Zjazd szkół Jana Pawła II
Bardzo nas cieszy, że
konywać setki kilomew dzień urodzin naszego
trów. Niektórzy z nich
Największego Rodaka Jana
wyjeżdżali o 3 po półPawła II wieczorem 25 ornocy, by zdążyć na czas
kiestr z różnych stron Poldo Wadowic. Ojciec
ski wygrywało najpiękniejŚwięty w czasie ostatniej swojej pielgrzymsze melodie Ojcu Świętemu.
ki utożsamił kremówki z Wadowicami.
Pan Komendant OSP w Choczni – Józef
Dawniej wadowiczan łączono ze specjaCholewka, umie takie koncerty zorganizołem, jakim są flaki – mówiło się „flacorze”.
wać. Chwała mu za to.
Nie dziwiło mnie więc, że przyjezdne dzieCieszy nas, że w tym dniu do południa
ci tak bardzo pragnęły zjeść kremówkę. Do
przedstawicieli z 50 szkół – przeważnie podtych, którzy dali po 100 kremówek trzeba
stawowych przybyło w liczbie prawie 1000
koniecznie wspomnieć o PP. Czarny – Kieosób do Wadowic. Jakże nie wyrazić
rowników restauracji „Paradise”. Wielką
wdzięczności Dyrektorom, Nauczycielom
wdzięczność przekazujemy.
i Uczniom tych szkół. Często musieli po-
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Biblioteka Parafialna przy bazylice Of.NMP w Wadowicach
Biblioteka posiada obecnie wg książki in9. Ekumenizm.
wentarzowej 1482 książki. Znajdują się:
10. Misje.
1. Pismo Święte Starego i Nowego Testa11. Żywoty Świętych, Błogosławionych,
mentu, interpretacje, opisy pochodzące z
kandydatów na ołtarze, objawienia.
Biblii.
12. Albumy i książki z pielgrzymek Papie2. Historia Kościoła, nauka społeczna Koża Jana Pawła II, Jego poezja, kazania z
ścioła.
Krakowa, encykliki, adhortacje.
3. Chrystologia.
13.Rodzina, małżeństwo, życie seksualne.
4. Teologia moralna /sumienie, grzech, cno14. Literatura religijna /proza, poezja/.
ty, dekalog, sens życia/.
15. Literatura piękna /powieści, nowele,
5. Eucharystia.
opowiadania.
6. Modlitwa i kontemplacja.
16. Poezja religijna /dorośli, dzieci/.
7. Mariologia.
17. Inne.
8. Filozofia.
Rocznie zaangażowanych czytelników jest ok. 60-ciu, którzy w tym okresie przeczytali
ok. 500 książek. Wypożyczane książki czytane są również przez członków rodzin, a czasem
sąsiadów.
Biblioteka parafialna znajduje się w domu katolickim obok kancelarii parafialnej. Czynna
jest w niedziele od 10.00 do 12.00, oraz w środy od 16.00 do 17.30.
Julia Wojtas
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Mądrość

O Panie, chciałbym prosić Cię o to,
abyś pomógł mi zestarzeć się pogodnie,
z godnością i bez goryczy.
Chciałbym zwrócić się do innych ludzi i prosić ich,
Aby dali się poznać, pozwolili się wspomóc i pokochać.
Chciałbym uleczyć moje cierpienia dzieląc z nimi ich bóle:
Wspomóc ich moim doświadczeniem,
Zapytać ich o to, czego jeszcze nie wiem.

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRZYDRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWSŁÓW:

ŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

Prz 8, 22-31

Rz 5, 1-5

Chrzest św. Julia Wiktoria Wicher, córka Sławomira i Sylwii
Adrian Józef Chudy, syn Wojciecha i Joanny
Wiktor Piotr Pituch, syn Piotra i Gabrieli
Patryk Adam Warchał, syn Adama i Małgorzaty
Adam Maciej Śliwa, syn Macieja i Ewy
Jakub Tomczyszyn, syn Jerzego i Grażyny
Amelia Magdalena Pamuła, córka Marka i Magdaleny
Dawid Mamcarczyk, syn Andrzeja i Beaty
Kinga Gabriela Kaczmarczyk, córka Rafała i Agnieszki
Miłosz Paweł Grzywa, syn Pawła i Dominiki
Mikołaj Kurek, syn Janusza i Moniki
Karina Alicja Brańka, córka Jacka i Sylwii
Robert Krzysztof Biela, syn Krzysztofa i Renaty
Paweł Jan Jarczyk, syn Michała i Marty
Joanna Łucja Maślanka, córka Krzysztofa i Magdaleny
Zuzanna Maria Króliczek, córka Piotra i Agnieszki
Julia Małgorzata Brańka, córka Dawida i Anny
Amelia Bucka, córka Mirosława i Anety
Kladiusz Krzysztof Widlarz, syn Łukasza i Joanny
Adrianna Karolina Frączek, córka Sławomira i Edyty
Filip Piwowarczyk, syn Łukasza i Ewy

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

EWANGELIA: J 16, 12-15
Jezus powiedział swoim uczniom:
„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od
siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie
otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest
moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.
Oto słowo Pańskie

JEDEN BÓG W TRZECH OSOBACH
Uroczystość Najświętszej Trójcy to
uwielbianie Boga i wnikanie w Jego życie
wewnętrzne.
Liturgia słowa dzisiejszej uroczystości
podkreśla tę niezwykłą i ciągle czekającą
na odkrycie rzeczywistość Bożą. „Jak jest
przedziwne imię Twoje, Panie”. Imię wyraża wewnętrzną rzeczywistość osoby.
Wewnętrzne życie Boga mógł objawić jedynie Boży Syn i misję tę kontynuuje nadal
przez Ducha Świętego, który doprowadza
do całej prawdy. Poznawanie i przeżywanie Bożej prawdy jest zadane Kościołowi,
który przez posługę słowa oraz sprawowanie sakramentów doprowadza do zjednoczenia z Bogiem.

Ojciec jest Zasadą Przenajświętszej Trójcy. Wszystko z Niego wychodzi, On od
zawsze działa, Siebie kontemplując w swoim Boskim Bycie, zrodził swoje Słowo, dał
początek Miłości... Ogień miłości płonie w
nas, a nie jest to nic innego jak Duch Święty, ta sama Miłość, która w Trójcy Świętej
łączy Ojca i Jego Słowo.
Antyfona dzisiejsza brzmi następująco:
„Niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec
i Jedyny Syn Boży oraz Duch Święty, bo
okazał nam swoje miłosierdzie”. Także wołanie św. Augustyna uczyńmy swoim: „Panie, Boże mój, jedyna nadziejo moja, wysłuchaj mnie, abym nie uległ zmęczeniu
i nie zaniechał poszukiwania Ciebie. Amen.”
bp Edward Białogłowski

Wielebny ks. Prałat Jakub Gil
Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 czerwca, w niedzielę organizujemy zbiórkę uliczną na
cele charytatywne w pobliżu kościoła.
Za wyrozumiałość i pomoc niesioną przez tyle lat serdeczne Bóg zapłać.
Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Miejsko-Gminny w Wadowicach
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Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga i Kościoła powszechnego.

POGRZEB

Śp. Zygmunt Walczak, ur. 1931 r., zam. Os. M. Wadowity
Śp. Józef Hodur, ur. 1918 r., zam. ul. Sienkiewicza
Śp. Stanisława Śliwa, ur. 1909 r., zam. Os. M. Wadowity
Śp. Franciszka Mynarska, ur. 1909 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Mieczysław Bucki, ur. 1941 r., zam. Będzin
Śp. Teresa Kacprzak, ur. 1929 r., zam. Os. M. Wadowity
Śp. Stefania Sikora, ur. 1923 r., zam. ul. Karmelicka
Śp. Anna Sokołowska, ur. 1944 r., zam. ul. Mickiewicza
Śp. Antoni Szala, ur. 1946 r., zam. ul. Pułaskiego
Śp. Marian Jamróz, ur. 1923 r., zam. ul. Chopina
Śp. Józef Skoczylas, ur. 1957 r., zam. ul. Konstytucji 3 Maja
Śp. Zygmunt Jura, ur. 1938 r., zam. Nadbrzeżna
Śp. Władysław Brańka, ur. 1940 r., zam. Os. XX-lecia
`
Śp. Bolesław Gałuszka, ur. 1926 r., zam. Andrychów
Śp. Ludwik Wiktor, ur. 1921 r., zam. ul. Podstawie
Śp. Wanda Zacna, ur. 1932 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Leon Sikora, ur. 1942 r., zam. ul. Barska
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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Czwartek 10 czerwca
6.00 Śp. Jan Bogacz
7.30 Śp. Bronisława Szczygieł
Śp. Antonina Małecka
9.00 Śp. Władysław Brańka
10.30 Śp. Marian Jamróz
13.15 Śp. Władysław i Emilia Gromada
19.00 Śp. Eustachy i Krystyna Żurek

Intencje mszalne

Poniedziałek 7 czerwca
6.00 Śp. Władysław Brańka
6.30 Śp. Bronisława Szczygieł
7.00 Śp. Antonina Małecka
7.30 Śp. Urszula Mitkowska - 1 r. śm.
8.00 Śp. Maria Graca - 6 r. śm.
12.00 Dziękczynno błagalna dla Justyny
i Rafała Skowron w 1 r. ślubu
18.00 Śp. Teresa Kacprzak
Śp. Bogumiła i Henryk

Piątek 11 czerwca
6.00 Śp. Władysław Brańka
6.30 Śp. Bronisława Szczygieł
7.00 Śp. Bolesław Bandoła - 28 r. śm.
7.30 Śp. Antonina Małecka
8.00 Śp. Franciszek, Stanisława i Antoni
Skrzypczak
12.00 Śp. Wiesław Pławny - 3 r. śm.
18.00 Śp. Józef Maj z rodzicami - 5 r. śm.
Śp. Katarzyna i Stanisław i brat Stanisław

Wtorek 8 czerwca
6.00 O zdrowie i błog. Boże dla rodzin VI róży
6.30 Śp. Bronisława Szczygieł
7.00 Śp. Antonina Małecka
7.30 Śp. Władysław Brańka
8.00 Śp. Tadeusz Łopata - 2 r.śm.
12.00 Dziękczynno błagalna dla Teresy
i Janusza w r. ślubu
18.00 Śp. Teresa Kacprzak
Śp. Adam Nowak

Sobota 12 czerwca
6.00 Śp. Bolesław Kupczyk
6.30 Śp. Bronisława Szczygieł
7.00 Śp. Władysław Brańka
7.30 Śp. Antonina Małecka
8.00 Śp. Józefa Hodur
12.00 W 40-lecie matury o błog. Boże dla żywych
i wieczny spoczynek dla zmarłych
18.00 W intencji Marianny Kudłacik w 80
r. urodzin, o zdrowie i błog. Boże

Środa 9 czerwca
6.00
6.30 Śp. Bronisława Szczygieł
7.00 Śp. Antonina Małecka
7.30
8.00 Śp. Władysław Brańka
8.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
12.00
17.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań

Niedziela 13 czerwca
6.00 Śp. Antonina Małecka
7.30 O błog. Boże dla X Róży
Śp. Bronisława Szczygieł
9.00 W intencji Anny, o zdrowie i błog.
Boże w 18 r. urodzin
10. 30 Śp. Antoni Kęcki
12. 00 Śp. Józefa Hodur
13. 15 Roczki
19.00 Śp. Maria, Marian Gabryl

Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Jadwigi, królowej, w środę – wspomnienie św. Efrema, diakona i doktora Kościoła, w piątek – wspomnienie św. Barnaby,
apostoła, w sobotę – wspomnienie bł. Juliana Nowowiejskiego, biskupa, Piotra Dańkowskiego, kapłana i Współtowarzyszy, męczenników.
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
X NIEDZIELA ZWYKŁA – 6 czerwca 2004 r.
1. Przeżywamy wizytację kanoniczną.
Przeprowadza ją JE ks. bp Jan Szkodoń.
W tę niedzielę ks. Biskup spotyka się na
poszczególnych mszach św. z rodzinami,
aby je błogosławić. Na mszę św. o godz.
19.00 zapraszamy wszystkich, którym bliski jest Ojciec Święty. Chcemy uczcić 25tą rocznicę I pielgrzymki do Wadowic.
Każdy z uczestników otrzyma na tej mszy
św. specjalną pamiątkę.
2. We wtorek na mszę św. o godz. 8.00
ks. Biskup zaprasza parafian, a zwłaszcza
tych, którzy chodzą do innych kościołów.
Wtedy będzie spotkanie ze społecznością
szkoły podstawowej z Zaskawia. W tym
dniu na mszy św. o godz. 18.00 pragnieniem ks. Biskupa jest spotkanie z tymi, którym się ciężko żyje.
3. W środę na mszę św. o g. 8.00 proszeni są czciciele Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. Wieczorem o godz. 18.00 będzie
uroczyste zakończenie wizytacji. Proszone są zwłaszcza wszystkie wspólnoty naszej parafii, oczekujemy mieszkańców Rokowa, a także poczty sztandarowe.
4. We wtorek 8 czerwca o g. 17.00 odbędzie się próba sypania kwiatów, dzwonienia,
układanie dzieci niosących w procesji poduszki z symbolami przed uroczystością Bożego Ciała. Obecność na próbie konieczna do
wzięcia udziału w procesji.

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

5. W czwartek jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa zwana u nas Bożym Ciałem. W tym dniu wszyscy wierzący wezmą udział w uroczystej
procesji, która rozpocznie się w naszym
kościele mszą św. o g. 10.30. Mszy tej będzie przewodniczył ks. Biskup Jan Szkodoń. Biskup również poprowadzi procesję.
Zwyczajem ubiegłych lat, wierni dwóch
wadowickich parafii pójdą w procesji – od
bazyliki do kościoła św. Piotra.
6. Prosimy naszych parafian, aby swoją
obecnością i pobożnym zachowaniem dali
publiczne świadectwo żywej wiary w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Prosimy o wykonanie pierwszego ołtarza przez Ochotniczą Straż Pożarną wraz
z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych,
a drugiego przez młodzież Służby Liturgicznej oraz Stowarzyszenie KSM-u. W Boże
Ciało w naszej bazylice będą Msze Św.
o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 13.15
i wieczorem o godz.19.00. Nie będzie Mszy
Św. o godz. 12.00.
7. W sobotę 12 czerwca organizujemy
pielgrzymkę do miejsc świętych na ziemi
tarnowskiej, a zwłaszcza do Szczepanowa.
Koszt 20 zł. Wyjazd o godz. 7.00 rano.
8. W oktawie Bożego Ciała urządzamy
procesje po rynku o godz. 18.30.
/-/Ks. Jakub Gil - Proboszcz

W czerwcu swój Roczek obchodzą:

Barbara Wacławska
Julia Karoń
Nikodem Nowak
Hubert Musiał

Władysław Gruszczyński
Bartosz Walczak
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Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.

Serdecznie

witamy

To dla nas bardzo radosne dni, jedyne
w swoim rodzaju. U początku 5-dniowego
pobytu ks. Biskupa w naszej parafii, witamy w progach naszej bazyliki w Wadowicach Jego Ekscelencje ks. Biskupa Jana. Nie
ukrywamy, że bardzo się cieszymy z tej
wizytacji, związanej z obserwacją życia religijnego naszej parafii, ale zwłaszcza z ożywieniem wiary, nadziei i miłości w nas.
Traktujemy tę wizytację również jako spotkanie ks. Biskupa z wszystkimi mieszkańcami naszej parafii, a zwłaszcza z tymi, którzy żyją sprawami naszej wspólnoty. Wiemy, że Wadowice są bliskie sercu ks. Biskupa nie tylko z powodu urokliwości tego
regionu, ale zwłaszcza poprzez ludzi kochających tę ziemię, związanych z Kościołem,
pielęgnujących tradycje i zwyczaje chrześcijańskie. Cóż jednak powiedzieć nad to,
że Bóg zechciał z tej ziemi powołać na Namiestnika Swego Syna Tego, który przed
kilku laty oświadczył, że tu wszystko w jego
życiu się zaczęło.
Dziś, Drogi ks. Biskupie Janie, rozpoczynasz wizytację tej parafii, która jest tak bliska sercu Ojca Świętego. Witają Cię zielone wzgórza, pola, łąki, lasy i szemrząca rzeka Skawa. Witają Cię przede wszystkim ludzie – ten żywy Kościół, który gromadzi
się w tych dniach w naszym wadowickim
Wieczerniku, aby razem z Tobą modlić się
o dary Ducha Św., które tak bardzo potrzebne są w naszym życiu. Gromadzą się
wierzący parafianie, by w tych dniach wizytacji słuchać pouczeń Apostoła i przyjmować Jego błogosławieństwo.
Bądź pozdrowiony Najdostojniejszy Gościu nasz, który w dniach wizytacji stajesz
się domownikiem naszej parafii.
Kim jest ten nasz Zacny Domownik? Urodził się 19 grudnia 1946 r. w Chyżnym na
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Orawie, nad dawną granicą czechosłowacko-polską. Obecnie słowacko-polską. Jest
więc biskupem z pogranicza. Wyświęcony został na kapłana 22 marca 1970 roku.
Doktoryzował się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z teologii duchowości
chrześcijańskiej. Mianowany został biskupem 16 kwietnia 1988 roku, a konsekrowany został 4 czerwca 1988 roku.
W przeddzień wizytacji naszej parafii ukończył 16 rok otrzymania pełni kapłaństwa.
Od samego początku sprawowania władzy pasterskiej jako biskup pomocniczy ks.
Kardynała Macharskiego, ma przydzielony dział kształtowania duchowości, tak
kapłanów, zakonników, jak i katolików
świeckich. Jego urodzenie nad granicą bardzo rzutuje na działalność pasterską naszego wizytującego Biskupa. Mówi i pisze
/jest redaktorem kilku książek o duchowości chrześcijańskiej i wielu artykułów o tejże
tematyce/ ukazując różnice pomiędzy dobrym a złem, światem ciała i ducha, doczesnością i wiecznością. Jego domeną jest
pobudzać tak kapłanów jak i świeckich do
pójścia na wyżyny, a nawet na szczyty.
W Jego Biskupiej działalności łatwo jest
odczytać, iż jest On Ikoną Ducha Św.
Pragnę na tym miejscu przypomnieć, że
w Kościele Wschodnim, wśród bogatej
ikonografii – są ikony Boga Ojca, Chrystusa, Maryi, Świętych – nie ma ikon Ducha Świętego. Dlaczego? Gdyż każda osoba
ludzka, której dotknie Boży Duch, sama
staje się Jego ikoną, Duch nie ma oblicza.
On jest tym, który sprawia nasze upodobnienie do Boga. Ks. Biskup Jan Szkodoń
swoim posłannictwem pomaga ludziom
zbliżać się do Boga. Poprzez udzielanie sakramentów, a zwłaszcza bierzmowania,
wspiera ich darami Ducha Świętego.
W sposób wytężony pracuje nad sobą
i innych zachęca do pracy nad własnym

charakterem. Sam wkłada wiele wysiłku,
by żyć sprawami Bożymi i dlatego ma
wielką śmiałość mobilizowania innych.
Jego biskupie zawołanie jest: „Pan sam
będzie działał”. Zawołanie to ks. Biskup
wziął z psalmu 37. Psalmista poucza nas:
„Miej ufność w Panu
i czyń to, co dobre,
a będziesz mieszkał na ziemi
i żył bezpiecznie.
Raduj się w Panu,
a On spełni pragnienia twego serca.

Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu,
a On sam będzie działał”.
Doświadczył prawdy, iż z łaski Pana jest
ochrzczonym. Również powołanie na kapłana jest wielką łaską, a nie zasługą powołanego. Także wybór na Biskupa – to sprawa
Pana. Stąd ks. Biskup Jan często podkreśla
rolę Jezusa w naszym uświęceniu. To Święty
Duch sprawia w nas dobre rzeczy.
Drogi ks. Biskupie Janie – otwieramy się
na Twoje nauczanie, bo ono jest głoszeniem
autentycznej Ewangelii.
Ks. Proboszcz

„Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi!”
„Kościół nie powinien wtrącać się do
polityki”.
Kościół to kto? Kościół – to przedłużenie Chrystusa. Kościół to wspólnota, której Widzialną Głową jest Ojciec Święty,
są w Nim duchowni i świeccy. Wszyscy
ochrzczeni należą do Kościoła.
Jeśli wszyscy – to mamy moralne prawo wtrącać się do polityki, jesteśmy Polakami i wszystkim nam powinny być drogie losy Ojczyzny. Dlaczego odmawiamy
tego prawa duchowieństwu? Duchowieństwo zawsze kroczyło w awangardzie
walki o niepodległość Polski i gdyby nie
duchowieństwo budzące patriotyzm wolę
walki o niepodległość, jak wiemy z dziejów ojczystych nie byłoby najpewniej Polski na mapach świata. Duchowieństwo jest
wyrazicielem woli Boga Ojca i dlatego
głos duchowieństwa winien być dla nas
święty.

Jakże przykre jest powtarzanie przez nas
wierzących banałów podsuwanych przez naszych przeciwników, którzy doskonale zdają
sobie sprawę z potęgi Kościoła, a której my
wierzący nie umiemy docenić, ale ulegamy
podszeptom i zgadzamy się z ich fałszem.
Nie wolno nam wierzącym odsuwać Pana
Boga od naszych spraw, nie wolno nam mówić Panie Boże Ty nie znasz się na polityce,
więc zostaw nam te sprawy, bo jak zepsujemy wszystko, to wtedy Ci zaśpiewamy:
„Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”.
W Polsce ważne wybory do Parlamentu
Europejskiego, więc prośmy Ducha Świętego o światło.
Potrzebujemy prawa? – potrzebujemy. Potrzebujemy sprawiedliwości? - potrzebujemy.Głosujmy, bo każdy głos jest ważny dla
losów Polski.Nikt nie ma prawa zwalniać się
z tego obowiązku.
Niech zstąpi Duch Twój!
Zofia Bukowska
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