Nasze sprawy
Szkoły im. Jana Pawła II
<> W ostatni czwartek
odbyło się spotkanie wadowickich duszpasterzy z
przedstawicielami Delegatury Kuratorium wadowickiego. Tematem
spotkania było zorganizowanie na dzień
16 października 2001 roku zjazdu szkół
naszego województwa noszących imię
Jana Pawła II.
Miejsce na wota
<> W ostatnim tygodniu do zewnętrznej ściany cudownej kaplicy umocowaliśmy specjalną kratkę mosiężną. Jej celem jest upiększenie naszej kaplicy. Podkreślenie jej wielkiej wartości przez to, że
znajduje się w niej Cudowny obraz Matki
Bożej Nieustającej Pomocy ukoronowany przez Papieża Jana Pawła II 16 czerwca 1999. Ma ona również służyć do wieszania naszych wot. Nie chcielibyśmy, aby
na tej mosiężnej kracie był nieład oraz prostactwo. Stąd wota będą wieszane w sposób uporządkowany i dekoracyjny przez
zarząd naszej Bazyliki. Najbogatszym

ludzkim wotum jest podejmowanie w obliczu
Matki Bożej dobrych
postanowień, które na co dzień są realizowane.
Potrzeba Akcji Katolickiej
<>
Po ostatnim zebraniu przedstawicieli Akcji Katolickiej z rejonuVI jeszcze bardziej wzmogło się we mnie pragnienie, aby i w naszej parafii powstał
prężny jej oddział. Jej celem miałoby być
jeszcze mocniejsze i widoczniejsze akcenty duszpasterstwa papieskiego w naszej
parafii. Spotkania odbywałyby się 16 każdego miesiąca, aby podkreślić wagę tego
dnia, w którym Wadowiczanin stał się
Papieżem. Uczestnicy będą brać udział
we mszy św. o godzinie 18.00, a po niej
będzie zebranie. Ponieważ 16 kwietnia
jest Poniedziałek Wielkanocny dlatego
wyjątkowo będzie to spotkanie 11 kwietnia w środę o godzinie 18.00. Chętnych
tą formą pomocy naszemu kościołowi
proszę o skontaktowanie się z ks. Proboszczem.

POWIATOWA KWESTA
na zakup aparatury dla szpitala powiatowego w Wadowicach
Starosta Powiatu Wadowickiego, Burmedycznej i diagnostycznej, dzięki czemu
mistrzowie i Wójtowie Ziemi Wadowicskróci się m.in. okres leczenia pooperakiej zwracają się o wsparcie inicjatywy
cyjnego. Środki uzyskane ze zbiórki puzbiórki publicznej na zakup aparatury meblicznej przekazane zostanę na konto spedycznej dla naszego szpitala. Z pozyskaecjalne „Zdrowie”
nych w czasie zbiórki środków planowaZbiórkę w dniu 1 kwietnia prowadzić
ny jest zakup specjalistycznej aparatury
będą pracownicy szpitala, strażacy.
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI JOZUEGO:
Joz 5, 9a 10-12 Naród wybrany obchodzi

pierwszą Paschę w Ziemi Obiecanej.

DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN: .2 Kor 5, 17-21 Bóg pojednał

nas z sobą w Chrystusie.

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu
i względem ciebie"
EWANGELIA:Łk 15, 1-3, 11-32 Przypowieść o synu marnotrawnym

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali
faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi". Opowiedział im wtedy
następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca:
"Ojcze, daj mi część majątku. która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich. Niedługo
potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek.
żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć
niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola,
żeby Pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie
dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: "Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a
ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i
względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z
najemników. Wybrał się więc i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego
ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn
rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać
się twoim synem". Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie
go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie:
będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł
się". I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko
domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł:
"Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego". Na
to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział
ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy
koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój. który roztrwonił twój
majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę". Lecz on mu odpowiedział: "Moje
dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z
tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się"".
Oto słowo Pańskie

Ogłoszenia parafialne
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IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 25.03.2001
1. Jutro obchodzimy liturgiczną uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest
to dzień świętości życia. Na mszy św. o
godz. 8.00 12.00 i 18.00 będziemy przyjmować przyrzeczenia duchowej adopcji
dziecka poczętego. Formularze tych przyrzeczeń znajdują się w naszym biuletynie
oraz wyłożone są na ołtarzach.
2. W poniedziałek rozpoczyna rekolekcje młodzież szkół przy ul. Wojska
Polskiego.
3. W środę, na nabożeństwie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
8.30 i 17.30 modlimy się o owocne przeżycie rekolekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Od przyszłej niedzieli zaczynamy
rekolekcje dla dorosłych, młodzieży po-

zaszkolnej i gimnazjalnej oraz dzieci szkolnych.
Na naukę stanową zapraszamy w przyszłą niedzielę mężczyzn po Mszy Św. o
godz.18.00. Spowiedź rekolekcyjna będzie
w sobotę 7 kwietnia.
5. Wspólnota „Wiara i Światło” organizuje w przyszłą niedzielę kiermasz przedświąteczny. Dzięki nabywaniu ich pamiątek wspomagamy tę wspólnotę.
6. W przyszłą niedzielę będzie zbiórka na potrzeby kościoła. Mamy duży dług
do spłacenia za położoną w zeszłym roku
posadzkę.
7. Organizujemy 2-dniową pielgrzymkę do Lichenia: 30 kwietnia i 1 maja. Wyjazd w poniedziałek 30 kwietnia o godz.
4.00. Koszt przejazdu wynosi 70 zł.
/-/ Ks. jakub Gil Proboszcz

REFLEKSJA EWANGELICZNA:
Przypowieść o Synu Marnotrawnym kieruje uwagę nas wszystkich w stronę Miłosiernego Ojca. To właśnie On, oczekujący, gotowy do przebaczenia, jest bohaterem dzisiejszej przypowieści. Bóg nigdy nie wątpi w człowieka. Nawet wtedy, gdy człowiek daleko
odejdzie i straci wszystko co posiadał jako człowiek i dziecko Boże. Nie ma takiej sytuacji, w której Bóg powiedziałby: „ten człowiek jest już stracony”. Ogromna wiara w
człowieka, w jego możliwości i wewnętrzną wartość, jest darem jaki na czas Wielkiego
Postu ofiarowuje nam Bóg. Ten szczególny prezent otrzymujemy w momencie gdy wiarę
w człowieka można stracić i to prawie na każdym kroku. Pojęcie ludzkiej godności jest
przecież dzisiaj tak wymierne. Mierzy się je coraz częściej w pieniądzach, i to niewielkich.
Bóg czeka na moment naszego przebudzenia. Wygląda czy zrozumieliśmy już tę prawdę,
że jesteśmy kimś ważnym, a nasze życie jest dla Niego bezcenne. Jest gotów przebaczyć,
ale nie za wszelką cenę. My podejmujemy decyzję powrotu. Właśnie teraz w Wielkim
Poście, możemy wrócić do Tego, który nigdy w nas nie zwątpił. Dla Niego jesteśmy
zawsze dziećmi i tak pozostanie, bez względu na to czy wrócimy czy nie.

PARAFIALNYCH REKOLEKCJI

Niedziela 1 kwietnia
NAUKI REKOLEKCYJNE NA WSZYSTKICH MSZACH ŚW.
Poniedziałek 2.04, wtorek 3.04, środę 4.04 i czwartek 5.04 nauki rekolekcyjne na
mszach o godz. 8.00 12.00 i 18.00
NAUKI STANOWE
Dla mężczyzn w niedzielę 1.04 po mszy św. o godz. 18.00
Dla kobiet w poniedziałek 2.04 o godz. 9.00 i 19.00
Dla samotnych i owdowiałych we wtorek 3.04 o godz. 9.00
Dla małżonków we wtorek 3.04 o godz. 19.00
Dla chorych w środę 4.04 o godz. 9.00
Młodzież pozaszkolna oraz przyjmująca w tym roku sakrament bierzmowania w
niedzielę 1.04 o godz. 9.00 oraz w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 20.00
Spowiedź rekolekcyjna w soboę 7.04

Modlitwa codzienna
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twoje Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował
się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które
duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę,
daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty
sam mu przeznaczyłeś. Amen

FORMUŁA

PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych.
Ja, ______________________________ postanawiam mocno i przyrzekam, że od
dnia ___________ w święto /uroczystość/ ________________________________
biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby
przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe
i prawe życie po urodzeniu.
Postanawiam:
odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego,
codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca,
moje dobrowolne zobowiązania: ______________________________

ks. Jan J.
-2-

-7-

_______________
Podpis

Intencje mszalne:
Poniedziałek 26 marzec Emanuela, Teodora
UROCZYSTOŚĆ
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
6.00 W int. dusz czyścowych
6.30 Śp. Anna w rocz. śm.
7.00 Śp. Helena Złocista
7.30 Śp. Józefa Kościelniak
8.00 Śp. Maria, Andrzej i Adolf syn
12.00 Śp. Józef Nickowski
18.00 Śp. Kazimierz Rajda od rodziny Wiktorów
Wtorek 27 marzec Lidii, Ernesta
6.00 W int. dusz czyścowych
6.30 Śp. Jadwiga Leśniewska
7.00 Śp. Barbara Marko w rocz. śm.
7.30 Śp. Helena Złocista
8.00 Śp. Józefa Kościelniak
12.00 Śp. Marian Żegliński
18.00 Śp. Kazimierz Rajda od 1 oddziału szpitala

Piątek 30 marzec Jana, Amelii
6.00 Śp. Józefa Kościelniak
6.30 Śp. Aleksander Mitek
7.00 Śp. Stefan Romańczyk
7.30 Śp. Helena Złocista
8.00 Śp. Maria Ziaja
12.00 Śp. Józef Korzeniowski
od rodziny Stelmaszyków
18.00 Śp. Kazimierz Rajda

Środa 28 marzec Anieli, Sykstusa
6.00 W int. dusz czyścowych
6.30 Śp. Józefa Kościelniak
Sobota 31 marzec Kornelii, Balbiny
7.00 Śp. Kazimierz Rajda
6.00 W int. dusz czyścowych
od Rehabilitacji 2 oddziału EKG
6.30 Śp. Aleksander Mitek
7.30 Śp. Henryk, Wiktoria, Marian
7.00 Śp. Julian Nowak w 10 rocz. śm.
8.00 Śp. Aniela, Stanisław Schabowicz
7.30 Śp. Jadwiga Leśniewska
12.00 Śp. Jerzy Jaglak w 13 rocz. śm. i zm. z rodziny 8.00 Śp. Helena Złocista
Nowenna do Matki Bożej
12.00 Śp. Józef Cienkusz
Nieustającej Pomocy
18.00 Śp. Kazimierz Rajda
18.00 W int. dusz czyścowych
Śp. Eleonora Nickowska
Niedziela 1 kwiecień Grażyny, Teodora
Śp. Jan i Agnieszka Malczyk
6.00 Śp. Helena Złocista
7.30 Śp. Kazimierz Rajda
Czwartek 29 marzec Eustachego, Wiktoryna
9.00 Śp. Honorata, Ludwik Kowalczyk
6.00 Śp. Józefa Kościelniak
10.30 Śp. Izydor Pawlik w 5 rocz. śm.
6.30 Śp. Helena Złocista
i jego rodzice
7.00 W int. dusz czyścowych
12.00 Śp. Ryszard Jakubik w 12 rocz. śm.
7.30 Śp. Aleksander Mitek
13.15 Chrzty
8.00 Śp. Stefan Kądziołka
18.00 Śp. O. Władysław w 6 rocz. śm.
00
12.
Śp. Stefan, Józef, Helena, Julian
18.00 Śp. Kazimierz Rajda

WSPÓLNOTA WSPÓLNOT
Kościół żyje i rozwija się dzięki pogłębionej
wierze każdego z nas. Podstawowym miejscem
rozwoju wiary, nadziei i miłości jest rodzina.
Organizacją, która pomaga rodzinom w pogłębieniu więzi z Chrystusem jest Kościół. Parafia
jest cząstką Kościoła pomagająca w ożywieniu wiary nadziei i miłości. Jest organizmem i
organizacją. Zorganizowana, aby pomagać
zbawieniu człowieka.
Każde rekolekcje, ale zwłaszcza wielkopostne służą do odnowy człowieka. Obowiązkiem
parafianina jest brać w nich udział. Jeśli ktoś
mówi, że był na rekolekcjach, ponieważ uczestniczył w niedzielę we mszy i wysłuchał kazania, a w pozostałe dni już się absentował – to
nie może mówić, że uczestniczył w rekolekcjach. Solidnie przeżyć rekolekcje - to codziennie brać w nich udział. Koniecznym dopełnieniem jest sakrament pokuty, oraz komunia św.
wielkanocna.
W naszej parafii od przyszłej niedzieli rozpoczynamy wielkopostne rekolekcje. Zakończą się one w czwartek 5 kwietnia. Poprosiłem
ks. Michała Jagosza, aby wygłosił kazania rekolekcyjne. Ks. Michał Jagosz jako neoprezbiter był w naszej parafii. Spełniał gorliwie
obowiązki duszpasterskie w Wadowicach od 1
sierpnia 1964 do 10 sierpnia 1967. Po 35 latach
wielu parafian pamięta go doskonale dzięki
wspaniałej katechizacji, głębokim kazaniom, a
zwłaszcza delikatnemu podejściu do każdego
człowieka. Przez te lata ks. Michał Jagosz przeszedł kilka placówek duszpasterskich w naszej
diecezji, a ostatnie 20 lat spędza w Rzymie.
Najpierw był dyrektorem Domu Polskiego przy
Via Cassia. Następnie sprawował kierowniczą funkcję przy dokumentacji pontyfikatu
Jana Pawła II. Od 3 lat - jako protonotariusz
apostolski - pracuje przy Bazylice Matki Bożej
Większej. Swoją rozległą wiedzą wydatnie słu

ży w Kongregacji ds. Beatyfikacji i Kanonizacji. Przez wytężoną pracę jest znanym ambasadorem religijnym w dykasteriach rzymskich.
Od wielu już lat zajmuje się między innymi kultem Miłosierdzia Bożego.
Poprosiłem ks. Michała Jagosza, aby zechciał przybyć z Rzymu na rekolekcyjne dni
do Wadowic. Wiem jak trudno było mu ułożyć harmonogram pracy rzymskiej, aby znaleźć czas na pobyt w naszej parafii. Jednak
pierwsza miłość duszpasterska zwyciężyła i da
Bóg, że ks. Infułata w naszej Bazylice będziemy gościć. Temat Miłosierdzia Bożego jest mu
bardzo bliski. Nie tylko od strony teoretycznej, naukowej, ale zwłaszcza jako Boży przymiot napełniający człowieka ufnością.
Serdecznie zapraszam drogich parafian, aby
swoim licznym uczestnictwem w tych rekolekcjach zaświadczyli o wielkiej czci do Bożego
Miłosierdzia. Na zakończenie tegorocznych
wielkopostnych rekolekcji w czwartek 5 kwietnia ks. Kardynał Franciszek Macharski dokona poświęcenia nowo namalowanego obrazu
Bożego Miłosierdzia.
Jestem wdzięczny Bogu bogatemu w miłosierdzie, że będę mógł tu w Wadowicach, papieskiej parafii powtórzyć jeszcze raz to dzieło,
którego dokonałem przeszło 20 laty temu na
Wzgórzach Krzesławickich w Nowej Hucie.
Tam w 1978 roku poprosiłem na rekolekcje wielkopostne wikariusza wawelskiego ks. Michała
Jagosza. Życzyłem sobie, aby mówił o Bożym
Miłosierdziu. Na zakończenie tamtych rekolekcji prosiłem ks. Rektora Seminarium Krakowskiego, ks. Prałata Franciszka Macharskiego,
aby odsłaniając obraz Bożego Miłosierdzia zainicjował nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego. Tamte rekolekcje przyniosły niezwykłe
błogosławieństwo
Ks. Proboszcz
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II

Międzynarodowe Forum Młodych w Wadowicach

W sierpniu ubiegłego roku, w drodze na XV Światowe Dni Młodzieży w
Rzymie, w Wadowicach spotkało się około
1000 – osobowa grupa młodych, przygotowująca się do tego ważnego wydarzenia poprzez I Międzynarodowe Forum Młodych. Dla wielu młodych ludzi spotkanie
w Wadowicach było bardzo ważnym
przystankiem w ich duchowym rozwoju.
Umocnienie w wierze, nabranie przekonania o odpowiedzialności za własne życie, rodzinę i jej przyszłość, pobudziło wielu
młodych ludzi do głoszenia Chrystusa drugiemu człowiekowi i zainspirowania do
aktywności w Kościele i świecie.
I tak, odpowiadając na potrzeby
młodych ludzi pragniemy w dniach 23 –
28 lipca 2001 roku zorganizować, wspólnie z naszą Wspólnotą z Czech i Słowacji,
II Międzynarodowe Forum Młodych.
Oczywiście znowu w Wadowicach. To
słowa Ojca Świętego sprawiły, że nabraliśmy przekonania, iż jest to bardzo dobre
miejsce do rozpoczynania duchowego
wzrostu, by dalej nieść Chrystusa światu.

Pragniemy na to spotkanie zaprosić 2000 młodych ludzi z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy, a także ze Słowacji i Czech.
Jest również naszym pragnieniem, aby w dniu 27 lipca uczestnicy Forum udali się na cały dzień do Krakowa.
Dzień rozpoczęliby zaś od porannej katechezy, a potem Mszy świętej w kościele
Mariackim. Po obiedzie uczestniczyliby
zaś w wielkiej misji na krakowskim Rynku. Planowana przez nas misja jest bardzo prosta. Młodzi ludzie zapraszali by
przechodzące osoby do osobistej modlitwy i złożenia swoich intencji przed Panem Jezusem obecnym w Najświętszym
Sakramencie (w kościele, a może na zewnątrz kościoła na podwyższeniu – jest
to sprawa do rozeznania z biskupami i kapłanami krakowskimi). Zapraszaliby też
do rozmów z kapłanami i korzystania z
Sakramentu Pojednania. 3-4 godzinną
misję zakończyłaby procesja Eucharystyczna wokół Rynku.
J.G.

PISMO ŚWIĘTE NA CODZIEŃ:
Poniedziałek Iz 7, 10-14 Hbr 10, 4-10 * Łk 1, 26-38
Wtorek: Ez 47, 1-9, 12 * J 5, 1-3a. 5-16
Środa: Iz 49, 8-15 * J 5, 17-30
Czwartek: Wj 32, 7-14 * J 5, 31-47
Piątek: Mdr 2, 1a. 12-22 * J 7, 1-2. 10. 25-30
Sobota: Jr 11, 18-20 * J 7, 40-53

Z

JANEM PAWŁEM II W TRZECIE TYSIĄCLECIE

X JUBILEUSZOWY DZIECIĘCY PRZEGLĄD
PIOSENKI I POEZJI RELIGIJNEJ
Przesłuchania – 28.04.2001
Koncert Galowy – 29.04.2001 godz. 14.00
Przesłuchania i koncert galowy odbywają się w Wadowickim Centrum Kultury

Chrzest Św.:

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
następujące dzieci otrzymały Sakrament Chrztu:

Anna Stefania ZAKRZEWSKA, córka Andrzeja i Elżbiety
Agnieszka Dorota ZAKRZEWSKA, córka Andrzeja i Elżbiety
Jacek Wojciech PORZYCKI, syn Piotra i Jadwigi
Modlimy sie za te dzieci, aby wzrastały w wierze
dla chwały Boga i kościoła powszechnego.

Zapowiedzi:
Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Mariusz Jacek PALECZNY syn: Stanisława i Kazimiery z d.
Janicka zam. Koziniec 95 Barbara Wioletta PORABIK córka: Kazimierza i Krystyny z d. Stokłosa zam. Wadowice, ul.
Sadowa 9A
Robert Artur KŁOBUCH syn: Tadeusza i Emilii z d. Bojda zam. Skoczów, ul. Dębocka 2 Grażyna Anna SROCZYŃSKA córka: Włodzimierza i Ewy z d. Studnicka zam. Wadowice, Os. Westerplatte 16/12
Paweł ADAMCZYK syn: Jana i Lucyny z d. Sroka zam. Jaworzno, ul. Piłsudskiego 60/60 Małgorzata Aldona LEŚNIAK córka: Antoniego i Zo fii z d. Matlak
zam. Wadowice, ul. Mickiewicza 44
Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.
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