Nasze sprawy
<> Hagiograf w Wadowicach. W piątek, 25 maja,
grupa aktorów krakowskich, tworząca teatr zwany Hagiografem, przedstawiła w naszej bazylice dzieje wielkich Polaków: św. Wojciecha, św. Stanisława,
św. Jadwigi, św. Brata Alberta, św. Maksymiliana i św. Siostry Faustyny. Uczestnicy tego spotkania przeżyli niezwykłą bliskość tych Mocarzy Ducha.
<> Pokłon Matkom.W sobotę, 26
maja w dzień św. Filipa Nereusza – radosnego Świętego, naszą modlitwą, a także
innymi znakami sprawialiśmy dużo radości naszym kochanym Matkom.
<> Radość pielgrzyma. W sobotę 26
maja witaliśmy przeszło 100 osobową grupę pielgrzymów ziemi wadowickiej, którzy 10 dni przebywali we Włoszech. Mieli
wielką łaskę, gdyż spotkali się z Ojcem
Św. na specjalnej audiencji. Duży ukłon
za tę pielgrzymkę dla ks. Jana Jarco oraz
ks. Mieszka Pabisia.
<> Koncert chórów. W niedzielę 27
maja chóry Podhala pod dyr. naszego rodaka pana prof. Wł. Kruszewskiego swoim potężnym śpiewem uczciły Wielkiego
Papieża. Wyraziliśmy wielkie uznanie
Panu prof. Kruszewskiemu za 60 lat dyrygentury różnymi chórami, a zwłaszcza
Wierchami z Zakopanego.
<> Płaczą góry. Nasza parafia zorganizowała w poniedziałek 28 maja dla na-
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szego chóru parafialnego specjalną pielgrzymkę, podczas której nawiedziliśmy Kęty, Hałcnów, góry
Klimczok i Szyndzielnię oraz Szczyrk. To
była smutna pielgrzymka, bo góry przez
cały czas wędrowania płakały za naszym
Organistą.
<> Dzieci przy Matce. W Dzień Dziecka – 1 czerwca, pierwszokomunijne dzieci z naszej parafii wraz z rodzicami, oraz
z Siostrami Katechetkami – s.Rafaelą i
s. Małgorzatą, a także ks. Arturem
Chrostkiem, pielgrzymowali do Matki
Bożej Kalwaryjskiej. Przez ten religijny
akt chciały Matce Bożej podziękować za
Jej Syna – Jezusa Chrystusa.
<> Niezwykłe spożywanie. Wczesnym
rankiem, 2 czerwca, w Wigilię Zesłania
Ducha Św., ks. Jan Jarco wraz z 50-osobową grupą młodzieży pielgrzymowali do
Lednicy, na Świętą Noc Czuwania – przyjęcia Ducha Św. Charyzmatyczny Dominikanin – ojciec Jan Góra, już po raz piąty
zwołuje młodzież z całej Polski na czuwanie zielonoświątkowe. Ten rok jest pod
znakiem spożywania Słowa Bożego oraz
Eucharystii.
<> Wielość w jedności. W wigilijny
wieczór przed Zesłaniem Ducha Świętego 10 różnych grup z naszej parafii zebrało się na nabożeństwie, aby przyzywać
Ducha Św., Ducha Miłości do większego
umiłowania Ducha Świętego.
Do użytku parafialnego
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU

APOSTOLSKICH

ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN

Dz 2, 1-11
Wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym.

EWANGELIA:

1 Kor 12, 3b-7. 12-13
Duch Święty źródłem jedności chrześcijan.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich
wiernych i zapal w nich ogień swej miłości.

J 20, 19-23
Jezus daje Ducha Świętego.
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: «Pokój
wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i
Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha
Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane».
Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJAEWANGELICZNA:
Wszystkie czytania dzisiejszej liturgii podkreślają rolę i działanie Ducha Świętego. Trzecią Osobę Boską często nazywa się w Kościele Wielkim Nieznanym. W codziennej rzeczywistości życia mamy małą świadomość działania i obecności Ducha Świętego. Nawet
nasze modlitwy codzienne prawie nie zawierają wezwań i próśb do Ducha Świętego.
Ktoś więc mógłby stwierdzić, że my katolicy nie do końca oddajemy należną cześć Bogu
w Duchu Świętym. Czy jednak człowiek na co dzień zastanawia się w swoim działaniu
nad oddychaniem. Po prostu oddychamy i już. A jednak gdyby nie było oddychania nic nie
moglibyśmy uczynić, ustałyby procesy życiowe organizmu i nie bylibyśmy zdolni niczego
zrobić. Duch Pański jak wiatr... Czy tego chcemy czy nie, czy jesteśmy świadomi czy nie,
to właśnie On jak oddech daje nam codzienną możliwość uwielbiania Boga i podejmowania kolejnych kroków ku chrześcijańskiej doskonałości. Właśnie dziś, Kościół uświadamia nam jak bardzo mocno i dyskretnie obecny jest Duch w naszym życiu. Ks. Jan J.

Ogłoszenia parafialne

Chrzest Św.:

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 03.06.2001
1. W dzisiejsze wielkie Święto pragniemy otworzyć się na działanie Ducha
Św., aby ubogacił nasze wnętrze.
2. Przez cały czerwiec czcimy Najświętsze Serce Boże przez śpiew Litanii
do Najświętszego Serca Bożego o godz.
8.30 i 18.30.
3. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt
– Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Porządek Mszy Św. 6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00.
4. Pielgrzymka śladami św. Brata Alberta do Zakopanego rozpocznie się jutro
o godz. 7.00
5. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30 dziękujemy za tegoroczną pierw-

szą spowiedź i I Komunię Świętą dzieci
oraz za Sakrament Bierzmowania przyjęty przez młodzież.
6. W przyszłą niedzielę jest Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W naszej
archidiecezji kończy się okres spowiedzi
i komunii świętej wielkanocnej.
7. W poniedziałek 18 czerwca organizujemy pielgrzymkę do Czernej oraz do
Sanktuarium św. Brata Alberta w Krakowie. Koszt przejazdu 10zł. Można się
zapisywać.
8. Święci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i
męczennika, w piątek – wspomnienie św.
Jadwigi, królowej.

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

Nina Aleksandra BIAŁOŃCZYK, córka Tomasza i Bernadetty
Sabina PŁONKA, córka Ryszarda i Grażyny
Modlimy sie, 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.

Paweł Piotr PAŚNIK Syn: Stanisława i śp. Leticji z d. Jastrzębska Zam.
Wadowice, Os. M. Wadowity 9/39 Olga Maria JANCZYSZAN Córka:
Andrzeja i Krystyny z d. Łaciak Zam. Kraków, ul. Humberta 2/5
Stanisław SZLACHTA Syn: Jana i Zofii z d. Karczeńska Zam. Wadowice, ul. Słowackiego 28 Bożena LENART Córka: Tadeusza i Bogumiły z d. Drwal
Zam. Łuków 91
Rafał Tadeusz ŚWIĄTEK Syn: Tadeusza i Krystyny z d. Głód Zam. Wadowice,
Os. Kopernika 13/34 Anna Maria ROKOWSKA Córka: Krzysztofa i Ireny z d.
Mrozińska Zam. Wadowice, ul. Wojska Polskiego 11
Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

Słowa pożegnania...
Rezygnując z pełnienia jakże zaszczytnej funkcji Organisty Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach i opuszczając moje rodzinne miasto, dziękuję Bogu,
że dał mi łaskę 9-cio letniej pracy w tej wyjątkowej parafii. Pragnę złożyć serdeczne
podziękowania całej wspólnocie parafialnej, od której doświadczyłem wiele życzliwości.
Przede wszystkim dziękuję Księdzu Prałatowi Jakubowi Gilowi – Proboszczowi i Księżom współpracownikom, Siostrom Zakonnym i świeckim pracownikom parafii. Moją wielką
wdzięczność kieruję do Ks.Infułata Kazimiera Sudera, poprzedniego Proboszcza tutejszej parafii, dzięki któremu zostałem przyjęty do pracy na cześć całej naszej Wspólnoty.
Nie zapominam także o członkch Chóru Kościelnego, tych obecnych jak i wszystkich
tych, którzy z różnych względów nie uczestniczyli już w wyrażaniu naszej chwały dla
Pana poprzez śpiew. Jednocześnie przepraszam za wszystkie błędy i zaniedbania jakie
popełniłem w mej pracy.
Parafia ta zawsze będzie najbliższa memu sercu i z pewnością często będę tutaj wracał, a lata spędzone w Wadowicach mile będę wspomniał.
Odchodząc na własną prośbę – z powodów rodzinnych – życzę wszystkim wiele Łask
Bożych i opieki Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Szczęść Boże
Paweł Wajdzik
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Pożegnaliśmy:

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
przeszła do wieczności:

Maria CHRAPLA, ur. 1930 r., zam. Wadowice, ul. Zatorska
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.

W

PIERWSZĄ ROCZNICĘ CHRZTU

W każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godzinie 13.15 pragniemy ogarnąć
naszą modlitwą dzieci , które w danym miesiącu obchodzą pierwszą rocznicę chrztu
świętego „ roczek „. Podczas Mszy św. odprawianej w ich intencji udzielimy dzieciom, ich
rodzicom i chrzestnym uroczystego błogosławieństwa.

W czerwcu swój roczek obchodzą:
Zofia Anna JURKOWSKA
Karolina Małgorzata BOGUCKA
Urszula Nadia FRĄCZEK
Julia Anna WÓJCICKA
Angelika Katarzyna RYCHLIK
Mikołaj Tomasz PACIOREK
Jan Tadeusz BATKO
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej do Mszy św.
w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
-7-

Intencje mszalne:
Poniedziałek 4 czerwca Franciszka, Karola
6.00 Śp. Józef Mrowiec
6.30 Śp. Izabela Cienkusz
7.00 Śp. Alojzy Bechta
7.30 Śp. Irena Kałuża
8.00 Śp. Jerzy Babiński
12.00 Śp. Irena Kałuża
16.00
18.00 Śp. Anna i Józef Karpała
Wtorek 5 czerwca Bonifacego, Walerii
6.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski
dla Rozalii
6.30 Podziękowanie za ocalenie od śmierci
7.00 Śp. Maria Miś
7.30 Śp. Alojzy Bechta
8.00 Śp. Józef Mrowiec
12.00 Śp. Irena Kałuża
18.00 Śp. Józef Mrowiec
Środa
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12.00
18.00

6 czerwca
Norberta, Pauliny
Śp. Marzena Chrapla
Śp. Władysław i Antoni Targosz
O zdrowie i błog. Boże dla Elżbiety
w 20 rocz. urodzin
W int. dusz czyśćcowych
Śp. Alojzy Bechta
Śp. Adam Nowak
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych próśb
i podziekowań

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy
Prośby i podziękowania do
Wadowickiej Pani
Proszę o szczęśliwe dokończenie egzaminu maturalnego
Kocham Cię Matko

Piątek 8 czerwca
Maksyma, Seweryna
6.00 Śp. Roman Dziuba
6.30 Śp. Maria Chrapla
7.00 Śp. Józef Mrowiec
7.30 W int. dusz czyśćcowych
8.00 Śp. Alojzy Bechta
12.00 Śp. Irena Kałuża
18.00 W int. Józefy za przeżyte 80 lat
i za cały Kościół
Sobota 9 czerwca Pelagii, Felicjana
6.00 Śp. Alojzy Bechta
6.30 O udaną operację i zdrowie
dla Katarzyny
7.00 O zdrowie i błog. Boże
dla Anieli Polak
7.30 W int. dusz czyśćcowych
8.00 Śp. Józef Mrowiec
12.00 Śp. Irena Kałuża
18.00 O błog. Boże dla
Dominiki i Mieczysława Kurek
w 50 rocz. ślubu

Niedziela 10 czerwca Bogumiła,
Małgorzaty
6.00 Śp. Irena Kałuża
Czwartek 7 czerwca
Roberta, Wiesława
7.30 Śp. Ewa Książek w 1 rocz. śm.
6.00 O błog. Boże dla Heleny Krzysztoń
i Czesław Bartel
6.30 O zdrowie i błog. Boże dla Imgardy Mayer
9.00 Śp. Józef Maj w 2 rocz. śm.
00
7.
Śp. Alojzy Bechta
10.30 Śp. Antonina Faber w 3 rocz. śm.
7.30 W int. dusz czyśćcowych
12.00 Śp. Józef Mrowiec
8.00 Śp. Irena Kałuża
13.15 Roczki
12.00 Śp. Józef Mrowiec
Piotrek Płaszczyca
18.00 Śp. Józef Mrowiec
19.00 Śp. Franciszek Cierpiałek
i córka Barbara
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Proszę Cię Maryjo
otocz swą opieką
moich trzech synów i uproś łaski u swo-

jego Syna Jezusa Chrystusa o służbę do
powołania kapłańskiego
Dziękuję Ci za przybycie do sanktuarium
i za zdrowie moich rodziców i brata. Proszę Cię także o nawrócenie mojego taty.
Prosi Ewelinka z parafii Strawczyn

TO WARTO PRZECZYTAĆ
W nowym numerze L’Osservatore Romano (5/2001) znajdują się artykuły papieskie nawiązujące do dziedzictwa Roku
Świętego, które należy uczynić przedmiotem refleksji, aby czerpać z nich inspirację do życia i apostolstwa. Na pierwszych
stronach miesięcznika redakcja publikuje
ważne dokumenty Ojca Świętego: list do
kapłanów na Wielki Czwartek, orędzie na
Światowy Dzień Migranta, przesłanie do
zakonów karmelitańskich z okazji 750
rocznicy otrzymania szkaplerza. Obszerny dział w numerze stanowią materiały z
beatyfikacji 233 męczenników hiszpańskich, z inauguracji Centrum Kultury Jana
Pawła II w Waszyngtonie, a także przemówienia Papieża na takie tematy jak: kultura życia, Kościół a kultura medialna,
nawa ewangelizacja, integracja europejska, znaczenie sakramentu pokuty w życiu chrześcijańskim, Uniwersytet Gregoriański w służbie Kościoła.
W związku z 20 rocznicą
zamachu na Ojca Świętego, obszerny materiał przypominający te tragiczne wydarzenia. W numerze znajduje się także -3-

Nota Kongregacji Nauki Wiary na temat
książki O. Jacques’a Dupuis – „Ku chrześcijańskiej teologii pluralizmu religijnego”
oraz komentarz. Numer piąty zawiera ponadto następujące działy: audiencje generalne, modlitwa niedzielna z Papieżem, Kościół w Polsce, a zamyka go rubryka poświęcona działalności Stolicy Apostolskiej
oraz szczegółowa kronika posługi pasterskiej Ojca Świętego. Jan Paweł II w swoich przemówieniach wygłaszanych do różnych grup wiernych często podkreśla, że
nie wolno zmarnować bezcennego dziedzictwa Wielkiego Jubileuszu, ale trzeba
je rozwijać, aby mogło przynosić owoce
nawrócenia i odnowy w życiu i apostolstwie wiernych. Wkrótce po zamknięciu
Drzwi Świętych powiedział do pielgrzymów na Placu św. Piotra „Duc in allum”
(„Wypłyń na głębie”). Jest to moment
sprzyjający nowym inicjatywom duchowym i duszpasterskim, opartych nie na iluzjach, lecz na mocnym i głębokim doświadczeniu łaski, przeżytym w okresie
Jubileuszowym.
Anna Kotowicz

CZEŚĆ MARYI

Dobiegły końca nabożeństwa majowe ku
czci Matki Bożej. Tegoroczny maj okazał
się dla wszystkich bardzo łaskawy. Było
dużo słońca, ale nie zabrakło i wzbogacającego deszczu. Świeża zieleń radowała
nasze oczy. Rosła ona z dnia na dzień.
Mnóstwo różnorakich kwiatów – począwszy od rozkwitłych ogrodów, poprzez
wspaniale ukwiecone nasze pola – zachwycały nasz wzrok. Całym sercem
można było przeżyć prawdę wyrażona w
pieśni: „Chwalcie łąki umajone”.
W naszej Parafii realizowaliśmy
zamierzony plan: aby poprzez nabożeństwa
majowe i procesje wyśpiewać Trójcy
Przenajświętszej – Te Deum laudamus za
naszego wspaniałego Papieża. Codziennie, dzięki dobrej pogodzie, szliśmy procesją z Najświętszym Sakramentem po rynku, który nosi tak drogie nam imię naszego rodaka Jana Pawła II. Za żywym Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie podążał w tym roku Kościół Niebieski poprzez niesione relikwie świętych.
Uroczyście nieśliśmy relikwie Świętego
Krzyża, a także świętych: Świętego Franciszka z Asyżu , Świętego Jana Kantego,
Świętego Ojca Rafała Kalinowskiego,
Świętego Brata Alberta, Błogosławioną
Aniele Truszkowską. Także do uwielbienia Trójcy Przenajświętszej za naszego
Najwybitniejszego Rodaka wzywaliśmy
świętych niosąc ich feretrony. Na ramionach kobiet młodzieży i dzieci codziennie
obnoszone były następujące feretrony:
Serca Bożego, Dzieciątka Jezus, Niepokalanego Serca Maryi, Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Matki Bożej Częstochowskiej, a także św. Franciszka z
Asyżu, św. Zyty i św. Stanisława Kostki. -4-

Niesiono również sztandary: Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz sztandar K.S.M
– u. Piekarze swój sztandar nieśli tylko
cztery razy. Szkoda, że zabrakło na tych
uroczystych procesjach sztandarów: Kolejarzy, Strażaków i Kierowców. W naszej parafii każdy feretron jak i sztandar
ma swoją bogatą historię. Świadczy o
pewnym zespole parafian, który w określonym czasie go ufundował. Do każdego tego religijnego znaku procesyjnego
należy dołączyć piękną historię różnych
stowarzyszeń, które w przeszłości rozwijały się w naszej parafii. Przy okazji postaram się je przybliżyć naszej pamięci.
Dzięki ks. Arturowi Chrostkowi
rodzice służby liturgicznej codziennie rano
prowadzili śpiew Litanii Loretańskiej. To
był również wspaniały akcent wraz z śpiewanymi godzinkami o Niepokalanym Poczęciu o godz. 5.30 maryjnej pobożności
naszej Parafii. Cieszę się, że w tych nabożeństwach brała udział bardzo liczna
grupa parafian. Byli to przeważnie ludzie
starsi. Brakowało mi wiosny naszej
wspólnoty parafialnej, a więc dzieci i młodzieży. Przy ołtarzu z radością patrzyłem
na liczne grono ministrantów i lektorów.
Niestety przed ołtarzem nie mogłem się
dopatrzyć większej grupy dzieci, czy młodzieży. Zawsze kojarzyły mi się majówki
z dziećmi. Wdzięczny jestem Siostrom
Zakonnym, Katechetom i Katechetkom,
że przyprowadzali choć przedstawicielstwo klasy i szkoły.
Po nabożeństwie szliśmy w uroczystej procesji na rynek wadowicki. Ten
Plac Jana Pawła II dzięki staranności Samorządowi Miejskiemu bardzo wypięk-

niał. Z radością patrzyłem na wspaniale
wybrukowany chodnik, śliczną fontannę.
Kwitnące drzewa stwarzały niezwykłe
piękno. Dodają uroku również, ułożone
ostatnio w wielkich donicach różnego
rodzaju mniejsze i większe drzewka.
Chwała Samorządowi, że stara się o
piękno tej wizytówki naszego miasta. Z
radością również codziennie stwierdzałem, że na ławkach Placu nie zasiadają
ludzie nadmiernie trunkowi. Wiem, że w
niektórych miastach ławki na centralnych
placach zapełnia margines społeczny.
Idąc za Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie z wdzięcznością myślałem o tych ludziach - najczęściej młodych, którzy najczęściej wysiadują rynkowe ławki. Z wielkim żalem prosiłem
Jezusa o głębszą wiarę dla nich. Ich zachowanie – chodź nigdy nie było wyzywające a tym bardziej rażące - to jednak
nie wskazywało na głęboka wiarę. Często myślałem - idąc po rynku przed baldachimem: „Jak skuteczniej uczyć ludzi
o czci dla Najświętszego Sakramentu. W
tym względzie spotykam się w Wadowicach z różnymi postawami. Gdy idę z
Jezusem Eucharystycznym do chorego,
czy tez niosę Go uroczyście w monstran-

cji po rynku czasami dostrzegam, że nieliczni, beztrosko siedzący na ławkach wstają lub klękają, wygaszając papierosa.
Niestety w wielu wypadkach nie widzę
religijnego uczczenia Najświętszego Sakramentu. Jakbym przechodził wśród ludzi,
którzy nigdy nie słyszeli o kulcie Eucharystii.
Najczęściej niosłem w procesji
relikwie św. Rafała Kalinowskiego. Świadomie te relikwie wybierałem. Przecież ten
wielki patron Wadowic przebywał w naszym mieście aż cztery razy w następujących latach: od 1892 do 1894, od 1897 do
1898, od 1900 do 1903, oraz od 1906 do
śmierci, która była w 1907r. Ten święty
Karmelita, uczestnik powstania styczniowego, wielki patriota jak również niezwykły zakonnik żyjąc teraz w niebie – z miłością wspomina bliskie sobie Wadowice.
Jakżeby on nie miał mnie wspierać w pracy duszpasterskiej na tej ziemi, którą on
swoją obecnością uświęcił.
Bogu dziękuję a Najświętszej Maryi Pannie składam hołd, że mogliśmy na początku nowego wieku oraz tysiąclecia brać
udział w tak pięknych nabożeństwach majowych połączonych z procesjami.
Ks. Proboszcz

PISMO ŚWIĘTE NA CODZIEŃ:
Poniedziałek: Rdz 3, 9-15, 20. Dz 1, 12-14 * J 2, 1-11
Wtorek: Tb 2, 10-23 * Mk 12, 13-17
Środa: Tb 3, 1-11.24-25 * Mk 12, 18-27
Czwartek: Tb 6, 10-11a * Mk 12, 28b-34
Piątek: Tb 11, 5-17 * Mk 12, 35-37
Sobota: Tb 12, 1.5-15.20 * Mk 12, 38-44
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