Nasze sprawy
<> Serdeczne dzięki
Nasza
parafianka,
P. Barbara Zielińska otrzymała od ks. Kard. Macharskiego podziękowanie za
wielkie zaangażowanie w sprawie duszpasterstwa rodzin. Od 1976 r. do końca
roku 2001 prowadziła przy naszej parafii
poradnię życia rodzinnego. Opiekunem dekanalnego ośrodka rodzinnego jest od roku
1971 ks. prałat Zdzisław Kałwa. Praca
w tym ośrodku jest podobna do zajęć matki
w domu. Mało widoczna. Nieefektowna.
Gdy jej zabraknie – na każdym kroku jej
brak.
<> Serce sercu
W niedzielę 18 listopada 2001 roku podczas kwesty przy naszej bazylice młodzież
zebrała kwotę 1742 zł. Pieniądze te zostały przekazane na pomoc rodzinie Bogumiły i Zdzisława Brockich. Ich dom na
Bugaju k/Kalwarii spłonął 9 listopada br.
<> Odwiedziny
We wtorek 27 listopada naszą bazylikę
odwiedził Ks. Arcybiskup z Hawany na
Kubie. Pielgrzymka Hierarchy z dalekiej
Kuby ma związek z Podkową Leśną

k/Warszawy, gdzie parafianie z okazji Roku
Jubileuszowego złożyli
sumę 50 tys. dolarów na cele charytatywne w sześciu bardzo biednych krajach. Przed kilkoma tygodniami był w tej
parafii i u nas Ks. Arcybiskup z Tirany
z Albanii, a teraz przybył Nowy Gość.
Wizyty te mają związek z naszym Ojcem Świętym, który nieustannie preferuje opcję Kościoła na rzecz ubogich.
<> Na głębię
Ks. Jan Jarco katechizujący młodzież
z naszego liceum odbywa już trzecią serię rekolekcji z poszczególnymi klasami
młodzieży maturalnej. Miejscem pogłębienia religijnego jest klasztor Sióstr Sercanek w Zakopanem.
<> Zobaczymy
Z niezwykle ciekawą inicjatywą wystąpił podczas parafialnego odpustu – ks. proboszcz z Wysokiej – ks. Stanisław Prorok. Prosił nas byśmy podjęli starania
o wyniesienie na ołtarze rodziców obecnego Ojca Świętego. Głos ten przekazałem Krakowskiemu Metropolicie Ks. Kardynałowi Macharskiemu.

Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAW-

PROROKA IZAJASZA:

ŁA DO RZYMIAN:

Iz 2, 1-5
Pokój królestwa Bożego

Rz 13, 11-14
Zbliża się nasze zbawienie

EWANGELIA:

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.

Mt 24, 37-44 Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa.
Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie
Jezus powiedział do swoich uczniów:
wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie
<Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjwięc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan
ściem Syna Człowieczego. Albowiem jak
wasz przyjdzie.A to rozumiejcie: Gdyby
w czasie przed potopem jedli i pili, żenili
gospodarz wiedział, o której porze nocy
się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy
złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał
Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się,
i nie pozwoliłby włamać się do swego
że przyszedł potop i pochłonął wszystkich,
domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo
tak również będzie z przyjściem Syna Człow chwili, której się nie domyślacie, Syn
wieczego. Wtedy dwóch będzie w polu:
Człowieczy przyjdzie>.
jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.
Oto słowo Pańskie.

Pożegnanie
W ubiegłą środę - 28 listopada - braliśmy udział w pogrzebie 62-letniego
Ojca naszego Drogiego ks. Artura Chrostka. Pogrzeb ten odbył się w kościele Miłosierdzia Bożego w Skawinie - w rodzinnym mieście ks. Artura.

Księdzu Arturowi Chrostkowi składamy wyrazy współczucia,
zapewniając o modlitwie za zmarłego Ojca.
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Księdzu Prałatowi Zdzisławowi długoletniemu opiekunowi Liturgicznej Służby Ołtarza –
z okazji imienin - najserdeczniejsze życzenia
błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w służbie Bogu i ludziom
życzą seniorzy lektorskiej posługi oraz redakcja „Bazyliki”

Ogłoszenia parafialne
I NIEDZIELA ADWENTU – 02.12.2001 r.
8. W pierwszy piątek większa ilość
kapłanów spowiada rano od 6.00 do 8.30
i popołudniu od 16.00 do 18.30. Młodzież
z klasy III gimnazjalnej przyjdzie w tym
dniu do kościoła na Mszę Św. 18.30.
9. W sobotę jest Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Jest to święto kościelne obowiązujące. W tym dniu Msze odprawiamy
o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.00 i 18.00. Od dawnych czasów kupcy
wadowiccy czczą Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny jako swoją Patronkę. W ich intencji zostanie odprawiona Msza Św. o godz. 18.00.
10. W sobotę w Święto Niepokalanego
Poczęcia rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Ojcowie Redemptoryści z Tuchowa będą nam przekazywali ewangeliczne spojrzenie na starość i chorobę. Na Mszę
Św. o godz. 10.00 zapraszamy młodzież,
zwłaszcza klasy I, II i III gimnazjalne. Po
tej Mszy Św. przejdzie do kaplicy Domu
Parafialnego.
11. Ojciec Św. prosi, aby katolicy podjęli post w piątek 14 grudnia w intencji
pokoju na świecie. 24 stycznia 2002 roku
w Asyżu Ojciec Św. wraz z przywódcami
różnych religii będą się modlić o pokój
w świecie.
/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

1. W niedziele adwentu o godz. 17.30
odprawiamy Nieszpory adwentowe.
2. Zachęcamy do udziału we Mszy
Św. roratniej o godz. 6.00 dla dorosłych
i młodzieży, a dla dzieci szkolnych w ciągu tygodnia o godz. 16.30. Podczas rorat
będą rozważania o Mszy Świętej.
3. W adwencie nie będzie Mszy Św.
o godz. 6.30.
4. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się za górników.
5. Jak co roku w adwencie, Caritas
zachęca wiernych do udziały w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom. Znakiem
tej pomocy jest nabywanie świecy. Do
Caritas odprowadzamy z każdej świecy
3 zł. Natomiast, jeśli wierni składają wyższe ofiary, to przeznaczamy je na pomoc
dla rodzin wielodzietnych.
6. Prosimy wszystkich, którzy są
w bardzo trudnej sytuacji materialnej, by
zgłaszali swe tragiczne położenie w punkcie Zespołu Charytatywnego w Domu
Katolickim w środy od godz. 10.00 do
12.00. Parafia pragnie im przyjść z pomocą.
7. W pierwszy czwartek modlimy się
o powołania kapłańskie i zakonne.

ZAPROSZENIE NA APEL JASNOGÓRSKI DO CZĘSTOCHOWY
Każdego miesiąca - 16 grudnia - pielgrzymujemy
na Apel Jasnogórski do Częstochowy by modlić za Papieża Jana Pawła II.
Wyjazd o godz. 15.30, powrót około 24.00. Koszt 25 zł.

Zapisy w kancelarii lub zakrystii.
-2-

<> Andrzejki
Przez trzy kolejne soboty odbywały się w domu parafialnym igrce młodych związane z zakończeniem roku kościelnego.
Są to tzw. „Andrzejki”. Dużo
wysiłku w organizacje tych
radosnych spotkań włożyli opiekunowie
duchowni i świeccy poszczególnych grup.
Radosną sobotę rozpoczął ks. Janusz
Żmuda wraz z wychowawcami grupy
tzw. Rafałków, skupiającą młodzież nie-

pełnosprawną. W następną sobotę
ks. Mieszko Pabiś wraz z Siostrą Bogumiłą i animatorkami rozbawił oazę
dziecięcą. Służba liturgiczna, do
której należy: schola, oaza
młodzieżowa, lektorzy i ministranci mieli swój radosny
wieczór już po św. Andrzeju. Patrząc na
tych radosnych ludzi biorących udział
w zabawach doświadczałem prawdy, że
każdy człowiek to także „homo ludens” –
człowiek realizujący się w zabawie.

<> Refleksje poodpustowe
Czym są imieniny dla konkretnej osoby,
tym jest odpust dla parafii. W naszych okolicach imieniny uroczyściej lub mniej – zawsze obchodzimy. Odwiedzamy wtedy
solenizantów. Odpust przeżywany jako
święto tytułu kościoła, czyli wezwania –
to imieniny parafii. Parafianie odczuwają
potrzebę uczestniczenia w tych uroczystościach.
Myślę, że w przyszłości nasze odpusty
parafialne 27 czerwca – Matki Bożej Nie-

ustającej Pomocy, oraz 21 listopada – Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny moglibyśmy obchodzić w sam dzień. Porządek
Mszy Św. byłby wtedy następujący: 6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 – tak
jak w święta „zniesione”. Suma odpustowa
byłaby o godz. 16.00. Zewnętrzne wspomnienie tego odpustu byłoby w najbliższą
niedzielę – tak jak się to dokonuje dotychczas. W dniu odpustu Matkę Parafię trzeba
koniecznie nawiedzić.

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
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
Roczek. Podczas Mszy św. odprawianej w ich intencji udzielimy dzieciom, ich rodzicom
i chrzestnym uroczystego błogosławieństwa.
W grudniu swój Roczek obchodzą:
Klaudia Kamila LACH
Krystian Krzysztof DOMAGAŁA
Aleksandra KUMOREK
Martyna MROWIEC
Kacper Patryk PALUCHOWSKI
Jakub WIDLARZ
Julia Joanna GÓRAK
Maciej Rafał JĘDRZEJOWSKI
Julia WOŹNY
Tymon LUDWIKOWSKI
Andrzej Konrad BABIŃSKI
Katarzyna Maria KWARCIAK
Karolina Monika ROMEK
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej
-7- do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.

Czwartek 6 grudnia Mikołaja, Emiliana
WSPOMNIENIE ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA
6.00 Śp. Stanisław Drorz
Za zmarłych z rodziny Sediwy
7.00 Śp. Mieczysław Kałwa
7.30 Śp. Leonard Frączek
8.00 Śp. Olga Sikora
12.00 Śp. Teodozja Twaróg
16.30 Śp. Wojciech Baran
18.00 Śp. Janina i Stefania Knapik
Ambrożego, Marcina
Poniedziałek 3 grudnia Franciszka, Ksawerego Piątek 7 grudnia
W
SPOMNIENIE ŚW. AMBRO ŻEGO,
WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO,
BISKUPA I DOKTORA KOŚCIO ŁA
KAP ŁANA
6.00 Śp. Stanisław Drorz
6.00 Śp. Filomena Hucisko - 10 r.śm.
Śp. Honorata Nosal i zmarli z rodziny
Śp. Stanisław Drorz
00
7.
W
intencji Alicji i Dominika
00
7.
Śp. Mieczysław Kałwa
30
7.
Śp.
Mieczysław Kałwa
30
7.
Śp. Amalia Sośnicka
00
8.
W
intencji
członków i ich rodzin z Honorowej
00
8.
Śp. Leonard Frączek
Straży
Najświętszego
Serca Pana Jezusa
00
12.
Śp. Mirosław Sediwy
00
30
12.
Śp.
Teodozja
Twaróg
16.
Śp. Anna Szczurek
16.30 Śp. Kazimierz, Julia, Irena Jarzynka
18.00 Sp. Bogumiła Rauch
Śp. Herbert Myśliwiec
18.00 Śp. Jadwiga
Wtorek 4 grudnia
Barbary, Jana
18.30 Śp. Mieczysław Chrostek
WSPOMNIENIE ŚW. BARBARY, DZIEWICY I MĘCZENNICY
Marii, Wirgiliusza
6.00 Śp. Franciszka, Barbara i zmarłych z rodziny Sobota 8 grudnia
UROCZYSTOŚĆ
NIEPOKALANEGO
POCZĘŚp. Amalia Sośnicka
CIA
NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI
PANNY
00
7.
Śp. Stanisław Drorz
6.00 Śp. Stanisław Drorz
7.30 Śp. Mieczysław Kałwa
7.00 Śp. Józef Książek
8.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Barbary
Śp. Mieczysław Kałwa
10.00 Msza Św.w intencji górników z kopalni Czeczot
00
8.
Śp. Maria, AndrzejKosycarz, Adolf syn
12.00 Śp. Maria Baran
00
10.
Śp. Jan Siwek
30
16.
Śp. Anna Szczurek
00
12.
Sp. Marian Respondek
00
18.
Śp. Barbara Tobiasiewicz
16. 00 Śp. Maria i Adam Krzyżeccy
18.00 Śp. Maria Zięba
Środa 5 grudnia
Sabiny, Krystyny
Niedziela 9 grudnia Wiesława, Leokadii
6.00 Za zmarłych z rodziny Sediwy
6.00 Śp. Stanisław Drorz
Śp.Stanisław Knapek - 2 r.śm.
7.30 Śp. Stanisław
7.00 Śp. Mieczysław Kałwa
Śp. Teresa
7.30 Śp. Leonard Frączek
00
9.
Śp.
Józef Drabik i Barbara
00
8.
Śp. Olga Sikora
Śp.
Mieczysław Kałwa
00
12.
Śp. Stanisław Drorz
30
10.
Śp.
Kazimierz
Kasperek - 10 r.śm.
30
16.
Śp. Anna Szczurek
30
11.
Śp.
Maria,
Józef
Rzyccy
Nowenna do Matki Bożej
00
12.
Śp.
Adam
Klink
9 r.śm.
Nieustającej Pomocy
15
13.
„Roczki”
8.30 i 17.30
18. 00 Śp. Maria i Robert Hojnic
18.00 Za wszystkichuczestnikówNowenny oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań -6-

Intencje mszalne:

Śp. Ks. Jan Wołek - wspomnienie
W I Niedzielę Adwentu, w X rocznicę
jeżdżał wtedy kilkakrotnie na Ukrainę. Wiele
śmierci ks. Jana Wołka, Mszę św. o godz.
prosił wtedy o modlitwę w intencji jego misji.
10.30 odprawiał ks.infułat Kazimierz Suder.
Owocem tych próśb była uzyskana w maju
Ks. Jan Wołek urodził się 5 sierpnia 1943
1991 roku zgoda ks. Kardynała Franciszroku w Krakowie. Święcenia kapłańka Macharskiego na wyjazd.
skie przyjął z rąk obecnego Ojca
Natychmiast wyjechał na
Przyjaciel wielu
Świętego - kardynała Wojtyły wadowickich domów, nieprze- Ukrainę, po czym w sierp- dnia 3 kwietnia 1966 roku. Od ciętny człowiek, „niespokoj- niu dotarł do Kazachstapoczątku pragnął głosić ewannu, skąd pisał 3 listopany duch”. Szukał czegoś
gelię przede wszystkim tym, któda1991 roku U nas w Kawięcej, niż mu
rzy nie słyszeli o Chrystusie.
zachstanie zaczęła sie już
Jego pierwszym krajem, gdzie udał się by
zima(...) Nie ma śniegu dużo, bo wiatr
głosić słowo Pana, było Burundi. Przybył tam
rozmiata go po pustym stepie (...) Gdy dziw listopadzie 1974 roku. Przebywał w tym
siaj odprawiałem nabożeństwo na cmentakraju do marca 1978, kiedy to powrócił do
rzu, to podczas procesji i kropienia marzła
Polski, by po kilku miesiącach znów wyjemi szybko święcona woda, mimo że wydachać - tym razem do Senegalu. Pobyt w tym
wało mi się, że mróz nie jest duży.
kraju przerwał przyjazd do Polski na pogrzeb
Ks. Jan Wołek zginął w wypadku samochoJego jedynej siostry Haliny - w lipcu 1979
dowym w święto Chrystusa Króla - 24 listoparoku. Po pogrzebie ks. Jan nie powrócił już
da 1991 roku - udając się sprawować Mszę św.
do Senegalu. Przyczyną tego była malaria.
Ciało przewieziono do Polski i pochowano
W następnym roku, na 11 lat, został kapelana cmentarzu w Wadowicach.
nem Sióstr Nazaretanek w Wadowicach. Wy- -3-

C zuwam
Tegoroczny adwent jest wyjątkowo
krótki. Trzy tygodnie z okładem. Ten czas
ma nas przygotować na Święta Bożego
Narodzenia. Przygotowanie to dokonuje
się poprzez stan ducha ludzkiego, który
Ewangelia określa jako czuwanie. „Czuwajcie i módlcie się”- zachęca nas Jezus
w tym Adwencie. Wyśpiewywana prefacja w adwentowych mszach powtarza następujące zdanie: „On pozwala nam
z radością przygotować się na święta Jego
Narodzenia, aby gdy przyjdzie znalazł nas
czuwających na modlitwie i pełnych
wdzięczności”.
Zachęcani jesteśmy w Adwencie, aby
w duchu modlitwy brać udział we Mszy
Św. Roratniej. Zdaję sobie sprawę jak dla
wielu Msza Św. jest tak wielką tajemnicą,
że w ogóle nie rozumieją czym ona jest.
Z bólem myślę o tych, którzy przestali
uczestniczyć w tym największym Misterium religijnym. Zamienili to wyjątkowe
spotkanie na: niedzielną pracę lub wypoczynek spędzany, czy to przed telewizorem, czy w supermarketach lub giełdach.
Dla bogatszych niedziela jest szansą na wycieczki lub sporty zimowe, czy letnie.
Mówią ci ludzie, że już w niedzielę nie
mają czasu na Mszę Św. Prawda jest inna.
Oni zatracili potrzebę swojej obecności
w tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, która uobecnia
się na Ołtarzu.
Jest także grupa katolików, która tradycyjnie idzie do kościoła, ale czynnego
udziału we Mszy Św. nie bierze. Zdarza
się, że wśród tych idących do kościoła, że
zastępuje im drogę dom kolegi czy koleżanki, spotkanie w określonym klubie lub -4-

inne przeszkody. Wyszli z domu i szli do
kościoła, ale do niego nie doszli. Radziłbym rodzicom dorastającej młodzieży
wniknąć głębiej w tę sprawę – czy ich
dzieci są na Mszy Św.
Idą do kościoła, ale nie uczestniczą we
Mszy Św. Stoją obok kościoła. Boże sprawy dzieją się na Ołtarzu, lecz oni nic
z tego nie rozumieją. Uważają, że najważniejsze jest, aby w niedzielę być
w kościele czy też przy kościele. Msza
Św. jest dla nich tak ukrytą tajemnicą, że
nie noszą żadnego niepokoju, że stanie
przy kościele, czy też tak jak w naszej
bazylice - stanie na rynku - nie ma nic
wspólnego z uczestnictwem we Mszy Św.
Z udręką w sercu myślę nad tym bolesnym problemem: braku zaangażowania
się w pogłębienie znajomości tajemnicy
Mszy Świętej.
Z wielkim uznaniem obserwuję tę większą cześć naszych parafian, którzy w sposób właściwy przeżywają Ofiarę Krzyżową Jezusa Chrystusa. To, co się da
w jednym słowie o ich postawie powiedzieć, to jest – czuwanie. Realizują w ten
sposób Chrystusowe Adwentowe wezwanie: „Czuwajcie i módlcie się”. Naszym
zadaniem jest nieustanne pogłębienie tajemnicy Mszy Świętej. Nam kapłanom
często na rekolekcjach powtarza się takie
Chrystusowe słowa: „Jak ty Mnie traktujesz we Mszy Św., tak Ja potraktuję ciebie w dzień twego sądu”. I drugie zdanie:
„Sprawuj Mszę Św. z taką świadomością,
jakby to miała być ostatnia Msza Św.
odprawiana w twoim życiu”. Nam kapłanom nasi przełożeni często powtarzają,
że kiepskie są to życzenia prymicyjne,

bokości tego Misterium. O. Pio wprowadzał ich w nieprzepastne głębiny Męki,
Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
Kto miał szczęście uczestniczyć we Mszy
Św. sprawowanej przez naszego Ojca Św.
miał podobne odczucie.
Na tegorocznych roratach o godz. 6.00.
w naszych kapłańskich rozważaniach pragniemy pomóc sobie i innym w głębszym
przeżywaniu Mszy Św.
Uczestnictwo we Mszy Św. jest wyrazem naszej wiary. Czym żywsza wiara tym głębsze uczestnictwo. Odchodzenie od
Mszy Św. jest smutnym znakiem zaniku
wiary. Powiedz mi jak uczestniczysz we
Msz św., a powiem ci jak jest twoja wiara.

które mówią: „Kochany Księże Prymicjancie sprawuj Mszę Św. przez całe
życie tak pobożnie jak ją dzisiaj odprawiałeś”. Są to niewłaściwe i bardzo minimalistyczne życzenia. W pobożności
eucharystycznej kapłan wciąż musi się
rozwijać. Ta ostania Msza w jego życiu
powinna być odprawiona o wiele z większą wiarą niżeli ta prymicyjna.
Gdyśmy czytali życiorysy O. Pio –kapucyna z San Giovanni Rotondo- byliśmy zaszokowani jego celebracją Mszy
Św. Dwie godziny trwało Misterium kalwaryjskie sprawowane przez Ojca Pio.
Uczestnicy nie odczuwali znużenia. Odchodzili z poczuciem niezwykłych głę-

Ks. Proboszcz

Rekolekcje parafialne
Ojcowie Redemptoryści z Tuchowa poprowadzą w naszej parafii adwentowe rekolekcje.
Tematem tych rozważań będzie:
Chrześcijańskie spojrzenie na ludzi w podeszłym wieku,
a także złożonych chorobą.
Termin: Od soboty – Święta Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia – do wtorku 11 grudnia.
Plan rekolekcji:
Sobota – Msze św. godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00.
Niedziela – Msze św. godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 18.00.
Poniedziałek – Msze św. 6.00, 8.00, 12.00, 16.30, 18.00,
Wtorek – 6.00, 8.00, 12.00, 16.30, 18.00.
Młodzież klas gimnazjalnych i średnich zapraszamy: w święto sobotnie na godz. 10.00,
a w niedzielę na godz. 9.00. W sobotę młodzież po Mszy Św. przyjdzie do kaplicy parafialnej na specjalne spotkanie.
Dzieci szkoły podstawowej przychodzą: w sobotę na godz. 16.00, w niedzielę na godz.
12.00, a w poniedziałek i wtorek na swoje roraty o godz. 16.30.
Nauki rekolekcyjne dla dorosłych będą w sobotę i niedzielę na Mszach Św.,
a w poniedziałek i wtorek na Mszy Św. o godz. 6.00, 8.00, 12.00, 18.00.
Każdego, który pragnie przeżyć adwent w pogłębionej przyjaźni z Chrystusem zapraszamy do spowiedzi w poniedziałek i wtorek od 6.00 do 12.30 i od 14.00 do 18.30.
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