci 
     17.00 – dla młodzieży 

Poniedziałek- Sobota godz.  8.00;    18.00 
Okazja do spowiedzi świętej- codziennie przed Mszą świętą,  w pierwsze piątki miesiąca od 15.00- 18.00 

Biuro parafialne:  ul. Cyniowa 15  Poznań 60-175        Tel.: 61 867-38-92 

Zapraszamy do witryny naszej Parafii: www.jadwigaslaska.pl  

 
 

     Jeśli ktoś myśli, że jest to powieść z rodzaju 
science-fiction to chyba wiele by się nie 

pomylił… Czy ktokolwiek, kto jest w związku 

małżeńskim lub też myśli o nim, pomyślałby, 

że świętość jest ważniejsza niż szczęście? A to 
zaledwie podtytuł pierwszego rozdziału… 

Dlaczego świętość? Czy Bóg nie zaplanował dla 

każdego człowieka, dla każdego z nas, dla 

Ciebie i dla mnie świętości, poprzez którą 

jesteśmy w stanie upodabniać się do 

Chrystusa i być coraz bliżej Niego? Szczęście 
samo w sobie nie jest zatem nadrzędną 

wartością, o którą powinniśmy zabiegać, a 

jednak każdy z nas usilnie do niego dąży… 

Małżeństwo jako jedna z możliwych dróg 

powinna prowadzić nas do zbawienia, a jeśli 
ktoś niejako przy okazji będzie szczęśliwy to 

bardzo dobrze! Przecież Bóg także chce, 

abyśmy byli szczęśliwi, ale ponad to pragnie, 

„abyśmy byli święci i nieskalani” (Ef 1,4b). Bóg 

pragnie nas mieć przy sobie, bo jesteśmy Jego 

ukochanymi dziećmi. Jeśli czyjeś małżeństwo 
jest trudne, nie zwalnia to żadnego z 

małżonków do dążeniu ku Bogu. W książce 

przedstawiono kilka historii, różne sposoby 

postępowania, i te lepsze, i te trochę mniej 

trafione. Autor nie narzuca, nie moralizuje, nie 
potępia; próbuje jedynie wskazać tory, na 

które powinien „wskoczyć nasz wagonik”. 

Przyznam szczerze, że robi to bardzo trafnie. W 

książce odnajdziemy wiele kwestii trudnych, 

czasami trochę frustrujących nas, ale przede 

wszystkim „ta książka nie powstała po to, by 
doradzić Wam, jak lepiej kochać swojego 

małżonka (…) ma ona pomóc Wam bardziej 

pokochać Boga”. To małżeństwo ma być drogą 

do Boga, a nie Bóg do małżeństwa. Gorąco 

polecam wszystkim, nie tylko małżonkom. 
                                             Monika Sergot 

 

„Święte małżeństwo” Gary Thomas 
 

 
 

 

Zespół teatralny imienia Jana 

Pawła II serdecznie zaprasza 11 Listopada 

na wieczór patriotyczny do Domu Kultury 

„Stokrotka” . Między innymi będzie można 
zobaczyć „Scenę z Maskami” z 

„Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego 

w reżyserii Przemysława Basińskiego. 

 

Zapraszamy również nowe osoby, 
które chciałyby włączyć się w prace 

zespołu. Można w dowolnym dniu podejść 

do naszego Domu Kultury  i dowiedzieć 

się o najbliższy termin spotkania.  

 

Teatr im. Jana Pawła II 


