
 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. W przyszłą Niedzielę, jak w ka dą III Niedzielę miesiąca, składka  przeznaczona jest na remonty w 
naszym Ko ciele. Bóg zapłać za zło one ofiary!                  
2. Na miesiąc przed Diecezjalną Pieszą Pielgrzymką na Jasną żórę 9 - 13. 08. 2016r,  informujemy, aby 
tak zorganizować swój czas wakacyjny, by wziąć udział w tych nietypowych rekolekcjach w drodze. 
Będzie to wspaniała okazja do przemy leń i refleksji po wiatowych Dniach Młodzie y, które niebawem 
prze yjemy w Krakowie. Mo na się ju  zapisywać w zakrystii. Jak to mówił nasz papie  rodak w. Jan 
Paweł IIŚ "Nie lękajcie się."    
3. W  zakrystii mo na składać podpisy pod ustawą zakazującą handlu w Niedzielę. Wyjd my naprzeciw 
tym, którzy muszą pracować w Niedzielę a chcieliby więtować tak jak my. 

INTENCJE MSZY WIĘTYCH 10.07.2016-17.07.2016 

  10  lipiec  -  Niedziela             

7.00+ Alicja Rozlał 2 r. m.  - od mę a i dzieci   
9.00+ Krzysztof Bielecki  
11.00* Sakr. Chrztu w.      
18.00+ Bolesław Tomiczek  

   

  11  lipiec  - Poniedziałek               
7.00+ Danuta Chrząszcz - od sąsiadówŚ Studzińskich, 

Rozlałów i Heleny Koniec  
18.00+ Maria Lasak - od siostrzeńca Mariana Lipińskiego z 

rodziną             
   

  12  lipiec  - Wtorek        
7.00+ Stanisław Marczyk - od syna, synowej, wnuczek i 

prawnuczek              
18.00+ Danuta Chrząszcz - od syna i Kariny  
   

  13  lipiec  -  roda            
7.00+ Maria Wójcik - od córki źl biety z rodziną      
18.00* Msza w. ZBIOROWA z Nowenną do Matki Bo ej 
Nieustającej Pomocy 

   

  14  lipiec   -  Czwartek 

7.00+ Maria Wójcik - od rodziny Kmitów z Łaz  
18.00+ Danuta Chrząszcz - od Zofii Macią ek z rodziną 

   

  15  lipiec  -   Piątek                              
7.00+ Janusz Machalski 1 r. m.  - od ony  
18.00 * Msza w. ZBIOROWA za zmarłych 

   

  16  lipiec  -   Sobota                                    
7.00+ Alojzy Masłowskiś + Artur Nawara         
17.00* Skałka 

18.00+ Leokadia Latacz - od rodziny Rudy   
    
   17 lipiec  -  Niedziela  XVI Niedziela Zwykła 

7.00+ Zofia Zapart 5 r. m.  - od mę a Stefana   

9.00+ Jan Borucś + Henryk i Stefan Rogoń  
11.00* O zdr. i Bł. Bo e, wszelkie łaski, opiekę Matki  
 Bo ej dla Wanessy Wieczorek w 1 r. ur.     
18.00+ Anna Pietras - od chrze niaka Zdzisława z rodziną  

ZZAPOWIEDZIAPOWIEDZI  PPRZED LUBNERZED LUBNE  
 

     1) Łukasz Pilarki, kawaler lat 27 zam. Ogrodzieniec i 
        Agnieszka Wójcik, panna lat 26 zam. Ogrodzieniec 

     2) Michał yła, kawaler lat 27 zam. rubarnia i 
        Paulina Baran, panna lat 24 zam. Kroczyce 

     3) Mateusz Janda kawaler lat 24 zam. Ogrodzieniec i 
        Agnieszka Migdał, panna lat 24 zam. Zawiercie  

W MINIONYM TYGODNIU 

Pożegnali my zmarł Ś 
 

p. Reginę Kudela  

ąWieczny odpoczynek racz jej dać Panie,  
a wiatło ć wiekuista  niechaj jej wieci, na wieki 

wieków. Amen.  
Niech odpoczywa  w pokoju wiecznym. Amen.ą 

Msze więte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu 

NiedzielaŚ godz. 7.00ś 9.00ś 11.00 i 18.00ś  
Cementownia godz. 8.00ś Sanktuarium Matki Bo ej na Skałce godz. 17.00ś  

W tygodniuŚ w Ko ciele parafialnym godz. 7.00 i  18.00ś  
*** 

żodziny urzędowania Kancelarii Parafialnej 
RODA, PI TEK, SOBOTA  od godz. 7.45 - 8.45 

WTOREK, CZWARTEK od godz.17.00 - 17.45 

Do wspólnoty Ko cioła zostali  
włączeniŚ  

 

Kacper Majcherczyk 

Antoni Stępień 

 

Panie Boże, Błogosław tym nowo ochrzczonym 
dzieciom, ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i 

miej ich w swojej opiece. 

 

  

Łk 10, 25-37 Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie                        
Powstał jaki  uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytałŚ «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć 
ycie wieczne?»  

Jezus mu odpowiedziałŚ «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?»  
On rzekłŚ «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim 
umysłemś a swego bli niego jak siebie samego».  
Jezus rzekł do niegoŚ «Dobrze  odpowiedział. To czyń, a będziesz ył».  
Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał JezusaŚ «A kto jest moim bli nim?» Jezus, nawiązując do tego, rzekłŚ  
«Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko e go obdarli, lecz jeszcze 
rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłanś zobaczył go i 
minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.  
Pewien za  Samarytanin, będąc w podró y, przechodził równie  obok niego. żdy go zobaczył, wzruszył się głębokoŚ 
podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winemś potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do 
gospody i pielęgnował go. Następnego za  dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekłŚ „Miej o nim staranie, a je li 
co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”.  
Który  z tych trzech okazał się, według twego zdania, bli nim tego, który wpadł w ręce zbójców?»  
On odpowiedziałŚ «Ten, który mu okazał miłosierdzie».  
Jezus mu rzekłŚ «Id , i ty czyń podobnie». 

swój punkt krytyczny, którego nie wolno przekroczyć, 
gdy  grozi to zerwaniem sprę yny i zniszczeniem wagi. 
Tak jest i z ludzkim sumieniem. Kierownik sięgnął raz po 
łapówkę i schował do kieszeni tysiąc złotych. Pó niej, 
niszcząc kilku innym stanowiska, sam awansował. Dzi  za 
załatwienie sprawy ąda dwie cie pięćdziesiąt tysięcy 
złotych. żinekolog. Przeprowadził w ciągu dnia siedem 
zabiegów przerwania cią y. Pytam go, czy nie ma oporów? 
Najgorzej było zrobić pierwszy - przyznaje - a pó niej 
coraz łatwiej. Po kilku miesiącach praktyki nie ma ju  w 
ogóle oporów. Zepsute sumienie, przekroczony punkt 
krytyczny. Inny przykład. Dzi  człowiek ten przebywa w 
więzieniu. Rozmawiałem z nim, gdy grunt palił mu się pod 
nogami, gdy policja robiła rewizję. PytałemŚ Kiedy się to 

SUMIENIE          
W sercu ka dego z nas Stwórca ustawił wagę, przy 
pomocy której mo emy dokładnie okre lić warto ć 
ka dego własnego czynu i z du ą precyzją warto ć czynu 
drugiego człowieka. Tę wagę nazywamy sumieniem.                                
Na wiecie są ró ne wagi. Bardzo czułe, laboratoryjne, na 
których mo na sprawdzić cię ar rzędu setnych 
miligrama. Są te  takie, na których wa ymy dziesiątki 
ton, a te nie reagują na kilogramy. Są wagi dobre i wagi 
zepsute. Podobnie jest z lud mi. Jedni mają sumienie 
bardzo wra liwe, inni zupełnie nieczułe. Jedni wła ciwie 
reagują na dobro i zło, inni, jak uszkodzona waga, nie 
potrafią oddzielić dobra od zła. Ka da bowiem waga ma 
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Zamy lenia nad Słowem Bo ym 

W tym numerze 

 Za yśle ia ad 
Sło e  Boży  

 Eucharystycz y  
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Polaka 

 ŚDM 

 Ogłosze ia 

 I te cje 

KALENDARIUMKALENDARIUM 

* 11 lipiec  więto w. Benedykta, opata. Patrona źuropy    
* 12 lipiec w. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męczennika 
* 13 lipiec w. Pustelników Andrzeja wierada i Benedykta       
* 16 lipiec Naj więtszej Maryi Panny z żóry Karmel  
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     CD.... Dzieci na Mszy więtej        

Nad poruszonym tematem niech nam d więczy w uszach i 
sercach polecenie Pana Jezusa, który równie  stanął wobec 
problemu dzieci, wyra nie „przeszkadzających” apostołomŚ 
Przynosili Mu równie  dzieci, eby ich dotknąłś lecz 
uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc 
to, oburzył się i rzekł do nichŚ „Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie imś do takich 
bowiem nale y królestwo Bo e. Zaprawdę, powiadam 
wamŚ Kto nie przyjmie królestwa Bo ego jak dziecko, 
ten nie wejdzie do niego”. I biorąc je w objęcia, kładł na 
nie ręce i błogosławił je (Mk 10,13-16). 
  wietnie. Ale zarówno celebransom, kaznodziejom, jak 

i wszystkim uczestnikom liturgii niejednokrotnie dali się we 
znaki małoletni „terrory ci”, którzy są w stanie krzykiem, 
płaczem, gadaniem, zabawą, jedzeniem, bieganiną itp. za
chowaniami zniszczyć klimat modlitwy i skupienia - któ  z 
nas tego nie do wiadczył? 

  Sprawa jest niewątpliwie delikatna. żeneralnie są dwie 
szkoły - dotyczące traktowania zachowania dzieci w 
ko ciołach - i to zarówno po stronie rodziców, jak i 
duszpasterzy. Oto próba zestawienia obu opcji związanych 
z udziałem małych dzieci w źucharystiiŚ 
* opcja liberalnaŚ 
Jeżeli rodzice zadają sobie tyle trudu, żeby przyprowadzić 
dziecko i zaopiekować się nim na Mszy w., to są po prostu 
bohaterami. Wszyscy winni tym rodzicom pomagać, nawet 
jeżeli maluch gaworzy czy zapłacze. Powinni my być 
wdzięczni rodzicom za to, że pragną, aby ich dziecko od 
początku do wiadczało spotkania z Panem Bogiem. 
Dlatego tłumaczę rodzicomŚ niech sobie dzieci chodzą, 
biegają, wchodzą pod ołtarz. Nie chcę, żeby były 
ograniczone czy zniewolone lub zmuszane do siedzenia bez 
ruchu. 
* opcja radykalnaŚ 
Nikt nie zgodzi się na to, aby dzieci zakłócały normy 
towarzyskie w miejscach publicznych (koncert, teatr, kino, 
pogrzeb, biblioteka, urząd, restauracja, uroczysto ci 
państwowe itd.). Dlatego działajmy konsekwentnie także w 
miejscach więtychŚ „Nie może być tak, by dziecko 
uniemożliwiało całej wspólnocie wiernych skupienie się i 
normalne uczestniczenie we Mszy w.”. Dziecku nie wolno 
w ko ciele krzyczeć, biegać, kła ć się na podłogę lub na 
ławkach, wspinać się na schodki, ołtarz czy też 
czegokolwiek dotykać. 
   Jak znale ć tzw. złoty rodek w omawianej kwestii? Przy
znajmy uczciwieŚ Skoro dziecko potrafi uczyć się ju  w 
przedszkolu (a nawet wcze niej) obcych języków, pracy w 

grupie, umie godzinami siedzieć przed monitorem i w 
skupieniu toczyć wirtualne gry, czyli umie być w związku 
z tym w okre lonym czasie zdyscyplinowane, skupione, to 
nie wolno rezygnować ze stawiania milusińskim wymagań 
odno nie do zachowania w ko ciele, które pozwoli 
wiernym w skupieniu uczestniczyć w źucharystii, a i 
samemu dziecku jak najwięcej skorzystać z liturgii. Na 
szczę cie są o rodki duszpasterskie, w których mo na 
pokazać, e owo oczekiwanie jest mo liwe do realizacji. 
   Przygotowanie dziecka do wej cia w sacrum musi się od
bywać stopniowo, z całą cierpliwo cią, przy wykorzystaniu 
wszelkich dostępnych rodków. W domu rodzinnym będą 
to rozmowy, serdeczne katechezy, katolickie programy 
telewizyjne i radiowe, czasopisma dla dzieci, a pó niej 
regularna katecheza - przede wszystkim za  piękny, 
osobisty przykład rodziców. W ko ciołach mogą być z 
kolei specjalne miejsca dla dzieci (tak e tych 
najmłodszych), kazania dla nich, podejmowanie przez 
malców ró nych czynno ci podczas liturgii, 
wykorzystujących i piew, i ruch, i spontaniczno ć małych 
chrze cijan. 
   Ale problem le y w sposobie my lenia dorosłych na 
temat wychowania (tak e dyscyplinowania!) własnych 
dzieci! 
      Spotyka się dwóch górników po pracy. Chwalą się 
wyczynami swoich synówŚ 
- Wiesz, jak mój Józek potrafi już kląć? 

- A ile ma lat? - pyta kolega. 
- No, już cztery! 

- A modlić się umie? - pyta dociekliwie kolega. 
- Co  ty - takie małe dziecko?! 

I o to mniej więcej tu chodzi, kochani rodzice i wychowaw 
cy! Powiedzmy jasno i zdecydowanieŚ Jest mo liwe i 
po ądane uczenie dzieci pobo no ci, skupienia, 
opanowania i rozsmakowanie ich w liturgii. W opinii 
cytowanego ju  znawcy norm towarzyskich Stanisława 
Krajskiego ten proces edukacyjny zakłada trzy podstawowe 
zasadyŚ 
* Dziecko nale y do udziału w liturgii przygotować ju  
w domu, tłumacząc, dokąd i po co idzie oraz jak się ma 
w ko ciele zachować. Je li dziecko postawione mu 
zasady złamie, po powrocie z ko cioła konieczna będzie 
zdecydowana reakcja opiekunów. 
* Idąc na Mszę w. z dzieckiem, powinni my je od
powiednio ubrać - według zasad dotyczących dorosłych. 
* Do ko cioła nie nale y zabierać zabawek ani ksią
eczek do kolorowania dla dziecka, bo nie jest to ani 

zaczęło? - żdy po raz pierwszy przyniosłem kradzione czę ci 
samochodu do domu. Potem było coraz łatwiej. Pękła 
sprę yna. Przekroczony punkt krytyczny. Młoda kobieta. 
Pracowała w kuchni. Zaczęła wynosić wędliny, mięso. 
Początkowo dla znajomych z okazji wiąt i imienin, a pó niej 
systematycznie dwa razy w tygodniu. Sumienie ju  nie 
reagowało. I ona zawędrowała za kratki.    

                            Dzisiejsza źwangelia 
mówi o ludziach o zniszczonym sumieniu. Byli toŚ kapłan i 
lewita. Obaj mienili się sługami Boga i wiątyni. Byli lud mi 

po więconymi Bogu, a jednak ich sumienia były zepsute i 
nieczułe na Jego głos. Wra liwe i dobre sumienie posiadał 
Samarytanin. On pochylił się nad nieszczę liwym i udzielił 
mu pomocy. Jego sumienie reagowało tak, jak tego pragnie 
Bóg.     Chrze cijanin to człowiek, 
który troszczy się o dobre i czułe sumienie. To wielki skarb. 
W chwilach wątpliwo ci znakiem troski o dobre sumienie jest 
szukanie mądrej rady. W adnym wypadku nie wolno 
doprowadzić do przekroczenia punktu krytycznego, jest to 
bowiem początek tragedii.    K s . 
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    żdyby rodzice (opiekunowie) nie byli w stanie zapano
wać nad nadpobudliwym, hała liwym i kapry nym dziec
kiem, powinni przebywać z nim w pobli u drzwi, by w 
razie potrzeby dyskretnie opu cić ko ciół lub pozostawać na 
zewnątrz, a w skrajnych wypadkach w ogóle malucha nie 
brać na źucharystię. Nieodzowna jest w odniesieniu do 
konkretnych dzieci roztropna decyzja rodziców, którzy i 
sami powinni korzystać z źucharystii, i innym jej 
uczestnikom to umo liwić. 
   Cenne jest w omawianym zagadnieniu zdanie Marcina 
Jakimowicza, który opisując podej cie do dzieci na liturgii 
przez ks. Tischnera czy ks. Drozdowicza, stwierdzaŚ „Mu
simy wychowywać dzieci do liturgii, do jednej liturgii! One 
muszą czuć się tu jak u siebie w domu. Ale nie za cenę 
infantylizmu tej więtej przestrzeni”. 
   Sposobem na udział całej wspólnoty rodzinnej w źucha
rystii, przy jednoczesnym uwzględnieniu obecno ci dzieci, 
jest przygotowanie w osobnym pomieszczeniu (kaplica, sal
ka katechetyczna, gdzie obecny jest drugi celebrans lub np. 
diakoni) liturgii Słowa dla najmłodszych, którzy wracają do 

całej wspólnoty na moment przygotowania darów 
ofiarnych, rozpoczynających liturgię eucharystyczną. 
Nasz znakomity „biskup od dzieci” Antoni Długosz słusz
nie postuluje, by duszpasterze, wraz z odpowiednio dobra
nym zespołem, wcielali w ycie zalecenia „Dyrektorium o 
mszach więtych z udziałem dzieci”, gdy  odpowiednie 
przygotowanie tych celebracji pozwala naszym milusińskim 
(zwłaszcza tym najmłodszym) do wiadczać spotkania z Bo
giem w rado ci, a nie w nudzie czy niezrozumieniu57. 
Jedno jest pewne. Wła nie dlatego że naprawdę dzieci nas 
podpatrują, ich wiadomo ć faktu religijnego wiąże się ci le z 
zachowaniem dorosłych. Na dalszą metę zorientują się, czy je 
oszukujemy. Je li w praktyce nie jeste my wzorem wiary, 
pobożno ci, szacunku dla domu Bożego, one się do nas szybko 
upodobnią. Co nieraz wcale nie jest pocieszające. 
PodsumujmyŚ Dziecko jest w stanie uchwycić wyjątkowo ć 
miejsca, jakim jest ko ciół i jest w stanie owocnie i rado nie 
prze ywać źucharystię! Pomó my w tym naszym 
kochanym małolatom wszyscy - po obu stronach ołtarza. 
CDN... 
    

PRZED WIATOWYMI DNIAMI MŁODZIE Y   

Dla osób, które przyjadą na DM 
bez rejestracji, by spotkać się z 
papie em Żranciszkiem, zostaną 
przygotowane bezpłatne wej ciówki 
na Campus Misericordiae w 
Brzegach pod Wieliczką – 
poinformował koordynator generalny 
Komitetu Organizacyjnego DM bp 
Damian Muskus. Metropolita 
krakowski kard. Stanisław Dziwisz 
mówił podczas prezentacji 
oficjalnego programu wizyty Ojca 

więtego w Polsce, e na spotkania z papie em - zwłaszcza w 
Campusie Misericordiae - zaproszeni są nie tylko ludzie 
młodzi, ale wszyscy. „Nie ma ograniczeń. Wszyscy mogą 
przybyćŚ ci którzy się zgłosili, ci którzy wykupili pakiet i ci 
którzy przyjdą spontanicznie” - podkre lił kard. Dziwisz. 
„Zapraszamy wszystkich, zwłaszcza na Campus Misericordiae, 
bo tam wszyscy znajdą miejsce” – dodał. 

Bp Damian Muskus podkre lił, e zarejestrowani 
uczestnicy DM będą mogli skorzystać z przygotowanych dla 
nich pakietów pielgrzyma (wy ywienia, noclegów) i będą 
mieli dostęp do sektorów znajdujących się bli ej ołtarzy, 
zarówno na Błoniach jak i w Campusie Misericordiae. 

„Sektory tzw. zewnętrzne będą przeznaczone dla 
osób, które będą spontanicznie przybywać do Krakowa. eby 
jednak ruch ten nie był niezorganizowany planujemy 
przygotowanie bezpłatnych wej ciówek, które zostaną 
rozdystrybuowane do polskich diecezji i krajów sąsiednich” – 
mówił bp Damian Muskus. Dodał, e Komitet Organizacyjny 
ma sygnały, e do Krakowa wybierają się pielgrzymi m.in. z 
Czech i Słowacji. Rozwiązanie to dotyczy osób, które nie są 
zainteresowane udziałem w całotygodniowym programie 

DM, a chciałyby spotkać się z papie em Żranciszkiem 
podczas jednego z czterech wydarzeńŚ powitania Ojca 

więtego, Drogi Krzy owej, czuwania modlitewnego z 
młodymi i Mszy w. kończącej DM. 

Jak zaznacza Komitet Organizacyjny podczas 
powitania papie a oraz Drogi Krzy owej na Błoniach 
większo ć miejsc w sektorach będzie zarezerwowana dla 
pielgrzymów zarejestrowanych. Pozostałe osoby, które nie 

dokonają rejestracji, będą mogły zająć miejsca w sektorach 
zewnętrznych i w Parku Jordana. Nie przewiduje się dla nich 
kart wstępu z wyznaczonym miejscem w sektorze. 

Bardziej otwarty charakter mają mieć spotkania w 
Campus Misericordiae, choć i tu młodzie  zarejestrowana na 

DM, otrzyma w pakiecie pielgrzyma karty wstępu do 
sektorów le ących bli ej ołtarza. Jednak przewiduje się 
dystrybucję darmowych kart wstępu dla pielgrzymów 
niezarejestrowanych, które umo liwią wej cie do konkretnego 
sektora zarówno na sobotnie czuwanie, jak i na niedzielną 
Mszę w. 

Kurie diecezjalne z początkiem lipca mają 
poinformować, ile takich kart wstępu na Campus Misericordiae 
będą potrzebowały. Wraz z ich otrzymaniem grupy 
przybywające autokarami zostaną poinformowane o miejscu 
parkingowym oraz o trasie doj cia do wyznaczonego sektora. 

Peleryna przeciwdeszczowa, wielofunkcyjna chustka 
na głowę, koronka w formie bransoletki i ręcznik z mikrofibry 
w formie szalika znajdą się w plecaku pielgrzyma wiatowych 
Dni Młodzie y. 

„Żunkcjonalno ć była podstawowym zało eniem przy 
tworzeniu plecaków” – mówi Anna Chmura z Komitetu 
Organizacyjnego DM Kraków 2016. W plecaku znajdują się 
peleryna przeciwdeszczowa, na której mo na usią ć w czasie 
słonecznej pogody, wielofunkcyjna chustka, która mo e słu yć 
jako nakrycie głowy, ale tak e jako opaska na rękę lub szyjęś 
bransoletka, która słu y tak e do odmawiania Koronki do 
Bo ego Miłosierdziaś ręcznik z mikrofibry w formie szalika, 
który jest gad etem DM z napisem „Amazing Poland”. 

Plecaki wa ą do 350 gram i są w kolorach DMŚ 
ółtym, czerwonym i niebieskim. Komitet Organizacyjny 

przygotował 625 tys. plecaków – w tym 25 tys. plecaków dla 
wolontariuszy, bo – jak mówią organizatorzy – ka dy 
wolontariusz jest pielgrzymem. Plecaki trafią do 
zarejestrowanych pielgrzymów DM. 

Poza plecakiem pielgrzyma do uczestników DM trafi 
pakiet trzech publikacjiŚ przewodnik pielgrzyma z 
informacjami logistycznymi, modlitewnik, który pomo e 
prze ywać liturgie DM a tak e ksią eczka „Jezu, ufam 
Tobie” na temat Bo ego Miłosierdzia. W pakietach 
dodatkowych znajdą się tak e mapy, identyfikatory czy talony 


