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Mierzeszyn, 13 marca 2014 roku

Jego Świątobliwość
Ojciec Święty Franciszek

Citta del Vaticano

      Ojcze Święty!

      Proszę przyjąć nasze życzenia skierowane do Ciebie w związku
z pierwszą rocznicą powołania Ciebie na Stolicę Piotrową.
      W tych dniach dziękujemy Dobremu Bogu za Twoje

świadectwo żywego Boga, które niesiesz swoją posługą Biskupa
Rzymu. Czas Twojego pontyfikatu przypadł na trudny okres dziejów
świata i Kościoła. Dzięki prawdziwej i pełnej miłości Twojej
postawie, świat i Kościół może mocno stać na fundamentach naszej
wiary. Przez swoje posługiwanie wlewasz ducha pokoju zwłaszcza
tam, gdzie ten pokój jest na świecie zagrożony.
      Spieszymy dziękować Ci z całego serca za Twoją miłość do

ludzi całego świata, także do Polaków, rodaków bł. Jana Pawła II,
którego niebawem ogłosisz świętym Kościoła katolickiego.
      Dziś, w pierwszą rocznicę Twojego wyboru na Pasterza całego

Kościoła katolickiego, składamy Ci najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i wielu łask Bożych na dalsze lata Twojego pasterzowania.
Szczęść Boże!

Ks. Andrzej Sowiński
wraz z Parafianami Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Mierzeszynie
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Drogi Ojcze Święty!

Nazywam się Wiktoria Stosio. Pochodzę z Polski i mam
jedenaście lat. Bardzo się cieszę, że wybrano Ciebie na
Papieża. Uważam, że jesteś wspaniałym i skromnym
człowiekiem, który pragnie kontynuować to, co zaczął Jan
Paweł II. Cieszę się, że interesujesz się tym, co dzieje się
na świecie.

Chciałabym spotkać się z Tobą i przytulić się do Ciebie.
Jesteś Ojcem wszystkich dzieci na świecie.

Modlę się za Ciebie Ojcze Święty i mam nadzieję, że
przyjedziesz do Polski i będę mogła się z Tobą spotkać.

WIKTORIA STOSIO, ur. 2002 r.

*   *   *

Ojcze Święty Franciszku!

Mam na imię Julia i mam dwanaście lat. Chodzę do klasy
piątej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna
w Mierzeszynie. Należę do Parafii św. Bartłomieja Apostoła w
Mierzeszynie. W  mojej parafii są dwa kościoły:  św.
Bartłomieja  Apostoła - parafialny, i  Najświętszego Serca Pana
Jezusa, który niedawno wygrał konkurs na najładniejszy
kościół na Pomorzu; to jest Archidiecezja Gdańska.

Pamiętam jak dziś środę, 13 marca 2013 roku. Watykan,
Bazylika św. Piotra. Ks. Kardynał protodiakon Jean Louis-
Tauran ogłosił wybór nowego papieża. Pamiętam też, jak
modliłam się w dniu inauguracji Twojego pontyfikatu za
Ciebie w parafialnym kościele.

A teraz mija rok od kiedy poznaliśmy kolejnego następcę
św. Piotra ,,z końca świata”, który przybył do nas, do naszych
serc.

 Rozpoczął się nowy pontyfikat, pełen nadziei, pełen ciepła,
otwartości na świat i innych ludzi, ale także porządkowania
spraw, które nie służą Kościołowi, a o których słyszałam z
mediów.

Czcigodny Ojcze! Patron naszej szkoły był katolickim
księdzem w naszej parafii, został rozstrzelany przez
hitlerowców podczas drugiej wojny światowej. A teraz nasz
proboszcz, i my parafianie staramy się o beatyfikację ks. Jana
Pawła Aeltermanna, człowieka wielkiej wiary, który zginął za
wiarę, przekonania i mówienie prawdy.

Prosimy Cię, rozważ prośbę naszej małej parafii w sprawie
beatyfikacji naszego proboszcza Męczennika, Patrona naszej
szkoły. Skorzystaj także z zaproszenia, które zostało już Tobie
złożone i odwiedź mój piękny kraj. Nie mogę już doczekać się
spotkania z Tobą.

Na koniec, życzę Tobie obfitości łaski Bożej, zdrowia,
wytrwałości i bardzo dużo siły w zjednywaniu ludzi do Kościoła.
Szczęść Boże!

JULIA KLONOWSKA, ur. 2002 r.

*   *   *

Kochany Ojcze Święty!

Nazywam się Kornelia Ciepiela. Mieszkam w Polsce w
Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. Chodzę
do Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie do klasy IV B.

Życzę Ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia,
szczęścia, pomyślności i dużo łask Bożych, radości życia.
Żyj nam długo nawet sto lat.

Bardzo bym chciała pojechać do Rzymu, i zobaczyć
Ciebie, kochany Ojcze Święty oraz zwiedzić Rzym. Jeszcze
raz życzę Ci zdrowia i opieki Matki Bożej w Twojej posłudze.
Pozdrawiam Cię: ja, moja klasa, szkoła,  miejscowość, cała
parafia i Polska. Żyj nam sto lat!

KORNELIA CIEPIELA, ur. 2003 r.

*   *   *

Ojcze Święty!

Nazywam się Natalia Mądrzejewska, mam dwanaście lat.
Chodzę do Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Pawła
Aeltermanna. Jestem uczennicą klasy V. Pochodzę z
Polski i mieszkam w okolicach Gdańska.

Bardzo się cieszę, że Ojciec Święty obchodzić będzie 13
marca 2014 roku pierwszą rocznicę wyboru na Stolicę
Piotrową. Rok temu z wielką radością przyjęłam wybór
kardynałów, że to akurat Ty, kardynał Bergoglio został
wybrany z ,,dalekiego kraju”. Cieszę się, że w
dotychczasowej posłudze nie brakuje Ci zdrowia ani sił.

 Życzę Ci Ojcze, żebyś się nie zmieniał. Byś był dobry,
miły i nieustannie  kochał dzieci; życzę Ci radości,
szczęścia i pomyślności. Mam nadzieję, że kiedyś
odwiedzisz nas w Polsce. Czekam na Ciebie!

NATALIA MĄDRZEJEWSKA, ur. 2002 r.

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA
W MIERZESZYNIE PISZĄ LISTY I ŻYCZENIA PAPIEŻOWI FRANCISZKOWI

Z OKAZJI JEGO PIERWSZEJ ROCZNICY WYBORU NA STOLICĘ PIOTROWĄ

OLIWIA ANTONIEWICZ, ur. 2005 r.
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Drogi Papieżu Franciszku!

Minął rok. Dzień 13 marca 2013 roku pozostanie na
zawsze w naszej pamięci. Wówczas nad Kaplicą
Sykstyńską uniósł się biały dym i rozdzwoniły się
dzwony Bazyliki św. Piotra. Zgromadzonych ludzi na
Placu św. Piotra ogarnęło niesamowite wzruszenie i
radość. Tak było także przed telewizorami. Nikt nie
ukrywał wzruszenia i entuzjazmu. Stało się to, po piątym
głosowaniu. Konklawe wybrało nowego Papieża, 266 w
historii Kościoła katolickiego. Na tę chwilę czekał cały
świat. Mamy Papieża! Najczcigodniejszego Jorge Mario
Kardynała Świętego Rzymskiego Kościoła Bergoglio!

Jesteś Papieżem ,,z końca świata”. Przybrałeś imię
Franciszek, na wzór św. Franciszka z Asyżu. Pragnę
Cię zapewnić o swojej modlitwie oraz o duchowym
wsparciu.

 Wszystkiego dobrego na kolejne lata Twojej posługi!
Z pozdrowieniem:

FILIP BALTRUKAS, ur. 2002 r.

Drogi Ojcze Święty!

Na początku mojego listu chciałbym Tobie Ojcze,
pogratulować, z okazji pierwszej rocznicy wyboru na
Najwyższego Kapłana Kościoła Katolickiego!

Cieszę się, że akurat Ciebie, Ojcze wybrali, ponieważ
bardzo lubisz nas dzieci, no i wszystkich ludzi; jesteś bliski
naszym sercom. Zawsze pamiętam o Tobie w mojej
wieczornej modlitwie i proszę, abyś czasem pomodlił się
za mnie i moją rodzinę.

Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie z dalekiej Polski.

 DOMINIK WIŚNIEWSKI, ur. 2002 r.

*   *   *

Kochany Papieżu Franciszku!

Z okazji pierwszej rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową
chciałabym życzyć Tobie dużo zdrowia, szczęścia i aby dobry
Bóg miał Ciebie stale w opiece.

Jestem uczennicą klasy szóstej Szkoły Podstawowej w
Mierzeszynie. Należę do Parafii św. Bartłomieja Apostoła w
tej samej miejscowości. Dzięki nauczycielom naszej szkoły
dowiedziałam się, że można do Ciebie napisać list. Bardzo
się ucieszyłam z tego powodu i postanowiłam od razu wziąć
się do pracy, ponieważ to wielki zaszczyt pisać do Ciebie.

Jeszcze raz życzę Ci dużo siły, wytrwałości oraz wielkiej
mądrości i miłości w trudnej posłudze papieskiej.
Zapewniam, że młodzież, a tym samym i ja, bardzo Cię kocha
i pamięta o Tobie w codziennej modlitwie.

ALICJA BUKOWSKA, ur. 2001 r.

*   *   *
Ojcze Święty Franciszku!

Z okazji pierwszej rocznicy Twojego wyboru na Stolicę
Piotrową, życzę Ci Ojcze Święty dużo radości, pewności w
wątpliwościach, cierpliwości i siły w akceptacji rzeczywistości.

Tak, jak cały Kościół w Polsce, tak i ja, bardzo czekam na
Twój przyjazd na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016
roku. Będę wówczas o dwa lata starszy i wiele Twych nauk
będę mógł lepiej zrozumieć.

Zapewniam o swojej modlitwie w Twojej intencji.

MICHAŁ KĄKOL, ur. 2001 r.

Kochany Papieżu Franciszku!

Nazywam się Marcin Górski, mam dziewięć lat.
Mieszkam w Mierzeszynie,  chodzę do klasy III A Szkoły
Podstawowej im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w
Mierzeszynie. Moją parafią jest Parafia św. Bartłomieja
Apostoła.

Chcę Ci bardzo podziękować za pierwszy rok Twojego
pontyfikatu, naszego nowego Papieża. Życzę Ci z całego
serca błogosławieństwa, obfitych łask Bożych, wiele
zdrowia, bezpieczeństwa na każdy dzień Posługi Piętrowej.
Będę modlił się za Ciebie do Jezusa, aby zawsze był Twoim
przyjacielem. Niech Duch Święty wylewa łaski na każdy
dzień Twojej posługi papieskiej. Proszę Maryję, aby
przytuliła Cię do swojego serca i wypraszała Tobie
potrzebne łaski u swojego Syna Jezusa Chrystusa.

  Życzę Tobie, kochany nasz Papieżu Franciszku wielu
lat życia w zdrowiu, uśmiechu i szczęściu. Niech Cię
błogosławi Bóg Wszechmogący!

MARCIN GÓRSKI, ur. 2004 r.

MAŁGORZATA FRITZA, ur. 2005 r.
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Szanowny Papieżu Franciszku!

Na wstępie mojego listu chciałbym Tobie podziękować
za rok tak trudnej i bardzo ciekawej posługi. Można by
rzec za ,,nową” naukę od Chrystusa, przekazywaną w tak
ciekawy, prosty sposób.

Podziwiam Cię za wspaniałą i wyrazistą postawę, jaką
kreujesz w naśladowaniu swojego imiennika św. Franciszka
z Asyżu. Cieszę się, że mam okazję napisać ten list, ale
nie wiem, czy Jego Świątobliwość będzie mógł go
przeczytać. Mam na imię Marcel. Chciałbym podzielić się
kilkoma sprawami, które leżą mi na sercu. A mianowicie,
czas intensywnej nauki a zwłaszcza przygotowanie do
egzaminu klas szóstych, w tej intencji będę się szczególnie
modlił. Byłoby wspaniale całą klasą pojechać do Rzymu i
spotkać się z Tobą na audiencji prywatnej.

Gdyby Papież zechciał odpisać na mój list podaję mój
email: marcelszymikowski@wp.pl, a jeżeli Ojciec Święty
nie będzie miał czasu, oto mój numer telefonu: +48
534922829.

Życzę zdrowia i dużo siły w pracy. Z wyrazami szacunku,
pamięci w modlitwie:

 MARCEL SZYMIKOWSKI, ur. 2001 r.

*   *   *

Drogi Papieżu Franciszku!

Z okazji pierwszej rocznicy pontyfikatu gratuluję Ci
wytrwania w miłości, którą nam dajesz, uśmiechu, który
nas rozwesela. Dziękuję, że nas w każdym dniu wspierasz,
ze nam pomagasz w trudnych sprawach. Mam zaszczyt pisać
do Ciebie Ojcze Święty, chociaż nie znamy się osobiście,
ale wiele razy widziałam Cię w telewizji. Jesteś dobry, miły,
pomocny. Za to Tobie z całego mojego serca dziękuję.

Nazywam się Weronika, chodzę do klasy IV A. Mam
dziesięć lat. Bardzo bym chciała Ciebie poznać i z Tobą
porozmawiać, pomodlić się w Twojej obecności. Uczęszczam
do Szkoły Podstawowej, gdzie mogę się dużo nauczyć. Bardzo
chcę Cię pozdrowić od nauczycieli i uczniów z mojej szkoły
im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna. W mojej szkole są mili
nauczyciele i katecheci.

Drogi Ojcze Święty Franciszku! Wspaniale naśladujesz

św. Franciszka z Asyżu, Twojego imiennika, który kochał
zwierzęta tak jak ja, uwielbiam koty. Mój kot ma na imię
Ruduś.

Pozdrawiam Cię gorąco i zapewniam o modlitwie.

WERONIKA SZYMIKOWSKA, ur. 2003 r.

*   *   *

Najdroższy Papieżu Franciszku!

Na wstępie mojego listu pragnę Cię gorąco pozdrowić!
Chcę Ci przekazać także kilka ciepłych słów. Serdecznie
Ci gratuluję pięknego, wspaniałego pontyfikatu. Znam
Cię zaledwie jeden rok (tylko z telewizji). A tak dobrze Cię
już poznałam z tak pięknej, prostej strony, a mianowicie
wielkiej modlitwy, przytulania drugiego człowieka dłonią
i sercem.

Jestem uczennicą klasy IV A Szkoły Podstawowej w
Mierzeszynie. Należę do Parafii św. Bartłomieja Apostoła.
Mam dziesięć lat i na imię Wiktoria. Bardzo się cieszę, że
mogę pisać list do Papieża Franciszka po raz pierwszy w
swoim życiu. Bardzo chciałabym pojechać do Rzymu i się
z Tobą zobaczyć, uścisnąć Twoją dłoń, a może nawet zrobić
sobie z Tobą zdjęcie.

Będę kończyć ten mój krótki list zapewniając, że będę
się modlić i dziękować.

WIKTORIA SZYMIKOWSKA, ur. 2003 r.

*   *   *

Kochany Ojcze Święty!

Piszę do Ciebie ten list, ponieważ zbliża się pierwsza
rocznica wyboru nowego Papieża. Z tej okazji przesyłam
Ci serdeczne pozdrowienia i zapewniam Cię o mojej
modlitwie w Twojej intencji.

Nazywam się Agnieszka Leszka i chodzę do klasy VI
Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w
Mierzeszynie, w województwie pomorskim. Gdy rok temu
dowiedziałam się, że wybrano już nowego Papieża, bardzo
się ucieszyłam. Chyba dla większości z nas był
zaskoczeniem fakt, że nowy Papież pochodzi z dalekiej

SZYMON KULIŚ, ur. 2005 r.

ROBERT KORYCKI, ur. 2005 r.
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Szanowny Papieżu Franciszku!

Jestem uczennicą klasy VI Szkoły Podstawowej im. Ks.
Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie. Chciałabym
złożyć Waszej Świątobliwości serdeczne gratulacje i
życzenia z okazji pierwszej rocznicy wyboru na Papieża.
Bardzo ucieszył mnie ten dzień, w którym Wasza
Świątobliwość został Papieżem, zwłaszcza, że w przeszłości
ten zaszczyt spotkał mojego Rodaka.

Życzę przede wszystkim zdrowia, siły i wytrwałości w
prowadzeniu nas drogą do Chrystusa. Z poważaniem:

NATALIA  KOBRZYŃSKA, ur. 2001 r.

*   *   *

Kochany Ojcze Święty!

Nazywam się Marcelina Szuba. Mieszkam we wsi
Mierzeszyn, w województwie pomorskim w Polsce. Z
radością składam Tobie życzenia z okazji pierwszej rocznicy
wyboru na Następcę św. Piotra. Życzę Ci dużo zdrowia, łask
Bożych, opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy i świętych
Aniołów Stróżów. Te życzenia wraz z modlitwą, radością i
uśmiechami przesyłam osobiście wraz z moimi Rodzicami
i Rodzeństwem. Z Panem Bogiem!

MARCELINA SZUBA, ur. 2003 r.

*   *   *

Szanowny Ojcze Święty Franciszku!

Składam Tobie najserdeczniejsze życzenia z okazji
rocznicy wyboru na tak dostojny urząd. Życzę Ci jak
najdłuższej służby na stanowisku Papieża.

Ojcze Święty, jestem trzynastoletnim chłopcem. Mam na
imię Paweł, mieszkam w pięknej miejscowości o nazwie
Mierzeszyn. Mam dwóch starszych braci. Jeden z nich jest
ministrantem od dziesięciu lat, ja natomiast służę przy
Ołtarzu od czterech lat. Naszym proboszczem Parafii pod
wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła jest ks. Andrzej
Sowiński. W parafii jest już cztery lata, i w tym czasie zrobił
bardzo dużo dla naszej parafii.

     Jeszcze raz chciałbym złożyć Ojcu Świętemu serdeczne
życzenia w pełnieniu tak dostojnej funkcji. Z pozdrowieniami:

PAWEŁ DĄBKOWSKI, ur. 2001 r.

*   *   *

Kochany Ojcze Święty!

Mam na imię Klaudia i jestem uczennicą klasy VI Szkoły
Podstawowej w Mierzeszynie. Na początku mojego listu
chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji
zbliżającej się pierwszej rocznicy Twojego pontyfikatu. Piszę
do Ciebie po raz pierwszy w życiu i chcę Ci podziękować za
Twoje nauki, które są dla mnie jak drogowskaz prowadzący
do Boga. Modlę się, aby ludzie na świecie potrafili otworzyć
swoje serca na prawdę i miłość. Mam nadzieję, że niebawem
przyjedziesz z pielgrzymką do Polski. Bardzo proszę Cię o
modlitwę za wszystkich chorych na tym świecie oraz za
wszystkie dzieci, aby miłość do Boga wzrastała razem z nami.

Pragnę zapewnić Cię o gorącej modlitwie w Twojej intencji,
aby Dobry Ojciec w niebie pomógł Ci zwyciężyć zło tego świata.
Z poważaniem:

KLAUDIA BRZESKA, ur. 2001 r.

Argentyny. Imię, które sobie wybrałeś, Franciszek,
oznacza chęć zajęcia się problemami biednych i nędzarzy
– na wzór św. Franciszka z Asyżu. Dla mnie jesteś
skromnym, ale zarazem wielkim człowiekiem.

Życzę Ci dużo sił i wytrwałości w pełnieniu tej pięknej,
ale zarazem trudnej i odpowiedzialnej Posługi Piotrowej.

AGNIESZKA LESZKA, ur. 2001 r.

MAJA ANTKIEWICZ, ur. 2005 r.

DOMINIKA PIECZYKOLAN, ur. 2004 r.
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Kochany Papieżu!

Nazywam się Zuzanna Antkiewicz. Mieszkam na
Koziej Górze. Chodzę do Szkoły Podstawowej w
Mierzeszynie. Do szkoły i do kościoła mam dwa
kilometry. Mam dziewięć lat. Z wszystkich
przedmiotów w szkole, najbardziej lubię religię. Pragnę
Ci podziękować za to, że kochasz i pomagasz ludziom.
Jesteś wspaniałym i mądrym Papieżem. Bardzo
cieszyłam się, gdy na Roratach ks. Andrzej Sowiński,
mój proboszcz, wręczył mi list od Ciebie. Oczywiście,
zrobiłam wszystko, o co prosiłeś. Modliłam się z całego
serca. Drogi Papieżu, teraz ja bardzo proszę Cię, żebyś
pomodlił się za mnie i za moją rodzinę. Pamiętaj o
mnie!

Przesyłam uściski i życzę wytrwałości w służbie
Bożej.

ZUZANNA ANTKIEWICZ, ur. 2004 r.

*   *   *

Drogi Papieżu!

Nazywam się Julia Antkiewicz. Mam dziesięć lat.
Chodzę do klasy IV Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana
Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie. Do szkoły i do
kościoła mam dwa kilometry. Mieszkam na Koziej
Górze. Jest to mała, ale bardzo ładna wioska.

Najdroższy Papieżu Franciszku! Wiem, że lubisz
pocieszać cierpiących. Jesteś kochanym i mądrym
Papieżem. Dziękuję Ci za wszelkie dobro, którego
dokonujesz. Ojcze Święty, tak jak prosiłeś w liście,
który dostałam na Roratach, pomodliłam się za Ciebie
przed żłóbkiem razem z Rodzicami i Rodzeństwem,
żebyś dobrze służył Kościołowi, chociaż wiem, że robisz
to bardzo dobrze.

Przesyłam Ci bardzo kochający i dziecięcy uścisk.
Proszę Cię o modlitwę za mnie i moją rodzinę.

JULIA ANTKIEWICZ, ur. 2003 r.

Drogi Ojcze Święty!

Nazywam się Amelia Brzoskowska. Mieszkam w Polsce,
w miejscowości Mierzeszyn. Jestem uczennicą klasy V. W
Mierzeszynie jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Pawła
Aeltermanna oraz są dwa kościoły. Bardzo się cieszę, że
właśnie Ty, Ojcze Święty zostałeś naszym Papieżem.
Dziękuję Ci za to, że jesteś tak skromny.

Życzę Ci, Ojcze Święty wszystkiego najlepszego, zdrowia,
szczęścia, pomyślności i dużo radości. Czekamy na Ciebie
w Mierzeszynie. Do zobaczenia!

AMELIA BRZOSKOWSKA, ur. 2002 r.

*   *   *

Kochany Ojcze Święty Franciszku!

Nazywam się Patrycja Antkiewicz. Mam dwanaście lat.
Mieszkam w Polsce, w małej miejscowości Mierzeszyn,
niedaleko Gdańska. Z okazji Twojej pierwszej rocznicy
wyboru na Papieża, chciałabym życzyć Ci zdrowia, szczęścia
i opieki Bożej Opatrzności.

Bardzo cieszę się, że Ty zostałeś Papieżem i mam
nadzieję, że zostaniesz wśród nas na wiele lat.

PATRYCJA ANTKIEWICZ, ur. 2002 r.

*   *   *

Kochany Ojcze Święty!

Nazywam się Monika Markowska. Mam jedenaście lat.
Mieszkam w Polsce i chodzę do Szkoły Podstawowej im.
Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie. Z okazji
pierwszej rocznicy wyboru Ciebie na Papieża, życzę Ci dużo
zdrowia, szczęścia, opieki Matki Bożej i długiego bycia
naszym Papieżem. Niech Duch Święty prowadzi Cię tam,
gdzie jest potrzebna Twoja duchowa pomoc.

Ojcze Święty Franciszku! Niech ma Cię w swojej opiece
także bł. Jan Paweł II. Zapewniam Cię o mojej modlitwie i
mojej Rodziny w Twojej intencji. Pozdrawiam!

MONIKA MARKOWSKA, ur. 2002 r.

KAROLINA SOWIŃSKA, ur. 2005 r.

HANNA KUPISIŃSKA, ur. 2006 r.
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13 marca 2014

FRANCISZEK i BENEDYKT XVI

Bazylika św. Piotra w Watykanie, sobota 22 lutego 2014 roku.
Spotkanie Ojca Świętego Franciszka z Benedyktem XVI

w czasie konsystorza kardynalskiego.


