Wprowadzenia do Namiotu Spotkania
25.12.2021-30.01.2022
Okres Bożego Narodzenia i Zwykły
Sobota 25.12.2021
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
J 1, 1-18
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Jest to zdanie, które
opisuje Boże Narodzenie, ale jest to również zdanie, które opisuje codzienne
przyjście Chrystusa do nas poprzez Słowo Boże i Eucharystię. Boże
Narodzenie ma uświadomić nam, jak piękna jest codzienność poprzez Jego
obecność.

Niedziela 26.12.2021
Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
Łk 2, 41-52
Jeśli masz dzieci pomyśl, że zginęły ci i przez trzy dni ich szukasz. Jeśli
ich nie masz pomyśl, kto jest ci bliski, ważny, za kogo jesteś odpowiedzialny i
wyobraź sobie, że od trzech dni chodzisz po ulicach dużego miasta nie
przerywając poszukiwań.
Może jesteś zmęczony, martwisz się, zastanawiasz się co mogło się
wydarzyć albo masz w głowie najgorsze scenariusze. Czy jesteś
zdenerwowany, wściekły, odchodzisz od zmysłów? – w końcu to już trzy dni.
Co musi się stać, byś się zdziwił, gdy w końcu wyczerpany fizycznie i
psychicznie widzisz tę bliską ci osobę? Jaka sytuacja stanęła przed tobą, że nie
rozumiesz co się dzieje?
Czy w swoim poszukiwaniu Pana Jezusa doświadczasz braku
zrozumienia w Jego prowadzenie ciebie? Ile sytuacji w twoim życiu
przyprawia cię o „ból serca”? Ile razy robiłeś swojemu Bogu wyrzuty, że nie
jest tam gdzie ty chcesz Go widzieć?
On wie co robi, może spróbuj Mu o tych sytuacjach jeszcze raz
powiedzieć i tym razem zaufać.

Poniedziałek 27.12.2021
Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
J 20, 2-8
Apostołowie udali się do miejsca, gdzie pochowany został Jezus. To
trudny czas dla nich. Czas niepojęty. Na miejscu widzą coś, co nie daje się
wytłumaczyć, zrozumieć, po ludzku ogarnąć. Na to potrzeba Bożej łaski, aby
serce przypomniało sobie o nauce Mistrza i uwierzyło. Wyobraź sobie, że ty
także teraz stoisz w grobie Jezusa, że widzisz chusty, którymi był owinięty.
Nie dostrzegasz Go bezpośrednio, ale czujesz, że jest obecny. Czy łatwo jest ci
uwierzyć, że to Jezus, twój Pan i Zbawiciel?

Wtorek 28.12.2021
Święto śś. Młodzianków, męczenników
Mt 2, 13-18
Bóg dopuszcza w naszym życiu czasem rzeczy tak przerażające jak rzeź
niewiniątek. A jednak złożenie w Nim swojej nadziei, ufność i posłuszeństwo
Jego woli – przynosi nam ratunek.
Kiedy dopadają Cię lęki, trudności – wołaj: „Jezu, Ty się tym zajmij”.

Środa 29.12.2021
Św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika
Łk 2, 22-35
Spotkaj się dziś z Panem w Jego Słowie.

Czwartek 30.12.2021
Łk 2, 36-40
Spotkaj się dziś z Panem w Jego Słowie.

Piątek 31.12.2022
Św. Sylwestra I, papieża
J 1, 1-18
(...) chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. (...)
Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. (...) Boga nikt nigdy nie
widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o Nim pouczył.

Te słowa zamykają się w pewną całość, która, przy medytacji, otwiera
nam głębię prawdy o Bogu – Ojcu i Synu, a wreszcie i o nas w kontekście tego,
co tylko przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.
Zasłuchaj się w słowa św. Jana Ewangelisty i poznaj prawdę, którą Bóg
chce ci dzisiaj objawić.

Sobota 1.01.2022
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Łk 2, 16-21
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6, 25-26)
Przystępujesz do spotkania z Bogiem w modlitwie osobistej. Może dziś,
u progu nowego roku, pod troskliwą opieką Świętej Bożej Rodzicielki to
spotkanie
będzie
samym
wpatrywaniem
się
w pogodne Boże oblicze. Pozwól ze spokojem i zaufaniem, by spoczęło na
tobie Jego spojrzenie pełne miłości, rozpromienione radością z oglądania
ciebie, ukochanego dziecka. Bóg zesłał do serc naszych ducha Syna swego,
który woła: «Abba, Ojcze!» (Ga 4, 6)

Niedziela 2.01.2022
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
J 1, 1-18
«W Nim było życie»
Słowo Boże daje życie człowiekowi – chodzi tutaj o udzielenie życia
Bożego. Chrześcijaństwo nie jest zbiorem dogmatów, zasad moralnych,
tradycji i obrzędów. Chrześcijaństwo jest drogą, w której Bóg przychodzi do
człowieka, żeby w nim żyć. Jest to droga bliskości z osobowym Bogiem,
dlatego św. Paweł w liście do Galatów pisze: «Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje
we mnie Chrystus» (Ga 2, 20).

Poniedziałek 3.01.2022
Najśw. Imienia Jezus
J 1, 29-34
W dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel świadczy, że Jezus jest Synem
Bożym. Jak głęboka musiała być wiara Jana, który jest pewien, że to On,
Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jan wie, że udzielając chrztu

Jezusowi wypełnia się wola objawiona mu przez Boga Ojca. Wie, że właśnie
od tej chwili Jezus jest tym, który może zbawić każdego człowieka, który
pragnie przyjąć chrzest. Jan Chrzciciel otrzymał zapowiedź, że Jezus będzie
chrzcił Duchem Świętym. Zastanów się, czy dostrzegasz dary Ducha Świętego
spływające na każdego dzięki otrzymanym sakramentom chrztu świętego i
bierzmowania? Czy prosisz Jezusa o te dary, aby w twoim życiu pełniła się
Jego wola?

Wtorek 4.01.2022
J 1, 35-42
„Oto Baranek Boży” – kontempluj dziś te trzy słowa i badaj w sercu co dla
ciebie znaczą, jak je rozumiesz, Kim dla ciebie jest Jezus.

Środa 5.01.2022
J 1, 43-51
Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy –Jezusa, syna
Józefa, z Nazaretu.
Znaleźli, bo szukali. Czy jest w tobie poszukiwanie Boga?
Jaka jest Twoja praktyka poszukiwania Boga? I czy włączasz w to
poszukiwanie innych, czy dzielisz się z innymi radością i nowiną spotkania z
Bogiem? A może wokół ciebie są tacy sceptycy jak Natanael? Czy może być co
dobrego z Nazaretu?
Nie unikaj ich, spotkanie z Jezusem i Jego miłością zmieni ich życie.

Czwartek 6.01.2022
Uroczystość Objawienia Pańskiego
Mt 2, 1-12
Spotkaj się dziś z Panem w Jego Słowie.

Piątek 7.01.2022
Św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera
Mt 4, 12-17.23-25
Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących.

Proś Ducha Świętego o łaskę wejścia w medytację. Wycisz się, zamknij
oczy i wyobraź sobie tę sytuację. Dobrze przypatrz się ludziom, wsłuchaj się
w rozmowy. Co w nich słyszysz? Czy poza narzekaniami i jękiem chorych
dochodzą do ciebie głosy nadziei na Jezusową pomoc? Czy ludzie komentują
nauczanie Jezusa; czy dziwią się Jego słowom; czy wierzą w nie?
Czy i ty jesteś wśród tych, którzy przyprowadzają potrzebujących
pomocy, uzdrowienia lub nawrócenia? Z kim idziesz do Jezusa?
Jeśli wśród tłumu nie zauważyłeś siebie lub nie poczułeś, że idziesz
pośród nich, zastanów się dlaczego. Kogo i kiedy ostatnio oddawałeś w
modlitwie Jezusowi? Zapytaj Ducha świętego, kogo teraz i w jaki sposób masz
przyprowadzić do Pana. Nie spiesz się. Czekaj cierpliwie na Bożą odpowiedź
lub znak.

Sobota 8.01.2022
Mk 6, 34-44
Poszukując woli Bożej zwykle zadajemy Panu Bogu jakieś pytania,
próbując odkryć, czy nasze pomysły Jemu się podobają. Podobnie zrobili
uczniowie z dzisiejszej Ewangelii, którzy początkowo mieli dla Jezusa własną
propozycję rozwiązania problemu. Jezus odpowiada pytaniem na pytanie
uczniów: «Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!». Pozwól, by dziś twoją uwagę
Pan skierował na to, co jest w tobie złożonym przez Niego darem, pewnym
potencjałem. Pomódl się, by Pan się tym posłużył tak jak On chce, nawet w
sposób przez ciebie nieoczekiwany.

Niedziela 9.01.2022
Niedziela Chrztu Pańskiego
Łk 3, 15-16.21-22
Spotkaj się dziś z Panem w Jego Słowie.

Poniedziałek 10.01.2022
Mk 1, 14-20
Rozważ jedno szczególne słowo, pojawiające się w Ewangelii:
„natychmiast”.
Jezus idzie, głosi, ponagla i powołuje, a Jego uczniem można zostać tylko
jak się natychmiast zostawi wszystkie wątpliwości, problemy i sprawy.

Chrystus nie daje czasu się przygotować, nie mówi jutro, za tydzień,
tylko głosi, że czas się już wypełnił.
Poproś Ducha Świętego, aby pokazał, co jeszcze powstrzymuje ciebie,
aby natychmiast pójść za głosem Boga.

Wtorek 11.01.2022
Mk 1, 21-28
(...) uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie
(...) Nowa nauka jakaś z mocą.
Zatrzymaj się dłużej nad obrazem Jezusa z tej sceny. Wyobraź sobie
spokój, przekonanie i moc, z jaką przemawia oraz wrażenie, jakie robi na
słuchaczach. Jego słowo jest inne niż jakiekolwiek słowa, które dotąd słyszeli,
ponieważ to słowo jest Prawdą, jest ponadczasowe, mocne, wypowiadane
przez wszechmogącego. Takie słowo musi robić wrażenie potęgi dotąd nie
spotykanej, potęgi nie z tego świata.
Tę moc Jezus natychmiast udowadnia, wyrzucając złego ducha z
człowieka opętanego.
Jakie to ma dla ciebie znaczenie? Jak często karmisz się Ewangelią? Na
ile poszczególne wypowiedzi Jezusa pracują w tobie, przychodzą ci na myśl w
życiu codziennym? Czy słowo Jezusa daje ci poczucie, że za tobą stoi ktoś
silniejszy? Ktoś o władzy przewyższającej wszystkich władców tego świata?
Proś Ducha św. o umiłowanie częstego karmienia się słowem Boga i o to,
by przez doświadczenie jego mocy umacniała się twoja wiara.

Środa 12.01.2022
Mk 1, 29-39
Wzbudź w sobie radość i wdzięczność za ten czas modlitwy, spotkania z
Panem. Tak jak Jezus w dzisiejszej Ewangelii, stoisz teraz przed Bogiem. On
czerpał z tego spotkania siły do chodzenia i głoszenia Dobrej Nowiny,
uzdrawiania, wyrzucania złych duchów. Pomyśl o zadaniach, jakie na ciebie
czekają. Ofiaruj je Bogu, ufając w Jego pomoc.

Czwartek 13.01.2022
Św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła
Mk 1, 40-45
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa człowiek chory i prosił Go o
uwolnienie z choroby. Ty też przyjdź dziś do Jezusa. Pokaż Mu, co ciebie trapi.
Pokaż Mu miejsca, które potrzebują Jego dotknięcia i oczyszczenia. On chce z
tobą w nich być. Nie musisz nic mówić. Wystarczy, że staniesz przed Panem i
pokażesz mu siebie. On sam wie, czego najbardziej potrzebuje twoje serce.

Piątek 14.01.2022
Mk 2, 1-12
Uzdrowienie ciała winno być poprzedzone uzdrowieniem ducha, choć
czasem bywa odwrotnie. Zdarza się, że czyjeś fizyczne uzdrowienie jest
zalążkiem nawrócenia innej osoby.
Pomyśl, stając przed Panem, o swoich modlitwach. Co zajmuje w nich
więcej miejsca – twoje lub czyjeś zbliżenie się do Boga czy raczej prośba o
fizyczne zdrowie. Porozmawiaj o tym z Panem i poproś, by to Jego Duch
kierował twoimi modlitwami.

Sobota 15.01.2022
Mk 2, 13-17
Spotkaj się dziś z Panem w Jego Słowie.

Niedziela 16.01.2022
II Niedziela Zwykła
J 2, 1-12
Rozmnożenie wina, podobnie jak inne cudowne zdarzenia w Ewangelii
wg św. Jana, nazwane jest przez narratora znakiem. Jego zadaniem jest
pobudzić wiarę. Był to bowiem początek znaków, dzięki którym uwierzyli w
Niego Jego uczniowie. Brak wina stał się tylko pretekstem do objawienia
chwały. Pomyśl dziś nad wydarzeniami swojej codzienności. Ile jest tam
znaków? Czy potrafisz wydobywać Bożą chwałę z pozornie zwyczajnych
wydarzeń?

Jest jeszcze jeden aspekt tego znaku w Kanie. Jezus przemienia tam wodę
w wino (i to w ilości przekraczającej wszelkie oczekiwania lub potrzeby), by
później - w zdecydowanie ważniejszym Znaku – przemienić wino we własną
Krew. Jest to Krew, która oczyszcza i daje życie; Krew, której nie zabraknie.
Bo taki jest Jezus w Eucharystii: życiodajny i niewyczerpany. Wierzysz w to?

Poniedziałek 17.01.2022
Św. Antoniego, opata
Mk 2, 18-22
Czy miewasz pretensje do kogoś, że inaczej przeżywa swoją wiarę niż
ty? Może jest w innej wspólnocie? Może jest zbyt „maryjny” lub
„charyzmatyczny”? A może gorszy ciebie pewien sposób przyjmowania
Komunii?
Spójrz jak Jezus odpowiada na pretensje faryzeuszy i na porównywanie
Jego uczniów do uczniów Jana Chrzciciela.
Porozmawiaj z Jezusem o swoich wątpliwościach. Poproś Ducha
Świętego, aby poprowadził tę modlitwę, poproś, aby wlał zrozumienie i pokój,
wypłukując wszystkie pretensje, które nie pochodzą od Niego.

Wtorek 18.01.2022
Mk 2, 23-28
Dla faryzeuszy najważniejsze jest trzymanie się literalnie Prawa, w imię
którego podstawowe, naturalne potrzeby człowieka odchodzą na dalszy plan.
Jezus nie jest tak kurczowo przywiązany do reguł, zna właściwą hierarchię
wartości – Jego wyznacznikiem jest Miłość. Słowa Syn Człowieczy jest panem
szabatu musiały szokować. Kontempluj przez jakiś czas ten obraz Jezusa z
Jego mądrością.
Proś Ducha świętego o światło w rozeznawaniu sytuacji, w których
musisz podjąć decyzję na podstawie jakichś zasad, reguł, przykazań.

Środa 19.01.2022
Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51; Mk 3, 1-6
To niemożliwe, byś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś
jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości.

Jak dobrze znane są nam te słowa zwątpienia naszego serca, słowa, które
nas usprawiedliwiają? I po raz kolejny okazuje się, że to Bóg daje wiarę,
odwagę i zwycięstwo. Wybawienie Pana nie zwalnia nas z postawy
wojownika. Naszym orężem jest modlitwa. Jak mówił Jan Paweł II, cenniejsza
ponad całą działalność świata jest jedna godzina przed Najświętszym
Sakramentem.
Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala.
W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał
uschłą rękę.
Moja uschła ręka to mój brak modlitwy… Nic nie odbiera mi bardziej siły,
niż właśnie niedostatek modlitwy. Nic nie odbiera mi bardziej wiary, niż brak
modlitwy. Nic bardziej nie usprawiedliwia braku modlitwy, niż grzech.
Panie, uzdrów moje uschłe ręce; daj mi nowe ręce, nowe serce, nowe
uszy, oczy. Daj mi pełnię wiary, która wypełni moje ciało i duszę radością.
Otwórz mnie, aby Twoja miłość zamieszkała we mnie, a ja w niej.

Czwartek 20.01.2022
Św. Fabiana, papieża i męczennika lub św. Sebastiana, męczennika
Mk 3, 7-12
Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. Wyobraź sobie, że
jesteś wśród uczniów Jezusa, tuż obok Mistrza. Oddalasz się wraz z nim od
zgiełku codziennych spraw. One nie przestaną istnieć, dalej będą napierać, jak
tłum nad jeziorem Genezaret. Jednak ty jesteś skoncentrowany na Panu, na
tym, co mówi dziś właśnie do ciebie. Zatrzymaj się na chwilę, pomilcz przed
Jezusem. Jeśli to możliwe, wejdź dziś do kościoła i adoruj Najświętszy
Sakrament. Jeśli nie możesz spotkać się z Jezusem w tabernakulum, wybierz
Jego wizerunek i przez minimum 5 minut popatrz na Niego w milczeniu. Na
koniec podziękuj Bogu za ten czas, za to, że zawsze chce być blisko ciebie, w
natłoku codziennych spraw chce ci towarzyszyć.

Piątek 21.01.2022
Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
Mk 3, 13-19
Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni
przyszli do Niego.

Czy twoje serce słyszy przywołującego cię Jezusa? Jak wtedy reagujesz?
On woła cię, gdy sam chce, gdy właśnie ty jesteś Mu potrzebny, gdy dla ciebie
ma specjalne zadanie.
Żeby usłyszeć Boży głos trzeba być czujnym i trzeba ten Boży głos umieć
odróżnić od innych. Temu służy częste wsłuchiwanie się, nie tyle w swoje
serce, ale w to, co Bóg do niego mówi w ciszy. Tylko często słuchając Go w
ciszy, rozpoznasz Jego głos także pośród zgiełku codzienności.
Maryja będzie ci tutaj nieocenioną pomocą.

Sobota 22.01.2022
Św. Wincentego, diakona i męczennika lub św. Wincentego
Pallottiego, prezbitera
Dz 16, 14 (aklamacja)
Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
Te słowa przywodzą mi na myśl adorację Najświętszego Sakramentu w
ciszy. Jest tylko JEZUS i ty, trwasz w ciszy i oddajesz Mu ten czas i całe swoje
życie. Zamiast zagadywać Go, słuchasz co chce ci powiedzieć.
Dziś proponuję, abyś trwał w ciszy i wsłuchał się w swoje serce, co Jezus
chce ci powiedzieć. Bez przygotowanych modlitw i próśb po prostu trwaj i
słuchaj.

Niedziela 23.01.2022
III Niedziela Zwykła
Łk 1, 1-4; 4, 14-21
Spotkaj się dziś z Panem w Jego Słowie.

Poniedziałek 24.01.2022
Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
Mk 3, 22-30
Podczas dzisiejszej modlitwy skup się szczególnie na Duchu Świętym.
Rozważ swoją relację z Nim. Zastanów się, czy poważnie traktujesz Trzecią
Osobę, jako Jedynego Boga, a może pomijasz Go, traktując jak odległego
znajomego.
Przylgnij dziś szczególnie do Ducha Świętego, zaprzyjaźnij się z Nim,
porozmawiaj, po prostu pobądź ze swoim Bogiem.

Wtorek 25.01.2022
Święto nawrócenia św. Pawła, Apostoła
Mk 16, 15-18
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Pan Jezus powołuje ciebie – słabego i ułomnego. Mówi, że masz iść i
głosić Dobrą Nowinę o Nim całemu światu, wszelkiemu stworzeniu.
Nie masz być bierny i czekać, aż ktoś do ciebie przyjdzie. Masz iść i głosić
miłość Chrystusa wszelkiemu stworzeniu. Popatrz jak bogaty jest świat, który
cię otacza: dom, praca, wspólnota. Jak różni są ludzie, z którymi się spotykasz.
Czasem nie potrafisz ich zrozumieć i dogadać się z nimi, choć mówicie tym
samym językiem. Pomyśl, jak możesz głosić Ewangelię na ulicy, w korku, w
sklepie, w urzędzie, przez telefon, facebook, w rozmowie z trudnym klientem.
Czy wierzysz, że Pan cię uzdalnia, abyś był narzędziem czyjegoś
nawrócenia, umocnienia wiary drugiego człowieka?
Poproś Ducha Świętego o mężne, pełne miłości serce, otwarte na głos
Boga i Jego prowadzenie.

Środa 26.01.2022
Śś. biskupów Tymoteusza i Tytusa
Łk 10, 1-9
Słowa Jezusa Idźcie! Oto posyłam was (...) nie tracą na aktualności. Oddaj
Panu w tej modlitwie swoją osobę, swój czas, umiejętności, pieniądze, lęki i
uprzedzenia. Słuchaj, dokąd masz iść, i odważnie odpowiedz na to wezwanie.

Czwartek 27.01.2022
Św. Anieli Merici, dziewicy
Mk 4, 21-25
Spotkaj się dziś z Panem w Jego Słowie.

Piątek 28.01.2022
Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
Mk 4, 26-34
Spotkaj się dziś z Panem w Jego Słowie.

Sobota 29.01.2022
Łk 2, 22-35
Zapytaj siebie, dlaczego chodzisz do kościoła. Symeon przyszedł z
natchnienia Ducha, a ty, czy też przychodzisz z natchnienia Ducha? Na ile
często przychodzisz z przyzwyczajenia, a na ile z autentycznej potrzeby
doświadczenia bliskości Pana w Eucharystii? Czy na pewno idziesz do
kościoła po to, żeby spotkać Jezusa?
Weź przykład z Symeona. Weź w swoje objęcia małego Jezusa i
błogosław Boga! Zrób to stęsknionymi oczami duszy. Popatrz na małe
Dzieciątko w stajence i w swoim duchu obejmij je, przytul je. Spójrz na Jezusa,
który będzie spoczywał na twej dłoni w postaci małego komunikantu i
obejmij Go swą miłością do Niego. Spójrz na Jezusa, gdy kapłan poda ci Go do
spożycia i w słowie Amen obejmij Go swoją miłością. Tak Panie, Ty jesteś
moim Panem i Zbawicielem. I kiedy będziesz odchodził od ołtarza do swej
ławki, pomyśl o tym, co ujrzały twoje oczy, że możesz odejść w pokoju i gdzie
znajduje się źródło Światła i Życia.
«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według
Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś
wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego,
Izraela».

Niedziela 30.01.2022
IV Niedziela Zwykła
Łk 4, 21-30
Spotkaj się dziś z Panem w Jego Słowie.
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