Kaplica Jana Pawła II
Od kilku już miesięcy
wolno, ale do przodu posuwają się prace związane
z miejscem specjalnej czci
Jana Pawła II w naszej bazylice. Wiemy, że było ono
magazynem dla feretronów, sztandarów,
a także w starych ławkach siedziało podczas mszy św. niedzielnych kilkunastu parafian. Na górę po spróchniałych schodach
wchodził Pan Organista, a czasami chórzyści. Organy z staroświeckim miechem

zajmowały dużą część
górnego pomieszczenia.
Po usunięciu starodawnych miechów i podłączeniu organów do nowoczesnego, sprężającego powietrze, niemieckiego silnika –
uzyskaliśmy nowe miejsce. Obecnie wykonujemy schody łączące chór z posadzką
bazyliki. Również w pomieszczeniu tym realizujemy posadzkę. Marmurowe płyty na
wykonanie posadzki wraz z ich ułożeniem
będzie kosztowało ok. 30 tys. zł.
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Spieszmy sie kochać

(ciąg dalszy ze str. 7)

We wtorek dalszy ciąg nabożeństwa 40-to godzinnego. Zapraszamy na:
godz. 9.00 rejon XIX

pl. Jana Pawła II, al. MB Fatimskiej, Poprzeczna, Cicha, Lwowska
P. Maria Gracjasz
godz. 9.00 rejon XXII ul. Podstawie, Nadbrzeżna
P. Antoni Dziedzic
godz. 10.00 rejon XX os. M. Wadowity 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
P. Jan Pietras, P. Stanisława Piwowarczyk
godz. 10.00 rejon XXI os. M. Wadowity 8, 9, 9a, 22, 24, 26, 28, 30, 32, P. Jan Pietras
godz. 11.00 rejon XXIII os. Jedność, ul. Kochanowskiego, os. Jesionowe, ul. Legionów,
Żeromskiego, Niecała, Fabryczna, Chopina, Młyńska, Piłsudskiego
P. Tadeusz Mrowiec, P. Stanisław Szydłowski
godz. 13.00 rejon XXIV ul. Sienkiewicza, Teatralna, Wojtyłów, Kościelna
P. Zofia Rybka, P. Andrzej Stanek
godz. 14.00 rejon XXV
os. XX-lecia 1, 2, 3, 4
godz. 15.00 rejon XXVI
os. XX-lecia 5, 6, 7, 8
P. Stanisław Potoczny,
godz. 16.00 rejon XXVII
os. XX-lecia 9, 10, 11,
P. Anna Brańka
godz. 16.00 rejon XXVIII
os. XX-lecia 12, 13, 14,
godz. 17.00 rejon XXIX
os. XX-lecia 15, 16, 17,
godz. 17.00 rejon XXX
os. XX-lecia 18, 19, 20, P. Kazimierz Lichwiarski
godz. 17.30 – uroczyste nieszpory.
Ks. Proboszcz

Na zbliżający sie tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask,
zwłaszcza dla Jubilatów i Solenizantów.

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Jean Vanier, twórca wspólnoty Arki, pisze:
Nasza przyjaźń pogłębiła się. Byliśmy
szczęśliwi dlatego, że byliśmy razem. Zasiadaliśmy do stołu pełni radości; były to
chwile wyjątkowe, chwile prawdziwego
świętowania. Rytm naszego życia był
prosty. Pracowaliśmy w domu i w ogrodzie (później także w warsztatach), były
posiłki, czas wolny i modlitwa. Rafał i
Filip nie byli już dla mnie osobami z upośledzeniem, ale przyjaciółmi. Sprawiali,
że czułem się dobrze i wydaje mi się, że
oni także czuli się dobrze ze mną. Później dołączyli do nas inni. Mogliśmy wtedy przyjąć nowe osoby z upośledzeniem
umysłowym. Arka zaczęła się rozwijać.

Do użytku parafialnego

Redakcja: Zespół parafialny pod przewodnictwem ks. Prałata Jakuba Gila
Nr konta bankowego: Bank Przemysłowo-Handlowy SA 78 1060 0076 0000 3200 0001 9962
tel. 873-20-96, e-mail wadbazyl@wp.pl www.bazylika.wadowice.pl

Słowo na niedzielę

Porządek 40-to godzinnego nabożeństwa

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO- DRUGIECZYTANIEZ DRUGIEGO LISTU
ROKA OZEASZA:
Oz 2, 16.17b.21-22
Naród wybrany jest oblubienicą Boga

ŚW.PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN:
2 Kor 3, 1b-6
Jesteście listem Chrystusowym
dzięki naszej posłudze

Z woli swej zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

EWANGELIA:

Mk 2, 18-22 Chrystus jest oblubieńcem Kościoła
Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?”
Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?
Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie
nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też
młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków”.
Oto słowo Pańskie.

Młode wino

współczesnymi - tak siebie, jak innych, jak
cały tamten odchodzący w ciemność świat.
A zresztą po ca? Teraz potrzeba innego
myślenia. Tamto myślenie jest anachronizmem. Inne sprawy są ważne. Inny kąt widzenia.
Sprawdzaj się w kipieli współczesnych
wydarzeń, czy zachowujesz się jak uczciwy człowiek.
Ks.M.M.

Nie można tkwić wczepionym w swój
dawny świat. Bo i tak go coraz mniej rozumiesz. Bo się rozsypał i rozsypuje się
z każdą chwilą jak rozbite kryształowe lustro. I ani nie potrafisz zobaczyć siebie takim, jakim byłeś, ani w tych okruchach
nie zobaczysz tamtego świata. Nie próbuj
oceniać swojej przeszłości kategoriami

Podziękowanie
Przyparafialny Zespół Charytatywny wyraża wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili
się do złożenia w ostatnią niedzielę zapomogi dla biednych w wysokości 2.936,31 zł., w tym
u Sióstr Nazaretanek 253,70 zł, a u oo. Karmelitów 394,03 zł. Pieniądze te przeznaczyliśmy
jako pomoc dla biednych rodzin naszej parafii.

Przekazuję do wiadomości wiernych Przewodników poszczególnych rejonów. Bardzo im dziękuję za wyjaśnienie mieszkań-

com, na czym polegają rodzinne wieczory
modlitw z Janem Pawłem II, oraz za zorganizowanie adoracji.

godz. 14.00 rejon I
Roków, ul. Miedzne
P. Małgorzata Radoń
godz. 15.00 rejon II
Ulice Zaskawia
P. Antoni Markielowski
godz. 16.00 rejon III
ul. Batorego oraz blok 19 i 21
P. Katarzyna i Andrzej Konopka
godz. 16.00 rejon IV
ul. Batorego blok 23, 27, 31
P. Stefania Pijanowska
godz. 17.00 rejon V
ul. Łazówka i os. Widok
P. Maria Rokowska
godz. 17.30 uroczyste nieszpory o Najświętszym Sakramencie.
W poniedziałek 27 lutego i we wtorek 28 lutego dalszy ciąg 40-to godzinnego nabożeństwa. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest od godz. 8.30 do 18.00. W poniedziałek
zapraszamy:
os. Piastowskie i ul. Brzostowskiej
PP Lempartowie
ul. Wojska Polskiego i os. Słoneczne
PP Pamułowie
os. Westerplatte bl. 5, 6, 11, 12, 13,
P. Krystyna Matlak
os. Westerplatte bl. 14, 15, 16, 17,
P. Stanisława Bandoła
os. Westerplatte bl. 19, 20, 21, pl. Westerplatte
P. Helena Rajda
godz. 13.00 rejon XI
ul. Krakowska, Zatorska, M.Wadowity, pl. Boh. Getta,
Piaskowa, Mydlarska
P. Irena Filek
godz. 13.00 rejon XII ul. Gimnazjalna, Pułaskiego, Barska, Wiśniowa,
P. Maria Talaga, P. Józef Widlarz
godz. 14.00 rejon XIII ul. Graniczna, Olbrychta, Nowobilskich, Ady Sari, Nikliborca, os. Łąki
P. Stefan Mżyk
godz. 15.00 rejon XIV ul. Mickiewicza do sióstr Albertynek
P. Ludwika Sikora, P. Michał Cielebon
godz. 15.00 rejon XV ul. Mickiewicza od sióstr Albertynek do rynku wraz z ul. Sadową
P. Michał Cielebon
godz. 16.00 rejon XVI ul. Słowackiego, Iwańskiego, Krasińskiego
P. Józef Lehrfeld
godz. 16.00 rejon XVII ul. Trybunalska, Żwirki i Wigury, Sobieskiego, Jagiellońska,
pl. Kościuszki, Spadzista, Szpitalna, al. Wolności,
P. Józef Lehrfeld, P. Małgorzata Bandoła
godz. 17.00 rejon XVIII ul. Karmelicka P. Mirosława Gryga
godz. 9.00 rejon VI
godz. 10.00 rejon VII
godz. 11.00 rejon VIII
godz. 11.00 rejon IX
godz. 11.00 rejon X

godz. 17.30 – uroczyste nieszpory.
(ciąg dalszy na str. 8)

Stanisława Bandoła
-2-
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Czwartek 2 marca
6.00 Śp. Kazimierz Satława
7.00 Śp. Janina Filek
7.30 Śp. Antoni Żmija
8.00 Śp. Helena, Stanisław, Barbara
12.00 Śp. Edward Pietroń
18.00 Śp. Józef Wiercimak
Śp. Jan Pomietło - 19 r. śm.

Intencje mszalne

Piątek 3 marca
6.00 Śp. Janina Filek
7.00 Dziękczynna za 8lat życia z prośbąo dlasze łaski
7.30 Śp. Antoni Żmija
8.00
12.00 Śp. Stanisław - r. śm.
16.30 Śp. Janina Schneider
18.00 Śp. Edward Pietroń
Śp. Józef Wiercimak

Poniedziałek 27 lutego
6.00 Śp. Kazimierz Satława
7.00 Śp. Antoni Zmija
7.30 Śp. Eleonora Pływacz izmarli z rodziny
8.00 Śp. Edward Pietroń
12.00 Śp. Janina Filek
18.00 Wintencji Jerzegoi jego rodziny w 36 r. urodzin
Śp. Jerzy Szara - 9 r. śm.

Sobota 4 marca
6.00 Śp. Edward Pietroń
7.00 Śp. Kazimierz i Jacenty
7.30 Śp. Kazimierz Błachut
8.00 Bł. Bożedla ks. Proboszcza iRycerstwo Niepokal.
12.00 Za Kościół, Ojca Świętego, Ojczyznę,
Duchwieństwo i Radio Maryja
18.00 Śp. Jan Paweł II
Śp. Janina Filek

Wtorek 28 lutego
6.00 Śp. Kazimierz Satława
7.00 Śp. Józef Wiercimak
7.30 Śp. Antoni Żmija
8.00 Śp.JózefStańczyk,JózefRąpeliKatarzyna
12.00 Śp. Janina Filek
18.00 Śp. Edward Pietroń
Śp. Jadwiga Leśniewska
Środa
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
12.00
16.00
17.30
18.00

Niedziela 5 marca
6.00 Śp. Antoni Zmija
7.30 Śp. Jadwiga z rodzicami
Sp. Władysław Pawlik
9.00 Śp. Zofia i Walerian Gąsior
10.30 Dziękczynno błagalna dla Zofii
Hadka w 80 r. urodzin
12.00 Śp. Bogusław Lisko
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Maria Kukuła

1 marca
Śp. Kazimierz Satława
Śp. Edward Pietroń
Śp. Janina Filek
Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
Śp. Antoni Żmija
Śp. Józef Wiercimak
Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
W intencjach Nowenny

Święci tego tygodnia: w sobotę – Święto św. Kazimierza Królewicza, patrona archidiecezji krakowskiej.
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VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 lutego 2006 r.
1. Dzisiaj rozpoczynamy 40-to godzinne
nabożeństwo eucharystyczne. Po każdej
mszy św. odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu. Parafian prosimy, aby
poczuli się wewnętrznie zobowiązani, że
podczas tej 40-godzinnej adoracji koniecznie trzeba w dogodnym czasie przyjść na
modlitwę do kościoła. Na adorację Najświętszego Sakramentu na godz. 14.00 zapraszamy Parafian z Rokowa i Miedznego, na
godz. 15.00 – z ulic na Zaskawiu, na godz.
16.00 – z ulicy Batorego i z bloków, na
godz. 17.00 z Łazówki i z os. Widok.
O godz. 17.30 odprawimy uroczyste nieszpory o Najświętszym Sakramencie.
2. Jutro i we wtorek dalszy ciąg 40-to
godzinnego nabożeństwa. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest od godz. 9.00
do 18.00. Prosimy przewodników poszczególnych rejonów o zorganizowanie
adoracji według porządku zamieszczonego
w dzisiejszym parafialnym biuletynie. Uroczyste Nieszpory będą w tych dniach
o godz. 17.30.
3. W naszej archidiecezji rozpoczyna się
od tej niedzieli okres spowiedzi i komunii
św. wielkanocnej. Trwa on do uroczystości Trójcy Przenajświętszej – 11 czerwca.
4. W środę rozpoczynamy Wielki Post,
poprzez znak zewnętrzny, jakim jest posypanie głów popiołem – stąd nazwa: Środy
Popielcowej. Msze św. w tym dniu odprawiamy o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
12.00, 16.00 i 18.00. Podczas każdej Mszy
będzie posypanie głów popiołem.
5. Środa Popielcowa jest dniem pokutnym. Ojciec Święty prosi, aby ten dzień
był wielką modlitwą połączoną ze ścisłym
postem w intencji pokoju na Bliskim
Wschodzie. Postawę tę wyrazimy poprzez
udział w procesji pokutnej, którą rozpoczniemy u OO. Karmelitów o godz.15.30. -3-

skąd przejdziemy ul. Karmelicką i Placem
Kościuszki na Rynek, po czym o godz.
16.00 odprawimy w bazylice Mszę św.
W tym dniu jest post ścisły. Obowiązuje
on każdego katolika pomiędzy 18-tym,
a 60-tym rokiem życia. Post ten dopuszcza przyjęcie pokarmu bezmięsnego raz do
syta i dwa razy w ciągu dnia lekki posiłek.
Post ścisły jest w Środę Popielcową i w
Wielki Piątek. Od tego postu nie ma dyspensy. Natomiast we wszystkie piątki roku
obowiązuje katolików w Polsce wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a także powstrzymanie się od hucznych zabaw.
6. W środę nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawiamy o godz. 9.00
i 17.30.
7. W czwartek 2 marca serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 20.00,
a przed nią odprawimy adorację od godz.
19.00. Modlimy się o rychłą beatyfikację
Jana Pawła II oraz błogosławione owoce
pielgrzymki Benedykta XVI do naszej Ojczyzny. Modlitwy zakończymy pod Domem Papieskim o godz. 21.37. W tym dniu
będą z nami Parafianie z Radoczy wraz ze
swymi Duszpasterzami.
8. Koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawiamy w naszej bazylice po Mszy Św.
o godz. 8.00 12.00 i 15.00. Drogę Krzyżową odprawiamy w piątki: dla dorosłych
o 8.30 i 17.30, dla dzieci o 16.45, a dla
młodzieży o 18.30. Gorzkie Żale odprawiamy w niedziele o godz. 17.00.
9. W tym tygodniu od Środy Popielcowej do niedzieli są kwartalne dni o ducha
pokuty.
10. W pierwszy piątek spowiadamy rano
oraz popołudniu od godz. 16.00 do 18.30.
(ciąg dalszy na str. 4)

praszamy w przyszłą niedzielę na godz.
16.00.
14. Dla bywalców Kuchni Brata Alberta,
a także naszego punktu charytatywnego,
oraz tych, którzy korzystają z pomocy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
urządzamy rekolekcje, które odbędą się po
I Niedzieli Wielkiego Postu: w poniedziałek, wtorek i środę w kaplicy Ukrzyżowania w naszej bazylice o godz. 10.30.
15. Prosimy czytelników „Rycerza Niepokalanej” by w najbliższym czasie odnowili prenumeratę tego miesięcznika w zakrystii wpłacając 30zł na rok.

(ciąg dalszy ze str.3)

11. W pierwszą sobotę na Mszę Św.
o godz. 8.00 zapraszamy członków Rycerstwa Niepokalanej, a także rodziny, które
spodziewają się dziecka. W tym dniu odwiedzamy chorych i starszych z sakramentami świętymi. Młodzież z klasy pierwszej
gimnazjalnej prosimy na godz. 10.00, a z
klasy drugiej na 11.00.
12. W przyszłą niedzielę składka na pokrycie kosztów związanych z remontem
naszej świątyni. Bóg zapłać za ofiary.
13. Członków Rady Duszpasterskiej za-

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Miesiąc nadziei

nej pretensji i nigdy nie wypominam tym,
którzy nie widzą potrzeb kościelnych. Zdaję
sobie sprawę, że jeśli nie dają, to: albo nie
mają, lub też nie widzą potrzeby wspierania tych remontów. Marcowy Patronie,
nieustannych zmian w pogodzie, Patronie
nadziei na zbliżającą się wiosnę, na lepsze
cieplejsze dni, na wydłużanie jasności dziennych i skracanie nocy – chylę przez Tobą
z wdzięcznością mą kapłańską głowę.
Myślę, że czyni to ze mną wielu wadowickich mieszkańców. Tym bardziej, że
w przeciągu ostatnich lat doczekaliśmy się
„na Górce” Twego sanktuarium. Dziękuję
Ci św. Józefie, że obrałeś sobie godne miejsce w Wadowicach. Licznie przychodzą
do Ciebie Twoi czciciele.
Tegoroczny marzec jest dla mnie pięknym miesiącem, bo przypominam sobie
zeszłoroczną pielgrzymkę do chorego Ojca
Świętego i Jego serdeczne słowa skierowane do nas: - „Pozdrawiam Wadowice”.
W swojej wielkiej niemocy, gdy już mówić nie potrafił – wydobył w swojej niemocie słowa bliskości. Z ogromnym wzruszeniem wciąż wracam do tej wyjątkowej
osoby. Ogromna jest Jego spuścizna.

Bardzo lubię marzec poświęcony św. Józefowi. Dużo zawdzięczam Temu, który
w cichości wykonywał służebne prace. Jest
patronem różnorakich dzieł, a także zawodów. Jest Opiekunem Kościoła Powszechnego. To dzięki Jego opiece – często o nią
proszę – tak bardzo łatwo idą mi remonty.
Jakże Ci św. Józefie na tym miejscu nie
wyrazić mojej wdzięczności. Tyle tu
w Wadowicach, dzięki Twojej opiece zrobiliśmy. Przecież całe wnętrze świątyni zostało przerobione. Teraz podjęliśmy remont
elewacji i dachu naszej bazyliki. Są z tym
pracami związane ogromne koszta – obliczane na setki tysięcy złotych. To dzięki
Twojej szczodrobliwości nie muszę wyciągać mojej ręki żebraczej do parafian i przypominać im o obowiązku wsparcia remontów. Jestem przekonany, że oni i ja pod tym
względem mamy duży luksus. Jak dotychczas nikomu z parafian nie naraziłem się
przypominaniem o płaceniu na kościół. Ty,
św. Józefie, uczysz mnie tej godnej postawy. Jestem wdzięczny bardzo tym, którzy
wspierają to dzieło. Nie mam natomiast żad-4-

ale jeszcze bardziej miłości ku Temu, który
tak nas kochał.
W ostatnie dni lutego, w poniedziałek
i wtorek, przeżywamy 40 godzinne eucharystyczne nabożeństwo. W naszej parafii już szósty rok jest nieustanna adoracja Najświętszego
Sakramentu. Ciekawe i bardzo zastanawiające
połączenie: nieustanna nowenna do Matki Bożej wraz z całodzienną nieustanną adoracją Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Tak bardzo zależy mi, Drodzy Parafianie,
aby podczas tych dni adoracyjnych przyszliście w dogodnym czasie do kościoła na
uwielbienie Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Tyle mamy Bogu do zawdzięczenia. Dzięki Niemu żyjemy, ruszamy się.
Wszystko czym jesteśmy i co mamy – Bogu
zawdzięczamy. Niech te dni będą naszą
mobilizacją do wyrażenia wdzięczności Jezusowi za troskę o nas.

W najbliższy czwartek 2 marca licznie
przyjdziemy ze zniczami na wieczorne
nabożeństwo o godz. 20.00. Już od godz.
19.00 członkowie parafialnego oddziału
Akcji Katolickiej poprowadzą adorację.
Będą razem z nami parafianie z Radoczy
wraz ze swoimi duszpasterzami. Ileż im
zawdzięczamy. Weźmiemy ze sobą znicze,
gdyż po skończonej mszy św. podejdziemy pod popiersie Jana Pawła II przed bazyliką i opaszemy je wielkim sercem wykonanym z lampek, które przynieśliśmy.
W tym dniu będzie gościła Telewizja Polska. Chcą pokazać Polsce i światu, jak
rodzinne Wadowice czczą pamięć swego
największego Rodaka. W naszym kinie
Centrum będzie wyświetlany nowy film
o papieżu Janie Pawle II. Mówią o nim,
że w swej treści jest przejmujący. Płaczą
nie tylko kobiety, ale i mężczyźni. Łzy żalu,
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świadectwem przeżytego wieczoru modlitewnego są wpisy do księgi pamiątkowej.
Z 30 ksiąg, które nawiedzają w związku
z wieczorami nasze rodziny, chcemy utworzyć jedną wielką księgę ofiarowaną Ojcu
Świętemu Benedyktowi XVI w dniu Jego
przyjazdu do Wadowic 27 maja 2006 roku.
Prosimy, aby w dniu w którym rodzina przeżywa wieczór modlitewny, przystępowała
również do komunii św. Sądzimy, że w wielu
rodzinach wpiszą się na stałe wieczorne,
rodzinne modlitwy. Tak bardzo o to zabiegał Jan Paweł II.
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Wielka radość
Przypominam, że już od tygodnia w naszej parafii codziennie w 30 rodzinach
odbywają się tzw. rodzinne wieczory modlitewne z Janem Pawłem II. Przy zapalonej świecy rodzina czyta urywek z Księgi
Pisma Św., odmawia tajemnice różańcowe, czyta dowolną homilię papieską, modli się o wyniesienie do chwały ołtarzy Jana
Pawła II. Upamiętnieniem tego wieczoru
jest obrazek z uśmiechniętym Papieżem,
który w tej rodzinie zostaje. Wspaniałym

Srebrne sukienki
Wielu z parafian zauważyło koło odnowionego Ołtarza Ukrzyżowania, w którym
znajduje się najstarszy obraz naszej parafii, gablotę z srebrnymi blachami. Przypominacie sobie, że do czasu renowacji

Ołtarza Ukrzyżowania, obraz Jezusa Ukrzyżowanego był przyozdobiony w tzw. sukienki. Po renowacji blaszane, srebrne sukienki
zdjęto, aby ukazać przejmujące piękno obrazu.
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