Nasze sprawy
Ubogacenie
Cieszyłem się, że wraz
z naszymi parafianami mogłem brać udział w jubileuszowej procesji św. Stanisława 11 maja z Wawelu na
Skałkę. Dzięki niej na nowo wszedłem
w bogactwo historii Kościoła krakowskiego, oraz w jego niezwykłe piękno. Bogactwo i piękno naszej archidiecezji wyraża się
bogactwem i pięknem ludzi, którzy w przeszłości i obecnie zamieszkiwali te tereny. Są
oni dla mnie wzorem.
Zwykłe spotkanie
W sobotę 10 maja IX Róża, której zelatorką jest P. Szczurowa, spotkała się ze mną
w domu parafialnym. Choć przyszła tylko
połowa, to jednak wywiązała się tak serdeczna i szczera rozmowa, że trudno było
odejść. Zwykła rozmowa parafian ze swym
Proboszczem na tematy zwykłe, które często stają się niezwykłe. Choćby takie, jak
w Wadowicach odbywa się zmianka różańcowa. W wielu parafiach zmianka technicznie wygląda tak, że uczestnicy wymieniają
miedzy sobą poszczególne obrazki, które
są znakiem konkretnych tajemnic różańcowych. W naszej parafii takiego rytuału nie
ma. Jest inny obyczaj. Poszczególny uczestnik Róży posiada książeczkę różańcową,
w której jest 20 tajemnic różańcowych. On
sam na początku miesiąca wybiera poszcze-

gólną tajemnicę. Prawidłowo w żywej róży
codziennie powinien
być odmawiany różaniec, który obecnie
składa się z 4 części. Nie wiem, czy przy
tym sposobie indywidualnej zmiany tajemnic codziennie przez 20 członków odmawiany jest cały różaniec.
Spotkanie na Podstawiu
W poniedziałek 12 maja, zelatorka P. Bacowa, zaprosiła członkinie swej Róży, by
odbyły spotkanie z duszpasterzem w domu
PP. Nowaków na Podstawiu. To spotkanie
miało swój oryginalny urok. Odbyło się po
Majówce, którą mieszkańcy tej ulicy codziennie odbywają przy swej kapliczce. Bierze w niej udział ok. 30 osób. Są maryjne
śpiewy, litania i dziesiątek różańca. W Róży
X, którą spotkałem na Podstawiu, było tylko 4 nieobecnych. Wszystkie członkinie są
z tej samej ulicy. Chwalebne jest to, że do
tej Róży należą trzy pokolenia pań: babcia,
jej córka i synowa córki. Na 20 członkiń tej
Róży, jedna czwarta to młode matki. Rozmowa przy herbatce ukazała złożoność
życia małej wspólnoty, jaką są mieszkańcy
ulicy. Choć ulica ta w Wadowicach nie ma
zbyt blisko do swego kościoła parafialnego – idą ok. 30 min. – to jednak w niedziele
są obecni na mszach św. w bazylice i wspierają swą ofiarnością potrzeby kościoła.
Chwała im za tę postawę.

Na zbliżający sie tydzień życzymy Bożego
błogosławieństwa i obfitych łask,
zwłaszcza dla Jubilatów i Solenizantów.
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Matka Boska w Roku Różańca św.
nawiedza następujące rodziny:
5 maja
Lucyna i Paweł Radwan
ul. Młyńska
6 maja
Jadwiga i Andrzej Matejko
al. Wolności
8 maja
Bożena i Jacek Zięba
Czesław Wolanin
ul. Graniczna
9 maja
Teresa Witek z dziećmi
Os. Piastowskie
10 maja
Agnieszka i Grzegorz Pływacz
ul. Zatorska
Niech Bóg obdarza wszelkim dobrem rodziny, które przyjęły do swego grona
Maryję wraz z Jezusem. Niech doświadczą radości Domu Nazaretańskiego.

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
DRUGIECZYTANIE Z PIERWSZEGO
APOSTOLSKICH:

LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA:

Dz 9, 26-31

1 J 3, 18-24

Gorliwość nawróconego Szawła

Miłujmy czynem i prawdą

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

EWANGELIA: J 15, 1-8
Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia.
Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi
owocu, odcina, a każdą, która przynosi
owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc
obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić
owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie
trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten
przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie
nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie
nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do
ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o
cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc
obfity przyniesiecie i staniecie się moimi
uczniami”.
Oto słowo Pańskie

Przynosić owoc obfity...
Przypowieść o winnym krzewie i latorośli wskazuje na istotę wiary i sens naszej
obecności na ziemi. Tylko ten, kto trwa w
Chrystusie, przynosi owoc obfity. Kto w
Nim nie trwa, ten nie wyda owocu, bowiem
bez Niego nic nie możemy uczynić. Uprawa latorośli, jej przycinanie i formowanie,
wskazują na wysiłek, trud i wymagania,
jakie stawia nam Chrystus. Ale tylko bezgraniczne i ufne zawierzenie, choć nierzadko nacechowane cierpieniem, mogą nas
kształtować wedle Bożego zamysłu tak,
abyśmy przynosili owoc obfity. A owocem
tym, jak wskazuje św. Jan Apostoł, jest miłość wyrażona nie słowami, lecz czynem. -2-

Trwać w Chrystusie to właśnie miłować miłować Boga i bliźniego. Drogowskazami
do osiągnięcia tej miłości są Boże przykazania, streszczające się w jednym - w przykazaniu miłości.
Także św. Paweł uczy nas dziś trwania
w Chrystusie i przynoszenia w Nim owocu, choć może to być trudne i nawet najbliżsi mogą nas nie rozumieć. Trwanie w
Chrystusie wiąże się również z owocami
Ducha, do których należą miłość, radość,
pokój... Tak więc, im więcej dajemy, tym
więcej otrzymujemy, im więcej kochamy,
tym więcej miłości doświadczamy.
ks. Andrzej Witko

Rycerstwo Niepokalanej dziełem Miłosierdzia Bożego
W dniach 25-27 kwietnia w Centrum
Narodowym Stowarzyszenia „Rycerstwo
Niepokalanej” w Niepokalanowie odbył
się Zjazd Prezesów i animatorów Kół pod
hasłem „Poznać Chrystusa i Jego Miłosierdzie.”
Wspólnotę naszą reprezentowały dwie
osoby. Dzięki naszemu Opiekunowi mogłyśmy uczestniczyć w tym bardzo bogatym spotkaniu. Duchowe przeżycia wysłuchanych konferencji, wspólnotowej
modlitwy, świadectw pełnych Miłosierdzia

Papież, a dzieci
Zbliżają się urodziny Papieża, dlatego
wydawało mi się, że warto już teraz przygotować dzieci do tego święta. Jednym
z zadań, jakie dzieci miały wykonać, było
napisanie listu z życzeniami. Zadanie to
dzieci podjęły z wielkim zapałem i radością. Widać było, że osoba Jana Pawła II
jest im nie tylko dobrze znana, ale również
jest przez nie kochana. Powstało wiele
wspaniałych listów. Chciałabym, abyśmy
mogli zapoznać się z treścią jednego z nich.

Podziekowanie
Pragnę podziękować dzieciom
ze SP nr 4 i SP nr 2 z Wadowic przyjmujących 4 maja I
Komunię św. i ich rodzicom
za ofiarowanie zebranych
na dar ołtarza środków finansowych naszemu synowi
Przemusiowi.
Przyjmujemy je z wdzięcznością i przeznaczamy na dalszą rehabilitację dziecka.
Rodzice
Małgorzata, Wojciech Dyrcz

Bożego, i poznania pracy innych wspólnot,
umocniło nas w przekonaniu, że mamy
trwać i kontynuować nasza pracę i modlitwę. I chociaż jesteśmy młodą i niedoświadczoną wspólnotą i może nie tak silną, nie
odbiegamy od starszych wspólnot w swojej pracy. Przez Maryję zbliżamy się do Jezusa, Matka Boża – Matką Miłosierdzia.
Niepokalana i Miłosierdzie Boże to nie dwa
przeciwstawne cele, ale - droga, której jedynym celem jest zbawienie i jak największa chwała Boża
Maria Wolczko

Drogi Ojcze Święty
Z okazji 83. urodzin życzę Ci
Ojcze Święty bardzo, bardzo
dużo zdrowia i długiego nawet
bardzo długiego życia. Kiedy Ty
jesteś Papieżem możemy żyć w
Polsce bezpiecznie. Ciebie słucha
cały świat. Chcemy byś zawsze się do
nas uśmiechał i żył wśród nas głosząc
pokój całemu światu.
Pozdrawiam Cię Ojcze Święty! Szczęść
Boże!
Iwona Bzowska - katechetka wraz z uczniami

Z głębi serca dziękuję rodzicom dzieci,
które przyjmowały I Komunię św. w niedzielę 04.05.2003 r. w naszej parafii za
wspaniały dar ołtarza, jaki otrzymałam na
dalszą rehabilitację, która jest mi tak bardzo
potrzebna. Moim największym marzeniem
jest to, by chodzić samodzielnie. dzięki ofierze rodziców dzieci pierwszokomunijnych
może moje marzenia się spełnią.
Serdeczne Bóg zapłać dla ks. Proboszcza
oraz ks. Artura za dotychczasową pomoc.
Jeszcze raz wszystkim o dużym i gorącym
sercu bardzo, bardzo dziekuję.
Basia, uczennica kl.VIb Szk.Podst. Nr 4, z mamą

Czwartek 22 maja
Wspomnienie św. Rity z Cassia, zakonnicy
6.00 Sp. Władysław Kasprzak
6.30 Sp. Julia, Tomasz, Andrzej i Lech
7.00 Śp. Julia i Antonii Ryłko
7.30 Śp. Piotr Kubaszewski
8.00 Sp. Stanisław Płaszczyca
12.00 Śp. Zdzisław Wiśniewski
18.00 Śp. Helena i Franciszek Zborowscy

Intencje mszalne:
Poniedziałek 19 maja
6.00 Sp. Anna Oczkowska
6.30 Śp. Zofia Skiba
Sp. Stanisław syn
7.00 O zdrowie dla córki
7.30 Śp. Piotr Kubaszewski
8.00 Sp. Stanisław Płaszczyca
12.00 Śp. Józefa Klasa
18.00 Śp. Władysław w 12r. śm

Piątek 23 maja
6.00 Sp. Włodzimierz Sikora
6.30 Śp. Roman Awsiukiewicz
7.00 Śp. Stanisław Płaszczyca
7.30 Śp. Genowefa Łojek
8.00 Śp. Piotr Kubaszewski
12.00 Sp. Władysław Kasprzak
18.00 Śp. Eugeniusz Woźniak w 30 r. śm

Wtorek 20 maja
Wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny,
kapłana
6.00 Śp. Włodzimierz Sikora
6.30 Sp. Władysław Kasprzak
7.00 Sp. Stanisław Płaszczyca
7.30 Sp. Maria Kwarciak
8.00 Śp. Karolina i Józef Gał
12.00 Śp. Józefa Klasa
18.00 Sp. Piotr Kubaszewski

Sobota 24 maja
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny,
Wspomożycielki Wiernych
6.00 Śp. Włodzimierz Sikora
6.30 Śp. Tadeusz Czuba i zm. z rodziny Dobiszów
7.00 Śp. Agnieszka Bryndza i jej mężowie
7.30 Śp. Stanisław Płaszczyca
8.00 Sp. Piotr Kubaszewski
12.00 Sp. Zofia Sirko i zm. z rodziny w 4r. śm
18.00 Śp. Maria Chrapla

Środa 21 maja
Wspomnienie św. Jana Nepomucena,
kapłana i męczennika
6.00 Śp. Włodzimierz Sikora
6.30 Sp. Władysław Kasprzak
7.00 Śp. Stanisław Płaszczyca
7.30 Sp. Zofia Żak w 9 r. śm
8.00 Śp. Piotr Kubaszewski
8.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
12.00 Śp. Józefa Klasa
17.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań

Niedziela 25 maja
6.00 Śp. Władysław Kasprzak
7.30 Śp. Stanisław Płaszczyca
9.00 Śp. Joanna i Michał
10.30 Sp. Lucyna Mamcarczyk w 3r. śm
11.30 Śp. Piotr Kubaszewski
12.00 Śp. Aleksander Mlak
13.15 Śp. Helena Kajdas, rodzice i brat ks.Stefan
19.00 Sp. Tadeusz Kamiński w 4r. śm
Sp. Marek syn w 3r. śm

Ogłoszenia parafialne
V NIEDZIELA WIELKANOCNA 18.05.2003
1. Dzisiaj w 83 rocznicę urodzin Ojca
Świętego jest kanonizacja bł. Biskupa Józefa Pelczara, oraz bł. Zakonnicy Urszuli
Ledóchowskiej. Wraz z pielgrzymami z
Wadowic, przebywającymi w Rzymie, upraszamy orędownictwo nowych Świętych.
2. Po Mszy św. Zespół Charytatywny
zbiera ofiary przy kościele na pomoc wakacyjną dla biednych rodzin.
3. W środę, na Nowennie do Matki Bożej
o godz. 8.30 i 17.30, dziękujemy za tegoroczną I spowiedź i I Komunię Świętą dzieci
oraz za Sakrament Bierzmowania przyjęty
przez młodzież.
4. Prosimy, aby uczestnicy nabożeństw
zasiadający w naszych kościelnych ławkach
nie zajmowali miejsc na początku ławek, lecz
posuwali się w głąb. Wielu ludzi przychodzących później – skarży się, że niewłaściwe zajmowanie miejsc utrudnia ekonomiczne korzystanie z ławek.
5. Nasi parafianie i goście proszą o większą uczciwość odnośnie rzeczy zagubionych

w kościele. Trzeba je oddawać do zakrystii. Branie pozostawionych rzeczy jest kradzieżą. Również skarżą się parafianie, że pod
naszym kościołem nie można zostawić roweru, gdyż po wyjściu z nabożeństwa już
go nie znajdą. Smutno nam, że po rynku
grasują złodzieje, którzy przywłaszczają sobie cudze mienie.
6. Piesza Pielgrzymka z Wadowic do Kalwarii Zebrzydowskiej wyruszy spod Bazyliki o godz. 6.30 w sobotę 24 maja. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału
w tej szczególnej modlitwie za Ojca świętego.
7. Za 2 tygodnie w sobotę 31 maja na
godz. 10.00 Ks. Kardynał zaprasza młodzież
bierzmowaną na XI Pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej.
8. We wtorek 27 maja zapraszamy –
zwłaszcza matki – na pielgrzymkę do Matki Bożej Bolesnej do Limanowej i Pasierbca. Wyjazd o godz. 7.00 rano. Koszt przejazdu 15 zł.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Na urodziny

Dwa miesiące w roku poświęcone są
uczczeniu Maryi. Wiosenny maj. Pełny radosnego śpiewu i wezwań loretańskich
z przepięknymi pieśniami o łąkach umajonych chwalących Panią nieba i ziemi. Jesienny październik o wydłużających się
mrokach i coraz krótszych światłach. I wtedy nasze zadumania nad tajemnicami Maryi i Jej Syna Jezusa Chrystusa. Tajemnice
Zbawiciela i Jego Matki przeplatane naszymi ludzkimi przeżyciami. Kontemplacja oblicza Jezusa i Jego Matki.
W radosnym maryjnym maju rodzi się
w Wadowicach dziecko, które z niezbadanych wyroków Opatrzności Bożej przyło-

Krzyże w szkole muzycznej
Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej l stopnia w Wadowicach prosi o poświęcenie krzyży, które zawisną w najważniejszych miejscach szkoły, prosząc jednocześnie
Matkę Najświętszą, Panią Wadowicką o łaski dla wszystkich uczniów i nauczycieli.
Jan Kamiński
Wadowice, dnia 07 maja 2003
-6-

Dyrektor szkoły
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(ciąg dalszy na str. 4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

wodniczył tym uroczystościom, był pod
wrażeniem naszego świętego zgromadzenia. Myśmy chcieli tylko pokornie dziękować Bogu poprzez Maryję, że Ona przed
22 laty cudownie uratowała od niechybnej
śmierci naszego Rodaka.
Z wielką radością podejmujemy z okazji
urodzin Namiestnika Chrystusowego szkoły noszące Jego imię. W domu Ojca zawsze jest miejsce dla dzieci. Wadowice zawsze Ojciec Święty nazywa własnym domem. Cieszymy się, gdy dzieci większe czy
mniejsze ze szkół podstawowych, gimnazjalnych czy średnich ze swymi wychowawcami przybywają do naszego miasta.
Wiedzcie, że jesteście u siebie. Chcemy obficie nakarmić ich: i chlebem i miłością. Cieszy nas tu w Wadowicach jak słyszymy,
że uczniowie określonych szkół nie przyjechali, gdyż w tamtejszym rejonie organizowane również są imprezy urodzinowe
Jana Pawła II. Nie mamy zamiaru być jedynymi monopolistami. Niech miłość do
naszego Największego Rodaka rozpala się
w różnych miastach i wioskach. Na różny
sposób niech daje o sobie znać żywa miłość do Namiestnika Chrystusowego. Dom
rodzinny zawsze się cieszy, gdy jego dzieci
odbierają cześć.
W tym roku jubileuszowym uważaliśmy,
że uczcimy Papieża przez specjalny dar
wystroju frontonu bazyliki. Nasz kardynał
Franciszek Macharski, który jako następca
najbliżej jest swego Poprzednika i najlepiej
wie, czym sprawić Mu radość, zaproponował, aby naszą troską nie tyle obejmować
nadpsute tynki i rzeźby frontonu bazyliki, lecz z jeszcze

ży rękę do zmiany biegu historii. Gdy 18
maja P. Emilia Wojtyłowa rodziła chłopca
to pierwsze słowa, które usłyszał z pobliskiego kościoła były śpiewem litanii loretańskiej. Od zarania zasłuchany w Maryję.
W Niej zakochany.
Gdy 16 października 1978 r. zostaje wybrany Kardynał Krakowski na Papieża –
zwyczajem polskim w tym czasie w kościołach i domach modlono się na różańcu. To
radosne anuntio vobis, które doleciało do
Polski z kaplicy sykstyńskiej było przez nas
zasłyszane, gdy wargi nasze szeptały Pozdrowienie Anielskie. U Boga nie ma przypadków. Najwyższy chciał, aby narodziny
dla świata oraz dla Kościoła odbyły się w
miesiącach maryjnych: w maju i w październiku. Maryjny Papież, bo już uprzednio był
Maryjnym kapłanem i biskupem. To był
człowiek cały oddany Bożej Rodzicielce.
Cieszą się Wadowice urodzinami swego
Rodaka. To już 83. rocznica. Z radością przeżywamy również jubileuszowy, 25 rok pontyfikatu Jana Pawła II.
Dumę i radość wyrażamy przez większe
przylgnięcie do Boga i Chrystusowej Ewangelii. Codziennie w naszej parafii w maju po
wieczornych nabożeństwach maryjnych,
tłumnie w procesji po pl. Jana Pawła II, czyli
naszym rynku, kroczymy z maryjną pieśnią,
którą kończymy kolejnymi zwrotkami hymnu: „Te Deum laudamus”.
Bardzo uroczysta była dziękczynna procesja różańcowa w wieczór 13 maja od kościoła św. Piotra do naszej bazyliki.
Tylu nas brało w niej udział. Ks. bp
Jan Szkodoń, który prze-
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większą miłością pochylić się nad ludzką
biedą. Nowa wyobraźnia miłości. Wrażliwsze oko na smutnych ludzi. Wyczulony
słuch nawet na ciche, człowiecze żale.
Wdzięczny jestem rodzicom klas drugich, tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych, że swoim darem ołtarza włączyły się w realizację nowej formy miłosierdzia parafialnego. Uskładali 1800 zł. i przekazali je dwom rodzinom naszej parafii,
których dzieci są niepełnosprawne. Wymagają one wielkiej pomocy. Zdajemy sobie sprawę, że 900 zł. nie rozwiąże biedy.
Jest jednak sygnałem, że nam bardzo na
nich zależy. Nie przekazaliśmy tego daru
na odnowienie bardzo zniszczonych rzeźb
na frontonie, lecz na pokrzepienie człowieka, który cierpi.
Choć daleko Irak od Polski, to jednak
cierpienia wojenne zostały zauważone

przez naszych parafian. W ostatnią niedzielę
lektorzy przy kościele zebrali na ten cel 820
zł. Przekazaliśmy je na konto zbieranych pieniędzy przez wszystkie parafie polskie, aby
podczas narodowej pielgrzymki do Rzymu,
która ma miejsce w tym czasie, przekazać je
Ojcu Świętemu. Ma to być czytelnym znakiem, że chrześcijaństwo nie jest wrogie islamowi, lecz spieszy mu z pomocą.
Maryja, Matka miłosierdzia, szczególna
patronka miesiąca, w którym przed 83 laty
urodził się obecny Papież, a także Ta, która
specjalnie patronuje październikowi, w którym przed 25 laty został powołany z krakowskiej stolicy św. Stanisława na stolicę
św. Piotra w Rzymie – pomoże nam postawić Papieżowi w Wadowicach pomnik, nie
ze spiżu czy marmuru lub betonu, lecz z miłosiernej miłości.
Ks. Proboszcz

Pontyfikat Jana Pawła II czwarty w dziejach pod względem długości
Od 24 kwietnia pontyfikat Jana Pawła II
jest czwartym, co do
długości w dziejach
Kościoła.
Od
chwili wyboru
kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
- 16 października 1978 roku - minęły już
24 lata i przeszło 6 miesięcy. Jan Paweł II
jest 264. papieżem w dziejach Kościoła.
Najdłużej kierował Kościołem sam św.
Piotr. Był wikariuszem Chrystusa od roku
34., przez ok. 34-37 lat. Różnice w obliczeniach tego czasu zależą między innymi
od datacji śmierci Księcia Apostołów, która nastąpiła albo w roku 64., albo w 67.
po Chrystusie. Jednak wspólnotą chrześcijańską w Rzymie święty Piotr kierował
krócej - jak tradycyjnie się przyjmuje, przez -5-

25 lat. Z jego następców na Stolicy Piotrowej najdłużej zasiadali Pius IX -przez 31 lat
i 7 miesięcy - oraz Leon XIII - przez 25 lat i
5 miesięcy. Kolejne miejsce zajmował dotychczas pontyfikat Piusa VI. Kard. Gian
Angelo Braschi został wybrany papieżem 15
lutego 1775 roku. W chwili wyboru nie miał
jeszcze święceń biskupich, podobnie jak
znaczna część ówczesnych kardynałów.
Przyjął je po 6 dniach, 21 lutego tegoż roku.
Dopiero więc od tej chwili można go uznać
za Biskupa Rzymu. Zaraz następnego dnia
został koronowany, co stanowiło wówczas
oficjalne objęcie władzy papieskiej.
Pius VI zmarł 29 sierpnia 1799 r. Od chwili
jego koronacji mijało wtedy 24 lata, 6 miesięcy i 7 dni, a od konsekracji biskupiej
o jeden dzień więcej-czyli dokładnie tyle
samo, ile mija od wyboru Jana Pawła II.
KAI

