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Zapraszamy
do
Krypty koscioła „Herz Jesu“ o godz. 18.00 w Zurych-Wiedikon
w każdą 1szą sobotę miesiąca

na
Mszę Św. wraz z 15min nabożeństwem w/g orędzia fatimskiego w intencjach
Benedykta XVI, za Ojczyznę, Radio Maryja i TV-Trwam
po Mszy Św. spotkanie przy „kawie“
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca, na Sali parafialnej Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu,
przy kawie, którą organizuje nasze Koło Radia Maryja jest czynny punkt informacyjny i
biblioteka. Serdecznie zapraszamy.
W Biuletynie:
01. Kim jesteśmy i co robimy
02. Nabożeństwo pierwszych Sobót miesiąca
03. Aktualności Koła Radia Maryja w Zurychu za III kwartał 2009
04. XVII Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę
05. Pielgrzymka na Jeziorze Bodeńskim 15 sierpnia 2009
06. Szkoła przyszlych liderów
07. Dekalog Polaka – Zofia Kossak-Szczucka
09. Jak ja mogę wspomagać Radio Maryja
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Kim jesteśmy i co robimy?
Jesteśmy grupa modlitewną
wspierającą Radio Maryja i TV-Trwam, które to
przyczyniają się na łamach eteru, do pogłębienia Wiary w
Ojczyźnie i na świecie, jak również zachęcają do dawania
świadectwa miłości Boga i do Ojczyzny.
Nasze Koło wsłuchało się w słowo płynące na falach
eteru z Radia Maryja i poszło za głosem nowej ewangelizacji,
do której wzywał Jan Paweł II:
„Radio Maryja jest katolickim głosem w naszych
domach”
“Cenny wkład Radia Maryja w dzieło nowej
ewangelizacji buduje rodzinę, Bogiem silną, wychowuje
społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie do cywilizacji
miłości”
“Radiu Maryja życzę, aby odważnie głosiło
Ewangelizację słowem i czynem, aby rozprzestrzeniało na
falach eteru Chrystusowe orędzie życia, które jest zawsze
orędziem prawdy, miłości i solidarności”
Matka Boża w Fatimie wzywa nas do podjęcia
Nabożeństwa wynagradzającego Jej Niepokalanemu Sercu, w
pierwsze soboty miesiąca. Toteż poszlismy za Orędziem
Fatimskim, aby móc modlić się w intencji wynagrodzenia za
grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi i
wypraszać łaski potrzebne do zbawienia.
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Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca
na czym polega?
dlaczego pięć sobót wynagradzających?
co obiecuje niebo?
10 grudnia 1925 r. objawiła się Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała cierniami otoczone Jej
Serce. Dzieciątko powiedziało:
„Miej wspołczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi
niewdzięczni ludzie Je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia
te ciernie powyciągał.”
Natomiast Maryja powiedziała do Łucji:
„Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez
bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj sie nieść mi radość i
oznajmij w moim imieniu, że
przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy
przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Świętą,
odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami
różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.”
Elementy nabożeństwa:
1. Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca - nie jest to jednak warunek ważności
odprawiania nabożeństwa pierwszych sobót. Można przystąpić do sakramentu
pojednania kilka dni wcześniej.
2. Komunia święta w pierwszą sobotę miesiąca – należy wzbudzić intencje
wynagradzającą.
3. Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca – wystarczy odmówić jedną
część Różańca, czyli pięć wybranych tajemnic
4. Piętnastominutowe rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę
miesiąca – to najtrudniejszy i najważniejszy element nabożeństwa. Ten, kto przyjmie
zaproszenie Maryi do uczestnictwa w Jej rozmyślaniu, stanie się uczestnikiem
kontemplacji oblicza Chrystusa wspólnie z Matką Najświętszą.
Pięć sobót wynagradzajacych dotyczy 5 rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane
Serce Maryi:
1. Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
2. Obelgi przeciw Jej Dziewictwu,
3. Obelgi przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
4. Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet
nienawiść wobec nieskalanej Matki,
5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.
Zachęcam każdego, kto kocha Boga i Jego Matkę, niech podejmie wezwanie do
praktykowania nabożeństwa pierwszych sobót, ono uratuje świat, w nim zawiera się istota
orędzia fatimskiego, najlepsza droga do poznania i pokochania Maryi i uświęcenia.
Kto praktykuje orędzie, nie bedzie pozostawiony na łożu śmierci sam sobie i pozna dobroć
Niepokalanego SercaMaryi.
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Aktualności Koła Przyjaciół Radia Maryja przy PMK w Zurychu
za miesiąc lipiec, sierpien i wrzesień 2009.
W pierwszą sobotę lipca, 4.7. 09 odbyła się Msza Święta połączona z 15 min. Nabożeństwem
Fatimskim, którą prowadził ks. prof. Józef Naumowicz. Na spotkaniu koła zostały omówione
aktualne sprawy, jak wyjazd naszej przewodniczącej na pielgrzymkę Kół Przyjaciół Radia
Maryja do Częstochowy, okres wakacyjny i związana z tym przerwa w działalności naszego
koła i nasze wyjazdy do rodzin.
Ks. Józef zapoznał się z naszą kroniką i wyraził swoje uznanie przeglądając kolejne strony
kroniki.

W lipcu były podane informacje, że nie bedzie mszy pierwszosobotniej 1go sierpnia, ze
względu na liczne nieobecności oraz święto narodowe Szwajcarii w tym dniu. Natomiast
15go sierpnia, liczni wierni z naszej Misji i naszego Koła wzięli udział w pielgrzymce na
Jeziorze Bodeńskim w procesji fatimskiej na statkach. Do udziału w niej zachęcalismy w
ogłoszeniach od czerwca i liczna grupa przybyła do Rorschach, aby w tej niepowtarzalnej
formie świętować Wniebowzięcie N.M. Panny.
Wrześniowa Msza Święta, dnia 5.9.09 została odprawiona przez ks. Grzegorza Domańskiego,
nowego kapłana goszczącego w naszej misji. Była to krótka msza w naszych stałych
intencjach i z przyczyn od nas niezależnych nie odbyło się Nabożeństwo Fatimskie oraz nie
odbyło się spotkanie przy kawie.
Nasze następne Msze Święte i spotkania formacyjne odbędą się 3 października, 5 listopada i 5
grudnia w krypcie kościoła Herz Jesu na Wiedikonie o godz. 18.
Bardzo serdecznie zapraszamy i prosimy rezerwować sobie 1sze soboty miesiaca na
spotkanie z Matką Bożą Fatimską, która obiecała Lucji, że zawsze będzie obecna przy 15 min.
rozważaniach wdł. orędzia fatimskiego.
E.Eberle
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XVII Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę
pod hasłem „Otoczmy troską życie!”
11-12 lipca 2009 około pół miliona pielgrzymów Rodziny Radia Maryja zebrało się u stóp
Matki Bożej Jasnogórskiej, w duchowej stolicy Polski w Częstochowie.

I tym razem nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszego koła Radia Maryja z Zurychu jak i
z Lozanny. Po rozlokowaniu się w Domu Pielgrzyma im.Jana Pawła II, pierwsze kroki
skierowałam do naszej Pani Jasnogorskiej, aby pomodlić się za wszystkie wspólne sprawy
Rodziny Radia Maryja, Misji w Szwajcarii, moje prywatne i powierzone przez wszystkich,
którzy o to prosili z nadzieją, że Maryja wyprosi u Syna Swego łaski dla nas potrzebne.
W sobotę 11go lipca o godzinie 18 tej, Eucharystia rozpoczęła uroczystości pielgrzymkowe.
Homilię wygłosił ks.bp Ignacy Dec,ordynariusz świdnicki, który mówił o obronie życia od
poczęcia do naturalnej śmierci, które było haslem tej właśnie pielgrzymki. Biskup nawiązał
również do ważnej roli Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych, jako wolnych mediów,
które przydają siły polskiemu Kosciołowi i Narodowi.
Oczywiście o godz. 21-szej zgromadzono się przed Cudownym Obrazem na Apelu
Jasnogórskim wraz z osobistościami, które przybyły już na Jasną Górę.
Uroczystości niedzielne rozpoczęto godzinkami o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej
Maryi Panny. Od samego rana każdy pielgrzym na znak przynależności do wielkiej Rodziny
Radia Maryja otrzymywał moherowy berecik z napisem „Kocham Pana Boga, Kościół,
Polskę i ludzi”, wykonany przez słuchaczy Radia Maryja na prośbę o. Tadeusza Rydzyka.
Kilka takich berecików przywiezionych zostało do Szwajcarii.
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Msza Św. niedzielna zwieńczyła uroczystości pielgrzymkowe. Ks.bp Wacław Depo wygłosił
homilię i przewodniczył tej mszy wraz ze współkoncelebrantami jak m.in. ks.bp. Ignacym
Decem, ks. bp Edwardem Frankowskim, ks.bp Józefem Pazdurem, ks.bp. Stefanem
Regmuntem, ks. bp. Pawłem Sochą, ks. bp. Teofilem Wilskim. W homili, która była
przerywana częstymi brawami, ks. bp Wacław Depo mówił o głoszeniu prawdy w mediach, o
ewangelizowaniu i wyznawaniu swojej wiary przez każdego z nas, poprzez nasze czyny i
postawę, a w tym dopomaga nam codziennie Radio Maryja i TV Trwam.

Uroczystości mszy odbywały się przy wspaniałej pogodzie, pełne niebieskiego nieba i słońca.
Wznosiliśmy ręce do Boga dziekując Mu za wspaniałe przeżycia Eucharystii i całych
uroczystości pielgrzymowych.
Na zakończenie Mszy Świętej pielgrzymi ponowili akt oddania się Matce Bożej, a wielkim
przeżyciem było błogosławieństwo Krzyżem Papieskim, tym, który w Wielki Piątek 2005 Jan
Paweł II przytulał do swojego serca w kaplicy prywatnej.
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Po mszy sw. mieliśmy mozliwość usłyszenia prezesa PISu Jarosława Kaczyńskiego, który
nawoływał w krótkim przemówieniu, aby „zło dobrem zwyciężać”. Pan prof. Jan Szyszko
mówił o ogromnym sukcesie geotermii toruńskiej, która jest bardziej opłacalna niż nawet
wiatraki, które są teraz tak licznie stawiane w Polsce.

A prof. Bogusław Wolniewicz (który zaszczycił naszą kronikę swoim wpisem) przedstawił
jasno po imieniu dzisiejsze napady i bluźnierstwa na chrzescijaństwo. Ciekawe słowa
skierowali do pielgrzymów prof. Rafał Broda jak i prof. Piotr Jaroszyński (również znalazł
chwilkę czasu, aby wpisać do kroniki parę słów dla nas) o naszej tożsamości bycia w
Rodzinie Radia Maryja, o patriotyźmie wypływającym na łamach eteru i o konieczności
uczciwych mediów.
Na placu przed bazyliką można było otrzymać prasę, zasięgnąć informacji o nowej telefonii
komórkowej w Rodzinie, która to ma bezpłatne połączenia do Studia Radia Maryja i Studia
TV Trwam, jak również dowiedzieć się o współpracy Kasy Oszczędnościowej „SKOK
Stefczyka” z Fundacją Lux Veritatis. Ta kasa ufundowała także stypendia naukowe dla
uzdolnionych studentów i pracowników naukowych Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i
Medialnej w Toruniu.

Dwudniowa XVII Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę zakończyła się po godz.
15.00 po przez wspólne odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego. Uczestnicy tej
pielgrzymki powracali do swoich domów radośni, mocno uduchowieni i pokrzepieni na
duszy.
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Pielgrzymka na statkach w procesji fatimskiej na jeziorze Bodeńskim
15 sierpnia 2009
Święto Wniebowzięcia NMP jest szczególnie świętowane w regionie jeziora Bodeńskiego.Co
roku przybywają pielgrzymi do 3 miejscowości Lindau, Bregenz i Rorschach, aby w
szczególny sposób uczestniczyc w tej uroczystości. Wierni z PMK w Szwajcarii stanowili
małą cząstkę tej międzynarodowej rzeszy pielgrzymów.

Po raz 28 wyruszyli pielgrzymi z tych portów na 7 statkach, aby na środku jeziora zawierzyc
Europę Niepokalanemu Sercu Maryi. Polska grupa uczestniczy już po raz drugi w procesji
fatimskiej na statku wychodzącym z Rorschach. Kardynał Stanisław Ryłko, jako gośc
honorowy, dokonał tego zawierzenia, a w kościele pod wezwaniem Św. Kolumbana w
Rorschach koncelebrował Mszę Św. inny gośc przeor klasztoru w Disentis Daniel
Schönbächler.
Co roku program jest ten sam :o godz.18.30 rozpoczyna się msza połączona ze święceniem
wiązanek ziół i kwiatów. Następnie jest przejście na statek w Rorschach. O 20stej wypływa
statek na jezioro. Towarzyszy temu modlitwa różańcowa wiernych przeplatana śpiewem
pielgrzymów, a rozważania różańcowe prowadzi proboszcz parafii Św.Kolumbana. Po 21szej
spotykają się statki z 3 krajów na środku jeziora. W tym roku te statki zostały imiennie
pozdrowione, na co pielgrzymi każdego statku odpowiadają głośnym entuzjazmem.
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Przypomina to audiencję u Ojca Świętego. Przez głośniki był kontakt między statkami a
spokojne jezioro i cisza nocna potęgowały piękno spotkania statków oświeconych girlandami
świateł i wiozących figurkę Matki Bożej Fatimskiej, świecącego krzyża i świecącego serca z
krzyżem. Jest to szczególne przeżycie dla każdego pielgrzyma, bo w ciemnościach jeziora
odbijają się znaki chrzescijańskiej wiary i one stają się w tym momencie najważniejsze.
Uczestnicy procesji fatimskiej włączyli się aktywnie odmawiając tekst zawierzenia Europy
Niepokalanemu Sercu Maryi, odmawiając litanię do Wszystkich Świętych ze szczególnym
uwzględnieniem patronów Europy. Przed błogosławieństwem eucharystycznym kończącym
procesję był pokaz fajerwerków do muzyki Händla „Allelluja”.
Historia powstania procesji fatimskiej na statkach jest bardzo ciekawa. Otóż pewien człowiek,
mieszkaniec Dornbirn, był świadkiem cudu słońca w Fatimie. On dawał świadectwo Orędzia
Fatimskiego. Z jego inicjatywy powstało Stowarzyszenie Fatima Verein, które szerzyło to
orędzie i zapoczątkowało procesję z figurką Matki Bożej Fatimskiej na statku wypływającym
z Bregenz. Majestat i piękno tej procesji nie można opisac. Tylko uczestnictwo w niej
pozwala przybliżyc się do tej wielkiej tajemnicy, której początek wydarzył się 13 maja 1917
w Fatimie.
O Maryi, Matce Miłosierdzia mówił w bardzo ciekawym kazaniu przeor z Disentis,
wspominając zasługi pierwszych mnichów irlandzkich Kolumbana, Gallusa i Sigisberta,
założyciela klasztoru w Disentis, którzy przynieśli Europie wiarę w Chrystusa. A Maryja jest
czczona od zarania wieków jako Matka Miłosierdzia, która swoje duchowe dzieci chowa pod
swój płaszcz ochronny. To wspólnota dziedzictwa chrześcijaństwa daje nadzieję Europie,
która zapomina o swoich korzeniach chrześcijańskich. Przeor prosił wiernych, aby nie
zapominali o przepięknych modlitwach maryjnych ” Salve Regina Mater Misericordia” i
„Angelus”, bo one są streszczeniem naszej wiary i historii zbawienia.
Na jeziorze wszyscy wsłuchali się w kazanie kardynała Ryłko, który porównał
jezioroBodeńskie z jeziorem Galilejskim,gdzie uczniowie są w łodzi a Jezus przychodzi do
nich mówiąc „Nie lękajcie się. To ja jestem. Miejcie nadzieję”.

Te Słowa są ciągle aktualne, gdy Europa cierpi na zamieszanie i zapomnienie duchowe. A
człowiek potrzebuje nadzieję. Bez nadziei człowiek nie może życ. Dawał temu wyraz
niejednokrotnie sługa Boży Jan Paweł II w encyklikach i katechezach. Tylko Słowa Jezusa
Chrystusa dają taką nadzieję. Przyszłośc naszego kontynentu leży w otwarciu się na Jego
Słowo i przesłanie.
A w tym pomoże chrzescijanom Pani Fatimska, bo Ona jest naszą ucieczką i Gwiazdą Morską
swiecącą w ciemnościach duchowych tego świata. O godz. 22 statek zawinął do portu w
Rorschach witając miasto muzyką i radosnym nastrojem uczestników 28 procesji fatimskiej
na jeziorze Bodeńskim.
E.Eberle
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Szkoła przyszłych liderów
Nasz Dziennik, 2.09.09
WSKSiM - najlepsza uczelnia w regionie, czołowa w Polsce
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w swej bogatej
ofercie programowej proponuje tegorocznym maturzystom m.in. podjęcie
studiów na kierunku politologia, na którym zajęcia prowadzą wybitni
profesorowie oraz znani politycy. Kształcenie młodych politologów na
toruńskiej uczelni oparte jest na filozofii klasycznej, która pozwala
właściwie zrozumieć mechanizmy rządzące światem polityki rozumianej
jako
roztropna
troska
o
dobro
wspólne.
Studenci oprócz wykładów z przedmiotów kierunkowych (m.in.
międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, współczesne systemy
polityczne czy samorząd i wspólnoty lokalne) uczestniczą w wykładach z
zakresu historii: Polski i świata, doktryn politycznych, polskiej myśli politycznej,
międzynarodowych stosunków politycznych - wszystko po to, by dobrze poznać
wkład w myśl polityczną np. Feliksa Konecznego, Romana Dmowskiego oraz
docenić dzieła polskich mężów stanu takich jak: Józef Piłsudski czy Ignacy
Paderewski.
Jest sprawą niezwykle ważną, by grono przyszłych liderów tworzyli ludzie
kierujący się patriotyzmem.
- Polityk kosmopolita nie jest w stanie troszczyć się o dobro wspólne, gdyż nie
rozumie celu polityki. Zwykle schodzi on na pozycje makiaweliczne, według
których polityka jest jedynie sztuką zdobycia i utrzymania władzy. Politolodzy
przyjmujący tę niemoralną definicję polityki umacniają również w
społeczeństwie przekonanie o tym, że polityka jest czymś złym i odpychają całe
masy ludzkie od zainteresowania sprawami publicznymi. Umiłowanie ojczyzny
zaś musi się łączyć, w wydaniu europejskim, z afirmacją kultury narodowej, z
umiłowaniem samego narodu będącego wspólnotą kulturową. Politologia zaś
zamiast kształcić człowieka nastawionego na dobro wspólne, kształci człowieka,
który wprowadza destrukcję w przestrzeń życia publicznego. Wybór zatem
dobrej szkoły, wybór mądrych mistrzów - to jedno z najważniejszych zadań
maturzysty - zauważa prof. Mieczysław Ryba, wykładowca WSKSiM.
Polityka to służba człowiekowi
WSKSiM przygotowuje swoich absolwentów do pracy nie tylko w jednostkach
administracji państwowej czy samorządowej, ale także w instytucjach
zabezpieczających życie człowieka. Obszar zainteresowań polityki społecznej
jest bardzo szeroki, gdyż wychodzi naprzeciw takim problemom jak: ubóstwo,
bezrobocie, przemoc w rodzinach oraz zagrożenia społeczne (np. alkoholizm,
narkomania). Jest zatem konieczne, aby tę ciężką, a zarazem potrzebną pracę
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wykonywali nie tylko dobrze wykwalifikowani, ale przede wszystkim uczciwi
politycy społeczni, stąd w programie studiów obecna jest etyka życia
społecznego. Wykładowcy WSKSiM zwracają młodym ludziom uwagę na to,
by zawsze traktowali swoje obowiązki jako służbę drugiemu człowiekowi. Polityk społeczny to człowiek wrażliwy na krzywdę ludzką, dostrzegający
problemy społeczne oraz podejmujący działania w kierunku ich złagodzenia lub
wyeliminowania. Polityk społeczny to człowiek, który stara się mieć wpływ na
konstruowanie programów gospodarczych i społecznych, zgodnie z wolą
obywateli i z własnym sumieniem. To człowiek, który zawsze posługuje się
prawdą, śmiało zabiera głos w sprawach nurtujących społeczeństwo,
reprezentujący siebie, ale też i środowisko, z którego się wywodzi lub w którym
przebywa i z którym się integruje - wyjaśnia dr Andrzej Mielczarek,
wykładowca WSKSiM.
Studenci WSKSiM zdobywają cenne doświadczenie podczas praktyk
zawodowych. Mają okazję poznać i zrozumieć funkcjonowanie organów
administracji, specyfikę takich instytucji, jak domy pomocy społecznej czy
domy dziecka. Studenci osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i angażujący
się w życie uczelni mają szansę na odbycie atrakcyjnych praktyk w Sejmie RP i
w Parlamencie Europejskim, dzięki którym mogą przyjrzeć się pracy polityków
na najwyższych szczeblach. Dla każdego studenta jest to nie tylko cenna lekcja,
ale
i
wielka
przygoda.
W nowoczesnym ośrodku akademickim
Studenci politologii, podobnie jak ich koledzy i koleżanki z dziennikarstwa,
kulturoznawstwa i informatyki WSKSiM, uczestniczą w zajęciach w pięknie
położonym, nowoczesnym kompleksie akademickim, mają do swojej dyspozycji
komfortowo wyposażony hotel akademicki. "Obecnie jestem na IV roku
politologii w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Ciekawe wykłady, ćwiczenia prowadzone przez kadrę z polskich i
zagranicznych ośrodków akademickich zaspokoją nawet tych najbardziej
wymagających studentów. Uczelnia organizuje także spotkania polityków ze
studentami, gdzie, moim zdaniem, można zdobyć wiedzę praktyczną, której nie
ma w podręcznikach akademickich" - zachwala studia w WSKSiM Piotr
Zembrzuski, student uzupełniających studiów magisterskich, przyszły politolog.
Mirosław Politowski
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Radio Maryja utrzymuje się tylko z dobrowolnych ofiar - To stanowi o jego sile i
niezależności.
Pomóż, jeśli chcesz mieć udział w ewangelizacji Polski i świata
Pomóż, jeśli chcesz, aby istniało i rozwijało się to Radio.
Pomóż i Ty!
I Ty możesz mieć Legitymajcę Wspomagającego.

CHF
Konto pocztowe w Szwajcarii:

Freundeskreis des Radio Maria der Kath.Polen Mission Zürich
8863 Buttikon
Kto.60-396781-0

Konta walutowe w Polsce:
Radio Maryja
ul. Żwirki i Wigury 80
87-100 Toruń
PKO BP S.A.
SWIFT – BPKOPLPW
EUR – Kto nr. PL 65 1020 5011 0000 9602 0105 7298
USD – Kto nr.PL 13 1020 5011 0000 9302 0105 7314
Za Ofiarodawców odprawiane są Msze święte i modlitwy
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