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zus osądził, że nie on wyszedł usprawiedliwiony, lecz
pogardzany celnik. Ten sposób chwalenia się do złudzenia przypomina tych, którzy
w czasie PRL-u mówili o sobie, ile to nie robią dla partii.
Są zawsze na pochodach, na akademiach,
a nawet podsłuchają, gdy ktoś mówi coś
złego na ukochaną partię i kablują go, bo
jest wrogiem ludu pracującego.
Również niedobre skojarzenia wywoływały słowa kandydatów, jak oni bardzo
chcą zajmować się rzeszą turystów, nawiedzających Wadowice. Z pewnością trzeba
tym ludziom przybywającym do Wadowic
z różnych stron Polski i świata pomóc.
Należy jednak mieć na uwadze, że są oni
w Wadowicach nie dla walorów turystycznych, lecz ze względu na Osobę Jana Pawła
II. W pierwszym rzędzie trzeba się w Wadowicach zmierzyć z problemem, który
nosi nazwę Jan Paweł II Wielki. On jest
życiodajnym źródłem pociągającym ludzi z
współczesnej pustyni. Jest duża różnica
pomiędzy pielgrzymowaniem, a turystyką.
2. Innym problemem, którym zajęła się
sekcja duszpasterska, był kult Najświętszego Sakramentu. Podstawowy problem, któ-

ry każdy katolik wciąż
musi rozwiązywać, to
jego wiara w obecność
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Z żywej wiary wypływają określone zadania, a zwłaszcza pełne
uczestnictwo we mszy św. W tej materii
padały zdania o trudnościach przeżywania
mszy św. w niedziele i święta, gdy grupy
pielgrzymów wchodzą i wychodzą podczas
mszy. Również podkreślano wagę zewnętrznej postawy. Wrażliwych czcicieli
Najświętszego Sakramentu bardzo drażni
niewłaściwy strój, który uwidacznia się
zwłaszcza w lecie. Boli ich również to, że
niektórzy wchodząc do kościoła nie przyklękają. Przecież przyklęknięcie jest przywitaniem z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Zamiast tego liturgicznego gestu, coraz częściej zauważa się nieokreślone dygnięcie. Podczas Podniesienia wielu
już nie klęka tak, że kolanem dotyka posadzki, lecz tylko się przygina. Zauważono
również, że u wielu brak jest publicznej czci
dla Jezusa, którego kapłan w Najświętszym
Sakramencie niesie do chorego. Przechodni
idą bezmyślnie – udają, że nie widzą. Piękną
postawą człowieka wierzącego jest przyklęknięcie na ulicy, gdy widzi kapłana idącego z Najświętszym Sakramentem.
ks. Proboszcz
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Dziękujemy
Dziękujemy Panu Bogu,
że przez 27 lat mieliśmy naszego Papieża. Odszedł
Wielki Nauczyciel Modlitwy. Ale wierzymy – głównie my, Polacy, że cały czas
czuwa nad nami, otacza
nas opieką, a my modląc
się sprawimy, że każdego
dnia będzie w naszych sercach i naszych codziennych
modlitwach.

Święci tego tygodnia:

w poniedziałek – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego,
prezbitera, we wtorek – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, w środę –
wspomnienie św. Cecylii, dziewicy, w czwartek – wspomnienie św. Klemensa I, papieża
i męczennika, w piątek – wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Twoarzyszy, w sobotę św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy.
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Maria, Grzegorz,
Michał, Łukasz Kasprzakowie

Słowo na niedzielę

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

HEBRAJCZYKÓW:
Hbr 10, 11-14.18
Skuteczność ofiary Chrystusa

PROROKA DANIELA
Dn 12, 1-3
Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

EWANGELIA:

Mk 13, 24-32 Sąd ostateczny

Jezus powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi
i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i mocą na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą
i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od
krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo.
Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak
i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale
moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie
w niebie, ani Syn, tylko Ojciec».
Oto słowo Pańskie

Koniec oznacza początek

nie widział matki i nie rozumie, dlaczego siostra ciągle tęskni za złudami, skoro niczego
jej nie brakuje. Gdy przychodzą skurcze
przedporodowe, podekscytowana dziewczynka wyczuwa, że nadchodzi czas przejścia w nowe miejsce. Próbuje wskazać, że
to nieprzyjemne i bolesne doświadczenie
prowadzi do czegoś pięknego, że niedługo
zobaczą mamę twarzą w twarz. Nieprzekonany brat do końca ignoruje gadanie siostry.
Ten wyimaginowany dialog między dwójką bliźniaków genialnie oddaje wewnętrzne
napięcie, które może się w Tobie pojawić,
gdy słyszysz słowa Jezusa zapowiadające
koniec świata.

W jednej ze swoich książek Henri Nouwen przytacza dialog bliźniaków w łonie
matki. Siostra przekonuje brata, że jest
życie po urodzeniu, że jest przestrzeń pełna światła, w której można się swobodnie
poruszać. Brat protestuje i utrzymuje, że
wszystko ogranicza się do miejsca, w którym są obecnie. Po co myśleć o zmianie,
gdy jest się w przytulnym mieszkanku,
w którym nic nie trzeba robić, a pępowina
dostarcza wszystkiego, co jest konieczne
do życia? Dziewczynka jest jednak duchem
niespokojnym i nie daje za wygraną, zaczyna przekonywać brata, że istnieje matka. Chłopiec irytuje się i dowodzi, że nikt

Paweł Kozacki OP
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laty w Wilamowicach urodził się późniejszy
Święty, ks. arcybiskup Józef Bilczewski.
Jako młody chłopak uczęszczał do gimnazjum wadowickiego. W nim zdawał celująco maturę. Po wadowickim egzaminie dojrzałości, poszedł do seminarium krakowskiego i na wydziale teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył studia. Był niezwykle utalentowanym księdzem. Pogłębił wiedzę teologiczną na uniwersytetach rzymskich, tam się doktoryzował. Habilitację, oraz
profesurę zdobył na Jagiellonce. Na początku XX wieku został powołany na rektora
uniwersytetu we Lwowie. W tym też czasie
Stolica Apostolska mianowała go arcybiskupem Lwowa. Jego życie było bardzo mądre
i niezwykle pobożne. W ubiegłym roku został kanonizowany. Wzywamy go dzisiaj jako
świętego. Ponieważ duży okres swojej pięknej młodości przeżywał w Wadowicach, dlatego chcemy uczcić tego wielkiego świętego poprzez kazania o jego życiu, które wysłuchamy w Chrystusa Króla.

Dzięki składamy
Najbliższy nasz parafialny odpust, ku
czci Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w świątyni, odbędzie się w Jej liturgiczne święto, we wtorek 21 listopada.
Główną mszę św. o godz. 12.00 będzie
celebrował były wikariusz wadowicki,
a obecnie proboszcz w Gruszowie koło
Myślenic, ks. Antoni Spórna. Będąc przez
6 lat wikariuszem naszej parafii – był przez
ten czas lubianym katechetą dzieci ze
szkoły nr 4. Ks. Antoni obchodzi w tym
roku 25-lecie kapłaństwa. Został poproszony, aby wyrazić mu wdzięczność za
jego wierną pracę kapłańską w naszej parafii. Kazanie podczas mszy św. odpustowej wygłosi ks. infułat Kazimierz Suder.
Dla tego wielkiego kapłana nosimy nieustanną wdzięczność.
W zewnętrzną uroczystość odpustową,
którą odbywamy w Chrystusa Króla 26
listopada, poprosiłem z kazaniami ks. Dziekana z Wilamowic, Michała Bogutę. Przed

Ks. Proboszcz

Pielgrzymka do Niemiec i Włoch z okazji 2. rocznicy śmierci
Jana Pawła II
25. marca – 03. kwietnia 2007
Marktl - Rodzinna miejscowość Benedykta XVI
Altotting – Sanktuarium Matki Bożej.
Manoppello – „Sanktuarium prawdziwego oblicza Jezusa” Pescara
Lanciano – Sanktuarium cudu Eucharystycznego
S. G. Rotondo – Miejscowość życia św. O.Pio
Niedziela Palmowa w Rzymie
M. S. Angelo – Sanktuarium Michała Archanioła
Anioł Pański z Benedyktem XVI
Pietrelcina – miejsce urodzenia św. O. Pio
Uroczystości 2. rocznicy śmierci
Castelgandolfo – letnia rezydencja papieży,
Nawiedzenie grobu Jana Pawła II
Mentorella – Sanktuarium Matki Bożej
Zapisy: Kancelaria Bazyliki codziennie od 9.00 – 10.00 , dodatkowo poniedziałek i środa
16.00 - 17.30 Przy zapisie wpłata – zaliczka: 400 zł Koszt całkowity: 1520 zł
W cenę wliczony przejazd autokarem, wyżywienie i noclegi w hotelach wg programu, ubezpieczenie. Informacje: ks. Krzysztof – tel.: (888) 123 000
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Intencje mszalne:

Czwartek 23 listopada
6.00 Śp. Marek Mrowiec
7.00 Śp. Józefa Mamcarczyk
7.30 Śp. Stefania Korus
8.00 Śp. ks. Michał Ryś
12.00 Śp. Józef Choczyński
18.00 Śp. Cecylia Góra
Śp. Ludwika i Andrzej Sordyl
Piątek 24 listopada
6.00 Śp. Józefa Mamcarczyk
7.00 Śp. Zofia i Paweł Ciepły - r. śm.
7.30 Śp. Marek Mrowiec
8.00 Śp. Stefania Korus
12.00 O zdrowie i błog. Boże w dalszym
życiu w 70 r. urodzin dla Zofii
18.00 Śp. Józef Choczyński

Poniedziałek 20 listopada
6.00 Śp. Marek Mrowiec
7.00 Śp. Józef Choczyński
7.30 Śp. Romana Lejman
8.00 Śp. ks. Michał Ryś
12.00 Śp. Stanisław Nowak, Franciszek
i Halina Anteccy
18.00 Śp. Józef i Jadwiga Krascyk,
syn Józef i Marian Ludwikowski
Śp. Jacek Woźniak - 3 r. śm.

Śp. Helena Sopicka - r. śm.

Sobota 25 listopada
6.00 Śp. Józef Choczyński
7.00 Śp. Stefania Korus
7.30 Śp. Maria, Bolesław, Piotr i Katarzyna
8.00 Śp. Marek Mrowiec
12.00 Śp. Józefa Mamcarczyk
18.00 Śp. Józef Lurka - 10 r. śm.
Śp. Katarzyna

Wtorek 21 listopada
6.00 O nawrócenie Wojciecha
7.00 Podziekowanie za otrzymane łaski
i o dalsza opiekę
7.30 Śp. Józef Choczyński
8.00 Śp. Stefania Korus
12.00 Śp. Michał i Maria Nowak i ich rodzice
18.00 Śp. Marek Mrowiec
Śp. Władysław i Maria Majeran
Śp. Franciszek i Urszula Majeran
Śp. Tadeusz i Maria Przystał

Niedziela 26 listopada
6.00 Śp. Józef Choczyński
7.30 Śp. Zbigniew Pietruszka - 3 r. śm.
Śp. Roman
Śp. Władysława i Izydor Pawlik
9.00 Śp. Marek Mrowiec
10.30 Dziękczynna zprośbao błog.Bożedla Ireny
iLudwika Rybka w40 r. ślubu
W intencji kolejarzy i ich rodzin oraz
za zmarłych kolejarzy
12.00 Ozdrowie ibłog.Boże dlaAleksandryw10 r.
urodzin orazdla jejrodziców.
13.15 Śp. ks.StefanKajdas, Helena irodzice
18.00 Śp.Urszula iBolesławWajdeczko z rodzicami

Środa 22 listopada
6.00 Śp. Marek Mrowiec
7.00 Śp.Aleksander,HonorataiTadeuszMiarka
7.30 Śp. Leopold Malarz
8.00 Śp. Józef Choczyński
12.00 Śp.Wiktoria Łopata iWładysław -20 r. śm.
18.00 Śp. Janina Łopatecka - 11 r. śm.
Śp. Józefa Mamcarczyk

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
-6-

XXXIII Niedziela Zwykła 19 listopada 2006 r.
1. Dzisiaj przy kościele jest zbiórka na
pomoc zimową dla najbiedniejszych. Bóg
zapłać za składane ofiary.
2. Nasza parafia przeżyje we wtorek
21 listopada odpust ku czci Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny. Jest Ona głównym Patronem naszej parafii oraz bazyliki.
Mszę św. o godz. 12.00 odprawi były wikariusz wadowicki ks. Antoni Spórna,
z okazji 25-lecia kapłaństwa, a kazanie wygłosi ks. infułat Kazimierz Suder.
3. W środę na nowennie do MB Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30 modlimy się za chóry parafialne. Jest to dzień
św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej.
4. W czwartek, na godz. 16.30, zapraszamy na spotkanie Honorową Straż Serca
Bożego.
5. W piątek pielgrzymujemy do Łagiewnik. Wyjazd o godz. 13.00. Koszt 10 zł.

Należna cześć
W ostatnich dniach na rynku podszedł
do mnie pewien mężczyzna z dziwnym zapytaniem. Proszę Księdza, proszę mi wybaczyć, ale chciałbym, żeby ksiądz dał mi
odpowiedź, która rozwiąże mój koleżeński
zakład. Pytam się o jaki zakład chodziło.
A on odpowiada, że przed kilkoma dniami
w pubie na Zatorskiej, podczas rozmowy
z kolegami, doszło do dość ostrej wymiany zdań. Oni mówili, że w naszych czasach to przecież ksiądz jest jak każdy inny
człowiek. Jeśli się go zna, to się mu mówi:
Dzień dobry. Czasy nasze zlikwidowały
inne pozdrowienia. Powoływali się również
na to, że jakiś tam współczesny sobór
i papieże zalecili, żeby księdzu okazywać
taki szacunek, jak każdemu człowiekowi. -3-

6. W przyszłą niedzielę jest Uroczystość
Chrystusa Króla. Po mszy św. o godz.
10.30, wobec Najświętszego Sakramentu,
odmówimy litanię do Najświętszego Serca
Bożego i akt poświęcenia. Jest to zewnętrzna uroczystość parafialnego odpustu. Kazania o św. Józefie Bilczewskim, uczniu
wadowickiego liceum, wygłosi ks. dziekan
Michał Boguta z Wilamowic.
7. W przyszłą niedzielę, z okazji patronki
kolejarzy św. Katarzyny, odprawimy w ich
intencji mszę św. o godz. 10.30.
8. Chętnie wydzierżawimy dwie salki
w domu katolickim.
9. Poszukujemy mężczyznę, którego zadaniem będzie rozmodlenie ludzi uczestniczących w pogrzebie, a zwłaszcza idących
z kaplicy do bazyliki, a potem na cmentarz.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
Nie mówi się więc przed kapłanem: ani
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, ani „Szczęść Boże”, tylko: „Dzień
dobry”, czy też „Dobry wieczór”, albo „Do
widzenia”. Tamte pierwsze pozdrowienia są
dzisiaj niemodne. Kończył tę rozmowę zapytaniem: „Co ksiądz sądzi o tym problemie, bo ja się z nimi założyłem o 6 piw, że
w czasach dzisiejszych dalej się przed księdzem chwali Boga. Odpowiedziałem mojemu rozmówcy, że piwa wygrał, ale ich nie
musi pić, gdyż każdy człowiek wierzący
powinien przed księdzem pochwalić Boga.
W świadomości religijnej kapłan ukazuje
się jako zastępca Chrystusa. Prawdę tę
wyrażano zdaniem: Sacerdos alter Christus
– kapłan drugim Chrystusem. Dlatego, że
(ciąg dalszy na str. 4)

swoim życiem piękno kapłaństwa Chrystusowego. Zjednał sobie miliony ludzi. Był
niezaprzeczalnym autorytetem. Jego pogrzeb to hołd złożony kapłaństwu przez
współczesny świat. I wtedy zaczyna się
niezwykła dramaturgia sił ciemności. Jeszcze nie wyschły łzy po śmierci Jana Pawła
II, a już w Polsce rozdmuchano casus Ojca
Hejmo. Mieliśmy wrażenie, że tym przypadkiem słabości kapłańskiej chciano obniżyć autorytet papieski. Drugi podobny
krok: ks. arcybiskup Dziwisz, najbliższy
współpracownik Jana Pawła II, prawdziwa Jego żywa ikona, staje się Pasterzem
naszej Archidiecezji. Od samego początku
objęcia posługi pasterskiej, Jego wielką
troską są kapłani. Jak Ojciec chce być blisko swoich dzieci. Jest dla nich. Tak jak
blisko kapłanów był Jan Paweł II. I tym
razem siły ciemności nie mogły być obojętne wobec takiej postawy. Rozpoczął się
bolesny proces lustracji kapłańskiej. Wrogie siły reżimu komunistycznego, niszczące Kościół, i tym razem się odezwały. Zaczęto wyciągać ich pisma i opinie na temat
poszczególnych kapłanów. Ci, którzy pod
koniec XX wieku niszczyli Kościół w Polsce, znów na początku XXI wieku okazali
swoją moc. Energie kapłańskie, których
celem jest ukazywanie współczesnemu
światu piękna oblicza Chrystusa, chce się
zmanipulować do wzajemnych oskarżeń,
oraz podgryzień. Równocześnie dąży się
do tego, by ludzie nie uważali nas jako szafarzy tajemnic Bożych, lecz jako słabych
sprzedawczyków.
Każdy kapłan ma świadomość, że wielkie skarby Boże nosi w glinianych naczyniach. On sam jest gliniakiem, lecz Boża
moc prze to słabe naczynie czyni cuda.

(ciąg dalszy ze str. 3)

ksiądz zastępuje Pana Jezusa, podczas
mszy św. wypowiada słowa konsekracyjne – „To jest Moje Ciało, To jest Moja Krew”.
Podczas rozgrzeszenia mówi – „Ja odpuszczam tobie grzechy, w imię Ojca, i Syna,
i Ducha Świętego”. Tak się dzieje przy sprawowaniu wszystkich siedmiu sakramentów: kapłan, w imię Chrystusa, obdarza
człowieka życiem Bożym. Nieustannie
ksiądz obraca się w sferze sakralnej. Jest
dla tego świata znakiem istnienia innego
świata. Jest nie tylko nauczycielem ewangelii, ale i świadkiem nauczania Chrystusowego.
Świat, nie tylko współczesny, ale zawsze
chce obedrzeć kapłana z jego sakralności.
Pragnie uczynić go urzędnikiem instytucji,
jaką jest Kościół. Kościelny urzędnik, taki
jak organista, grabarz, zakrystianin. Ten
kościelny urzędnik powinien grzecznie spełniać wszystkie wymagania tych, którzy
chcą załatwić swoje interesy. Tak interesy
z Bogiem, jak i z kościelną instytucją. Ma
za załatwienie tych spraw odpowiednie
wynagrodzenie. Tak jak każdy urzędnik innych instytucji państwowych, nie może
czego innego wymagać.
Każdy kapłan ma świadomość swojej
specjalnej godności poprzez to, że przyjął
sakrament Chrystusowego kapłaństwa. Nie
strój – sutanna, czy habit daje mu tę władzę, lecz sakramentalna konsekracja kapłańska. Papież Jan Paweł II mówił, że wielu
ludzi w naszych czasach żyje tak, jakby
Boga nie było. Wszystko robią, żeby kapłana obedrzeć z jego godności.
Warto na tym tle przypatrzeć się dużo
mówiącemu, współczesnemu zjawisku.
Oto Najwyższy Kapłan Jan Paweł II ukazał

ks. Proboszcz
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Zebrania katechetyczne
Co miesiąc dwie siostry katechetki, oraz Pani katechizująca i katecheta, wraz z ks. Markiem i ks. Proboszczem, spotykają się by omówić sprawy katechizacji w szkołach podstawowych i gimnazjach naszej parafii.
Podczas listopadowego spotkania omawiane były następujące zagadnienia.
1. Ksiądz Proboszcz przypomniał, jak
5. Potrzeba współpracy z P. Organistą,
bardzo ważne są grupy działające w paraaby zechciał uczyć dzieci klas drugich nofii. Uwrażliwił katechetów ze szkół podwych pieśni.
stawowych i gimnazjum, aby zachęcali
6. S. Agata i s. Miriam mają przygotować
dzieci do takiej służby w kościele.
dla ks. Proboszcz tematykę nauczania w kl.
2. Poruszany był problem udziału chłopII w danym miesiącu i przekazanie tych daców w oazie. Jest wskazane, aby nie tylnych ks. Proboszczowi przed comiesięczko ograniczali się do ministrantów i lektonym spotkaniem z rodzicami.
rów.
7. Zwrócenie uwagi na rodziny biedne.
3. Szczególny apel do Sióstr: Agaty
8. Roraty będą prowadzić: ks. Marek, ks.
i Miriam, aby poznawały rodziców dzieci
Mieszko i ks. Janusz.
z klas drugich, docierały do tych właśnie
9. Materiały na roraty będą zamówione
środowisk.
w Gościu Niedzielnym /250 kompletów/
4. Padła propozycja z ust ks. Proboszcz,
10. W adwencie będzie organizowany
żeby już od dziś, siostry pomyślały o ojkonkurs na lampion. Rozstrzygnięcie koncach dzieci komunijnych, którzy zechciekursu w piątek II tygodnia.
liby w Wielki Czwartek zasiąść do cere11. Wstępne informacje o rekolekcjach
monii umycia i ucałowania nóg. Ks. Prowielkopostnych.
boszcz podkreślił, że byłby to gest
12. Po roratach będą organizowane spowdzięczności dla nich. Wychowują swotkania z rodzicami.
s. Agata Jacek
je dzieci, wprowadzają w prawdy wiary.

Radości i smutki cz. I
W ostatnim tygodniu, jak co miesiąc, odbyliśmy spotkanie z dwoma sekcjami Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Spotkanie z ludźmi zaangażowanymi jest zawsze inspirujące. Jakie
tematy bardzo angażowały uczestników?
1. Wybory do samorządów. Podano prodydatami. Również w ulotkach przedwyborpozycje, żeby koniecznie w ogłoszeniach
czych niektórzy z kandydatów w sposób naparafialnych była zachęta do wzięcia
chalny opowiadali, jak bardzo są zaangażoudziału w wyborach. Jednocześnie dużo
wanymi katolikami. Czytając te ulotki mysłów niezadowolenia padało pod adresem
ślało się o postawach faryzeusza i celnika
kompletowania kandydatów na poszczepodczas modlitwy. Ten pierwszy stał i głogólne listy. Często są to zupełnie przypadśno mówił: Boże dziękuję Ci, że ja się mokowi ludzie. Niewiele mający z poszczedlę, poszczę, daję jałmużny. Nie jestem jak
gólnymi partiami i ugrupowaniami. Miało
ten drugi klęczący obok mnie celnik. Ja barsię wrażenie, jakby koniecznie chciano zadzo dużo robię dla świątyni, dla Boga. A Jepchać kolejne numery listy swoimi kan-5-
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