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Hasło roku:
Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
Objawienie św. Jana 21,6

HASŁO MIESIĄCA LISTOPAD 2018 R.
I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,
przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Obj 21,2
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy czytelnicy.
Listopad w naszej luterańskiej tradycji związany jest z rozmyślaniem o
wieczności, o życiu wiecznym w Królestwie Bożym. Z jednej strony do takich
myśli zachęca nas zbliżający się powoli koniec roku kalendarzowego, ale przede
wszystkim koniec Roku Kościelnego. Pan Bóg w haśle listopadowym
rozpościera przed nami piękną wizję nowego Jeruzalem, jakie na nas czeka w
Bożym Królestwie. Zaświadczył nam o tym Jezus Chrystus mówiąc, że idzie do
domu Ojca aby przygotować nam mieszkania, bo gdzie On jest to i my
będziemy. W tej nadziei kroczą chrześcijanie przez swoje życie. W tej wierze
czujemy się spokojni, myśląc o tym co przed nami. Mimo, że doświadczenia i
cierpienia nas spotykają, to właśnie w wizji Królestwa Bożego znajdujemy
nadzieję i pocieszenie. W nadziei na życie wieczne i wypełnienie się obietnicy
Jezusa Chrystusa wspominamy również, w tym czasie, naszych bliskich.
Niedziela Wieczności jest tym wyjątkowym dniem w naszej tradycji.
Wspominamy nie ze smutkiem, ale z wiarą i nadzieją na spotkanie w Bożym
Domu. Wspominamy z dziękczynieniem, za to co wnieśli w nasze życie. Do
tego właśnie zachęcam Was drogie siostry i bracia w tym czasie Końca Roku
Kościelnego. Abyśmy rozważali wieczność do której wszyscy podążamy. W
tym rozważaniu szukajmy pociechy i nadziei w Piśmie Święty, wspólnych
nabożeństwach do czego serdecznie zapraszam. Niechaj miłosierny Bóg
prowadzi nas przez życie, a my szukajmy Go w tych małych i wielkich
sprawach w naszym życiu. On był, jest i będzie naszym pocieszeniem i
zbawieniem. Zostańcie z Bogiem!
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII PAŹDZIERNIK 2018 R.
Prace budowlane w budynkach parafialnych idą pełną parą!
Rozpoczął
się
kolejny etap prac
remontowych w
budynkach
parafialnych
w
Piszu. Aktualnie
prowadzony jest
remont „starego”
budynku.
Zapraszamy
do
zapoznania się z
relacją
zdjęciową
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***
501 Pamiąta Reformacji

W dniu 31 października 2018 r. (środa) o godzinie 18:00 odbyło się uroczyste
nabożeństwo w ewangelickim kościele w Wejsunach. W tym dniu wspólnie
zanosiliśmy modlitwy, aby odnowa Kościoła i powrót do Ewangelii realizował
się w naszym życiu każdego dnia.
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"Zachowaj nas przy Słowie swym"
Zachowaj nas przy Słowie swym
i chroń od wrogów w czasie złym,
co nastawają z wszystkich stron,
aby Jezusa zbużyć tron.
O Jezu Chryste, moc swą wskaż,
boś Pan nad pany, Królu nasz.
Kościoła broń od wszelkich trwóg,
by Cię na wieki chwalić mógł.
Pocieszycielu, Duchu, Ty
krzew zgodę w nas za życia dni;
a gdy nadejdzie śmierci czas,
nadzieję, wiarę utwierdź w nas.
tekst ks. Marcin Luter 1543r.

SPOTKANIA CZWARTKOWE
Jeśli chcesz lepiej poznać swój Kościół, a może jesteś innego wyznania i
chcesz poznać Kościół Ewangelicko - Augsburski w Polsce - to serdecznie
zapraszamy na czwartkowe spotkania!
1 i 3 czwartek miesiąca godz. 18:00; pl. Daszyńskiego 12A
1 czwartek miesiąca godz. 18:00 - Nauczanie Katechizmów
3 czwartek miesiąca godz. 18:00 - Studium Biblijne
Zapraszamy!!!
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PLAN NABOŻEŃSTW LISTOPAD 2018 R.
Data

Uroczystość

Wejsuny

04.11.

23. Niedziela po
Trójcy Świętej

10:00

3. Niedziela przed
końcem Roku
Kościelnego /
100- lecie Odzyskania
Niepodległości
18.11.
Przedostatnia
Niedziela Roku
Kościelnego
25.11. Niedziela Wieczności

10:00

02.12.

10:00

11.11.

1. Niedziela Adwentu

Pisz

Ełk

do
Wejsun
godz. 9:30 10:00

Biała Piska
do
Wejsun
godz. 9:00
do
Ełku godz.
9:15

10:00

10:00

do
Wejsun
godz. 9:00

Legenda:
- Spowiedź i Komunia Święta;
- transport na nabożeństwo;

- Kawiarenka Parafialna;
- nabożeństwo dla dzieci.

Uwaga!
Od dnia 01.10.2018. do 15.12.2018. będzie przeprowadzany generalny remont
budynku parafialnego w Piszu, w związku z remontem została zamknięta
kaplica ewangelicka w Piszu,
a nabożeństwa w Wejsunach są przesunięte na godzinę 10:00.
Parafia organizuje transport na nabożeństwa do kościoła w Wejsunach w każdą
niedzielę.
Wyjazd spod parafii w Piszu o godz. 9:30 busami parafialnymi.
Zapraszamy.
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ZMIANA TELEFONU PARAFIALNEGO
Szanowni Parafianie.
W związku z prowadzonymi pracami remontowymi oraz rozdzieleniem
zupełnym części parafialnej oraz wynajmowanej na rzecz Ewangelickiego
Stowarzyszenia Betel, następuje zmiana numeru telefonu parafialnego, co
uprości kontakt z Kancelarią Parafialną.
Oczywiście można jeszcze do końca roku używać starego numeru parafialnego.
Zmiany wchodzą ostatecznie od 01.01.2019 r.
Nowy numer parafialny: 790 763 777
Numer służbowy Proboszcza: 502 620 934
W grudniowym Piskim Ewangeliku zostanie zamieszczona wkładka z aktualnymi
danymi teleadresowymi. Za zmiany oraz utrudnienia w imieniu Rady Parafialnej
serdecznie przepraszam.
Ks. Marcin Pysz

SŁOWO OD RADY PARAFIALNEJ
Drodzy Parafianie, Siostry i Bracia w piskiej Parafii Ewangelickiej. W
imieniu Rady Parafialnej pragniemy serdecznie podziękować wszystkim na
troskę i modlitwę o naszą parafię. Jesteśmy małą, ale bardzo prężną
parafią, widoczną w naszym Powiecie i na terenie całego naszego
Kościoła w Polsce. Niemiej jednak końcówka roku nasuwa pewne
spostrzeżenia, z którymi chcemy się z wami podzielić. Poza priorytetowym
działaniem jakim jest modlitwa, duszpasterstwo i diakonijna pomoc
bliźnim, jest również ważna sfera administracyjna naszej parafii i jej
funkcjonowania. Dlatego w imieniu Rady Parafialnej w Piszu zwracamy
się z uprzejmą prośbą do wszystkich naszych parafian o uregulowanie
składki kościelnej. Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym
naszego Kościoła każdy z parafian winien wpłacić 1% od swojego
dochodu na rzecz parafii.
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Składka parafialna powinna być wpłacona do kasy parafialnej lub na konto
parafii z dopiskiem: „ofiara na cele kultu – składka parafialna”. W
takiej też sytuacji tą wpłatę możemy sobie odliczyć od podatku w zeznaniu
PIT. Rada Parafialna uchwaliła też najmniejszą składkę dla osób będących
na emeryturze, rencie w wysokości 8 zł za miesiąc co stanowi 96 zł
rocznie. Składka parafialna obowiązuje każdego parafianina, który
ukończył 18 lat oraz naukę. A w szczególności podjął pracę.
Osoby będące bezrobotne i bez dochodu powinny złożyć prośbę do Rady
Parafialnej o zwolnienie lub obniżenie składki parafialnej – różne są
sytuacje życiowe, więc możemy skorzystać i z tego prawa. Składka
parafialna, drodzy Parafianie, dotyczy osoby, a nie rodziny. Dzięki naszej
wspólnej ofiarności jest możliwe utrzymanie naszej parafii. Nie mamy
wielu stałych wpływów, więc tym bardziej regularne opłacanie składki
parafialnej jest koniecznym do opłacenia bieżących kosztów parafii.
Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na ten ważny aspekt funkcjonowania
naszej parafii.
Z życzeniami Bożego błogosławieństwa.
Kurator Parafii – Ewa Olchowy oraz Rada Parafialna.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ
Uhonorowano Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
W dniu 28 października 2018 r. w kościele Jezusowym w Cieszynie odbyło się
uroczyste nabożeństwo z okazji 100–lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę. Podczas nabożeństwa zostały również wręczone nagrody im. ks.
Leopolda Otto. W tym roku laureatami nagrody zostali: Ewangelickie
Duszpasterstwo Wojskowe oraz Polskie Towarzystwo Ewangelickie. W
nabożeństwie wzięli udział kapelani Wojska Polskiego oraz Straży Granicznej w
tym ks. mjr SG Marcin Pysz. Laudację o EDW wygłosił Biskup Diecezji
Mazurskiej ks. bp Paweł Hause syn pierwszego powojennego Naczelnego
Kapelana w Wojsku Polskim ks. Jana Hause, zaś nagrodę odebrał Ewangelicki
Biskup Wojskowy ks. bp płk Mirosław Wola.Wśród laureatów nagrody im. ks.
Leopolda Otto z lat ubiegłych znajduje się również nasza parafianka p. Mira
Kreska.
zdj. portal Śląska Cieszyńskiego wiadomości.ox.pl
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Uchwały Synodu Kościoła
Jesienna, 4. sesja Synodu Kościoła odbyła się dniach od 12 do 14 października
2018, na terenie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu
Łódzkiego.

W czasie obrad synodałowie m.in. uchwalili zasady przystępowania młodzieży
do
konfirmacji.
Synod, na wniosek zespołu roboczego ds. konfirmacji, podjął uchwałę, w której
podkreślił znaczenie aktu konfirmacji. Wskazał, że powinien być on
poprzedzony przynajmniej dwuletnim przygotowaniem w trakcie nauki
konfirmacyjnej i następować „nie później niż w szesnastym i nie wcześniej niż
w trzynastym roku życia członka Kościoła” czyli pomiędzy siódmą klasą szkoły
podstawowej,
a
drugą
klasa
szkoły
ponadpodstawowej.
Równocześnie Synod Kościoła docenił praktykę polegającą na tym, że akt
konfirmacji łączony jest zwykle z pierwszym samodzielnym przystąpieniem do
sakramentu Wieczerzy Pańskiej, ale podkreślił jednocześnie, że „akt konfirmacji
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nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w społeczności tego
sakramentu,
do
której
zaproszony
jest
każdy
ochrzczony".
Przystąpienie dziecka do sakramentu Wieczerzy Pańskiej przed
konfirmacją może następować jedynie po przejściu przez nie
odpowiedniego przygotowania, a także po stosownym przygotowaniu
rodziców dziecka, którzy będą decydowali o każdorazowym dopuszczeniu
dziecka do udziału w sakramencie.
Ponadto Synod, na wniosek zwierzchnika Kościoła bp. Jerzego Samca, zaprosił
Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) w roku
2023 do Krakowa. ŚFL zaprosiła Kościoły członkowskie do ubiegania się o
organizację Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji
Luterańskiej w 2023 roku. Decyzja o wyborze organizatora Zgromadzenia
zapadnie w czerwcu przyszłego roku.
W związku z wyborami Biskupa Kościoła, które są planowane w 2019 rok,
Synod Kościoła doprecyzował przepisy w tym zakresie. Zakładają one, że
kandydatura urzędującego Biskupa (Kościoła i diecezjalnego), zgłaszana jest:
przez odpowiednio ogólnopolską lub diecezjalną konferencję duchownych lub
grupy członków odpowiednio Synodu Kościoła albo Synodu Diecezjalnego,
liczące co najmniej 15 osób.
Następnie Synod dyskutował nad wnioskiem bp. Mariana Niemca dotyczącym
rodziców chrzestnych. Synod przyjął zmianę prawa, która zakłada - w
przypadkach szczególnych - rezygnację z konieczności aby, co najmniej,
jeden z rodziców chrzestnych był ewangelikiem. Natomiast warunkiem
koniecznym pozostało bycie wiernym "innego Kościoła spośród Kościołów
trynitarnych uznających chrzest dzieci".
Synod w dalszej części obrad przyjął wnioski dotyczące m.in. tematyki na
następne dwa lata. I tak rok 2019 będzie Rokiem troski o stworzenie, a
rok 2020 będzie Rokiem wolności chrześcijańskiej.
Synod przyjął nowe perykopy liturgicznych, które będą obowiązywać od
najbliższego Adwentu oraz zatwierdził program nauczania religii ewangelickiej
w szkołach ponadpodstawowych.
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Ponadto Synod zatwierdził zmiany Prawa Finansowego. Nowe zapisy
zwalniają parafie i diecezji z konieczności wnioskowania o zwolnienie ze
składek kościelnych w przypadku otrzymywanych dotacji i subwencji od
instytucji zewnętrznych. Zmiany w Prawie Finansowym zaczną obowiązywać
od 1 stycznia 2019 roku.
Synod zatwierdził również budżet Kościoła na 2019 rok.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – ŚWIAT
Pokojowa Nagroda Nobla dla dr. Mukwege

Światowa
Federacja
Luterańska
(ŚFL)
pogratulowała lekarzowi dr
Denisowi Mukwege, który
wraz z działaczką praw
człowieka
Nadią
Murad
otrzymał Pokojową Nagrodę
Nobla 2018.

W liście do doktora Mukwege, Prezydent ŚFL bp Panti Filibus Musa i Sekretarz
Generalny ŚFL ks. Martin Junge przekazali gratulacje z okazji otrzymania
nagrody i podkreślili, że jest to uznanie wysiłków dr. Mukwege zmierzające do
położenia kresu przemocy seksualnej.
Pokojowa Nagroda Nobla w roku 2018 została przyznana dr. Denisowi
Mukwege i Nadii Murad „za wysiłki mające na celu zaprzestanie używania
przemocy seksualnej jako narzędzia wojny i konfliktów zbrojnych”.
"Oboje laureaci mocno przyczynili się to zwrócenia uwagi i zwalczania
wojennych zbrodni. Mukwege poświęcił życie w obronie ofiar. Murad jest
świadkiem, który opowiada o nadużyciach popełnionych wobec niej i innych.
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Każde z nich we własny sposób pomogło naświetlić problem wojennej
przemocy seksualnej" - czytamy w komunikacie Komitetu Noblowskiego.
O pracy dr Mukwege usłyszeli uczestnicy Dwunastego Zgromadzenia Ogólnego
ŚFL w Windhuk (Namibia), gdzie wygłosił główny wykład związany z tematem
„Wyzwoleni przez Bożą łaskę”. Opowiadając o swoich działaniach przeciwko
przemocy uwarunkowanej płcią powiedział luteranom z całego świata:

"Teologia luterańska, zwłaszcza jeśli chodzi o miejsce kobiet w społeczeństwie,
jest przesłaniem nadziei dla wszystkich kobiet na świecie, które są ofiarami
przemocy, zarówno moralnej, fizycznej, jak i seksualnej”.
W swoim wykładzie powiedział również, że kobiety, z którymi pracował są
bohaterkami i inspiracją dla innych. Wezwał Kościoły, by wsparły „słabych,
zranionych, uchodźców i kobiety cierpiące z powodu dyskryminacji. Jeśli
jesteśmy Chrystusowi, to musimy mówić, musimy zdecydowanie potępiać zło”.
Dr Denis Mukwege jest kongijskim ginekologiem i działaczem społecznym,
dyrektorem medycznym Szpitala Panzi w Bukavu we wschodniej części
Demokratycznej Republiki Konga. Jako ginekolog specjalizuje się w leczeniu
ofiar gwałtów zbiorowych, które rozpowszechniły się w czasie II wojny
domowej w Kongu. Jest laureatem m.in. przyznanej mu w 2008 Nagrody Praw
Człowieka ONZ. W grudniu 2013 został laureatem Right Livelihood Award,
przyznanej mu „za pełną odwagi pracę na rzecz kobiet, które doświadczyły
wojennej przemocy seksualnej i za odważne mówienie o głębokich przyczynach
tej przemocy”. 21 października 2014 został uhonorowany Nagrodą Sacharowa.

HISTORIA MAZUR
Staroobrzędowcy w Puszczy Piskiej
W 1667 r. w rosyjskim kościele prawosławnym patriarcha Nikon
przeprowadził reformę, która spotkała się z gwałtownymi protestami
zakończonymi rozłamem w cerkwi, w wyniku czego odłączyło się aż 1/3
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wiernych - zwolenników „starej wiary”. Nazwano ich odszczepieńcami,
strarowierami, aż w końcu przyjęła się nazwa staroobrzędowcy.
Władze carskie były wrogo nastawione do starowierców, dlatego byli oni
prześladowani, skazywani na zsyłkę, a nawet śmierć. Zmusiło to
staroobrzędowców do ucieczki z własnego kraju, a schronienie znaleźli na
Suwalszczyźnie i na Mazurach. Dziewicze tereny Puszczy Piskiej były idealnym
miejscem na osiedlanie się, tym bardziej, że król Fryderyk Wilhelm III dekretem
z 1825 r. wydał zgodę na osiedlanie się.
Jako pierwszy 7 czerwca 1830 r. na Mazury przybył Onufry Jakowlew
Smirnow. Za nim podążyli inni starowiercy i założyli osadę, którą nazwali
Onufryjewo. W latach 1830 – 32 przybywali następni osadnicy, którzy po
wykarczowaniu lasu założyli wsie Wojnowo, Kadzidłowo, Śwignajno i inne.
Łącznie zamieszkiwało w nich ok. 300 mieszkańców. Charakterystycznym
elementem wsi starowierskich, który przetrwał do naszych czasów są niewielkie
małe drewniane domki, tzw. banie czyli łaźnie parowe.
Staroobrzędowcy mieli także związek z Piszem, w którym w 1859 r.
zorganizowano drukarnię ksiąg liturgicznych i teologicznych.
W tej mazurskiej enklawie religijnej istniały 3 klasztory i 5 świątyń. Jeden
klasztor pod wezwaniem Zbawiciela i Trójcy Świętej powstał w 1847 r. w
Wojnowie jako męski, a od 1884 r. był klasztorem żeńskim, aż do śmierci
ostatniej mniszki. Obecnie ten jedyny w Polsce staroobrzędowy zespół
klasztorny znajduje się w rękach prywatnych i nie pełni już funkcji sakralnej,
lecz turystyczno – muzealną.
Po starowierach, którzy całkowicie zniknęli z terenu Mazur pozostały
jeszcze popadające w ruinę cmentarze. Jest ich 10. Z tego dwa nad jeziorem Duś
w Wojnowie, gdzie w 2005 r. zostały pochowane ostatnie mniszki.
Dziadek
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KILKA MYŚLI NA TEMAT...
Czy da się rozumowo dojść do wiary?
Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. - Rzymian
10,17
Jedną z tych rzeczy, które Luter zwalczał jako teolog przez niemal całe
swoje dorosłe życie jest tomistyczne podejście do wiary. Dla przypomnienia:
tomizm jest nurtem filozofii chrześcijańskiej, który zakłada m.in. że człowiek
jest w stanie własnym rozumem dojść do tego, że istnieje chrześcijański Bóg.
Według tej myśli to możliwe logicznymi, racjonalnymi wywodami. Choć
Tomasz z Akwinu żył wiele stuleci temu, to po dziś dzień można spotkać wśród
wierzących tzw. racjonalne dowody wiary; najbardziej znany przykład to
oczywiście zakład Pascala. Dlaczego Luter nie zgadzał się z ideą dowodu na
racjonalność wiary w Boga, oraz dlaczego my, współcześni chrześcijanie,
żyjący w czasach które starają się wszystko zracjonalizować, musimy odrzucić
pokusę udowadniania prawdziwości tego, co czujemy?
Po pierwsze należy przypomnieć, czym wiara jest w rozumieniu biblijnym.
Jest ona darem Boga dla człowieka, dzięki któremu grzesznik poznaje swoją
winę, pragnie ją naprawić i zbliżyć się do swojego miłosiernego Ojca. To
Stwórca przez swojego Świętego Ducha z pomocą Pisma Świętego i
sakramentów zaszczepia ją w człowieku. Sugerowanie, że człowiek własnym
rozumem może dojść do wiary, jest w zasadzie stwierdzeniem, że człowiek ma
udział w swoim zbawieniu. A każdy wierzący chrześcijanin (łącznie z samymi
katolikami, którzy przecież podpisali z ewangelikami „Deklarację
o Usprawiedliwieniu”) wie, że jest to niemożliwe. Po drugie wiele z tzw.
dowodów logicznych na istnienie Boga zostało dawno obalone jako
wewnętrznie niespójne lub po prostu wybiórczo podchodzące do argumentacji
(nawet najsłynniejszy dowód Pascala). Nauka, w tym logika, nie zajmują się
kwestią udowadniania Boga, więc my też nie powinniśmy. On nam wskazał,
gdzie się objawi: w swoim Słowie, czyli w Piśmie Świętym i w sakramentach.
Nigdzie indziej nie powinniśmy Go szukać.
Piotr Uciński
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KOŚCIÓŁ EWANGELICKO- AUGSBURSKI W POLSCE
Diakonat Żeński Eben-Ezer w Dzięgielowie

Diakonat
Eben-Ezer –
stowarzyszenie
sióstr diakonis Kościoła
EwangelickoAugsburskiego w RP. Diakonise pracują w Domu
Macierzystym,
Domach
Opieki: "Sarepta"
w Węgrowie i "Emaus" w Dzięgielowie, prowadzą
"Rok służby dla Pana", pomagają ludziom z
okolicy, prowadzą kurs geriatryczny itp.
Duszpasterzem w Diakonacie Eben-Ezer jest ks.
Marek Londzin (poprzednio ks. Emil Gajdacz).

Diakonat Żeński Eben-Ezer został powołany w 1923 r. z inicjatywy ks. Karola
Kulisza w Dzięgielowie. Pierwszą przełożoną została siostra Anna Klimsza.
Podczas drugiej wojny światowej nastąpiła likwidacja diakonatu, a część sióstr
wywieziono do obozów koncentracyjnych, reszta powróciła do swoich
rodzinnych domów. 15 czerwca 1945 r. diakonat reaktywowano, a przełożoną
została siostra Danuta Gerke. W 1956 r. doszło do scalenia wszystkich
szczątkowych jednostek diakonijnych w jeden Diakonat Eben-Ezer.
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W 1961 r. utworzono placówki diakonijne: „Tabita” w Chylicach, „Ostoja
Pokoju” w Miechowicach, „Sarepta” w Węgrowie i Dom Starców w
Sorkwitach.
Przełożone diakonatu: Anna Klimsza (1923-1939); Danuta Gerke (1945-1981);
Lidia Gotschalk (1981-2009); Ewa Cieślar (od 2009)

OGŁOSZENIA
Prezent pod Choinkę 2018
Idea
wysyłania
paczek
świątecznych jest znana na całym
świecie i kontynuowana od wielu
lat. Do Polski też kiedyś
przysyłano paczki. Czasem taką
paczkę dostawało się tylko raz w
roku. Były w niej zupełnie
podstawowe artykuły. Czy te
paczki przemieniły Polskę? Nie,
ale były źródłem radości i nadziei
oraz dowodem, że są ludzie, którzy żyją lepiej, przejmują się losem innych i
swoją troskę wyrażają w prosty sposób – poprzez świąteczną paczkę.

Paczkę można zrobić samemu lub wirtualnie dokonując wpłaty w wysokości
60 zł. Szczegóły akcji w ulotkach informacyjnych. Termin dostarczania paczek
to 11 listopada 2018r.
Zapraszamy do akcji "Prezent pod choinkę 2018"!
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