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35-LECIE W SKWIERZYNIE

10-LECIE W LUBSKU

30-LECIE W WĄCHOCKU
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Małgorzata Daszczyszak, ul. Długa 48 A, 66-008 Świdnica
tel. 68 327-30-67; 693-337-640; daszma@gmail.com 

Ks. Jerzy Basaj CM 

www.apostolat.pl        www.cudowny-medalik.pl

MATERIAŁY NADESŁANE PO ODDANIU BIULETYNU
DO DRUKU ZAMIESZCZANE BĘDĄ W NASTĘPNYM NUMERZE.

O KOLEJNOŚCI UKAZANIA SIĘ MATERIAŁÓW 
DECYDUJE ZESPÓŁ REDAKCYJNY.




