
BÓG I JA
O CZYM MÓWI NAM
DOBRA NOWINA

O JEZUSIE CHRYSTUSIE?



Ewangelista  Marek  mówi  nam,  ¿e  dobra  nowina
pochodzi  od Boga. Ale  te¿ mówi  nam,  ¿e  to  Jezus
przyniós³ tê dobr¹ nowinê i j¹ g³osi³.

Po  uwiêzieniu  Jana  Jezus  przyszed³  do  Galilei  i
zacz¹³  g³osiæ  dobr¹  nowinê,  któr¹  przyniós³  od
Boga.
Ewangelia Marka 1:14

A na pocz¹tku ewangelii Marek mówi nam o dobrej
nowinie tak:

Taki  jest  pocz¹tek  dobrej  nowiny  o  Jezusie
Chrystusie, Synu Bo¿ym.
Ewangelia Marka 1:1

Czyli  mo¿emy  powiedzieæ,  ¿e  dobra  nowina
zwi¹zana  jest  z  Bogiem,  pochodzi  od  Boga  oraz
dotyczy  osoby  Jezusa  Chrystusa,  który  jest  Bo¿ym
Synem. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e Jezus Chrystus jest
dobr¹ nowin¹ skierowan¹ przez Boga do nas. Dobra
nowina sprowadza siê do osoby Jezusa z Nazaretu.

Ale to  jest dopiero pocz¹tek. Nale¿y zadaæ kolejne
pytanie. O czym jest ta dobra nowina? O czym ona
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nam  mówi?  Wiêc  ¿eby  to  zobaczyæ  przeczytajmy
kolejny fragment Pisma �wiêtego, w którym dobra
nowina zosta³a streszczona:
16 Bóg bowiem  tak bardzo ukocha³  �wiat,  ¿e da³
swego  Jedynego  Syna,  aby  ka¿dy,  kto  w  Niego
wierzy, nie zgin¹³, ale mia³  ¿ycie wieczne. 17 Bóg
nie pos³a³ swego Syna na �wiat, aby wyda³ On na
�wiat  wyrok,  lecz  aby  �wiat  zosta³  przez  Niego
zbawiony.
Ewangelia Jana 3:1617

Spróbujmy  rozpakowaæ  te  wersety  i  zobaczyæ  o
czym  one  nam  mówi¹  je�li  chodzi  o  tre�æ  dobrej
nowiny o Jezusie Chrystusie.

A) Bóg kocha �wiat
Bo¿e S³owo mówi nam, ¿e Bóg ukocha³ �wiat. Bo¿e
S³owo  mówi  nam,  ¿e  Bo¿a  mi³o�æ  do  �wiata  jest
ogromna.  Ale  kto  jest  obiektem  Bo¿ej  mi³o�ci?
Odpowied�  jest  taka, ¿e  to cz³owiek  jest obiektem
Bo¿ej  mi³o�ci.  Bóg  ukocha³  �wiat  znaczy,  ¿e  Bóg
ukocha³  cz³owieka.  Ale  musimy  to  w³a�ciwie
zrozumieæ.  Jest to bardzo wa¿ne, aby to w³a�ciwie
zrozumieæ.
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Gdyby�my  spojrzeli  na  pocz¹tek  Biblii,  na  jej
pierwsze rozdzia³y i na to jak Bóg traktuje cz³owieka
to  bez  wahania  powiedzieliby�my,  ¿e  Bóg  bardzo
kocha  cz³owieka.  To  jak  Bóg  obchodzi  siê  z
cz³owiekiem wskazuje, ¿e Bóg kocha³ cz³owieka. Od
samego pocz¹tku cz³owiek zajmowa³ w Bo¿ym sercu
szczególne miejsce.  Bóg  nie  obszed³  siê  z  ¿adnym
innym  stworzeniem  tak  jak  obchodzi³  siê  z
cz³owiekiem. I co istotne nawet upadek cz³owieka w
grzech nie spowodowa³ zmiany w Bogu je�li chodzi
o mi³o�æ do cz³owieka. I tutaj potrzebne jest pewne
wyja�nienie.

Bóg w zwi¹zku z buntem cz³owieka, w zwi¹zku z jego
grzechem,  nie  przesta³  kochaæ  cz³owieka.  Bóg  nie
zacz¹³ nienawidziæ cz³owieka. Bóg dalej troszczy³ siê
o cz³owieka i okazywa³ mu swoj¹ mi³o�æ. Ale trzeba
powiedzieæ, ¿e grzech spowodowa³ zmianê w relacji
Boga i cz³owieka. Grzech odci¹³ cz³owieka od Boga.
Grzech spowodowa³ zerwanie przyjacielskiej relacji
pomiêdzy  Bogiem  i  cz³owiekiem.  Jest  to  bardzo
wymownie  pokazane  przez  fakt,  ¿e  Bóg  wygna³
cz³owieka  z  ogrodu,  który  dla  niego  przygotowa³.
Cz³owiek  z  powodu  swojego  grzechu  sta³  siê
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wrogiem �wiêtego Boga.  I  tutaj Biblia uczy nas,  ¿e
dlatego Bóg nienawidzi grzeszników.

Dlatego  trzeba  powiedzieæ,  ¿e  cz³owiek  jest
zarówno  kochany  przez  Boga  jak  i  znienawidzony
przez Boga. Jak to mo¿liwe?

Pozwólcie,  ¿e  wyja�niê  to  za  pomoc¹  ilustracji.
Jestem rodzicem i kocham swoje dzieci. Moja mi³o�æ
do  nich  jest  bezwarunkowa.  Kocham moje  dzieci,
poniewa¿ s¹ moimi dzieæmi. Moja mi³o�æ do nich nie
zmienia siê w zale¿no�ci od ich osi¹gniêæ. Je�li maj¹
dobre osi¹gniêcia to s¹ kochani bardziej. Je�li maj¹
z³e osi¹gniêcia to s¹ kochani mniej. Na tym poziomie
moja mi³o�æ jest sta³a i niezale¿na od ich osi¹gniêæ.

Ale  je�liby  siê  okaza³o,  ¿e  moje  dziecko  jest
z³odziejem, morderc¹, oszustem czy gwa³cicielem to
móg³bym  powiedzieæ,  ¿e  nienawidzê  tego,  ¿e mój
syn  jest  z³odziejem,  morderc¹,  oszustem  czy
gwa³cicielem. Nienawidzê go za  to co  robi. To  jest
z³e. Dlatego nie mogê kochaæ mojego syna za to, ¿e
jest osob¹, która czyni z³o. I gdybym wiedzia³, ¿e w
tym tkwi i nie chce z tym zerwaæ to sprawia³oby mi
to ogromny ból w moim sercu. Cierpia³bym z tego
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powodu. Dlaczego? Poniewa¿ dalej jest to mój syn,
którego kocham. St¹d ból w moim sercu. Wiêc to, ¿e
kocham mojego syna dlatego, ¿e jest moim synem
wcale nie oznacza, ¿e nie mogê go nienawidziæ je�li
czyni z³o. Ale ta nienawi�æ  jest po prostu wyrazem
mojej mi³o�ci do mojego  syna. Moja nienawi�æ do
tego, ¿e mój syn czyni z³o nie usuwa mojej mi³o�ci
do niego, jako mojego syna.

Podobnie  jest  z  Bogiem.  Na  poziomie  stworzenia
Bóg  kocha  cz³owieka.  Bóg  kocha  go  bardzo  i  jego
mi³o�æ jest niezmienna. Ale na poziomie grzechu, na
poziomie  postêpowania  cz³owieka  Bóg  go
nienawidzi. Bóg nienawidzi kiedy cz³owiek grzeszy.
Poniewa¿ Bóg jest �wiêty i nienawidzi grzechu to nie
mo¿e  kochaæ  cz³owieka,  który  ¿yje  w  grzechu.  Ta
nienawi�æ  do  grzesznika  nie  usuwa,  nie  umniejsza
mi³o�ci  jak¹  Bóg  ma  do  cz³owieka  jako  Bo¿ego
stworzenia  uczynionego  na  obraz  i  podobieñstwo
Boga. Raczej ta nienawi�æ do tego, ¿e cz³owiek czyni
z³o,  do  tego,  ¿e  jest  grzesznikiem,  tylko  podkre�la
Bo¿¹  mi³o�ci  do  cz³owieka.  Ta  nienawi�æ  do
grzeszników  pokazuje  jak  bardzo  Bóg  kocha
cz³owieka. Bogu nie jest obojêtne jak ¿yjemy. A je�li
Bogu  nie  jest  obojêtne  jak  ¿yjemy  i  Bóg  pragnie,
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aby�my ¿yli dobrze, aby�my ¿yli zgodnie z jego wol¹
to  znaczy,  ¿e  Bóg  kocha  cz³owieka.  Bóg  bardzo
kocha  cz³owieka.  Wiêc  to,  ¿e  cz³owiek  jest
grzesznikiem nie  spowodowa³o,  ¿e  Bóg  ca³kowicie
odwróci³ siê od cz³owieka i przesta³ go kochaæ.

1 Wy bowiem byli�cie martwi  z powodu waszych
upadków i grzechów. 2 ¯yli�cie w nie uwik³ani, jak
inni  w  obecnym  wieku  tego  �wiata.  S³u¿yli�cie
w³adcy  sfer  powietrznych,  który  rz¹dzi  duchem
dzia³aj¹cym w niepos³usznych ludziach. 3 Do takich
ludzi  zreszt¹  my  wszyscy  niegdy�  nale¿eli�my.
Targa³y  nami  ¿¹dze  cia³a,  jego  pragnienia  i
pomys³y  �  byli�my  z  natury  warci  gniewu,
zupe³nie tak, jak pozostali. 4 Jednak Bóg, hojny w
swym  mi³osierdziu,  kieruj¹c  siê  sw¹  wielk¹
mi³o�ci¹  do  nas,  5  i  to  martwych  z  powodu
upadków,  o¿ywi³  nas  z  Chrystusem.  Bo  z  ³aski
jeste�cie zbawieni.
List do Efezjan 2:15

8 Bóg natomiast daje dowód swojej mi³o�ci do nas
przez  to,  ¿e  gdy  jeszcze  byli�my  grzesznikami,
Chrystus za nas umar³.
List do Rzymian 5:8
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Bóg  kocha  cz³owieka  pomimo  jego  grzechu,
pomimo jego martwych uczynków. Dlatego nie ma
¿adnej sprzeczno�ci w tym, ¿e Biblia mówi o tym, ¿e
Bóg  kocha  cz³owieka  z  jednej  strony,  a  z  drugiej
strony, ¿e nienawidzi grzeszników.

B) Bóg  ukocha³  �wiat  tak  bardzo,  ¿e  da³  swojego
Jedynego Syna
A  jak  bardzo  Bóg  ukocha³  �wiat?  Jak  bardzo  Bóg
kocha cz³owieka? Z naszych ludzkich relacji wiemy,
¿e nasza mi³o�æ mo¿e byæ ró¿na.  Jednych mo¿emy
kochaæ bardziej ni¿ innych. A jaka jest intensywno�æ
Bo¿ej mi³o�ci do cz³owieka?

Biblia mówi, ¿e Bóg ukocha³ �wiat tak bardzo, ¿e da³
swojego  Jedynego  Syna.  Wiêc  to,  ¿e  Bóg  da³
swojego Jedynego Syna jest wyrazem jego mi³o�ci.
Zatem  mo¿na  powiedzieæ,  ¿e  intensywno�æ  Bo¿ej
mi³o�ci  zale¿y  od  tego  jaki  jest  stosunek  Ojca  do
Jedynego  Syna.  Przyjrzyjmy  siê  temu  miernikowi
Bo¿ej mi³o�ci do cz³owieka.

Jaki jest stosunek Ojca do Syna?
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Pismo mówi  nam,  ¿e  jest  to  Jego  Jedyny  Syn.  To
znaczy, ¿e pomiêdzy Ojcem a Synem jest szczególna
wiê�,  szczególna  relacja  jaka  istnieje  wy³¹cznie
pomiêdzy  nimi  dwoma.  Nikt  inny  nie  ma  takiej
relacji z Ojcem jak¹ ma Jedyny Syn.

16  A  gdy  Jezus  zosta³  ochrzczony  i  wychodzi³  z
wody,  otworzy³o  siê  nad  Nim  niebo.  Wtedy
zobaczy³, jak Duch Bo¿y, niczym go³êbica, zstêpuje
i na Nim spoczywa. 17 Rozleg³ siê te¿ g³os z nieba:
Oto mój ukochany Syn, �ród³o mojej rado�ci.
Ewangelia Mateusza 3:1617

Ojciec kocha Syna i wszystko przekaza³ w Jego rêce.
Ewangelia Jana 3:35

Te  fragmenty  pokazuj¹  nam  jaka  szczególna  wiê�
jest pomiêdzy Ojcem i Jego Jedynym Synem. To nam
pokazuje jak cenny w oczach Ojca jest Jego Jedyny
Syn. To znaczy, ¿e mi³o�æ Ojca do Syna jest mi³o�ci¹
tak  ogromn¹,  ¿e  nie  da  siê  w  ¿aden  sposób  jej
zmierzyæ.  Nie  mamy  takiej  skali,  która  by  nam  to
umo¿liwi³a.  Jest  to  mi³o�æ  nieskoñczona.  Ojciec
przekaza³ wszystko w Jego rêce. Dlatego Jedyny Syn
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jest najwiêkszym i najwspanialszym darem jaki Bóg
móg³ daæ rodzajowi ludzkiemu.
Jezus  odpowiedzia³:  Gdyby�  zna³a  dar  Boga  i
wiedzia³a, kim jest Ten, który ciê prosi: Daj mi piæ,
sama prosi³aby� Go, a On da³by ci wody ¿ywej.
Ewangelia Jana 4:10

C) Syn jest ratunkiem dla gin¹cych ludzi
Ale po co Bóg da³ swojego Jedynego Syna?
Tekst mówi nam, ¿e Syn jest nam dany, aby ka¿dy,
kto  w  Niego  wierzy,  nie  zgin¹³,  ale  mia³  ¿ycie
wieczne. To znaczy, ¿e Syn jest nam dany, aby nas
uratowaæ. Syn jest nam dany, aby uratowaæ nas od
skutków naszych martwych uczynków. Syn jest nam
dany,  aby  uratowaæ  nas  od  potêpienia  i  kary  za
nasze grzechy.

Ja natomiast bêdê prosi³ Ojca i On da wam innego
Opiekuna, aby by³ z wami na wieki �
Ewangelia Jana 14:16

Jezus  powiedzia³  te  s³owa  w  kontek�cie  swojego
rych³ego odej�cia do Ojca. To znaczy, ¿e On sam jest
Opiekunem. Wiêc Bóg da³ swojego Jedynego Syna,
aby  by³  Opiekunem  dla  cz³owieka,  dla  rodzaju
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ludzkiego.  To  greckie  s³owo,  które  zosta³o  tu
przet³umaczone jako �opiekun� ma szereg znaczeñ.
Oznacza  nie  tyko  Opiekuna,  ale  te¿  orêdownika,
adwokata,  obroñcê,  pomocnika,    ratownika,
wstawiennika.

Wiêc to, ¿e Bóg da³ swojego Jedynego Syna oznacza,
¿e Bóg oddelegowa³ Go do nas, do grzeszników, aby
reprezentowa³  nas  przed  Bogiem,  aby  zrobi³
wszystko co jest w naszym interesie, aby stawiæ nas
doskona³ymi przed Bogiem Ojcem.

Czasami  jak  jaka�  rodzina nie  radzi  sobie  ¿yciowo,
nie  radzi  sobie  z dzieæmi  to opieka  spo³eczna daje
takiej rodzinie asystenta rodziny, który by tê rodzinê
wspiera³.  Poniewa¿  duchowo  my  jeste�my  w
podobnej  sytuacji  i  nie  radzimy  sobie  ¿yciowo,  w
sensie nie mamy ¿ycia wiecznego, dlatego Bóg da³
nam  swojego  Jedynego  Syna,  aby  by³  naszym
Opiekunem.

D) Syn  zrobi³  wszystko,  aby  uratowaæ  ludzi  od
wiecznego potêpienia
Jezus Chrystus jest naszym Opiekunem. Wiêc w jaki
sposób nam pomaga?
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Bóg nie pos³a³ swego Syna na �wiat, aby wyda³ On
na �wiat wyrok, lecz aby �wiat zosta³ przez Niego
zbawiony.
Ewangelia Jana 3:17

Jezus zosta³ pos³any dla naszego zbawienia. To jest
misja  ratunkowa  jaka  zosta³a  powierzona  Synowi.
Wiêc Syn zrobi³ wszystko, aby nas zbawiæ, aby �wiat
zosta³ zbawiony.

W  tym  wszystkim  co  Jezus  dla  nas  uczyni³,  dla
naszego zbawienia krzy¿ zajmuje centralne miejsce.
Krzy¿ oznacza cierpienie  jakiego do�wiadczy³  Jezus
chocia¿  nie  pope³ni³  ¿adnego  grzechu,  jego
ukrzy¿owanie i w konsekwencji �mieræ. Jezus, Bo¿y
Syn,  zawis³  na  krzy¿u  dobrowolnie.  Jezus  zosta³
ukrzy¿owany nie z powodu swoich win, ale naszych.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e �mieræ Jezusa na krzy¿u, by³a
ofiar¹  jak¹  Jezus  z³o¿y³  z  siebie  samego  za  nasze
martwe uczynki.
Ale  obok  �mierci  Jezusa  istotne  jest  te¿  Jego
zmartwychwstanie  i  wst¹pienie  do  nieba,  gdzie
zasiad³ na tronie w niebie. A poniewa¿ Jezus odszed³
do  nieba  znaczy,  ¿e  wype³ni³  swoj¹  misjê.  Bo¿y
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Jedyny  Syn  zrobi³  wszystko  co  by³o  konieczne  dla
zbawienia  grzeszników.  Dlatego  umieraj¹c  Jezus
ostatkiem si³ powiedzia³: �Wykona³o siê.� Ofiara za
grzech  zosta³a  z³o¿ona.  Nast¹pi³o  przeb³aganie.
Okup zosta³  z³o¿ony.  Jezus zrobi³ wszystko co by³o
potrzebne  aby�my  mogli  otrzymaæ  przebaczenie
grzechów i ¿ycie wieczne.

E) Zbawienie  jest  przez  wiarê  w  Bo¿ego  Syna,
Jezusa Chrystusa
Aposto³  Pawe³  napisa³  o  tym,  co Bo¿y  Syn dla nas
zrobi³:

21  Teraz  natomiast,  niezale¿nie  od  Prawa,
objawi³a  siê  sprawiedliwo�æ  Bo¿a,  po�wiadczona
przez Prawo i Proroków. 22 Jest to sprawiedliwo�æ
Bo¿a oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi
i  dostêpna  dla wszystkich,  którzy wierz¹. Nie ma
przy  tym  wyj¹tków �  23  wszyscy  zgrzeszyli  i  s¹
pozbawieni  Bo¿ej  chwa³y.  24  Usprawiedliwienie
natomiast otrzymuj¹ w darze,  z  Jego  ³aski, dziêki
temu, ¿e Jezus Chrystus dokona³ odkupienia. 25 To
Jego  Bóg  ustanowi³  przeb³aganiem,  z  którego
skorzystaæ  mo¿na  przez  wiarê.  Jest  ono  w  Jego
krwi.  W  ten  sposób  Bóg  okazuje  swoj¹

12



sprawiedliwo�æ.  Wyra¿a  siê  ona  w
nieuwzglêdnieniu  grzechów  pope³nionych
wcze�niej,  26  w  okresie  pow�ci¹gliwo�ci  Boga.
Wyra¿a  siê  ona  te¿  teraz,  aby  sta³o  siê  jasne,  ¿e
tylko  On  jest  sprawiedliwy  i  usprawiedliwieniem
darzy tego, kto zawierzy³ Jezusowi.
List do Rzymian 3:2126

Aposto³ Pawe³ mówi nam, ¿e cz³owiek przez wiarê
mo¿e  skorzystaæ  z  tego  wszystkiego  co  Jezus
Chrystus  dla  nas  uczyni³.  To  znaczy,  ¿e  dopóki
cz³owiek nie uwierzy w Niego nie mo¿e skorzystaæ z
tego wszystkiego  co  Jezus  dokona³  poprzez  swoje
¿ycie,  �mieræ  i  zmartwychwstanie.  Dlatego  trzeba
powiedzieæ,  ¿e  przebaczenie  grzechów  i  ¿ycie
wieczne  jest  dostêpne  dla  ka¿dego,  kto  wierzy  w
Pana Jezusa Chrystusa. A  to z kolei oznacza, ¿e na
zbawienie nie mo¿emy w ¿aden sposób zapracowaæ
czy zas³u¿yæ. Zbawienie mo¿emy otrzymaæ w darze,
przez osobist¹ wiarê w Chrystusa.

8 Gdy¿ z ³aski jeste�cie zbawieni, przez wiarê. Nie
jest  to waszym  osi¹gniêciem,  ale  darem  Boga.  9
Nie  sta³o  siê  to dziêki uczynkom, aby siê kto� nie
chlubi³.
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List do Efezjan 2:89

Poniewa¿  w  dobrej  nowinie  jest  mowa  o  tym,  ¿e
przez  wiarê  w  Jezusa  cz³owiek  nie  zginie,  ale  ma
¿ycie wieczne, wiêc mo¿emy powiedzieæ, ¿e dobra
nowina wskazuje na wezwanie Boga, które wymaga
naszej  reakcji.  Bóg  zrobi³  wszystko  co  potrzebne
by³o  dla  naszego  zbawienia.  Teraz  oczekuje,  ¿e
odpowiemy  na  Jego  mi³o�æ,  ³askê,  dobroæ  i
mi³osierdzie.  Bóg  oczekuje,  ¿e  na  to  wszystko,  co
Bóg  uczyni³  dla  nas  przez  swojego  Jedynego  Syna
odpowiemy    zawierzeniem  Chrystusowi,
zawierzeniem dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie.

Co to znaczy zawierzyæ Jezusowi Chrystusowi?
Je�li wierzysz, ¿e Jezus Chrystus, jest drog¹ do Ojca,
jest drog¹ do prawdy, jest drog¹ do ¿ycia wiecznego
to zawierzenie Jemu polega na wej�ciu na tê drogê
i  pod¹¿aniu  za  Nim.  A  pod¹¿anie  za  Nim  oznacza
poddanie siê Jezusowi i stosowanie w swoim ¿yciu
Jego nauczania. To z kolei wi¹¿e siê miêdzy innymi z
przyjêciem  chrztu  w  imiê  Ojca,  Syna  i  Ducha
�wiêtego  oraz  przy³¹czeniem  siê  do  wspólnoty
wierz¹cych,  do  zboru,  do  ko�cio³a  Pana  Jezusa
Chrystusa.
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41  Ci  wiêc,  którzy  przyjêli  jego  s³owa,  zostali
ochrzczeni  i  tego  dnia  do³¹czy³o  do  nich  oko³o
trzech  tysiêcy  osób.  42  Trwali  oni  w  nauce
aposto³ów, we wspólnocie, razem ³amali chleb i nie
ustawali w modlitwie.
Dzieje Apostolskie 2:4142

Czy rozumiesz o czym mówi dobra nowina o Panu
Jezusie  Chrystusie,  Synu  Bo¿ym?  Czy  widzisz  jej
wspania³o�æ?  Czy  dostrzegasz  jej  donios³o�æ?  Czy
s³yszysz  jak  Chrystus  wzywa  ciê  dzisiaj,  teraz,  do
tego,  aby�  zawierzy³  Jemu,  bo  tylko w  ten  sposób
mo¿esz mieæ  ¿ycie wieczne?  Czy widzisz  do  czego
prowadzi ciê Bo¿a dobroæ? Uwierz w Niego! Uwierz
ju¿  dzi�! Uwierz w Bo¿ego  Jedynego  Syna,  którym
jest  Jezus  z  Nazaretu,  a  nie  zginiesz,  ale  bêdziesz
mia³ ¿ycie wieczne.
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Wiêcej  na  temat  dobrej  nowiny  dowiesz  siê  z
naszych  innych  publikacji,  które  s¹  dostêpne  na
naszej stronie internetowej:
https://misjalegionowo.pl/traktaty.html

Cytaty  Pisma  �wiêtego  pochodz¹  z:  Biblia  to  jest
Pismo  �wiête  Starego  i  Nowego  Przymierza,
Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2016
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Ko�ció³ Baptystyczny w Legionowie
05-120 Legionowo

Aleja 3-go Maja 22a, 1 piêtro
(wej�cie w bramie od ul. Broniewskiego)

kontakt@misjalegionowo.pl
www.misjalegionowo.pl

Nabo¿eñstwa:
Niedziela, godzina 11:00


