
Wobec pandemii koronawirusa… 

W czasie epidemii wierni zwykle odwoływali się do różnych patronów, 

prosząc ich o wstawiennictwo. Najbardziej znani to: św. Sebastian, św. Roch, św. 

Antoni, św. Rozalia, św. Szymon z Lipnicy. Często były to osoby, które opiekowały 

się chorymi, czasem także stały się ofiarami szalejących chorób. Również 

Czcigodny Sługa Boży Serafin Kaszuba, kapucyn, pełnił posługę kapłańską wobec 

zarażonych w czasie epidemii tyfusu w Starej Hucie. Sam zachorował i ledwie 

uniknął śmierci. Powyższe fakty z jego życia wskazują, że dobrze rozumiał, czym 

jest lęk przed chorobą, czym jest modlitwa o zdrowie. Nie został jeszcze 

beatyfikowany, dlatego modlitwa za jego przyczyną jest pozostawiona prywatnej 

inicjatywie wiernych, którzy czują w sercu, że pragną powierzyć się jego opiece.    

Oto opis wspomnianej sytuacji w Starej Hucie, kilka świadectw i 

wspomnienia samego Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby: 

Jednym z punktów oparcia dla znękanej, rozproszonej wśród lasów 

polskiej ludności była wieś Stara Huta. Z listu o. Serafina Kaszuby z 3 sierpnia 

1944 roku, skierowanego do ordynariusza diecezji łuckiej, wynika, że zgromadzili 

się tam wierni ze wszystkich w okolicy zlikwidowanych parafii: ludwipolskiej, 

myszakowieckiej, potaszyńskiej, dermańskiej i dalszych jeszcze z dekanatu 

berczeńskiego w liczbie około 8 000. W tej masie zaczęła się szerzyć epidemia 

tyfusu. Opiekę duszpasterską nad tą umęczoną ludnością roztoczył kapucyn, 

Serafin Kaszuba, „stając się wszystkim dla wszystkich”. Co więcej - nie ograniczył 

się w takiej sytuacji do posługi kapłańskiej jedynie w Starej Hucie, lecz - jak 

donosił o tym biskupowi - wyjeżdżał, a częściej dochodził pieszo i odprawiał 

nabożeństwa za kordonem, czyli za dawną polską granicą, we wioskach: 

Emilczyn, Krowotynie, Barasze. O tym, kim był ten ubogi zakonnik dla tamtejszej 



ludności i jakim okazał się duszpasterzem świadczą wierni, którym udało się 

przeżyć ten czas grozy i niedoli.  

Jan Marcinkowski (mieszkający obecnie we wsi Wolany) miał 17 lat, gdy 

wybuchła wojna w 1939 roku. Pamięta dobrze Czcigodnego Sługę Bożego 

Serafina Kaszubę z jego pracy w Dermance, a następnie w Starej Hucie: Był to 

zakonnik bardzo z poświęceniem, nic nie wymagający. To był ksiądz apostoł na 

ziemi w tym czasie. Ludzie się nim cieszyli, pilnowali go. To była świętość: w 

poświęceniu i całkowitym oddaniu Chrystusowi. On wszystko czynił pobożnie. On 

został tam, bo mówił: żal mi tych ludzi. 

Franciszka Marcinkowska (żona Jana) wspomina, że chodziła do 

Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby do spowiedzi i była świadkiem, jak 

ten kapłan zmęczony spowiadaniem zemdlał w konfesjonale. Oto jej relacja: On 

tak długo spowiadał, ze aż zemdlał. Ja to widziałam na własne oczy. To było z 

przemęczenia, bo on siedział dzień i noc w tym konfesjonale.  

Wśród tamtejszej ludności żyła powszechnie znana i szanowana Aniela 

Hryniewiecka, kobieta w podeszłym wieku, która pomagała Czcigodnemu Słudze 

Bożemu w katechizacji dzieci. Obecnie mieszka we wiosce Wolany, koło Polanicy. 

Powiedziała: On był taki, ze mógł dzień i noc pracować przy kościele, przy 

Najświętszym Sakramencie. To był prawdziwy apostoł. On się bardzo poświęcał. 

Do niego przyjeżdżali nie końmi, a wołami, wzywając do chorego w nocy, a on 

przyjeżdżał. Nieraz przyjedzie tak zmęczony i mdleje. Jego odratują i on idzie 

dalej.  

Marian Łukomski, pochodzący ze wsi Moczulanka, parafia Stara Huta (dziś 

mieszkający we wsi Wolany koło Polanicy Zdroju) wspomina: Ja bym powiedział, 

że to był jakiś człowiek obdarowany miłością i miał jakieś natchnienie miłości i 

czułości do ludzi. Spełniał rolę kapłana, misjonarza i brata.  



(Z książki: „Włóczęga Boży”, autorstwa Hieronima Warachima, kapucyna). 

 

Wspomnienia Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby z pracy na 

Wołyniu: 

„Stara Huta, podobnie jak Lewacze, przedstawiała się jak obozowisko 

wszelkiej nędzy. Uciekinierzy z niedomordowanych wiosek zza Słuczy cisnęli się 

w ciasnych izbach po kilka rodzin, czasem po kilkanaście osób razem. Dokuczał 

głód i niedostatek. Zaczęła się szerzyć zaraza - tyfus plamisty. Co dzień trzeba 

było zaopatrywać kilkanaście osób. Czasem leżeli jedno przy drugim na podłodze 

pokotem, że trudno było przystąpić. Rosła też szybko liczba mogiłek na 

cmentarzu. Sytuacja się pogorszyła, kiedy zachorował sam ks. Ekiert. Jeździłem 

do niego, kiedy był w ciężkim stanie. Teraz pozostałem na wielkim terenie sam 

jeden. Nie wiem, jak długo to trwało, ale pewnie parę tygodni. Raz pojechałem 

po południu do wioski odległej 12 km. Nazajutrz był pierwszy piątek, ale czekali 

ciężko chorzy. Po udzieleniu Sakramentów św. położono mnie na przypiecku na 

krótki odpoczynek. Zbudziłem się z gorączką, która w powrotnej drodze się 

wzmogła. Do domu przywieźli mnie w stanie na pół przytomnym. Mieszkałem 

wtedy w chacie Hajdamowiczowej, daleko od kościoła, ponieważ plebanię 

oddaliśmy partyzantom. Zaczęły się długie tygodnie walki ze śmiercią. Czasem 

zdawało mi się, że już nadchodzi. Zamiast tego jednak przyszedł ks. Ekiert, sam 

jeszcze słaniający się na nogach. Chwała Ci, Boże. Lekarz obozowy ratował mnie 

zastrzykami, s. Czesława pielęgnowała wytrwale. Przyszło przesilenie i 

rekonwalescencja, ale w uszach jeszcze długo szumiało, choć trzeba było 

powrócić do pracy w kościele”.  

 



Zapraszamy osoby pragnące wstawiać się za przyczyną Czcigodnego Sługi Bożego 

Serafina Kaszuby do modlitwy poniższą nowenną, prosząc Pana Boga, aby zatrzymał 

chorobę koronawirusa i oddalił jego śmiercionośną siłę. 

 

„Nowenna Błogosławieństw” 

z Czcigodnym Sługą Bożym, Serafinem Kaszubą 

Nowenna ta nosi tytuł Nowenny Błogosławieństw, ponieważ odmawiający ją, prosząc 

o konkretną łaskę, modli się jednocześnie o realizację ewangelicznych błogosławieństw 

w swoim życiu. Modlitwie tej towarzyszy Czcigodny Sługa Boży, Serafin Kaszuba, przez 

rozważania zaczerpnięte z jego kazań. 

 

Dzień pierwszy nowenny 

Jezus otworzył swoje usta i nauczał ich. 

Z kazań Czcigodnego Sługi Bożego, Serafina Kaszuby: 

Przed wojną na  półkach księgarskich ukazała się książka o  powabnym tytule: „Nauka 

szczęścia”. Zaledwie wyszła, już ją przetłumaczono na wszystkie języki europejskie, a autor 

otrzymał wiele listów z podziękowaniem za jej napisanie. Podobną książkę, ale o tyle 

mądrzejszą, o ile mądrość Boża przewyższa ludzką, napisano przed wiekami. Jest nią Ewangelia 

– Boska nauka Jezusa o szczęściu. Głosił ją Boski Mistrz przez cały czas ziemskiego życia, 

od kamiennej kolebki, aż do zgonu, nauczał jej swym przykładem, przez trzy lata wpajał 

w  serca swych uczniów, ażeby łatwej mogli ją zapamiętać, streścił w Kazaniu na Górze 

i w Ośmiu Błogosławieństwach.  

Modlitwa 

Dobry Boże, który pragniesz mojego szczęścia, nie tylko doczesnego, lecz także 

wiecznego, dodaj mi odwagi, abym zawsze żył Twoimi błogosławieństwami. Za przyczyną 

Czcigodnego Sługi Bożego, Serafina, który był człowiekiem błogosławieństw, udziel mi łaski, 

której potrzebuję… 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

 

Dzień drugi nowenny 

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem  do nich należy Królestwo niebieskie. 

Z kazań Czcigodnego Sługi Bożego, Serafina Kaszuby: 

W Boskiej nauce ubóstwo nie tylko nie jest przeszkodą do szczęścia, ale jest jego 

źródłem i warunkiem. Cała rzecz w tym, żeby być ubogim duchem, tj. nosić ubóstwo bez 

szemrania na wolę Bożą, bez buntu i zawiści spoglądać na tych, którym się wiedzie lepiej niż 



nam, lecz w pokorze ducha powtarzać słowa św. Augustyna: ,,Nic nie przyniosłem, o Panie, 

na  ten świat, i nic z niego zabrać nie mogę; mając ubranie i  pożywienie, jestem zadowolony”, 

a  choćby i  tego zabrakło.  Takiemu ubóstwu błogosławi Pan Jezus – takie ukochał od pierwszej 

chwili życia swego i uczynił swą towarzyszką aż do  krzyżowej śmierci.  ,,Chrystus stał się 

ubogim, będąc bogatym, abyśmy ubóstwem Jego my bogatymi byli”, mówił św. Paweł. 

Na pierwszym miejscu stawiał zawsze tych, którymi świat gardzi: ubogich, nędzarzy, 

wydziedziczonych męczenników losu. 

Modlitwa 

Boże wszechmogący, udziel mi łaski ubóstwa duchowego, abym nie przywiązywał serca 

do dóbr materialnych, lecz bym pozostał wolny jako Twoje dziecko, które zawsze ma prawo 

oczekiwać pomocy swojego Ojca. Za przyczyną Serafina Kaszuby, Twojego sługi, ubogiego w 

rzeczy materialne, udziel mi łaski, której potrzebuję… 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

 

Dzień trzeci nowenny 

Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Z kazań Czcigodnego Sługi Bożego, Serafina Kaszuby: 

Płakał Pan Jezus w  żłóbku, płakał nad miastem Jeruzalem, nad śmiercią Łazarza, 

krwawymi łzami płakał w przededniu męki swojej i na krzyżu. I  dziś jakże często płacze, choć 

niewidzialnie, za  złotą bramką tabernakulum; płacze nad  niewdzięcznością ludzką, że tyle  

dusz, Jego Najświętszą Krwią odkupionych, idzie na wieczną zgubę. Może i myśmy ścisnęli 

kiedy boleścią Najświętsze Serce Boże – niech już odtąd raczej z naszych oczu płyną łzy szczerej 

pokuty, żalu, łzy Magdaleny i dobrego łotra, a łzom tym Jezus pobłogosławi jak tamtym 

błogosławił. A jeśli inne łzy los wyciśnie nam – łzy boleści nad grobem drogich osób lub 

z krzywdy doznanej – to i te nieśmy przed tron eucharystyczny, a Jezus zmieni je w drogie 

perełki, za które można nabyć niebo. 

Modlitwa 

Panie Boże wszechmogący, wlej w moje serce szczery żal za każde popełnione zło. 

Niech Twoja łaska wspiera mnie i pociesza w każdym smutku i  bólu. Za  wstawiennictwem 

Czcigodnego Sługi Bożego, Serafina, który doświadczył wielu krzywd od nieprzyjaciół wiary 

katolickiej, udziel mi łaski, o którą proszę… 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

 

Dzień czwarty nowenny 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.  

Z kazań Czcigodnego Sługi Bożego, Serafina Kaszuby: 



Cichym i miłującym pokój był Pan Jezus przez cały ciąg ziemskiego żywota. Księciem 

Pokoju nazwał Go już Izajasz, prorok Pański. „Pokój ludziom dobrej woli”, śpiewali aniołowie 

nad betlejemską stajnią, a On sam kazał się uczyć od Siebie niczego więcej jak cichości 

i pokory; ,,uczcie się ode Mnie, żem jest cichy i pokornego serca”. Cichym i  miłującym pokój 

jest też Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie miłości. Ile to razy znieważano Go 

w najokrutniejszy sposób w Najświętszych Postaciach; ile razy ręka zbrodnicza sięgała 

do drzwiczek tabernakulum; a jakże często doznaje (dziś) bolesnej zniewagi, kiedy Go wtrącają 

do grobu (duszy) skalanej grzechem ciężkim, wstrętniejszej niż loch więzienny w pałacu 

Kajfasza. Lecz jak w czasie Swej męki był cichym jak baranek, choć Go wiedziono na zabicie, 

tak i teraz największe zniewagi znosi bez słowa skargi. A  my jakimi jesteśmy w  pożyciu 

domowym? Czy nie wybuchamy złością za  lada powodem, czy nie zmieniamy naszych ognisk 

domowych w prawdziwe piekła niezgody? A  jeśli błogosławieństwo Boże ma spocząć 

na  naszych rodzinach, wpierw musi tam zapanować duch Chrystusowej miłości. 

Modlitwa 

Dobry Boże, pozwól mi naśladować cichość Twojego Syna w znoszeniu 

niesprawiedliwości, aby nie odpowiadać nigdy złem za zło, lecz aby zło dobrem zwyciężać. Za 

przyczyną Czcigodnego Sługi Bożego, Serafina, udziel mi łaski, której potrzebuję… 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

 

Dzień piąty nowenny 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 

Z kazań Czcigodnego Sługi Bożego, Serafina Kaszuby: 

Świat łaknie i pragnie zaspokojenia zmysłów, namiętności, pała żądzą nieugaszoną 

bogactw, honorów, zaszczytów – Jezus każe pragnąć jedynie sprawiedliwości i świętości, 

i ciągłego wznoszenia się wzwyż po stromej ścieżce doskonałości. 

Modlitwa 

Boże, spraw, abym szukał zawsze Twojej sprawiedliwości, sprawiedliwości Królestwa 

Bożego, a wtedy wszystko inne będzie mi dodane (Mt 6,33). Za przyczyną Twojego Sługi 

Serafina, który pragnął zapanowania Twojej sprawiedliwości między ludźmi i narodami, udziel 

mi, proszę, łaski, o którą proszę… 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

 

Dzień szósty nowenny 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Z kazań Czcigodnego Sługi Bożego, Serafina Kaszuby: 



Któż wysłowi miłosierdzie Pana Jezusa, jakie okazywał wszystkim, co Go błagali 

o wsparcie?  Ile cudów zdziałał, żeby tylko wspomóc wszelką nędzę. Dwa razy nakarmił głodną 

rzeszę na  puszczy, leczył wszelkie choroby, wskrzeszał umarłych. Ile słów w  Ewangelii świętej, 

tyle dowodów nieprzebranego miłosierdzia Zbawiciela. Celnik, Magdalena, Mateusz, 

jawnogrzesznica, wszyscy oni są żywym dowodem współczucia Pana Jezusa. Ale największym 

pomnikiem ulitowania się Jego miłosierdzia jest Najświętsza Eucharystia – Tron 

Eucharystyczny, wzniesiony na biednej ziemi. Tu wysłuchuje naszych modłów, tu zbliża się 

do nas i łączy z nami jak najściślej, tu jest nieustannie gotowym na nasze wołanie. Tu też i nam 

daje naukę miłosierdzia: „bądźcie miłosiernymi jako Ojciec wasz, który jest w niebiesiech”. 

Modlitwa 

Miłosierny Boże, dopomóż mi naśladować Twoje miłosierdzie względem moich 

bliźnich. Za przyczyną Sługi Twojego Miłosierdzia, Serafina Kaszuby, udziel mi łaski, której 

potrzebuję… 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

 

Dzień siódmy nowenny 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

Z kazań Czcigodnego Sługi Bożego, Serafina Kaszuby: 

Jeden z uczonych dzisiejszych słusznie mówi, że człowiek współczesny zużywa 

wprawdzie więcej mydła niż wszystkie stulecia przeszłe, ale o swoim wewnętrznym skalaniu 

wie i  chce wiedzieć o wiele mniej niż wszystkie wieki przed nim. Jak niezmiernie dbasz o to, 

by końce twych palców były zawsze śnieżnobiałe i  jak ściśle związane jest całe twe 

samopoczucie ze schludnością zewnętrznej twej postaci, a jak dalekie jest ci pytanie: ,,zali 

i wewnątrz jestem czysty?”. 

Modlitwa 

Dobry Boże, umocnij mnie w  zmaganiu o  czystość, abym mógł czystymi oczyma 

patrzeć na  ludzi i  sprawy tego świata. Za  przyczyną Czcigodnego Sługi Bożego, Serafina, który 

doskonale wypełnił złożony ślub czystości, udziel mi łaski, której potrzebuję… 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

 

Dzień ósmy nowenny 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 

Z kazań Czcigodnego Sługi Bożego, Serafina Kaszuby: 

Od  jakiegoś czasu jesteśmy świadkami dziwnego faktu. Z  jednej strony urządza się 

zjazdy pacyfistyczne, radzi się, jak wprowadzać pokój, a z drugiej z każdym dniem postępują 

zbrojenia i sroży się wojna. Głosi się hasła powszechnej równości, sprawiedliwości społecznej, 



z drugiej leje się krew i płoną kościoły. Skąd te próżne usiłowania, jeśli nie stąd, że szuka się 

pokoju bez Boga. 

Modlitwa 

Dobry Boże, uczyń mnie człowiekiem pokoju. Jak posłałeś swojego kapłana, kapucyna, 

Serafina Kaszubę, tak i mnie poślij do miejsc, osób i  spraw, w  których będę mógł przyczynić 

się do zapanowania zgody i pokoju. Za przyczyną Czcigodnego sługi Bożego, Serafina,udziel mi 

łaski, której potrzebuję… 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

 

Dzień dziewiąty nowenny 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich 

należy Królestwo niebieskie. 

Z kazań Czcigodnego Sługi Bożego, Serafina Kaszuby: 

Wprawdzie otwartych i  krwawych prześladowań krzyża może w  krajach katolickich 

nie ma. Czasy Dioklecjana i Neronów minęły, ich metoda przeżyła się. Nie myślmy jednak, że 

dziś krzyż Chrystusa, jako berło Jego królewskiej władzy, nie ma nieprzyjaciół – owszem, są 

i działają liczniej może niż kiedy indziej, tylko że kryją się pod  inną nazwą i działają nie jak 

miecz i topór, lecz jak żrąca trucizna. A tą trucizną, co trawi, zatruwa organizm dzisiejszego 

społeczeństwa, nie jest nic innego, jak tylko szerzący się z każdym dniem indyferentyzm 

religijny, duchowa gnuśność i ospalstwo, ograniczenie praktyk religijnych do minimum – 

nieustanne usiłowanie wyparcia Chrystusa i Jego nauki z życia społeczeństwa i rodziny. 

Modlitwa 

Panie Boże, nie dozwól mi nigdy stanąć po stronie niesprawiedliwości, nawet za cenę 

prześladowania. Za przyczyną Twojego prześladowanego sługi, Serafina Kaszuby, udziel mi 

łaski, której potrzebuję. 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

 

W ostatni dzień nowenny  

można również odmówić modlitwę franciszkańską: 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, 

abyśmy siali miłość  tam, gdzie panuje nienawiść; 

wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; 

jedność tam, gdzie panuje rozłam; 

prawdę tam, gdzie panuje błąd; 



wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie; 

nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; 

światło tam, gdzie panuje mrok; 

radość tam, gdzie panuje smutek. 

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, 

co pociechę dawać; 

nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; 

nie tyle szukać miłości, co kochać; 

albowiem dając – otrzymujemy, 

wybaczając – zyskujemy przebaczenie, 

a umierając, rodzimy się do wiecznego życia. 

Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Krótka biografia Czcigodnego Sługi Bożego, Serafina Kaszuby 

Serafin (Alojzy) Kaszuba urodził się we Lwowie w 1910 roku. W 1928 roku wstąpił 

do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. W 1933 roku przyjął święcenia kapłańskie. Wybuch 

drugiej wojny światowej zastał go we Lwowie. Wiosną 1940 roku na własną prośbę i za zgodą 

przełożonych wyruszył na Wołyń, gdzie na rozległych terenach pozbawionych obecności 

kapłanów, w niebywale ciężkich i niebezpiecznych warunkach, niósł ludziom Boga. W  1958 

roku władza sowiecka zabroniła mu pełnienia posługi kapłańskiej. Niezłomny kapłan rozpoczął 

pracę duszpasterską w podziemiu. Stał się wędrownym duszpasterzem katolików 

rozproszonych po bezkresnych przestrzeniach Ukrainy, Kazachstanu i  Syberii. Ryzykując 

utratę wolności, a nawet życia, pomimo prześladowań ze strony władz i pozbawienia go prawa 

do stałego miejsca zamieszkania, nie troszcząc się o siebie i nie licząc się ze swoim słabym 

zdrowiem, odwiedzał wiernych, głosząc im Ewangelię i udzielając sakramentów. Serafin 

Kaszuba zmarł we Lwowie 20. września 1977 roku. Jego grób znajduje się obecnie 

w klasztornej świątyni Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Winnicy na Ukrainie.  

 

Modlitwa 

Wszechmogący, dobry Panie, Ty obdarzyłeś swojego sługę, Serafina godnością 

Chrystusowego kapłaństwa, a dzięki łasce powołania do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 

dozwoliłeś mu wszystkie swe siły poświęcić dla Twej chwały i Twego Królestwa oraz dla dobra 

Kościoła. Spraw łaskawie, abyśmy za jego przyczyną ciągle doskonalili się w czynnej miłości ku 

Tobie i braciom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 



Bądź pochwalony, Panie, w Twoim Słudze, Serafinie, w jego życiu i uczynkach, pozwól 

mi cieszyć się jego wstawiennictwem i udziel łaski, której dziś tak bardzo potrzebuję ……………. 

Tobie, Boże w Trójcy Jedyny, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

Informacje o otrzymanych łaskach można przesyłać na adres: 

Postulacja sprawy Serafina Kaszuby 

ul. Korzeniaka16, 30-298 Kraków 

e-mail: postulacja@kapucyni.pl 

Za zgodą władz zakonnych, Kraków 2020 


