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SŁOWO 
KS. PROBOSZCZA
Drodzy Parafi anie i Goście!
Dzień odpustu parafi alnego to znak 

wielkiej  łaskawości Boga. Możemy 
wówczas zyskać odpuszczenie kary 
doczesnej za grzechy, które już zostały 
nam odpuszczone w sakramencie po-
kuty. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy 
mają taką możliwość skorzystają z oka-
zji i po spełnieniu warunków (przyjęcie 
Komunii św., modlitwa w intencjach w 
których modli się Ojciec Święty, wyrze-
czenie się przywiązania do grzechów, 
odmówienie modlitwy „Wierzę w Boga 
Ojca”, „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”) 
zyskają odpust zupełny lub przynaj-
mniej cząstkowy i ofi arują go za siebie 
lub za bliskich zmarłych.

Jest to także okazja do dziękczy-
nienia Panu Bogu oraz naszej Przemoż-
nej Patronce Matce Bożej Częstochow-
skiej za opiekę i błogosławieństwo, 
jakie spływa na naszą wspólnotę para-
fi alną. Takim widzialnym znakiem tego 
obfi tego błogosławieństwa i pomocy z 
góry jest nowa świątynia, w której cią-
gle trwają prace związane z realizacją 
projektu wystroju wnętrza. Więcej na 
ten temat znajdziemy w artykule pt.: 
„Upiększamy Dom Boży”. 

Ta Boża opieka była także widoczna 
w czasie pandemii koronawirusa. Żywi-
my uzasadnioną nadzieję, że mamy to 
już za sobą  i będziemy żyć normalnie. 
Mimo to nadal proszę o dezynfekcję rąk 
przed wejściem do świątyni; „Strzeżo-
nego Pan Bóg strzeże”. Jestem przeko-
nany, że czas najwyższy, byśmy wrócili 
do regularnego udziału w niedzielnej 
Mszy św. Od września, po wakacyjnej 
przerwie, powraca Msza św. ze specjal-
nym kazaniem dla dzieci o godz. 10.30. 
Zapraszamy na nią całe rodziny.

Kiedy pandemia osłabła i wydawało 
się, że wszystko wraca do normy, nie-
spodziewanie rozpoczęła się wojna w 

sąsiedniej Ukrainie. To było wielkie za-
skoczenie. Rosja po raz kolejny ukazała 
swe prawdziwe oblicze, które my Pola-
cy znamy od wieków. To oblicze mocar-
stwa, które nieustannie najeżdża są-
siednie kraje, by je sobie podporządko-
wać. Kto się sprzeciwi, jest poddawany 
wszelkim formom eksterminacji. Aż 
trudno uwierzyć, że w Europie, w XXI 
w. bombarduje się bloki mieszkalne, 
gwałci kobiety, morduje cywilów itp. 
I te wszystkie bezeceństwa usprawie-
dliwia się wyższością jednego narodu 
nad drugim. W tej wydawałoby się bez-
nadziejnej sytuacji Ukraina otrzymała 
pomoc. Dzięki temu walczy dalej. Jako 
pierwsi z pomocą pośpieszyli Polacy i 
to na nie znaną dotąd skalę. Do Polski 
przybyło ponad 3 milionów Ukraińców, 
głównie kobiet i dzieci. Otworzyliśmy 
dla nich nasze domy i serca, mimo nie-
łatwej historii. Ta niezwykła hojność i 
otwartość zadziwiła cały świat. I jed-
nocześnie zadała kłam tezom, że Pol-
ska to kraj katolicki, nietolerancyjny i 
zamknięty dla przybyszów, nieskory do 
pomocy. Prawda okazała się zupełnie 
inna. To w dużej mierze dzięki wierze 
Polacy pośpieszyli z pomocą bliźnim 
znajdującym się w potrzebie, bo tak 
nakazuje nam Jezus Chrystus. Składam 
serdeczne podziękowania za pomoc 
okazaną przez parafi an i nadal proszę 
byśmy nie zapominali o Ukrainie, w 
której nadal trwają działania wojenne i 
losy wojny są nierozstrzygnięte. 

Końcowe dni sierpnia to tradycyjnie 
czas, gdy powracamy z wakacyjnych 
wyjazdów i urlopów. Wszyscy liczymy 
dni do rozpoczęcia nowego roku szkol-
nego i katechetycznego. Mamy nadzie-
ję, że będzie on miał zwykły przebieg i 
nie będzie potrzeby sięgania po zdalne 
nauczanie.

Ważnym wydarzeniem dla całej 
parafi i będzie otwarcie nowej szkoły 
podstawowej przy ul. Kwiatkowskie-
go. W ten sposób Drabinianka będzie 
miała wreszcie szkołę na swoim tere-
nie. Więcej na ten temat dowiemy się 
w osobnym artykule na str. 6. Już teraz 
zapraszam rodziców i uczniów nowej 
szkoły na Mszę św. na rozpoczęcie no-
wego roku szkolnego i katechetycz-
nego, która zostanie odprawiona w 
naszym kościele przez księdza biskupa 
Jana Wątrobę 1. września o godz. 8.00. 
Po jej zakończeniu, o godz. 9.30, bę-
dzie uroczyste otwarcie i poświęcenie 
nowej szkoły, która będzie funkcjono-

wała jako Szkoła Podstawowa nr 37 w 
Rzeszowie. W nowej szkole naukę kate-
chezy będą prowadzili księża z naszej 
parafi i.

Wznawiamy także spotkania scholi 
dziecięcej, Liturgicznej Służby Ołtarza, 
oraz Akcji Katolickiej. Będą się one od-
bywać w domu parafi alnym. W imieniu 
swoim i ks. Pawła serdecznie zapra-
szam do włączenia się w ich działalność 
nowych osób, szczególnie dotyczy to 
ostatnio zamieszkałych Parafi an.

Przy tej okazji pragnę poinformo-
wać, że I Komunia Św. w naszym koście-
le odbywa się w drugą niedzielę maja. 
W bieżącym roku szkolnym będzie to 
niedziela 14 maja 2023 r. We wrześniu 
rozpoczynamy spotkania, poza kate-
chezą szkolną, przygotowujące dzieci 
klas III do przyjęcia I Komunii Św. Ta-
kie spotkania odbywają się zwykle raz 
w miesiącu po Mszy św. o godz. 10.30. 
Już teraz zapraszam rodziców i dzieci 
klas III do aktywnego przygotowania 
się do tej ważnej dla całej rodziny uro-
czystości. 

Od września swoje spotkania przed 
sakramentem bierzmowania będą kon-
tynuować uczniowie klas VIII szkoły 
podstawowej. Natomiast uczniowie 
klas VII będą mogli się zapisać i rozpo-
cząć swoje przygotowanie. Data pierw-
szego spotkania zostanie podana na 
ogłoszeniach duszpasterskich. Zgod-
nie z zarządzeniem Księdza Biskupa 
młodzi swoje przygotowanie do sa-
kramentu dojrzałości chrześcijańskiej 
mają we wspólnocie parafi alnej, nieza-
leżnie od szkoły do której uczęszczają. 
Dodam tylko, że dla mnie proboszcza 
jest to często pierwsza okazja, by po-
znać młodych parafi an.  Oni wkrótce 
zapukają do kancelarii po zaświadcze-
nie, że są praktykującymi katolikami, 
gdy zostaną poproszeni o pełnienie 
funkcji rodzica chrzestnego. I wówczas 
jest bardzo niezręczna sytuacja, gdy 
widzę kogoś po raz pierwszy, a mam 
potwierdzić, że ta osoba jest wierzą-
cym i praktykującym katolikiem. Aby 
tego uniknąć najlepiej przygotowywać 
się do przyjęcia bierzmowania w swojej 
parafi i. 

Na koniec w dniu Odpustu odda-
jemy się wszyscy pod opiekę naszej 
Patronki. Niechaj Matka Boża Czę-
stochowska Nas strzeże, zachowa w 
zdrowiu i wyprasza potrzebne łaski od 
swego Syna. 

                wasz Duszpasterz
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Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy 
rankiem 23 lipca Mszą Św. w Mrowli, a 
następnie wyruszyliśmy autokarem w 
kierunku Budapesztu. Po stolicy Węgier 
oprowadziła nas pani przewodnik, po-
kazując najciekawsze zakątki miasta. 
Olśniewające widoki Budapesztu podzi-
wialiśmy też podczas rejsu po Dunaju. 
Wieczorem dotarliśmy na nocleg i obia-
dokolację do pięknego, hotelu na połu-
dniowym zachodzie Węgier. Po kolacji 
zwiedzaliśmy starówkę Nagykanizsa.

W niedzielę udaliśmy się do Marija 
Bistrica – największego chorwackie-
go sanktuarium, gdzie czczona jest 
figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Dla 
Chorwatów jest ono tym, czym Jasna 
Góra dla Polaków. Tutaj uczestniczyli-
śmy w niedzielnej Mszy Św. Następnie 
udaliśmy się w stronę Plitvickich 
Jezior. Przepłynęliśmy promem jezio-
ro, aby po drugiej jego stronie podzi-
wiać niesamowicie piękną przyrodę i 
bajeczne wodospady, jakie znajdują 

Wyjście na Górę Objawień w Medjugorie

Parafialna Pielgrzymka Po Bałkanach 
parafii MB Częstochowskiej z Drabinianki 
i Św. Łukasza z Mrowli

się w Parku Narodowym. Kolejnego 
dnia naszym celem było miasto Trogir, 
w którym zwiedziliśmy katedrę św. 
Wawrzyńca z XII w., kościoły gotyckie i 
zabytki renesansu Dalmacji. Następnie 
odwiedziliśmy Split, jedno z większych 
miast leżących na chorwackim wybrze-
żu. Jest to gospodarcze, kulturalne i 
turystyczne centrum Dalmacji o boga-
tej i długiej historii, w którym znajduje 
się wiele zbiorów i zabytków muze-
alnych. Zwiedzaliśmy Rzymski pałac 
cesarza Dioklecjana z III w., z mauzo-
leum, świątynią Jowisza i rezydencją 
cesarską. Po zwiedzaniu miasta uczest-
niczyliśmy we Mszy Świętej i wyruszyli-
śmy w kierunku Medjugorie.

Zakwaterowani zostaliśmy w hotelu 
z którego był widok na Górę Krizevac. 
Co ważniejsze, znajdował się bardzo bli-
sko kościoła św. Jakuba – sanktuarium 
w Medjugorie, gdzie trwała całonocna 
adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Nieopodal Kościoła znajduje się wysoki 

Krzyż symbolizujący dwie stacje drogi 
krzyżowej: ukrzyżowanie i zmartwych-
wstanie. Pod krzyżem modlą się tłumy 
wiernych, wypraszając potrzebne łaski. 
Mieliśmy też możliwość zobaczenia nowo 
odsłoniętego pomnika upamiętniającego 
męczenników franciszkańskich pocho-
dzących z Medjugorie, którzy zostali za-
mordowani w czasach komunizmu.

Na drugi dzień wieczorem, odma-
wiając różaniec we własnych i powie-
rzonych nam intencjach, wychodzili-
śmy na Górę Objawień. Znajduje się tam 
figura Królowej Pokoju postawiona w 
20 rocznicę objawień. Jest to miejsce 
pierwszych objawień Matki Bożej, kilka-
set metrów ponad przysiółkiem wioski 
Podbrdo. Ponad 41 lat temu w tym miej-
scu dzieci: Mirjana, Ivanka, Vicka, Ivan, 
Marija i Jakov przeżyły objawienie Matki 
Bożej. Następnego dnia o 4:30 nad ra-
nem wybraliśmy się na Górę Krizevac. 
Idąc na szczyt, odprawiliśmy nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej. Nasz trud ofiaro-
waliśmy we własnych intencjach. 

Kolejnym miastem jakie zwie-
dziliśmy był Mostar - leży w Bośni i 
Hercegowinie nad rzeką Neretwą, na 
której znajduje się stary, zabytkowy 
most z czasów osmańskich wpisany na 
listę UNESCO. Jest to symbol pojednania 
chrześcijaństwa z islamem, jak i kato-
lickich Chorwatów z prawosławnymi 
Serbami. Jedną z atrakcji naszej wy-
prawy był rejs statkiem na dwie wyspy: 
Hvar, oraz Brać, gdzie mieliśmy możli-
wość zwiedzić wyspę i przepiękną plażę 
oraz zażyć kąpieli. Niesamowicie za-
chwycił nas  Dubrownik, nazywany perłą 
Adriatyku. Jest to stare, portowe mia-
sto, położone w południowej Dalmacji 
nad Morzem Adriatyckim.  Zwiedziliśmy 
stare miasto, Bramę Pile, fontannę 
Onufrego, Kościół Franciszkanów – w 
którym mieliśmy Mszę Św. Znajduje się 
tu również kościół Jezuitów, w którym 
urzekła nas figura św. Bernadety.

Ostatnim punktem naszego piel-
grzymowania było miasteczko Ludberg 
– „centrum starożytnego świata” i miej-
sce cudu eucharystycznego.

Wróciliśmy do domów szczęśliwi, peł-
ni wrażeń i duchowych przeżyć, które na 
długo zostaną w pamięci. 

Dziękuję pielgrzymom za dobrą, ro-
dzinną atmosferę, a organizatorom: ks. 
Rafałowi oraz księżom proboszczom: ks. 
Ryszardowi i ks. Tadeuszowi za zorgani-
zowanie i realizację atrakcyjnego prze-
biegu pielgrzymki.

Ula grzebyk

Wspólne zdjęcie przed Starym Mostem w Mostarze
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14-17 kwietnia 
Święte Triduum Paschalne
21 kwietnia 
Spotkanie kandydatów do 
bierzmowania z delegatem Bpa 
Ordynariusza - ks. J. Szczupakiem.

W dniach 4-13 sierpnia odbyła się 
piesza pielgrzymka na Jasną Górę. 
Pielgrzymi mogli wędrować na dwa 
sposoby:  przez 10 dni - w tradycyjnej 
formie lub 1 dzień - w grupie sztafe-
towej.

Grupie sztafetowej przewodniczył 
ks. Paweł Blat, który codziennie witał 
nowych pielgrzymów przybywających 
z różnych miejsc. Po dniu wędrówki, 
pątnicy autokarami jechali na Jasną 
Górę, bo cel, niezależnie od grupy, za-
wsze był jeden - spotkanie z Maryją w 
Częstochowie.   Pielgrzymka w trady-
cyjnej formie (dziesięciodniowej) to 
niejednokrotnie trudne lub nieosią-
galne pod wieloma względami wyzwa-

rekolekcJe w DroDze 
45. Piesza pielgrzymka z Rzeszowa na Jasną Górę

nie. Być może dlatego też możliwość 
sztafetowej wędrówki doceniło w tym 
roku 1000 osób (wszystkich pielgrzy-
mów było 1555).

Pielgrzymi, idąc z plecakami, śpie-
wem i modlitwą na ustach, zanosili do 
Maryi intencje swoje i innych. Często 
w skwarze, czasem w deszczu, ale 
mimo to z uśmiechem na ustach, wita-
li przechodniów, którzy częstowali ich 
jabłkami, wodą, pozdrawiali, machali. 
Te drobne gesty serdeczności bywały 
ukojeniem dla strudzonych nóg i do-
dawały siły do dalszej wędrówki. 

Czas pielgrzymki to czas zadumy, 
oderwania od codziennych spraw, 
zatrzymania się w biegu zobowią-

zań, terminów. To czas dla siebie, ale 
przede wszystkim dla Boga, a hasło 
przewodnie „Posłani z Maryją”  zda-
je się przypominać o niezwykłej roli, 
jaką pełni Matka Jezusa w naszym 
codziennym życiu. Jak powiedział bp 
Edward Dajczak w ostatnim dniu piel-
grzymki: „Jeżeli ta pielgrzymka ma 
być prawdziwa, to nie może się dzi-
siaj skończyć”. Kierując się tą myślą, 
pamiętajmy o Maryi, która jest naszą 
orędowniczką i wspomożycielką w co-
dziennym dążeniu do świętości. 

Z Panem Bogiem, 
natalia sołtys 

24 kwietnia
Zbiórka do puszek na rehabilitację 
naszej parafi anki Marty Żyrackiej. 
Przekazaliśmy 12 140 zł.
26 kwietnia
Sakrament bierzmowania w naszej 
parafi i z rąk Ks. Bpa Jana Wątroby 
przyjęło 38 osób. 
8 maja
14 dzieci przystąpiło po raz pierwszy 
do Komunii Ś więtej.
15 maja 
Rocznica I Komunii Świętej
20-22 maja – Pielgrzymka 
autokarowa do Warszawy.
24-25 maja 
Peregrynacja fi gury MB Fatimskiej
2 czerwca 
Montaż granitowych płyt przy 
ołtarzach św. Barbary i św. Józefa
13 czerwca 

Nabożeństwo Fatimskie w Katedrze 
Rzeszowskiej z udziałem naszej 
parafi i i parafi i Miłosierdzia Bożego 
w Rzeszowie
16 czerwca 
Uroczystość Bożego Ciała 
23-30 lipca 
Parafi alna pielgrzymka do Medjugorie 
i na Bałkany pod przewodnictwem 
ks. Proboszcza
4-13 sierpnia
45 Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na 
Jasną Górę, z pielgrzymami z naszej 
parafi i i przewodnikiem grupy 
św. Kazimierza - ks. Pawłem Blatem 
26 sierpnia 
Odpust parafi alny. Uroczysta Msza 
św. o godz. 18.00 pod 
przewodnictwem ks. Stanisława 
Szczepanika - pierwszego wikariusza 
parafi i 
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Od kilku lat mieszkańcy Drabinianki 
czynili starania o wybudowanie na terenie 
osiedla szkoły podstawowej. Swoje postula-
ty opierali na tym, że na tym terenie przy-
bywa ciągle nowych bloków, a tym samym 
mieszkańców, wśród których przeważają 
ludzie młodzi poszukujący przedszkola 
i szkoły dla swoich dzieci. Drabinianka 
była do tej pory chyba jedyną dzielnicą 
Rzeszowa, obecnie największą, która nie 
posiadała szkoły. Dotychczas rodzice do-
wozili swoje dzieci i młodzież do szkół na 
terenie całego Rzeszowa. 

Wysiłki mieszkańców Osiedla wsparte 
Radą osiedla Drabinianka, a przede wszyst-

nowoczesna święta 
Bł. natalia tUłasiewicz
Przewodniczący Episkopatu podczas 

konferencji prasowej w Warszawie w dniu 
30 marca 2022 r. odczytał dekret Kongrega-
cji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
ustanawiający Natalię Tułasiewicz patronką 
nauczycieli w Polsce. Dodał, że jest to po-
ciągające dla ludzi świeckich, jeśli zauważą, 
„że istnieje możliwość drogi do świętości 
poprzez spełnianie świeckich obowiązków 
swojego życia”. Fenomen błogosławionej 
Natalii nie polega tylko na jej dobrowol-
nym i heroicznym przyjęciu męczeńskiej 
śmierci, ale także na niezwykłej osobowości 
świętej, intrygującej i – co bardzo ważne – 
trwale osadzonej w rzeczywistości współ-
czesnych jej czasów. Śmierć męczeńska w 
obozie koncentracyjnym w Ravensbrück 
była zwieńczeniem jej dynamicznego ży-
cia, w pełni oddanego Bogu i służbie bliź-
niemu. Natalia Tułasiewicz, córka Adama i 
Natalii Amalii, urodziła się 9 kwietnia 1906 
r. w Rzeszowie, pod zaborem austriackim, 
w wielodzietnej rodzinie urzędnika skar-
bowego. Sakramentu chrztu św. udzielono 
jej w rzeszowskiej farze. Otoczenie Natalii 
dostrzegało jej wysoką inteligencję i zdol-
ności organizacyjne. Kształciła się, dzięki 
staraniom rodziców, w dobrych szkołach. 
Była bardzo dobrą uczennicą. Bliscy zwali 
ją „mądrą Niusią”. Uczyła się również gry na 
skrzypcach. Fascynował ją otaczający świat, 
po kryjomu pisała pierwsze wiersze. W 1921 
roku rodzina Tułasiewiczów przeprowadziła 
się do Poznania. Natalia rozpoczęła naukę 
w Gimnazjum Sióstr Urszulanek i konserwa-
torium muzycznym. Była pierwszorzędną 
uczennicą – „perłą szkoły”. Działała czynnie 
w szkolnej Sodalicji Mariańskiej. Kolejny 
zabieg operacyjny w jej życiu sprawił, że 
przerwała naukę i poddała się rekonwale-
scencji u krewnych w Czarnkowie. Trud-
ne przeżycia w Czarnkowie, konieczność 
przerwania ulubionej gry na skrzypcach, 
szpecące blizny na szyi sprawiły, że Natalia 

zaczęła odkrywać sens cierpienia. 
W latach 1926-1931 podejmuje studia 

polonistyczne na Uniwersytecie Poznań-
skim. Natalia była niezwykle czynna w ży-
ciu akademickim – działalność społeczna 
i literacka, koło polonistyczne, studencka 
Sodalicja Mariańska – wyznaczały prze-
strzenie jej aktywności. Z własnego wyboru 
podjęła decyzję życia w samotności. „Walor 
samotności stwarza niesłychane horyzonty 
działania” – mawiała.

Pracowała zawodowo. Zapisała się w 
pamięci ludzkiej jako nauczyciel nowocze-
sny, niezwykle twórczy, żyjący wydarzenia-
mi dnia codziennego. Zdobywała autorytet 
poprzez stawianie sobie coraz to nowych i 
wyższych wymagań, zarówno w życiu osobi-
stym, jak i zawodowym. Przekonana, że dla 
„Boga wychowuje i kształci”, zaangażowana 
osobiście w proces odnowy szkoły, ambitna, 
otwarta intelektualnie na świat, odważnie 
broniła pryncypiów światopoglądowych i 
wychowawczych środowiska katolickiego. 
Nazywała siebie poetką, podkreślając, że 
o poezji decyduje stosunek do życia. Czę-
sto podróżowała. Nigdy nie traciła czasu. 
Potrafiła podporządkować swoim planom 
niedomagania fizyczne. Coraz bardziej od-
krywała, że jest jednym z tych „kamieni, 
które Bóg rzuca na szaniec”. Samodzielnie 
i odważnie szukała swej własnej drogi ku 
świętości. „Nie oddzielam życia najbardziej 
szarego od ideałów, ku którym podążam. 
Wszystko, praca, nauka, sen, przyjem-
ność, jedzenie, wszystko wciągam w swój 
program doskonalenia się”. Na początku 
wojny, we wrześniu 1939 roku, w bombar-
dowanym Poznaniu, nie czekając na dys-
pozycję kuratorium, Natalia zorganizowała 
prowizoryczną szkółkę dla dzieci. W latach 
1942-1943 zaczął się okres konspiracji i 
jednocześnie otworzyła się najpiękniejsza 
karta w życiu Natalii. W 1943 roku zgłosiła 
się jako wolontariusz do Niemiec na robo-

ty w roli konspiracyjnego pełnomocnika 
Delegatury Rządu i wysłannika Wydziału 
Duszpasterskiego podziemnej organizacji 
„Zachód”. Przeszkolona przez AK trafiła do 
fabryki zbrojeniowej w Hanowerze, by po-
magać robotnicom przymusowym.

 W kwietniu 1944 roku, po wizycie nie-
ostrożnego kuriera z Polski, aresztowano 
Natalię i osadzono w gestapowskim więzie-
niu w Kolonii. Nawet w skrajnie trudnych 
warunkach  nie przestała być nauczycielem, 
świadkiem wiary. Z zeznań więźniarek wyni-
ka, że Natalię brano na przesłuchania, bito, 
torturowano i katowano do krwi. Z Kolonii, 
we wrześniu 1944 roku, z wyrokiem śmierci 
wywieziono Natalię do Ravensbrück. W tym 
piekle na ziemi nie zaniechała twórczości 
poetyckiej i organizowania nabożeństw, łą-
cząc dydaktykę z wychowaniem do piękna 
i świętości. W Wielki Piątek 31 marca 1945 
roku zabrano ją do gazu..

Natalia Tułasiewicz,  została beatyfiko-
wana w grupie 108 męczenników z okresu 
II wojny światowej podczas uroczystej Mszy 
Św. odprawianej przez Papieża Jana Pawła 
II na placu J. Piłsudskiego w Warszawie – 13 
czerwca 1999 r.

Dorota frańczak

DraBinianka ma własnĄ szkołĘ
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   Za każdym razem, kiedy celebrujemy 
odpustową Mszę św. w naszym nowym ko-
ściele, uświadamiamy sobie prawdę, że na-
sza świątynia ciągle pięknieje i nabiera bla-
sku. Doświadczamy tego także w tym roku. 
Od ostatniego Odpustu, wiele się zmieniło. 
Wystarczy wspomnieć o nowym taberna-
kulum, postaciach aniołów i wykonanej 
mozaice w prezbiterium, nowych ławkach, 
oraz pracach kamieniarskich przy ołtarzach 
bocznych św. Józefa i św. Barbary. 

Pomimo tego przed nami jeszcze wiele 
zadań. Jeśli chodzi o wnętrze kościoła to w 
tym roku chcemy dokończyć wykonanie oł-
tarzy św. Józefa i św. Barbary oraz wykonać 
nowe oświetlenie świątyni. Wstępny projekt 
zamieszczamy w tym numerze naszego pi-
sma. Koszt jego przekroczy zapewne znacz-
nie 100 tys. zł. Po przemyśleniach zapadła 
decyzja, aby nowe ławki wykonać także na 
chórze. Stare ławki wymagają skrócenia i 
przemalowania, a to byłoby skomplikowa-
ne i nieefektywne. Dlatego systematycznie 
będziemy stare zastępować nowymi, które 
doskonale wkomponują się architekturę 
wnętrza. W tym miejscu pragnę serdecznie 
podziękować i pogratulować naszemu Para-

Prace przy wstawianiu nowych ławek

UPIĘKSZAMY 

Dom BoŻy
fianinowi Zbigniewowi Jachna, który pod-
jął się wykonania nowych ławek i uczynił 
to w profesjonalny sposób. Ławki nie tylko 
ładnie wyglądają, ale są wygodne, dobrze 
się na nich siedzi i klęczy. To naprawdę nie-
łatwe wyzwanie, dlatego tym bardziej nale-
żą mu się słowa uznania. 

Po wykonaniu ławek przyjdzie kolej na 
nowe konfesjonały oraz meble w zakrystii. A 
w kolejce czekają jeszcze stacje Drogi Krzy-
żowej, które planujemy wykonać w przyszłym 
roku. Już teraz informujemy, że będzie moż-
liwość sfinansowania poszczególnych stacji. 
Już zgłosił się kapłan z naszej diecezji, który 
wyraził chęć ufundowania jednej stacji Dro-
gi Krzyżowej. Na razie koszt ich wykonania 
nie jest jeszcze znany. Mam nadzieję, że gdy 
powstanie projekt na początku 2023 r. to po-
znamy koszt tej inwestycji.

Chciałem także podkreślić, że obok re-
alizacji projektu zagospodarowania wnętrza 
świątyni, trwają równolegle prace przygoto-
wawcze do realizacji projektu zagospodaro-
wania terenu wokół kościoła. W jego skład 
wchodzi przebudowa starej kaplicy, która zo-
stanie przekształcona w kapliczkę upamięt-
niającą miejsce, gdzie była sprawowana Eu-
charystia w początkach parafii. Zostaną tak-
że zaprojektowane i wykonane chodniki oraz 
dodatkowe miejsca parkingowe, tak bardzo 
potrzebne, zwłaszcza w niedziele i święta. To 

kolejne niełatwe wyzwanie, które wymaga 
cierpliwości i czasu. Wiele rzeczy chciałoby 
się zrobić szybciej, ale nie wszystko od nas 
zależy i nie na wszystko mamy wpływ. Pomi-
mo to myślę, że nie „przesypiamy gruszek w 
popiele” i wiele prac udało się wykonać, i co 
ważne jesteśmy wszyscy zadowoleni z efek-
tów tych wysiłków.

Pomimo, że czeka nas jeszcze wiele 
prac i wydatków, to z nadzieją patrzymy w 
przyszłość. Dlatego podziękujmy najpierw 
Panu Bogu i naszej Patronce-Matce Bożej 
Częstochowskiej, że wspierali nasze wysiłki 
swoim błogosławieństwem. Te wszystkie in-
westycje nie zostałyby zrealizowane, gdyby 
nie ofiarność Parafian. Dziękuję wszystkim, 
którzy systematycznie wspierają finansowo 
dzieło upiększania kościoła. Przypomnę, 
że na ten cel przeznaczona jest składka w 
każdą 3. niedzielę miesiąca. Ofiary można 
składać w kopertach na tacę lub przesyłać 
na konto parafialne (wówczas tę sumę moż-
na odpisać od podatku). Obecnie zbiórka 
na ławki zbliża się powoli do końca. Do tej 
pory z zaplanowanej kwoty 100 000 zł. ze-
braliśmy 86 340 zł. 

Dziękuję również wszystkim, którzy po-
magają w budowie poprzez bezinteresowne 
wykonanie różnych prac. Jestem wdzięcz-
ny także tym, którzy w tej intencji ofiarują 
swoją modlitwę i cierpienie. Każda i każdy 
z nas na swój sposób może i powinien zaan-
gażować się w to wielkie dzieło upiększania 
Domu Bożego i zagospodarowaniu otocze-
nia. Jest to dla nas wielkie zadanie, ale rów-
nocześnie zaszczyt i zasługa u Boga.

Na koniec proszę Was o modlitwę w tej 
intencji, a nasze plany związane z upiększa-
niem świątyni polećmy Patronce świątyni - 
Matce Bożej Częstochowskiej. 

 ksiądz proboszcz
konto parafialne:
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, 

ul. Koło 4c, 35-312 Rzeszów
Bank Pekao S. A. I Oddział Rzeszów 55 

1240 1792 1111 0010 1182 43881

kim przez ówczesnego Prezydenta Miasta 
Tadeusza Ferenca, przyniosły pozytywny 
skutek. Zapadła decyzja o budowie szkoły 
podstawowej wraz z przedszkolem przy ul. 
Kwiatkowskiego. Inwestycja warta 39 mln 
zł, ma się zakończyć przy końcu sierpnia 
2022 r.  i wszystko na to wskazuje, że tak 
się stanie. Prace wykończeniowe dobiegają 
końca i obiekt ma być oddany do użytku 1 
września br. 

Jest to nowoczesny obiekt oświatowy, 
składający się z przedszkola oraz szkoły 
podstawowej. W części szkolnej zaprojek-
towano też dużą salę gimnastyczną (pow. 
ponad 780 m kw.), z zapleczem szatniowo-
-sanitarnym, salą fitness i siłownią. W tym 
obiekcie będzie także aula, gdzie można 
będzie organizować występy, koncerty itp., 
stołówka, kuchnia, biblioteka z mediateką, 

7 pracowni z zapleczem dydaktycznym (w 
tym pracownia biologiczna, fizyczno-che-
miczna i plastyczna), 3 sale komputerowe, 
4 sale do nauki języków obcych, sale lekcyj-
ne, sale do nauki wczesnoszkolnej, gabinet 
higienistki i pedagoga oraz 3 świetlice.  Na 
zewnątrz, na dziedzińcu szkoły zaprojekto-
wano 2 place zabaw dla dzieci przedszkol-
nych i dla dzieci z nauczania wczesnosz-
kolnego oraz kompleks sportowy, w skład 
którego wchodzi: duże boisko z trzytorową 
bieżnią, boisko wielofunkcyjne do siatków-
ki, koszykówki, skocznię w dal, parking na 
60 aut. To wszystko ma zapewnić dzieciom 
i młodzieży doskonałe warunki do nauki 
oraz rozwoju swoich pasji i zainteresowań.

Całość będzie funkcjonować jako Szkoła 
Podstawowa Nr 37 w Rzeszowie. Na dzień 
dzisiejszy przedszkole liczy 12 oddziałów, w 

tym 3 oddziały „O”. Natomiast szkoła będzie 
liczyć 15 oddziałów w klasach od I do VI. 

Dodam tylko, że w tej szkole będą ka-
techizować księża z naszej parafii. Już 
teraz zapraszamy dzieci, młodzież wraz z 
rodzicami do naszego kościoła na uroczy-
stą Mszę św. na rozpoczęcie Nowego Roku 
Szkolnego. Odbędzie się ona w dniu 1 wrze-
śnia o godz. 8.00. Tej Mszy św. będzie prze-
wodniczył ks. bp Jan Wątroba. Szczególne 
zaproszenie kieruję dla dzieci klas I, jest ich 
pięć, gdyż podczas tej Mszy św. zostaną po-
świecone tornistry  wraz z podręcznikami i 
przyborami szkolnymi. 

Następnie udamy się do budynku nowej 
szkoły, gdzie o godz. 9.30 odbędzie się uro-
czyste otwarcie  i poświęcenie nowej pla-
cówki oświatowej.

ks. tadeusz Pindara
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Parafialny Kalendarz Liturgiczny  WRZESIEń - GRUDZIEń 2022
28 VIII 22. niedziela zwykła Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00.
01 IX I czwartek Początek roku szkolnego. Msza św. o godz. 8.00. Spowiedź od 17.30 przed I piątkiem 

02 IX I piątek
Spowiedź od 6.30 do 7.00 (msza św. o godz. 7.00). Po południu spowiedź od 17.00 do 18.00. O 17.30 
wystawienie Najświętszego Sakramentu, a o 18.00 litania do Serca Pana Jezusa i msza św.

03 IX I sobota
Msza św. o godz. 7.00 ( w każdą sobotę). Różaniec wynagradzający za grzechy o 17.15 zakończony 
udzieleniem Komunii św. Msza św. o godz. 18.00

04 IX 23. niedziela zwykła
 Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Po Mszy św. o godz. 7.00 zmia-
na tajemnic róż.

07 IX
Środa

(co tydzień)

W środy po Mszy św. wieczornej nowenna do MB Częstochowskiej. Prośby i podziękowania składamy 
do skrzynki w przedsionku kościoła lub przesyłamy pocztą elektroniczną na adres parafii. Wystawie-
nie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy do 19.30.

11 IX 24. niedziela zwykła  Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. 
12 IX poniedziałek Uroczystość Maryi Panny Rzeszowskiej. Msza św. o godz. 18.00 
14 IX środa Święto Podwyższenia Krzyża św. Msza św. o godz. 18.00 

18 IX 25. niedziela zwykła
 Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Zbiórka na prace wykończenio-
we w nowym kościele. 

25 IX 26. niedziela zwykła Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00.
PAŹDZIERNIK

01 X I sobota
Początek nabożeństw różańcowych. W niedzielę nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30, a w  tygodniu 
przed Mszą św. o godz. 17.30. Msza św. o godz. 7.00 ( w każdą sobotę). Różaniec wynagradzający za 
grzechy o 17.15 zakończony udzieleniem Komunii św.

02 X 27.niedziela zwykła
Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Zmiana tajemnic po Mszy św. o 
godz. 7.00. Nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30. 

07 X I piątek
Spowiedź od 6.30 do 7.00 (msza św. o godz. 7.00). Po południu spowiedź od 17.00 do 18.00. 
O 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmówimy różaniec, a o 18.00 litania do Serca Pana 
Jezusa i Msza św.

09 X 28. niedziela zwykła
Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Nabożeństwo różańcowe 
o godz. 15.30.

16 X 29. niedziela zwykła
Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Zbiórka na prace wykończenio-
we w nowym kościele. Nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30. 

23 X 30. niedziela zwykła
Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Nabożeństwo różańcowe o 
godz. 15.30.

30 X 31. niedziela zwykła
Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Nabożeństwo różańcowe 
o godz. 15.30.

31 X poniedziałek Spowiedź przed Wszystkimi Świętymi od 17.00 do 18.00
LISTOPAD - w listopadzie Modlitwa wypominkowa za zmarłych po każdej Mszy św.

01 XI wtorek
Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30  i 12.00. Nie będzie Mszy św. o 
godz. 16.00. 

02 XI środa Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz. 7.00, 18.00 i 18.30
03 XI I czwartek Spowiedź od 17.30.

04 XI I piątek
Spowiedź rano od godz. 6.30 (Msza św. o godz. 7.00) Po południu spowiedź od 17.00. Wystawienie 
Najświętszego Sakramentu o 17.30, a o 18.00 Msza św.

05 XI I sobota Różaniec wynagradzający za grzechy o 17.15.
06 XI 32. niedziela zwykła Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. 

13 XI 33. niedziela zwykła
Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Zbiórka na prace wykończenio-
we w nowym kościele. 

20 XI  niedziela 
 Uroczystość Chrystusa Króla. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. 
Zbiórka na prace wykończeniowe w nowym kościele.

27 XI  I niedziela adwentu  Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00.
GRUDZIEń

01  XII I czwartek Spowiedź od 17.30.

02 XII I piątek
Spowiedź rano od godz. 6.30 (Msza św. o godz. 7.00) Po południu od 17.00. Wystawienie Najświęt-
szego Sakramentu o 17.30, a o 18.00 Msza św.

03 XII I sobota Różaniec wynagradzający za grzechy o 17.15.

04 XII
II niedziela 

adwentu 
Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Po Mszy św. o godz. 7.00 zmia-
na tajemnic róż.

08 XII czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
11 XII III niedziela adwentu Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. 

18 XII IV niedziela adwentu 
Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Zbiórka na prace wykończenio-
we nowego kościoła.

24 XII sobota WIGILIA Bożego Narodzenia. Pasterka o godz. 22.00 i 24.00.
25 XII niedziela Boże Narodzenie. Nie ma Mszy św. o godz. 7.00. Msze św. o godz. 9.00, 10.30,  12.00, 16.00
26 XII poniedziałek  Świętego Szczepana. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00- chrzty, 16.00
31 XII sobota Św. Sylwestra. Nabożeństwo na zakończenie roku o godz. 17.00

1 I 2023 niedziela NOWY ROK.  Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00. 
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Dla 
najmłodszych 

parafian

Pismo Parafi i Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie
Redakcja: ks. prob. Tadeusz Pindara, ks. Paweł Blat, Dorota Frańczak, Małgorzata Frańczak, 
Natalia Kurosz-Majta, Natalia Sołtys, Piotr Śpiewla, Adam Tobiasz, Krystyna Tobiasz. 
Zdjęcia: Waldemar Chorzępa, ks. Tadeusz Pindara, Archiwum Parafi i MB Częstochowskiej  

opr. Piotr  Śpiewla

1 - 4 wskazuje zegar 
4 – 8 przeciwieństwo wyrazu młoda
8 – 14 państwo Ormian
14 - 20 jeden z kontynentów: 
Północna lub Południowa
20 - 23 brat Kaina
23 - 25 pokrywa w zimie rzeki, jeziora, 
stawy.
25 - 32 miał za zadanie dzwonić 
dzwonem
32 - 36 np. dowcip, żart.

Przejdź przez labirynt od 1 do 36 
wpisując litery przy odpowiednich 
liczbach szukanych haseł. Koniec 
jednego hasła  jest początkiem 
następnego. 
W przedstawioną poniżej tabelkę 
wpisz odpowiednio litery z labiryntu. 
Otrzymasz rozwiązanie.

laBirynt

znaJDź 5 szczegÓłÓw PomiĘDzy oBrazkami Ukryta DziewiĄtka

Wpisz w poszczególne pola takie 
liczby, aby w każdym rzędzie  
poziomym suma liczb wynosiła  9  
oraz w  każdym rzędzie  pionowym, 
również suma liczb wynosiła 9.
W danym rzędzie  liczby nie mogą się  
powtarzać.
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z Życia Parafii
msze św.
•	Porządek Mszy św. w niedziele i święta obowiązkowe.
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00
•	W dni powszednie o godz. 18.00
sPowieDź
•	Przed każdą Mszą św.
•	W I czwartek od 17.30 do 18.00
•	W I piątek od godz. 6.30 do 7.00 i od 17.00 do 18.00
Duszpasterstwo chorych 
•	 odwiedziny chorych ze spowiedzią i Komunią św. w I piąt-
ki miesiąca od godz. 9.00. Zgłoszenia w zakrystii.
nowenna do matki Bożej częstochowskiej – 
•	w środy po Mszy św. wieczornej (prośby i podziękowania 
do Matki Bożej można składać do skrzynki znajdującej się 
przy wyjściu z kościoła oraz drogą elektroniczną na adres 
internetowy parafii podany poniżej)
wystawienie i adoracja najświętszego sakramentu 
•	we środy od godz. 18.30 do 19.30.
koronka do miłosierdzia Bożego 
•	w piątki o godz. 17.45. 
kancelaria
•	w Domu Parafialnym w dni powszednie (oprócz piątku)  
bezpośrednio po wieczornej Mszy św. (o godz. 18.30)
•	w sprawach pilnych o każdej porze dnia. Można także 
dzwonić na podany numer. 

Parafialny nUmer telefonU: 17 780 71 03

konto parafialne:
•	Bank Pekao s. a. i oddział rzeszów
55 1240 1792 1111 0010 1182 4388
strona internetowa: 
http://mbczestochowska.rzeszow.pl
adres e-mail: mbczestochowska@rzeszow.opoka.org.pl

(od 01.01.2022 r.)
sakrament chrztu św. przyjęli: 
Maksymilian Ciosmak, Zofia Aleksandra Szpyrka, Gabriela 
Styczeń, Gabriel Iwan, Antonina Maria Sikora, Iga Trojan, 

grUPy Parafialne

Grupy parafialne tworzą małe wspólnoty ludzi, którzy 
poprzez konkretną pracę pragną pogłębiać swoją relację z 
Panem Bogiem. Pozwalają one na nowo odkryć Jezusa i po-
dążać jego śladami.

W tych grupach czeka miejsce dla Ciebie. W dzisiejszym 
świecie, w którym tak często czujemy się samotni i wyobco-
wani wspólnota daje szansę odnalezienia własnego miejsca 
w życiu, odkrycia jego sensu i jego wartości jaką może być 
praca na rzecz pogłębiania swojej wiary. Pamiętajmy rów-
nież, że każda wspólnota buduje więzi międzyludzkie, które 
nie raz mogą przydać nam się w życiu. 

Największą odpowiedzialność za parafię ponosi Ksiądz 
Proboszcz. Jednak każdy z parafianin również odpowiada 
za tę wspólnotę. Parafia jest wielką rodziną. Stąd też każdy 
powinien czynić wszystko co możliwe dla jej duchowego roz-
woju. Warto, abyś zaangażował się czynnie w życie tej wspól-

Franciszek Huta, Melania Widak, Marcelina Paściak, Grze-
gorz Kamuda, Natalia Lena Rzeszutek, Szymon Lewandow-
ski, Zofia Nadzieja Smulska, Kacper Kajetan Studziński,  
Helena Rita Lutecka, Olaf Michał Ptaszek-Szczepański, Ka-
jetan Stanisław Budkowski, Henryk Józef Pezdan, Oliwia 
Wiktoria Dzimira- Magnucka, Antonina Maria Szewczyk, 
Maksymilian Jacek, Sara Machlarz, Franciszek Sobota, 
Wojciech Zachacz, Milan Jan Rak, 

sakrament bierzmowania przyjęli: Michał Baj, Maksy-
milian Cegłowski, Filip Cieśla, Bartosz Cypryś, Aleksandra 
Dankiewicz, Klaudia D’ercole, Katarzyna Domańska, Wiktor 
Dydak, Karol Fortuna, Franciszek Grechuta, Marcel Grze-
byk, Klaudia Hadała, Roksana Jamrozik, Kogut Marcin, 
Maciej Kijowski, Natalia Kopczak, Karol Kot, Oliwier Laska, 
Sebastian Łabucki, Hanna Machajska, Matylda Maciejczyk, 
Lilianna Miłek, Alicja Mytych, Natalia Orłowska, Piotr Osin-
ko, Julia Regucka, Bartosz Reich, Katarzyna Siwiec, Alicja 
Stafiej, Marcin Szczęsny, Zuzanna Szenk, Zuzanna Tabor, 
Szymon Urbaś, Wojciech Wilk, Mateusz Woźniak, Weronika 
Zabrzycka, Damian Zając, Natasza Żmuda.

sakrament małżeństwa zawarli: 
Piotr Jan Szewc i Julia Konstancja Domarska
Adam Oskar Irzyk i Anna Kurasiewicz
Damian Michał Patruś i Paulina Karolina Synoś
Jakub Marcin Cyrpyś i Katarzyna Małgorzata Oliwa

Po nagrodę do Pana odeszli:
†Stanisław Szwed  (ur. 1940 r.)
†Waldemar Daniel  (ur. 1954 r.)
†Izabela Suszek  (ur. 1933 r.)
†Grażyna Pacyna  (ur. 1953 r.)
†Bronisław Buż  (ur. 1940 r.)
†Henryk Hoszko (ur. 1934 r.)
†Jan Turek (ur. 1957 r.)
†Zofia Puc (ur. 1935 r.)

noty. Na Ciebie czekają grupy działające przy naszej parafii. 
Twoja obecność może je bardzo ubogacić. Pamiętaj w swojej 
osobistej modlitwie o sprawach naszej parafii.

Grupy działające na terenie parafii:
- Liturgiczna Służba Ołtarza 
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
- Schola dziecięca 
- Zespół muzyczny 
- Akcja Katolicka 
- Parafialne Koło Caritas 
- Rada Duszpasterska 
Na pewno każdy z nas po odpowiednim rozeznaniu, może 

z tych wspólnot, wybrać coś dla siebie. Spróbujmy, zatem za-
stanowić się przez chwilę, co najbardziej nam odpowiada, a 
potem po prostu tam pójdźmy! Nie bójmy się być lepszymi 
niż jesteśmy!

ks. Paweł Blat 



PIELGRZYMKA DO WARSZAWY

45. PIESZA PIELGRZYMKA Z RZESZOWA NA JASNĄ GÓRĘ

PROJEKT OŚWIETLENIA KOŚCIOŁA

 Wspólne zdjęcie przed dworkiem Piłsudskiego 
w Sulejówku

W  Muzeum Powstania Warszawskiego

Zwiedzamy Plac Zamkowy Cmentarz na Powązkach – przy grobach Powstańców



PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE I NA BAŁKANY

Główne sanktuarium maryjne w Chorwacji 
i cudowna fi gura Matki Bożej

Park narodowy - Jeziora Plitwickie 
– przy najwyższym wodospadzie

Sanktuarium w Medjugorie 
i fi gura Matki Bożej Królowej Pokoju

Droga Krzyżowa na Górze Kriżevac

Sanktuarium cudu eucharystycznego w Ludbergu
i relikwie Krwi Pańskiej

Całodniowy rejs statkiem na 2 wyspy: Jelsa i Brać

Zwiedzanie Dubrownika – perły Adriatyku Wspólne zdjęcie z Góry Zamkowej


