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Prezbiterium kościoła parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, stan z maja 2008 roku
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UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W czwartek, 15 sierpnia 2019 roku obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Często
w pobożnej tradycji ludowej święto to nazywane jest świętem Matki Bożej Zielnej (tego dnia błogosławi się m.in.
zioła, kwiaty, owoce). W naszej parafii mierzeszyńskiej spotkamy się z Chrystusem na Mszy świętej o godz. 7.30
w kościele św. Bartłomieja Apostoła a także o godz. 9.30 i 11.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Trochę historii. Na początku VI wieku w Palestynie i w Syrii to święto staje się wspomnieniem Zaśnięcia Maryi.
W Jerozolimie obchody koncentrują się w kościele położonym w pobliżu Ogrodu Oliwnego, gdzie znajdował się
grób, z którego, jak sądzono, Maryja została wzięta do nieba. Wielka popularność apokryfu „Transitus Mariae”,
jak również napływ pielgrzymów do grobu Maryi, zdają się być powodem zmiany treści teologicznej święta. Cesarz
Maurycy (582-602) poleca zaśnięcie Maryi obchodzić w całym Kościele Wschodnim. Kościół Rzymski maryjne
święto 15 sierpnia przyjął w VI wieku, a w połowie VII wieku pod wpływem Kościoła bizantyjskiego obchodzi
je jako święto Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Sakramentarz Gregoriański daje mu nazwę „Wniebowzięcia
Maryi”. Papież Sergiusz (+701) wprowadza uroczystą nocną procesję.
Od końca X wieku ze świętem Wniebowzięcia Maryi łączy się błogosławieństwo ziół leczniczych. Zwyczaj ten
nawiązywał do najstarszej tradycji wschodniej, która święto 15 sierpnia łączyła z błogosławieństwem pól. Do dziś
w tym dniu wierni przynoszą do świątyni owoce swej pracy w polu, w ogrodach i w sadach, aby je przedstawić
Bogu.
Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba – oto treść święta, które w wielkiej radości obchodzi Kościół.
Nie zaznała skażenia grobu, a ten nowy Jej przywilej wypływa z pierwszego. Maryja zachowana była od zmazy
grzechu pierworodnego, przeto teraz nie ponosi jego skutków. Porodziła Syna Bożego, Dawcę wszelkiego życia,
dlatego to śmierć nie może Jej dotknąć. Uczestniczyła najpełniej w zbawczej tajemnicy Chrystusa i stąd w Niej
objawia się już teraz pełnia zbawienia przyniesionego przez Chrystusa. Pierwsza osiągnęła zbawienie, stała się
obrazem Kościoła w chwale, a dla ludu pielgrzymującego – znakiem nadziei i pociechy. Przez Wniebowzięcie
Maryi i Jej pełne zjednoczenie z Chrystusem zmartwychwstałym możemy doświadczać Jej żywej i skutecznej
obecności w Kościele, Jej duchowego macierzyństwa. Tak jak Maryja mamy udział w zbawczej tajemnicy Jezusa
i jak Ona zmierzamy do chwały nieba; dojdziemy do niej, jeśli wytrwale szukać będziemy tego, co w górze jest.
Wstawiennictwo Maryi niech nas napełnia miłością, wspiera na drodze do chwały, umacnia w wytrwałości.
Niech tegoroczne przeżycie Wniebowzięcia Matki Bożej będzie dla nas wielką i pobożną radością, niech w nas
pogłębi nadzieję spotkania się z naszym Panem Jezusem Chrystusem, Jego Matką, Świętymi ale także naszymi
braćmi i siostrami, którzy nas wyprzedzili w pielgrzymce do Domu Ojca.
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UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA ŚWIĘTEGO BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
W niedzielę, 25 sierpnia 2019 roku Parafia w Mierzeszynie przeżywać będzie swoją doroczną uroczystość
odpustową ku czci św. Bartłomieja Apostoła. O godz. 7.30 będzie sprawowana Msza święta w kościele parafialnym,
natomiast o godz. 9.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Główna uroczystość odpustowa będzie miała
miejsce o godz. 12.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, połączona z procesją eucharystyczną ulicami
Mierzeszyna do kościoła św. Bartłomieja Apostoła. Ok. godz. 14.30 rozpocznie się kolejny parafialny festyn
rodzinny na placu przy kościele poewangelickim. Zapraszamy bardzo serdecznie Parafian, Gości i Letników!
Dla przypomnienia. Święty Bartłomiej Apostoł pochodził z Kany Galilejskiej. Jest jednym z dwunastu apostołów.
Mateusz, Łukasz i Marek używają w odniesieniu do niego imienia Bartłomiej, Jan posługuje się imieniem Natanael
(J 1,35-51; 21,2). Natanaela łączyła przyjaźń z Filipem Apostołem, a synoptycy (czyli św. Mateusz, św. Marek i św.
Łukasz) umieszczają Bartłomieja zawsze przy Filipie w katalogach apostołów (Mt 10,3; Mk 3,18; Łk 6,14).
Świadkiem jego pierwszego spotkania z Chrystusem był zapewne św. Jan (J 1,35-51). Do Mistrza przyprowadził
go Filip. Natanael nie miał najlepszego zdania o mieszkańcach Nazaretu, ale spotkawszy osobiście Jezusa uwierzył
Mu. Jan Ewangelista wspomina, że Bartłomiej brał udział w cudownym połowie ryb na jeziorze Genezaret po
zmartwychwstaniu Chrystusa (J 21,2-6).
Według tradycji św. Bartłomiej Apostoł głosił Ewangelię w Indiach, Etiopii, Arabii Saudyjskiej oraz w Mezopotamii.
Według apokryfów apostoł, głosząc Chrystusa w Armenii, nawrócił brata królewskiego Polimniusza. Oburzony
król Astiages nakazał go pojmać w mieście Albanopolis, ukrzyżować i na koniec ściąć. Święty Izydor z Sewilli
utrzymywał, że przed śmiercią św. Bartłomiej Apostoł został odarty ze skóry (do tego wydarzenia nawiązują m.in.
dwa obrazy Patrona mierzeszyńskiej parafii umieszczone w kościele parafialnym). Przypuszczalnie św. Bartłomiej
Apostoł zginął męczeńsko w 70 roku. Jest patronem rzeźników, garbarzy, introligatorów i od ok. siedmiuset lat
Parafii w Mierzeszynie k. Gdańska.
„Boże, który posłałeś świętego Bartłomieja Apostoła do ludów Wschodu z Dobrą Nowiną o Zbawieniu
i wsławiłeś Go niezliczonymi cudami, obdarz przez Jego przyczyną Swój Kościół łaską gorliwości apostolskiej
i umiłowania Twego Krzyża. Niech przez Jego misyjne zaangażowanie słowo Boże dociera na krańce ziemi,
a chwała Twoja wzrasta wśród tych, którzy szczerym sercem Ciebie szukają. Amen”.

d. A.
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MODLITWA NA POŚWIĘCENIE GONGU
Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, 4 sierpnia 2019 roku.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty pragniesz, aby ludzie służyli Ci radosnym
sercem. Dlatego na chwałę Twoją rozbrzmiewa śpiew, muzyka, dzwonki i gong. Ty
nakazałeś Twojemu słudze Mojżeszowi uświetnić składanie ofiar na instrumentach
muzycznych, a przy dźwiękach harfy naród wybrany śpiewał Ci psalmy pochwalne.
Twój Jednorodzony Syn stał się człowiekiem i swoim dziełem zbawczym wzniósł ku
Tobie najwspanialszy hymn chwały, który nadal rozbrzmiewa w Twoim Kościele.
W tej uroczystej chwili, dziś 4 sierpnia 2019 roku, prosimy Cię Panie: pobłogosław
+ ten gong, aby jego dźwięk rozbrzmiewał ku Twojej chwale i aby porywał nasze
serca ku Tobie. Pozwól nam Panie, jednoczyć się we wzajemnej miłości braterskiej,
abyśmy mogli kiedyś śpiewać wieczny hymn chwały przed Twoim Majestatem
razem z aniołami i wszystkimi Świętymi. O to prosimy przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
ks. Andrzej Sowiński

Jest to dar rodziców ks. proboszcza: Eleonory i Mariana Sowińskich z Gdańska dla Parafii Mierzeszyn.

foto: Szymon Czysarski
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Artykuł dotyczy śp. Agnieszki Schulz, mamy naszej
parafianki pani HELENY STOSIO z Domachowa. Ukazał się
w „Dzienniku Bałtyckim” 33. lata temu!

KOBIETA Z EŁGANOWA
Postanowiła, że najpierw utopi własne dzieci, zacznie
od najstarszej Gertrudy, skończy na najmłodszej
Reginie. Niepozorna rzeczka przepływała w kotlinie obok
ich baraku. Pomyślała, że tak będzie lepiej, niż ginąć
w mękach.
Porównuję dwa zdjęcia: jedno wykonane w lutym 1939
roku, drugie 40. lat później. Agnieszka Schulz niewiele
się zmieniła: aż nieprawdopodobne, ale prawdziwe.
Zmarszczek przybyło na twarzy i chyba wzrostu nieco
ubyło. Nic więcej. Oczy zamyślone, pozierające ludzką
dobrocią.
Niestety, już nie zdążyłem. Zmarła zanim odszukałem
tę kobietę i jej rodzinę. Pozostało mi przyjrzeć się
Schulzowej jedynie na zdjęciach. Poznać ją wysłuchując
opowieści osób jej najbliższych, a więc własnych dzieci.
U
najmłodszej
córki
Reginy
mieszkającej
w Żelisławkach ostała się metryka ślubu rodziców:
Augustyn Schulz rocznik 1887 i o 8 lat młodsza
Agnieszka Balachowska zawarli związek małżeński
w styczniu 1920 roku w miejscowości gdzie mieszkali,
w Ełganowie. Na świat Schulzowa wydała 15 dzieci; 7
córek i 1 syn żyją do dzisiaj.
Helena (Stosio, nasza parafianka z Domachowa; przyp.
ks. A.S.) pamięta bardzo dokładnie tę pierwszą, jakże
straszną dla nich, małych wówczas dzieci, noc. Pamięta
też wspólny płacz 10 rodzeństwa, których pozbawiono
matki. Ten sierociniec prowadzony przez zakonnice
niemieckie, i te uderzenia kijem przy nauce pacierza
w obcym im języku. I później, po kilkudziesięciu dniach,
tą radość, gdy wspólnie z ukochaną matką wracali
znowu do Ełganowa. Miejscowi Polacy drogę z Trąbek do
ich rodzinnej wsi ukwiecili, przystroili płoty i domy na
cześć już wówczas wdowy Schulzowej i jej dzieci. Jechali
powoli, otwartym samochodem.
W grudniu 1938 roku komisarz generalny skierował
pismo do Senatu Gdańska: „12. XII. 1938 roku ok. godz.
17.00 policja gdańska wywiozła dwoma samochodami
rodzinę Schulz (...).
Według posiadanych informacji Agnieszka Schulz
osoba pochodzenia i języka polskiego, wdowa po
Polaku i członku organizacji polskich w Gdańsku była
od dłuższego czasu nagabywana przez przedstawicieli
organizacji narodowosocjalistycznych, które usiłowały
nakłonić ją do wyparcia się polskości i przemeldowania
dzieci do szkoły niemieckiej (...).
Aresztowanie dokonane przez policję gdańską
stanowi
jaskrawe
pogwałcenie
przyznanych
przez Konstytucję Wolnego Miasta Gdańska praw
ludności polskiej w Gdańsku do swobodnego rozwoju
kulturalnego, umowy polsko – gdańskiej z dnia 18.IX.
1933 roku i wielokrotnie ponawianej deklaracji
senatu o poszanowaniu uprawnień ludności polskiej
w Gdańsku”.
Tenże komisarz generalny, Marian Chodacki skierował
pismo do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
„(...) 12 października 1938 roku zmarł wskutek
nieszczęścia Augustyn Schulz pracownik PKP, Polak,
długoletni działacz organizacji polskich, posyłający
wszystkie dzieci do szkół polskich (...).
Od tego czasu członkowie NSDAP terroryzowali
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Schulzową i skłonili ją do podpisania 8 grudnia
tego roku podania o przeniesienie dzieci do szkoły
niemieckiej. Tegoż jednak dnia Schulzowa zgłosiła
się do Macierzy Szkolnej, zawiadamiając, że wycofała
to podanie (...). Aresztowanie Schulzowej należy uznać
za represję (...).
Dnia 13 grudnia br. radca Perkowski interweniował
w Senacie Wolnego Miasta u wiceprezydenta Hutha
(...). Zażądał zwolnienia aresztowanej i zaniechania
w stosunku do Schulzowej środków zmierzających do
zmuszenia jej do przeniesienia dzieci swych do szkoły
niemieckiej (...). Sprawa ma charakter bardzo pilny
i grozi niepożądanymi skutkami w stosunkach polsko
– niemieckich (...). W Prezydium Policji interweniowali
też w tej sprawie posłowie Budzyński i Lendzion (...)”.
- Matka nam później wytłumaczyła, że gdybyśmy
poszli do szkoły niemieckiej, polska w Ełganowie
zostałaby zamknięta, gdyż byłoby zbyt mało dzieci –
powie dzisiaj córka Helena.
Te małe dzieci wdowy Schulzowej wówczas
obrywały cięgi za swoje polskie pochodzenie, za słowa
wypowiadane w ojczystym języku; za to, że zawsze
podkreślały, iż są Polakami.
Na rozstajach dróg stała Boża Męka. Krzyż drewniany
z Chrystusowym obliczem. Widocznie komuś się to nie
podobało. W nocy wysmarowano krzyż smołą. Poszły
więc dzieci Schulzowej oczyścić Bożą Mękę. Zza ich
pleców ktoś krzyknął: „schweine”. I zanim się obejrzały,
poczuły na własnym ciele uderzenia kija.
W pierwszym dniu wojny Schulzową i syna zabrano
w „szarej budzie”. Do nich dołączyło też troje polskich
nauczycieli: Łackawcówna, Bordówna i Wrzesiński.
Samotne teraz dzieci rozpierzchły się po całej wiosce.
Wieczorem je wyłapano i pieczę nad nimi sprawowała
Niemka imieniem Gerda. Na szczęście po kilku dniach
wróciła matka.
Nie trwało to jednak długo i wysiedlono całą rodzinę
Schulzów. Najpierw wywieźli w Kieleckie, gdzie pracowali
u miejscowych bauerów. Matka przeszła tyfus.
Później trafili do lagru w Niepokalanowie. Ubywało ludzi
z lagru. W końcu jedynymi Polakami została Schulzowa
z dziećmi. Dokuczał głód i przeraźliwe zimno. Wiosną
było już cieplej. Któregoś dnia jeden z Niemców rzekł do
Schulzowej: „Trzeba będzie przygotować beczkę nabitą
gwoźdźmi i was tam wsadzić. A potem tylko puścić
z tej największej góry”.
I właśnie postanowiła, że najpierw utopi własne dzieci,
a potem z sobą skończy. Ale już w rzeczce, stojąc z córką
Gertrudą, naszło ją opamiętanie. Przynajmniej tak po
latach wspominała. Coś się jeszcze ruszyło w ludzkiej
duszy; coś zatrzymało i dało jakąś nadzieję.
A los tak sprawił, że w czterdziestym pierwszym
wysłano ją z dziećmi na roboty do... Ełganowa. Za
marny wikt wykonywała cieżką pracę. Synowie Jan
i Franciszek zostali wcieleni do Wehrmachtu: zginęli.
Syn Leon był w lagrze w Granicznej Wsi. Trafił też do
Stutthofu. Trzy razy skazany na śmierć i trzy razy
jakoś Opatrzność nad nim czuwała.
Aż nadszedł czas wyzwolenia. Córka Regina i Monika
jako najmłodsze zaczęły znowu uczęszczać do polskiej
szkoły w Ełganowie.

*

*

*

- Jaka była ta nasza matka? – Zastanawia się córka
Regina. – Bardzo wymagająca, niezwykle pracowita. Od
dziecka uczyła nas pracowitości. A przede wszystkim
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zawsze była Polką: w każdej drodze swego życia.
Pielęgnowała wszystko to, co z ojczyzną związane.
W siedemdziesiątym czwartym Agnieszce Schulz
przyznano medal pamiątkowy „50-lecia Gminy Polskiej
i Macierzy Szkolnej w Gdańsku”. Wcześniej, Rada
Państwa uhonorowała tę kobietę rentą specjalną.
Pięć lat temu została przerwana nić życia wdowy
Schulzowej. Spoczęła na cmentarzu w Pszczółkach,
a w ostatniej drodze towarzyszyli jej najbliżsi.
A szkoła w Ełganowie do dzisiaj nie ma swego
imienia ...
P.S. Chciałbym w tym miejscu podziękować zastępcy
dyrektora Archiwum Państwowego w Gdańsku,
Henrykowi Polakowi za okazaną pomoc i udostępnienie
jakże cennych dokumentów w czasie zbierania
materiałów do tego reportażu.

MIROSŁAW PIEPKA

--------Niniejszy artykuł ukazał się w „Dzienniku Bałtyckim”,
nr 300 (12824) z: 24-28 grudnia 1986 roku.
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LITANIA NA UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWZIĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
15 sierpnia
Kyrie, eleison, Christe, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Maryjo, najchwalebniejsza Królowo nieba i ziemi,
módl się za nami.
Maryjo, któraś podążała zawsze za Synem,
Maryjo, której życie pełne było miłości Boskiej,
Maryjo, przy której końcu żywota byli obecni święci
Apostołowie,
Maryjo, którą Jezus zaszczycił nawiedzeniem swoim,
Maryjo, którą pozdrowiły zastępy niebieskie,
Maryjo, któraś duszę oddała w ręce Stworzyciela,
Maryjo, której ciało przy wtórze chórów anielskich do grobu
zostało złożone,
Maryjo, której ciała Apostołowie w grobie nie znaleźli,
Maryjo, której ciało przez rozkład nie zostało naruszone,
Maryjo, któraś z ciałem i duszą do nieba została wzięta,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od przesadnego przywiązania do rzeczy stworzonych,
wybaw nas, Panie!
Od nieumiarkowanego smutku nad utratą przyjaciół
naszych,
Od wszelkich chorób i boleści ciała i duszy,
Od nagłej śmierci,
Przez Wniebowzięcie Matki Twojej,
Przez Jej ukoronowanie na Królową nieba,
Przez Jej niewymowną radość i chwałę,
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Abyś nas we wszystkich smutkach pocieszyć
i pokrzepić raczył,
Abyś nas od przebiegłości złych duchów zachować raczył,
Abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył,
Abyś nam w godzinie śmierci odpuszczenia
win udzielić raczył,
Abyś nas po śmierci do radości niebieskiej przyjąć 		
raczył,
O, Jezu, Synu Najchwalebniejszej Królowej
Duchów niebieskich,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
W.: Wyniesiona jest dzisiaj Najchwalebniejsza Matka Boska
O.: Nad chóry anielskie w krainie niebieskiej.
Módlmy się.

Agnieszka Schulz - mama naszej parafianki
z Domachowa, pani Heleny Stosio

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej
chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy, Maryi, Matki
Twojego Syna. Spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się
o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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w ostatnim czasie...

ZOSTAŁY OCHRZCZONE:
1. IGA JAGODA PŁOTKA, zam. Domachowo 9/3, ur. 3 lipca
2019, och. 28 lipca 2019 (rodzice wyrażają zgodę na
publikację informacji).
2. AGATA KLEPS, zam. Mierzeszyn, ul. Klonowa 3, ur. 2 marca
2019, och. 3 sierpnia 2019 (rodzice wyrażają zgodę na
publikację informacji).

74. ROCZNICA URODZIN
KSIĘDZA ARCYBISKUPA
METROPOLITY GDAŃSKIEGO

ZMARLI:
1. LECH STANISŁAW JANAĆ, zam. Warcz 2/2, ur. 26 listopada
1953, zm. 5 sierpnia 2019, pogrzeb odbył się 9 sierpnia
2019 w Mierzeszynie (rodzina wyraża zgodę na publikację
informacji).
2. ADAM JAN RYWACKI, zam. Mierzeszyn, ul. Jeziorna 2, ur.
24 stycznia 1950, zm. 8 sierpnia 2019, pogrzeb odbył się
13 sierpnia 2019 w Mierzeszynie (rodzina wyraża zgodę
na publikację informacji).

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY
NA REMONT KOŚCIOŁÓW
MIERZESZYŃSKICH
311. Krystyna Grześlak, Mierzeszyn
312. Krystyna Grześlak, Mierzeszyn
313. Irena Reglińska, Zaskoczyn
314. Wiesława i Tadeusz Mejer, Domachowo
315. Bożena Królikowska, Gdańsk
316. Paweł Kleps, Mierzeszyn
317. Lidia Urban, Gdańsk Święty Wojciech
318. Halina Ronowicz, Błotnia
319. Zygmunt Koprowicz, Olszanka
320. Bronisława Malec, Mierzeszyn
321. Waltraut Jaszewska, Mierzeszyn
322. Helena Stosio, Domachowo
323. Rodzina Banasik z Mamą, Mierzeszyn
324. Marta Meier, Mierzeszyn
325. Teresa Wlazło, Mierzeszyn
326. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
327. Eryka Żurek, Domachowo
328. Leokadia Krause, Domachowo
329. Władysław Gajęcki, Domachowo
330. Agata Kucharz, Domachowo
331. Klara Strąk, Domachowo
332. Danuta Szymańska, Mierzeszyn
333. Teresa Walkowska, Domachowo
334. Ewelina i Zbigniew, Karolina Gębka, Domachowo
Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych
osobowych

Jego
Ekscelencji
Ks.
Arcybiskupowi
Sławojowi Leszkowi Głódziowi Metropolicie
Gdańskiemu przesyłamy z Parafii Mierzeszyn
serdeczne życzenia urodzinowe, prosząc
Dobrego Boga o błogosławieństwo dla Jubilata.
Szczęść Boże!
Mierzeszyn, 13 sierpnia 2019 roku

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Czwartek, 15 sierpnia 2019 roku

Tego dnia jest obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej,
wynikający z uroczystości nakazanej. O godz. 7.30 Msza
święta w kościele św. Bartłomieja Apostoła, a o godz.
9.30 i 11.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W tym dniu jest sprawowany obrzęd błogosławieństwa
ziół i kwiatów.
W Polsce obchody 99. rocznicy „Cudu nad Wisłą” –
Bitwy Warszawskiej (1920). Obchodzimy Święto Wojska
Polskiego.

11 sierpnia 2019
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,,W tej uroczystej chwili, dziś 4 sierpnia 2019 roku, prosimy
Cię Panie: pobłogosław ten gong, aby jego dźwięk rozbrzmiewał ku
Twojej chwale i aby porywał nasze serca ku Tobie”
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