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Przypatrzmy się powołaniu naszemu

Jesteśmy wdzięczni Bogu, że
moglismy żyć w czasie Wielkiego
Pontyfikatu Papieża-Polaka.

Ojciec Święty Jan Paweł II
przeszedł przez życie jak Jezus
Chrystus - nauczał, pocieszał,
pochylał sie nad chorymi. Zawsze
znajdował siły - pomimo ciężkiej
choroby - by nieść pociechę ka-
tolikom na różnych kontynentach
świata. Ojciec Święty był naj-
większym Misjonarzem świata.
Wyzwalał w ludziach miłość do
Boga i do człowieka.

Stanisław, Teresa Gajowy
z rodziną

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do
wieczności:

Śp. Waldemar Paciorek, ur. 1950 r., zam.ul. Mickiewicza
Śp. Karol Piekarczyk, ur. 1925 r., zam. ul. Podstawie
Śp. Helena Inglot, ur. 1912 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Józefa Mamcarczyk, ur. 1934 r., zam.ul. Zygmunta I Starego

Śp. Michalina Kula, ur. 1919 r., zam. ul. Spadzista
Śp. Józef Woźniak, ur. 1913 r., zam. ul. M. Wadowity
Śp. Jadwiga Listwan, ur. 1940 r., zam. Sucha Beskidzka
Śp. Michał Nowak, ur. 1983 r., zam. Os. M. Wadowity
Śp. Zdzisław Wróbel, ur. 1941 r., zam. ul. Parkowa
Śp. Albina Baran, ur. 1922 r., zam. ul. Sienkiewicza
Śp. Marta Łasak, ur. 1959 r., zam. Os. Piastowskie
Śp. Władysława Drabek, ur. 1925 r., zam. Os. M. Wadowity
Śp. Dębiński Marian, ur. 1938 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Wojciech Rączka, ur. 1967 r., zam. Os. M.Wadowity
Śp. Maria Mastek, ur. 1931 r., zam. Pl. Obr. Westerplatte
Śp. Zygmunt Jamróz, ur. 1923 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Władysława Matlak, ur. 1939 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Agnieszka Paś, ur. 1934 r., zam. Os. XX-lecia  Wieczne Spoczywanie racz im dać Panie

Pogrzeb

Cierpienie
Jeśli tam, gdzie przebywasz, Panie, wi-

dzisz mnie; jeśli znasz liczbę moich wło-
sów i kolor moich oczu, jeśli oczekujesz
czegoś ode mnie, jeśli wiesz, że... wów-
czas proszę Cię, Panie, zwróć swoje oczy
ku mnie!

Czy nie widzisz mojego cierpienia?
Czy nie słyszysz mojej skargi?
Czy nie słyszysz mojego wołania o po-

moc?
Jestem samotna na dnie przepaści. Wokół

mnie cisza, wokół mnie ciemność i niko-

go, nikogo, kto mógłby mi pomóc. Nie
pozostał mi nikt więcej tylko Ty: spójrz na
mnie! Biorę całe moje cierpienie i składam
je w Twoich rękach. Nie mam nic innego
do dania Tobie. Cały mój smutek, moją roz-
pacz.

Powierzam je Tobie: uczyń je płodnymi.
Panie, z przepaści, w której się znalazłam,

błagam Cię: dostrzeż mnie!
Ofiaruję Ci moje cierpienie: jedyne bogac-

two, jakie posiadam. Nadaj mu znaczenie.
Spraw, żeby wydało owoce.

z: Lore Dardanello Tosi,”100 modlitw dla zagubionych”
Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 2005

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
SYRACYDESA
Syr 3, 2-6.12-14
Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO KOLOSAN:
Kol 3, 12-21
Chrześcijańskie zasady życia domowego

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, słowo
Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.

EWANGELIA:
Łk 2, 41-52
Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

Oto słowo Pańskie

Rodzice Jezusa chodzili corocznie do
Jerozolimy na uroczystość Paschy. Gdy
skończył dwanaście lat, poszli [z Nim]
według zwyczaju tej uroczystości. Gdy
uczcili te dni, wracali, a Jezus, chłopiec,
został w Jerozolimie. Jego rodzice nie za-
uważyli tego, bo myśleli, że On jest gdzieś
w grupie pielgrzymów. Po przejściu jed-
nego dnia drogi zaczęli Go szukać wśród
krewnych i znajomych. Gdy nie znaleźli,
wrócili do Jerozolimy i tu Go szukali. Do-
piero po trzech dniach Go znaleźli. Siedział
na terenie świątynnym wśród nauczycieli,
przysłuchiwał się im i zadawał pytania.
Wszyscy słyszący Go byli zdumieni Jego

rozumem i wypowiedziami. Kiedy Go zo-
baczyli, byli poruszeni, a Jego Matka po-
wiedziała do Niego: „Synu, dlaczego nam
to zrobiłeś? Oto Twój Ojciec i Ja z bólem
szukaliśmy Ciebie”. Odpowiedział im: „Dla-
czego Mnie szukaliście? Czy nie wiecie, że
Ja powinienem być w tym, co należy do
mojego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli
słów, które im powiedział. Potem odszedł
z Nimi, wrócił do Nazaretu i był Im podda-
ny. Jego Matka zachowywała wszystkie te
słowa w swoim sercu. A Jezus robił coraz
większe postępy w mądrości, w dojrzało-
ści i w łasce u Boga i u ludzi.

Moc truchleje
Wiele jest piękna w zbliżającym się Świę-

cie Narodzenia. Smak wigilijnych potraw,
zapach choinkowych świeczek (niestety,
wypieranych przez bezwonne żarówki),
prezenty, opłatek, nocna wyprawa na pa-
sterkę. Ale ja proszę, byśmy z bożonaro-
dzeniowej aury zapamiętali na nadchodzą-
cy rok tylko tę jedną kolędę: Bóg się rodzi,
moc truchleje... Bo ona właśnie mówi
o tym, czego bezskutecznie uczy nas histo-
ria dawna i najnowsza. Bo ona jest esencją

prawdy: Bóg się rodzi, tak jak rodził się
przed rokiem i znowu będzie rodzić się za
rok. Bóg się rodzi; tylko dlatego, że chce
być aż tak bardzo solidarny ze słabymi i nie-
doskonałymi istotami, jakie stworzył, że
posyła Syna, aby dzielił ich los pełen bólu
i umarł najbardziej męczeńską i hańbiąca
śmiercią.

Dlatego każda moc wcześniej czy póź-
niej struchleje; tak, struchleje na pewno!

Jerzy Surdykowski

Wtorek  02.01.2007
Ks. Proboszcz 10.30 Os. Westerplatte 14
Ks. Krzysztof 10.30 Os. XX-lecia 19 następnie 20
Ks. Mieszko 15.00 Os. XX-lecia blok nr 14
Ks. Marek 15.00 ul. Kościelna i ul. Lwowska numery parzyste
Ks. Proboszcz 18.30 Pl. Boh. Getta

Środa 03.01.2007
Ks. Marek 9.00 Os. XX-lecia 9
Ks. Proboszcz 10.30 Os. Westerplatte 15
Ks. Mieszko 15.00 ul Batorego blok nr 19
Ks. Janusz 16.00 ul. Brzostowskiej

Czwartek 04.01.2007
Ks. Krzysztof 8.00 ul. Mickiewicza
Ks. Proboszcz 10.30 Os. Westerplatte 16
Ks. Mieszko 15.00 ul. Batorego blok nr 31
Ks. Marek 15.00 Os. XX-lecia 2
Ks. Maciej 15.00 Os. XX-lecia   8 , 13

Piątek 05.01.2007
Ks. Krzysztof 9.30 ul. Karmelicka 67 następnie 69
Ks. Proboszcz 10.30 Os. Westerplatte 17

Niedziela 07.01.2007
Ks. Janusz 14.30 Os. Wadowity 22 ,24
Ks. Mieszko 15.00 Plac Jana Pawła II, ul. Żwirki i Wigury, ul. Piaskowa
Ks. Marek 15.00 ul. Teatralna, ul. Wojtyłów

Porządek kolędy

Pomoc kościołom wschodu
W niedzielę 10 grudnia złożono na po-

moc kościołom wschodu sumę 720 zł.
Ks. bp Cyryl Klimowicz – biskup diecezji
św. Józefa w Irkucku, pisze do nas:

Kochani Przyjaciele! Przyjmijcie na
zbliżające się Boże Narodzenie i Nowy Rok
życzenia płynące z wdzięcznego serca za
dobro od Was otrzymane. Życzę Wam, aby
Nowonarodzony wniósł dużo pokoju i mi-
łości do Waszych serc. Niech Was nauczy,

jak tym się dzielić z bliskimi i potrzebujący-
mi. Niech przyniesie Boże błogosławieństwo,
które pomoże przezwyciężyć osobistą niedo-
skonałość i niech umacnia Was w dążeniu
do świętości. Niech przyniesie potrzebne łaski
Waszym najbliższym i tym, za którymi wsta-
wiacie się u Niego. Zaś Nowy Rok niech dla
nas wszystkich będzie czasem pokoju, niech
obfituje zdrowiem i wszelkimi dobrami po-
trzebnymi do godnego życia. Do tych życzeń
dołączam moje pasterskie błogosławieństwo.
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Intencje mszalne:

Poniedziałek  1 stycznia  Nowy Rok
   6.00 O zdrowie i błog Boże dla Doroty
   7.30 Śp. Mieczysław Zieliński i zmarli z rodziny

Zielińskich, Drewiaków, Rajewskich
Śp. Jadwiga Listwan

   9.00 Śp. Mieczysław Kłobuch
 10.30 Śp. Marian Boda
 12.00 Śp. Augustyn Gurdek
 13.15 Śp. Michalina Kula
 18.00 W pozdziekowaniu za otrzymane łaski, o zdrowie

 i błog. Boże dla Marii i Józefa Kłapteów w 25 r. ślubu

  Wtorek  2 stycznia
    6.00 Śp. Michalina Kula
    7.00 Śp. Marian Boda
    7.30 Śp. ks. Michał Ryś
    8.00 Śp. Jan Kulbacki, Jan i Stefania
  12.00 Śp. Maria Konarska

Śp. Lubomira Sitarz
 18.00 Śp. Karol Piekarczyk

Śp. Agnieszka z rodziną

Środa 3 stycznia
    6.00 Śp. Karol Piekarczyk
    7.00 Śp. Marian Boda
    7.30 Śp. Michalina Kula
    8.00 Śp. Genowefa Kołodziejczyk - 1 r.śm.

Śp. Genowefa Krystian - 16 r.śm.
  12.00 Śp. ks. Michał Ryś
  18.00 Śp. Maria Mostek

Śp. Józefa Mamcarczyk
Śp. Albina Baran
Śp. Marian Dębiński
Śp. Władysława Wiktor
Śp. Robert Jaworski

Piątek  5 stycznia
    6.00 Śp. Jadwiga Listwan
    7.00 Śp. Karol Piekarczyk
    7.30 Śp. Michalina Kula
    8.00 Wynagradzająca za grzechy świata
  12.00 Śp. Marian Boda
  16.00 Śp. Barbara Gawor
  18.00 Śp. Zdzisław Wawro - 13 r. śm.

Śp. Jan - 19 r. śm.

Sobota 6 stycznia
    6.00 Śp. Michalina Kula
    7.00 Śp. Karol Piekarczyk
    8.00 W intencji Rycerstwa Niepokalanej oraz o opiekę

i błog. Boże dla Ks. Proboszcza
   10.00 Śp. Kazimierz Bogunia - 9 r. śm.
   12.00 W intencji Kościoła, Duchowień

stwa, Radia Maryja, TV Trwam
oraz o beatyfikację Jana Pawła II

   16.00 Dziękczynno błagalna dla Stanisławy
w 70 r. urodzin

   18.00 Śp. Marian Boda

Niedziela 7 stycznia
  6.00 O błog. Boże, zdrowie i Dary Ducha Św. dla Ojca

Św. Benedykta XVI kradnała Stanisława Dziwisza,
ks. Andrzeja Żmudy i ks. Rafała Jarbosz, kapłanów
oraz rodziny Nizioł i Woźnica

  7.30 Śp. Mieczysław Gawron - 4 r. śm.
O błog. Boże dla ks. Mariana w rocznicę urodzin

   9.00 Śp. Dominika Madej - 3 r. śm.
 10.30 Śp. Bogusław Lisko i rodzice
 12.00 W 1 r. urodzin Laury, w 6 r. urodzin Marcela

o zdrowie i błog. Boże dla nich oraz ich rodziców
 13.15 Chrzty
 18.00  Śp. Marian Boda

Czwartek  4 stycznia
    6.00 Śp. Michalina Kula
    7.00 Śp. Marian Boda
    7.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
    8.00 Dziękczynno błagalna o zdrowie

i błog. Boże dla rodziny Krawczyków
 12.00 Śp. Jan i Karolina Woźniak, syn Jan
 18.00 O rychłą beatyfikację i kanonizację

sługi Bożego Jana Pawła II
Śp. Franciszek Piwowarczyk - 2 r. śm.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego
Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

31 grudnia 2006 r.

/ciąg dalszy na str.4/

1. Dzisiaj zakończenie starego roku nie-
szporami o godz. 17.00. Po nabożeństwie
odprawimy mszę św. o godz. 18.00.

2. Jutro jest Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki – Nowy Rok. Msze św. w po-
rządku niedzielnym. Jest to 40. Światowy
Dzień Pokoju.

3. We wtorek 2 stycznia mija kolejny
miesiąc od śmierci Jana Pawła II Wielkie-
go. Zapraszamy na mszę św. o godz. 20.00,
a przed nią na adorację o godz. 19.00.
W tym dniu będą się z nami modlić para-
fianie z Marcyporęby.

4. W środę na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się o szczęśliwy rok 2007.

5. W pierwszy piątek większa ilość ka-
płanów spowiada od 6.00 do 8.30 i od 16.00
do 18.30. Dla dzieci jest Msza Św. o godz.
16.30.

6. W pierwszą sobotę jest uroczystość
Objawienia Pańskiego. Jest to święto ko-
ścielnie obowiązujące. Powinniśmy uczest-
niczyć we Mszy Św., które odprawiamy

o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.00, 18.00. Jest to dzień modlitw dzieci
i młodzieży w intencji misji. Poświęcimy
kredę i kadzidło. W tym dniu odwiedzimy
chorych i starszych z komunią św. od godz.
9.00. Młodzież z klas pierwszych gimna-
zjum zapraszamy do kościoła na godz.
10.00, natomiast z klas drugich na 12.00.
Jest to ich przygotowanie do bierzmowa-
nia. Opłatek dla Róż Różańcowych będzie
w tym dniu o godz. 15.00.

7.  W każdą drugą niedzielę miesiąca na
Mszy Św. o godz. 13.15 udzielamy błogo-
sławieństwa dzieciom obchodzącym ro-
czek.

8. W naszej parafii w zwykłe dni jest
wystawienie Najświętszego Sakramentu
w Kaplicy Matki Bożej od godz. 8.30 do
godz. 18.00. W tym czasie jest dyżur księ-
dza w konfesjonale. Codziennie są Msze Św.
o godz. 12.00.

9. W przyszłą niedzielę jest Święto Chrztu
Pańskiego.

Święta Rodzina
Ostatnie lata w naszej Ojczyźnie to wiel-

kie zachwianie różnych autorytetów, oraz
czas niezwykłych kryzysów. Wszystko
zrobiono, żeby zniszczyć autorytet nauczy-
ciela, księdza, lekarza, rodzica, polityka. Już
nawet nie wiem, kto dzisiaj cieszy się nale-
żytym uznaniem i szacunkiem. Może jesz-
cze tylko strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej. Na szczęście mało w tych latach
z nich kpiono i szydzono. Bolesne zjawi-

sko niszczenia autorytetów. Działania te
odbijają się w życiu społecznym. Również
w ostatniej dekadzie wciąż słuchamy i czy-
tamy, jak bardzo kryzys dotyka różne war-
tości, a także i wspólnoty. Dużo mówi się
o kryzysie małżeństwa, rodziny, szkoły,
szpitala, itd. Właściwie wszystko w Pol-
sce przeżywa kryzys. Polityka, partie, par-
lament, itd. Czego by tylko dotknąć – jest
brudne. W doszukiwaniu różnorakiego bru-
du, prawdziwego, ale i często domniema-
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ks. Proboszcz

/ciąg dalszy ze str.3/

nego, specjalizują się zwłaszcza środki spo-
łecznego przekazu. Żeby budzić zaintere-
sowania, to wciąż nas karmią najróżniej-
szymi skandalami. Często wygląda to tak,
jakby tylko zła wiadomość ludzi poruszała.
Ukazywanie dobra nie jest popularne. Utarło
się nawet powiedzenie, że dobra wiado-
mość, to żadna wiadomość.

W średniowieczu postrach budziła inkwi-
zycja. Istniały pewne grupy ludzi, które
wszędzie węszyły herezję. Często po takim
zwęszeniu na siłę udowadniano swoje do-
mysły. Ten człowiek niejednokrotnie nie-
winny nie mógł się nawet bronić. Nie słu-
chano go. Zakładano, że jeśli wpadł w ręce
inkwizytatorów, to już jest winny.

Nieraz myślę, że u początku XXI w.
w Polsce rolę inkwizytatorów spełniają nie-
które tygodniki, jak również i pewne stacje
telewizyjne. Ludzie bezmyślnie powtarzają,
że tak było napisane, albo tak było pokaza-
ne i to jest prawda. Paradoks tych wyda-
rzeń tkwi w tym, że te nowoczesne środki
najbardziej potępiały średniowieczne meto-
dy. Przez lata wojowały z tego rodzaju bo-
lesnym niszczeniem człowieka, a teraz czę-
sto same to czynią.

We współczesnej atmosferze zachwia-
nych autorytetów i wielkich kryzysów róż-
norakich wartości – najbardziej boleśnie
odbija się to na dzieciach i ich wychowa-

niu. Szkoła jest zawsze lustrem społeczeń-
stwa. To co dobrego i niedobrego dzieje
się w narodzie – odbija się w szkole i na
szkole. Tak również i dzieci są soczewką,
które skupiają losy rodziny. Patrząc na dzieci
widzimy jak w zwierciadle ich rodziców
i całą rodzinę.

W naszych czasach dużo mówimy
o  przemocy w szkołach, o zepsuciu
uczniów. Ze zdumieniem stwierdzamy
agresywne odnoszenie młodych do siebie,
a także i do starszych. Bardzo dobrze się
stało, że Minister Oświaty przebudził ze snu
pewne kręgi społeczeństwa. Przez całe lata
uważaliśmy, że szkoła żyje w innym świe-
cie, a przecież jest ona częścią naszej Oj-
czyzny. W Ojczyźnie naszej trwa walka
pomiędzy różnymi partiami. Obrzucają się
najgorszymi inwektywami. Niszczą siebie
nawzajem. Ten bolesny proces obserwo-
wanej przemocy musi zauważalnym echem
odbić się w szkole.

Dziecko oddycha od samego poczęcia
płucami matki. W dzieciństwie i młodości
żyje atmosferą rodziny i społeczeństwa.
Tymi wartościami, albo też skażeniami na-
siąka jak gąbka wodą.

Najświętsza Rodzino z Nazaretu, woła-
my dzisiaj do Ciebie i przyzywamy Twojej
pomocy. Twój wzór jest nam tak potrzeb-
ny, jak świeże powietrze dla naszych płuc.

Dnia 15 grudnia br. po raz kolejny gru-
pa 26 pielgrzymów pojechała do Łagiew-
nik. Podczas podróży przypominaliśmy
sobie pielgrzymki organizowane przez
naszą parafię do Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia w Łagiewnikach w 2006 r.

Było ich jedenaście, z grudniową dwa-
naście. Oprócz Łagiewnik, w niektórych
miesiącach byliśmy też w innych miej-
scach w Krakowie. Przypomnę krótko
kolejne pielgrzymki:

27.01 Łagiewniki, szopki w klasztorze
w Kalwarii Zebrzydowskiej, kościele ber-
nardynów w Krakowie, Ojców Francisz-
kanów, oo. Kapucynów przy ul. Loretań-
skiej, wystawa fotograficzna na dziedziń-
cu Kurii Biskupiej obrazująca kolejne lata
życia papieża Jana Pawła II;

24.02 Łagiewniki, Kraków-Kazimierz,
kościół św. Katarzyny oo.Augustianów,
kościół Bożego Ciała;

17.03 Łagiewniki, sanktuarium Krzyża
Świętego Ojców Cystersów w Mogile;

01.04 Łagiewniki, katedra wawelska –
ingres kardynała Stanisława Dziwisza,
ostatnie posiedzenie Trybunału Rogatoryj-
nego w procesie beatyfikacyjnym Jana
Pawła II;

23.04 Święto Miłosierdzia Bożego,
udział we mszy św., odnowienie aktu za-
wierzenia świata Bożemu Miłosierdziu;

19.05 Łagiewniki – Kazimierz, kościół
pw. Bożego Ciała Kanoników Regularnych
Laterańskich;

23.06 Pielgrzymka dla dzieci na zakoń-
czenie roku szkolnego;

27.08 Łagiewniki, krakowski rynek,
wystawa fotografii w Kurii Metropolital-
nej i na krakowskich plantach ukazująca

Grudniowe pielgrzymowanie
papieża Jana Pawła II w czasie codziennych
zajęć i pielgrzymek do Polski

22.09 Łagiewniki – koronka do Bożego
Miłosierdzia, msza św.;

13.10 Łagiewniki – msza św. i homilia
wygłoszona przez ks. proboszcza Jakuba
Gila przed 28. rocznicą wyboru Jana Pawła
II na Stolicę Piotrową;

24.11 Łagiewniki – msza św. w kaplicy
klasztornej odprawionej przez biskupa Szko-
donia i kapłanów, którzy zostali wyświęce-
ni w latach 2003-2006.

Okazało się, że we wszystkich pielgrzym-
kach /z wyjątkiem tej dla dzieci/ brały udział
cztery osoby, które dzisiaj jechały z nami.
Były to Panie: Maria Dudek-Płonka, Barba-
ra Gonciarz, Krystyna Matlak, Rozalia Sta-
nek. Za wytrwałość otrzymały nagrody.

Po przyjeździe do Łagiewnik mieliśmy
czas na zwiedzanie, indywidualną modlitwę.
O godz. 15.00 odmawialiśmy Koronkę do
Bożego Miłosierdzia, a o godz. 16.00 uczest-
niczyliśmy we mszy św. koncelebrowanej
przez biskupa Albina Małysiaka. W każdy
trzeci piątek miesiąca w sanktuarium jest
odprawiana msza św. za Ojczyznę. Biskup
w homilii nawiązał do 25. rocznicy stanu
wojennego w Polsce, mówił o roli kapła-
nów w tym okresie, o spotkaniach duchow-
nych z internowanymi, a także o obowiąz-
kach Polaków wobec Ojczyzny dzisiaj.

W drodze powrotnej do Wadowic odma-
wialiśmy różaniec, polecając Matce Bożej
wszystkich pielgrzymów, dzieci, młodzież,
ludzi chorych, samotnych, zmarłych, oraz
ks. prałata Jakuba Gila, dzięki któremu piel-
grzymujemy.

Na zakończenie złożyliśmy sobie życze-
nia świąteczne i noworoczne.

M. Zadora

Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego
i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła, w środę – wspomnienie Najświęt-
szego Imienia Jezus.


