Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W naszej bazylice w każdą środę jest nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy rano i wieczorem. Zaczynam
czytać prośby i podziękowania przed mszą św. o godz.
8.00 i kończę na nowennie po mszy. Wieczorem czytam je
o godz. 17.30 podczas modlitw nowennowych. Przeciętnie w okresie jesienno-zimowym, gdy jest mniej pielgrzymów kartek do odczytania jest ok. 30.
Natomiast w okresie wiosenno-letnim jest ich czasami ok. 100. Każda z tych wypisanych
kartek ma niezwykłą zawartość. Znajduje się w nich ciężar próśb i radość podziękowań. Są
pisane przez osoby dorosłe, ale także przez dzieci i młodzież. Ponad wszystko są one świadectwem żywej wiary w nieustającą pomoc Najświętszej Maryi Panny.
Niech te trzy poniższe prośby podane dla przykładu umacniają nas w tej żywej wierze.
Moja najdroższa Mateńko!
Dziękuję Ci za wszystkie dary, Bożą pomoc i miłość w całym moim życiu. Za dobrego męża, za moich synów, moje kochane dzieci, zdrowe, mądre, wrażliwe na zło
i krzywdę. Błagam Cię Mateńko o zdrowie
dla siebie, żebym mogła te dzieci wychować na dobrych ludzi, wspaniałych katolików i żeby Bóg pozwolił mi kiedyś, za kilka, a nawet kilkadziesiąt lat doczekać się tu
na ziemi , tego o co proszę. Dlatego tak
bardzo pragnę żyć, być silna, nie poddawać się. Dla moich dzieci. Bóg dał mi dzieci, nie chciałabym Go zawieść. Błagam Cię
Mateńko o zdrowie dla nich, dla moich
małych syneczków i dla mojego męża,
a także dla rodziców moich, którzy są dla
mnie zawsze kimś wyjątkowym. Błagam
miej nas Matko Nieustającej Pomocy
w swej opiece.
Wdzięczna

Mateńko moja kochana!
Boję się życia, boję się tego, co będzie.
Dobrze, że jesteś ze mną i mnie wspierasz
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i mam do kogo się zwrócić. Pomóż mi!
Jestem żoną i matką. Dziś jestem bezrobotną, boję się, co będzie z mężem, boję
się, by on nie stracił pracy. Błagam Cię
Mateńko, pomóż mi znaleźć pracę, taką
w której byłabym szczęśliwa. Proszę Cię
gorąco, by mój mąż nie stracił pracy. Ufam
Tobie Maryjo! Ufam, że mojej rodziny nie
opuścisz i że będziemy mieli za co żyć.
Strzeż nas od wszelkich tragedii, chorób,
niespodziewanej śmierci.
Twoja czcicielka

Najdroższa Mateńko!
Dziękuję Ci za łaski jakie za Twoim wstawiennictwem otrzymuję, a także za ludzi
jakich stawiasz na mojej drodze. Błagam
Cię Mateńko uproś u Swojego Syna łaskę
cierpliwości i mądrości dla mnie, bym mogła ratować moją rodzinę z nałogu alkoholizmu męża i bym mogła wychować syna
według Bożych Przykazań. Proszę też
Mateńko o pomoc w nauce synowi.
Twoja niegodna wielbicielka. Teresa
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Recepta na piękne życie
Znajoma Pani powiedziała:
„Ukończyłam dwa uniwersytety, ale tak naprawdę to w moim życiu
kierowałam się tym, co mi powiedziała moja mama. A powiedziała mi tak:
„Dziecko, jeżeli ktoś ci zrobi przykrość, czy krzywdę
– nigdy nie pamiętaj, bo zniszczysz sama siebie.
Ale jeżeli ktoś ci zrobi jakąś radość, da ci dobro
– to nigdy nie zapominaj.”

Przygotowanie do wizytacji

Słowo na niedzielę

RUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU D
APOSTOŁA DO FILIPIAN:
Rdz 15, 5-12.17-18
Bóg zawiera przymierze z Abrahamem

Flp 3, 17 - 4, 1
Chrystus przekształci nasze ciała
na podobne do swego chwalebnego ciała

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

EWANGELIA:

Łk 4, 1-13
Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba
i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się
modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił,
a Jego odzienie stało się lśniąco białe.
A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim.
Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni
w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę
i obydwóch mężów, stojących przy Nim.
Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł

do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił zjawił się obłok i osłonił ich;
zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku
odezwał się głos: «To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie». W chwili, gdy odezwał
się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni
zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.
Oto słowo Pańskie

Przemieniony Chrystus na górze Tabor ukazuje Apostołom przedsmak radości nieba, aby
umocnić ich na czas próby i cierpienia. My także pozwólmy prowadzić się Chrystusowi,
aby codzienne zmagania nie przesłoniły nam tego co najważniejsze - nieba. Niech przebywanie z Chrystusem w Eucharystii będzie naszą „górą przemienienia”, abyśmy poznając
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, co Go miłują, służyli Mu z miłością, wypełniając
zadania, które Pan przed nami postawił.

Neoministranci
W I niedzielę Wielkiego Postu, na mszy
św. o godz. 12.00, zostało przyjętych do
służby ministranckiej 19 chłopców, przeważnie z klas trzecich. Wyrażam wielką
wdzięczność ks. Januszowi Żmudzie, który przez szereg miesięcy przygotowywał
kandydatów do służby ołtarza.
Z ufnością patrzę na rodziców tych
chłopców – oczekując, że pomogą swoim
synom jak najdłużej trwać w szeregach mi- - 2 -

nistranckich. Wiadoma rzecz, że młodzi
chłopcy potrzebują nieustannej troski, tak
rodziców jak i księdza, by pełnili służbę przy
ołtarzu. Przecież to słomiany ogień. Wciąż
trzeba dokładać, żeby dobre pragnienia się
nie spopieliły. Ojciec Święty w orędziu na
Wielki Post tego roku pisze, że dzieci są
nadzieją Kościoła i świata. Z zachwytem
patrzę na szereg 19 ministrantów i powtarzam sobie i im, że są nadzieją parafii papieskiej w Wadowicach.

W środę 3 marca ks. Biskup Jan Szkodoń omawiał program wizytacji biskupiej, którą
przeprowadzi w naszej parafii przez kilka dni w pobliżu niedzieli 6 czerwca 2004 r. Podczas tej
wizytacji ks. Biskup spotka się, aby się modlić i błogosławić:
A) Spotkania z uczestnikami mszy
św. niedzielnych
B) Spotkania na mszach św.
1. Błogosławieństwo małżeństw do 20
roku.
2. Błogosławieństwo małżeństw powyżej 20 roku.
3. Błogosławieństwo małych dzieci do
5 roku.
4. Błogosławieństwo kandydatów do
bierzmowania.
5. Błogosławieństwo chorych.
6. Błogosławieństwo wdów i wdowców.
7. Błogosławieństwo samotnych.
8. Błogosławieństwo rodzin wielodzietnych.
C) Spotkania z grupami i wspólnotami parafialnymi
1. Parafialne grono kapłańskie.
2. Rada Duszpasterska.
3. Akcja Katolicka.
4. Żywy różaniec.
5. Oaza dziecięca i młodzieżowa oraz
schola.
6. Grupa ministrantów i lektorów.
7. Chór parafialny.

8. Honorowa Straż Serca Bożego.
9. Rycerstwo Niepokalanej.
10. Grupa modlitewna o. Pio.
11. Wiara i Światło.
12. Krąg rodzin.
13. Zespół Charytatywny.
14. Rodzina Kolpinga.
15. Rodzina Radia Maryja.
16. Neokatechumenat.
17. Parafialny Klub Sportowy.
18. Grupa AA.
19. KSM.
D) Spotkania w szczególnych domach:
1. Zakony w czterech domach klasztornych.
2. 3 szkoły średnie.
3. 1 gimnazjum i 3 szkoły podstawowe /mała
na Zaskawiu/.
4. Mieszkańcy Domu Opieki Społecznej ul.
Pułaskiego, a także Dom na ul. Wojtyłów
i Dom Fundacji dr Edmunda Wojtyły.
5. Szpital.
6. Grupa Romów /ok. 30 rodzin/.
7. Kuchnia św. Brata Alberta
8. Wadowickie więzienie.
9. Cmentarz komunalny
10. Ewentualnie duże zakłady pracy.

Maraton rekolekcyjny
W naszej parafii przez 6 tygodni Wielkiego Postu odbywają się rekolekcje.
I tydzień – dla uczestników kuchni św. Brata Alberta,
II tydzień – młodzież liceum im, M. Wadowity,
III tydzień – uczniowie szkoły budowlanej,
IV tydzień – uczniowie szkół zawodowych im. ks. J.Tischnera,
V tydzień – dzieci dwóch szkół podstawowych oraz gimnazjum, a także rekolekcje dla
dorosłych,
VI Wielki Tydzień to wielkie spowiadanie. Parafialna spowiedź rekolekcyjna będzie w Wielką
Środę.
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Ogłoszenia parafialne
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU– 07.03.2004

Intencje mszalne:
Poniedziałek 8 marca
6.00 O dalszą opiekę i podziekowanie za otrzymane łaski
6.30 Śp. Franciszek Gał
7.00 Śp. Jacek Rokitka
7.30 Śp. Józefa Brańka
8.00 Śp. Larisa Pihowicz
12.00 Śp. Roman Rzemieniec
18.00 Śp. Bronisław Łopata
Śp. Helena Drabczyk
Wtorek 9 marca
6.00 Śp. Roman Rzemieniec
6.30 Śp. Józefa Brańka
7.00 Śp. Larisa Pihowicz
7.30 Śp. Jacek Rokitka
8.00 Śp. Bronisław Łopata
12.00 Śp. Kazimierz Gieruszczak
18.00 Za zmarłych z rodz. Kulisz i Matuszyk
Śp. Wiktoria i Stanisław Szczygieł
Środa
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12.00
18.00

Piątek 12 marca
6.00 Śp. Michał, Rozalia, Leopold Nicieja
6.30 O ulgę dla Stefani Sikory i Stefani Krzyścień
7.00 Śp. Kazimierz Sarnecki
7.30 Śp. Helena Drabczyk
8.00 Śp. Józefa Brańka
12.00 Śp. Edward Piskorz - 14 r.śm.
Śp. Józef i Katarzyna Brusik
18.00 Śp. Roman Rzemieniec
Śp. Maria Batko
Sobota 13 marca
6.00 Śp. Kazimierz Sarnecki
6.30 Zmarli z rodziny Wajdzików,
Mrowców, Zająców
7.00 W int. Dominika w 5 r.urodzin
o zdrowie i bł. Boże
7.30 Śp. Ryszrad Bik
8.00 Śp. Roman Rzemieniec
12.00 Śp. Maria Kulka
18.00 Śp. Józefa Kamińska - 7 r.śm.
Śp. Józefa Brańka

10 marca
Śp. Andrzej Zarach
Śp. Jan Gał
Śp. Bronisław Łopata
Śp. Roman Rzemieniec
Śp. Larisa Pihowicz
Śp. Józefa Brańka
Za wszystkich uczestników Nowenny,
oraz wintencjach składanych próśb i podziękowań

Czwartek 11 marca
6.00 Śp. Kazimeirz Sarnecki
6.30 Śp. Michał, Maria i Helena
7.00 O zdrowie dla Stanisława i potrzebne łaski
7.30 Śp. Helena Drabczyk
8.00 Śp. Antonina i Julian Buda
12.00 Śp. Roman Rzemieniec
18.00 Śp. Piotr Czaicki
Śp. Józefa Brańka
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Niedziela 14 marca
6.00 Śp. Józefa Brańka
7.30 O zdrowie i bł. Boże dla członków
Żywych Róż Różańca
Śp. Konstanty, Rozalia, Józef i Maria
9.00 Śp. Dominika Madej
10.30 Śp. Jan Dyrga i Jan syn
12.00 Śp. Karolina Maga
13.15 Roczki
17.00 Gorzkie Żale
18.00 Śp. Maria Kukuła - 4 r.śm.

1. Dzisiaj z okazji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy Św. jest adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 16.00 jest zebranie Rady Duszpasterskiej.
2. Serdecznie zachęcamy do udziału
w nabożeństwach pokutnych, jakimi są:
Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, oraz Rekolekcje. Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiamy w niedziele o godz. 17.00, a Drogi
Krzyżowej w piątki: dla dorosłych o godz.
8.30 i 17.30, dla dzieci o godz. 16.45, dla
młodzieży o godz. 18.30.
3. W tym tygodniu: w poniedziałek, wtorek i środę, odbędą się rekolekcje dla młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im.
Marcina Wadowity. Niech rodzice zadbają,
by ich dzieci brały udział w tych rekolekcjach, zwłaszcza, że dni te są wolne od zajęć szkolnych.
4. Zachęcamy parafian, by w Wielkim
Poście ograniczyli oglądanie telewizji - zastępując ją lekturą i medytacją Pisma Świętego, dobrą książką, katolicką prasą, modli-

twą i rozmową z bliskimi. Biblioteka parafialna czynna jest w środy od 16.00 do 17.30
i w niedziele od 10.00 do 12.00.
5. Serdecznie zachęcamy do nabywania
biuletynu parafialnego, który znajduje się
przy wyjściu z kościoła.
6. Caritas Archidiecezji Krakowskiej zachęca do niesienia pomocy biednym, poprzez
nabywanie w naszej bazylice baranków
wielkanocnych, a także skarbonek wielkopostnych. Do tych skarbonek rodzina składa ofiary, które przyniesie do kościoła
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
7. Na kwiaty do Bożego Grobu można
składać ofiary do puszki, która znajduje się
przy krzyżu na stopniach ołtarza.
8. W przyszłą niedzielę siostry klawerianki
będą mówiły na mszach św. o misjach. Przy
kościele będzie zbiórka na misje.
9. W sobotę 20 marca pojedziemy na
przedstawienie pasyjne do księży salezjan
do Krakowa. Wyjazd o godz. 12.30. Koszt
20 zł. Można się zapisywać.
/-/ Ks. Jakub Gil Proboszcz

Okno na świat
Stojąc w niedzielę 15 lutego na Placu Św.
Piotra obserwuję jak oczy obecnych zwracają się w stronę okna na trzecim piętrze
Pałacu Watykańskiego. Tuż przed godziną
12:00 ks. arcybiskup Dziwisz otwiera je.
Pojawia się Ojciec Św. i rozpoczyna krótkie przemówienie na temat misjonarzy Słowian: Cyryla i Metodego. Następnie odmawia „Anioł Pański”. Po modlitwie w krótkich zdaniach pozdrawia obecnych i kończy błogosławieństwem apostolskim.
Patrząc w to okno zamykane przez ks.
arcybiskupa myślę o roli jaką spełnia najbliższy współpracownik Ojca Św. W tej - 3 -

funkcji otwierania i zamykania kryje się
wyjątkowe zadanie ks. abp Dziwisza.
Od przeszło 35 laty - najpierw jako bardzo młody kapelan ks. arcybiskupa krakowskiego Wojtyły otwierał drzwi domu arcybiskupiego na ul. Franciszkańskiej w Krakowie dla różnych gości. Duchownych
i świeckich. Młodych i starszych. Uczonych
i niewykształconych. Robotników i rolników. Intelektualistów i prawie, że analfabetów. Przez 12 lat wiernej obecności przy
boku Metropolity Krakowskiego otwierał
i otwierał. Iluż ludzi było mu wdzięcznych
za tę posługę. Pomagał im by mogli poroz(ciąg dalszy na str.4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

mawiać w bardzo ważnych czy mniejszej
wagi sprawach z Tym, który ich wysłuchał
i poradził. Był mu bardzo wdzięczny Jego
Zwierzchnik za to, że przypominał o czasie
i długości tych spotkań.
Przeszło 25 lat temu Kardynał krakowski został Papieżem. Widzialną Głową całego Kościoła. Umysł i serce Ojca Świętego
musiało obejmować cały świat chrześcijański i nie tylko chrześcijański. Pojętny Papież
z pewnością duży wysiłek musiał wkładać,
aby jak najszybciej wejść w zawiły świat
tak kurii rzymskiej, jak również kościołów
lokalnych w różnych częściach świata.
„Paś owce moje, paś baranki moje” i te
nie tylko z Polski, ale z całej Europy, również i z Ameryki, Afryki i Azji, a także
z Oceanii.
„Idźcie na cały świat i nauczajcie” to nowe
uniwersalne posłannictwo, przed którym
stanął przeszło ćwierć wieku wadowicki
Rodak. Nie przerosło Go dzięki łasce Pana,
którą otrzymał wraz z urzędem. O łaskę tę
prosiliśmy Jezusa i wciąż Go błagamy.
Otworzył się Ojciec Święty na sprawy
całego Kościoła i ogólnoświatowe. Niewątpliwe łaska stanu widocznie zadziałała. Niemniej jednak Ten, który na Franciszkańskiej
otwierał drzwi pałacu arcybiskupiego przed
różnymi interesantami – stanął na wysokości zadania, aby jak najlepiej otwierać drzwi
pałacu papieskiego przed Kościołem i światem. Myślę, że jak nigdy dotychczas, tak
w tym ostatnim ćwierćwieczu dzięki charyzmatycznej postawie Papieża Kościół żyjący w świecie współczesnym spotykał się
ze swoją Widzialną Głową. Ogromny udział
ma w tym posłannictwie fenomen Prefekta Domu papieskiego, jakim jest arcybiskup
Stanisław Dziwisz.
Bóg Go obdarzył niezwykłą intuicją. Na
odległość wyczuwa, kto, kiedy i jak długo

może spotkać się z Ojcem Świętym. Pomaga również Ojcu Świętemu otwierać historyczne watykańskie bramy, aby mógł
odbywać pielgrzymki do różnych krajów
świata, a także parafii rzymskich. Każda
z tych 102 pielgrzymek, choć przygotowało ją szereg osób, to jednak ostatecznie przechodziła przez serce i umysł osobistego
sekretarza Ojca Świętego. Z pewnością
wiele różnych szczegółów związanych
z historycznym pielgrzymowaniem Papieża było na głowie Monsignore Dziwisz.
Otwarty Ojciec Święty wybrał sobie na
najbliższego współpracownika takiego kapłana, którego zadaniem było ułatwienie
otwierania. Czynił to zawsze z wielkim taktem, ogromną kulturą i z niebywałym spokojem i opanowaniem.
Drogi ks. arcybiskupie Stanisławie, ileż
mam Ci do zawdzięczenia. Przez 40 lat
mojego kapłaństwa, zawsze kiedykolwiek
zapragnąłem drzwi do mojego Przełożonego były otwarte. W krakowskiej kurii.
Także na Watykanie. Gdy Ojciec Święty był
zdrowy i silny nigdy nie odmówiłeś otwarcia drzwi na spotkanie pielgrzymom nowohuckim, którym przewodniczyłem. Gdy
od 6-ciu lat jestem Proboszczem wadowickim, tym bardziej uznałeś, że to opatrznościowe miejsce predysponuje mnie, bym
spotykał się z naszym najwybitniejszym
Rodakiem. Otwierałeś drzwi, gdy kilka razy
byłem z Samorządem papieskiego miasta.
Byłeś niezwykle życzliwy, gdy do Watykanu dobijałem się z kolegami. Ileż to razy
było. Wciąż otwierałeś.
Otwarty na Boga i ludzi Ojcze Święty,
bardzo dobrze ukształtowałeś swego Sekretarza. Niezwykle pojętny Uczeń. Otwartością zawsze współbrzmiał ze swoim Mistrzem. Moja wdzięczność jest ogromna.
Jesteś mi natchnieniem bym się wciąż
otwierał na Boga i ludzi. Dość mi to opor-4- nie idzie. Ale idzie.
Ks. Proboszcz

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”
Ze zdumieniem i niesmakiem przeczytałam notatkę w „Bazylice” o odsłonięciu
tablicy upamiętniającej 25 rocznicę tragicznej śmierci dwóch funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Wadowicach. Zginęli także
więźniowie, a nie chciałabym być w skórze tych więźniów, którzy przeżyli.
Do dzisiejszego dnia mam niepokój sumienia, że nie zareagowałam, słysząc, w
czasie przechodzenia obok wozu budowlanego, stojącego na placu szpitalnym, bicie więźnia, przez strażnika z siłą, która
powodowała przechyły tego wozu.
Nie wolno nam zapomnieć, że były to
czasy zniewolenia i pogardy człowieka, a
służba więzienna należała do klasy uprzywilejowanej.
Nikt mi dzisiaj nie powie, czy przypadkiem ci więźniowie, którzy zbuntowali się,
nie byli więźniami politycznymi, a chociażby
i nie, to każdy człowiek ma swoją godność, której nie należy deptać.
Strażnicy więzienni byli ludźmi okrutnymi /z małymi wyjątkami/ i bunt więź-

niów musiał mieć jakąś przyczynę.
„Byłem w więzieniu, a przyszliście do
mnie” mówi Pan Jezus.
Nie znałam funkcjonariuszy, którzy zginęli
i nie mogę wyrokować o ich winie /Pan Bóg
ich osądził/, a1e jednostki nie mogą uratować ogó1nie panującej atmosfery i dlatego
tablice, pomniki dla ludzi, którzy sprawowali
władzę w „Polsce Ludowej” nie powinno
mieć miejsca.
Apoteoza i kierowanie na bohaterów ludzi
z aparatu ucisku jest, co najmniej ignorancją.
Wybaczać należy, ale trzeba pamiętać i nie
nagradzać.
Zofia Bukowska

P.S.
Redakcja Bazyliki publikując powyższy
głos ma świadomość kontrowersyjności poglądów Autorki na opisywaną sprawę. Bardzo trudne jest obiektywne spojrzenie na
ludzkie tragedie. Spojrzenie ewangeliczne
pomaga w naświetleniu trudnych, ludzkich
spraw.

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

W marcu swój Roczek obchodzą:

Adrianna Katarzyna Krupnik
Dominik Curzydło
Mikołaj Wiesław Talaga

Nabożeństwo Gorzkich Żali jest pełne
Z radością patrzyłem w pierwszą niedzielę na bardzo liczne uczestnictwo wiernych w nabożeństwie pasyjnym Gorzkich
Żali. Brali w nim udział tak dorośli, jak również i dzieci, a także młodzież. Siostra Gabriela zgromadziła pokaźną liczbę dzieci
z klas zerowych i pierwszych. Choć śpiew
Gorzkich Żali na chóry nie bardzo w ba-

Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.
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zylice wychodzi – to jednak raduje się serce
słuchając potężnego pienia pasyjnego. W drugą niedzielę postu są zaproszeni uczniowie
z II klas szkół podstawowych i II gimnazjum, w III niedzielę – uczniowie III klas
SP i III klas gimnazjum. Pragnieniem naszym jest, by dzieci choć w jedną niedzielę
brały udział w Gorzkich Żalach.

