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S. Aleksandra Andrukiewicz

Wyższego Instytutu Kate-
chetycznego w Krakowie.
Po swoich ślubach wieczy-
stych rozpoczęła pracę ka-
techetyczną i kontynuowa-
ła ją aż do 2000 r. Od 9 lat

pomaga S. Magdalenie   S. Daniela Czo-
snyka, która już od 22 lat jest członkiem
Zgromadzenia SS. Nazaretanek.  Pochodzi
spod Tarnowa, z wielodzietnej rodziny –
miała 7 rodzeństwa- jedna z Jej sióstr jest
także Nazaretanką. Jest absolwentką Tech-
nikum Ceramicznego. Od 3 lat w Domu
Papieża pracuje także S. Aleksandra Andru-

kiewicz, która w ubie-
głym roku świętowała
swój srebrny jubileusz
życia zakonnego. Po-
chodzi z północy Polski
– z Elbląga. Ma dwóch
braci – jeden jest kapłanem diecezji war-
mińskiej, drugi – Redemptorystą. Ukończy-
ła psychologię na KUL. Najkrócej pracuje
tutaj S. Beata Hajzler, która jest jeszcze ju-
niorystką – przed ślubami wieczystymi. Po-
chodzi z Bytomia. Ma jednego już żonate-
go brata. Jest magistrem chemii po Uni-
wersytecie Wrocławskim.

/ciąg dalszy ze str. 7/

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W II niedzielę kwietnia, na mszy św. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego błogosła-

wieństwa dzieciom,  które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chętnych
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii  lub najpóźniej przed tą Mszą św.

Karol Płoszczyca
Anna Sordyl
Patryk Byrski
Milan Wcisło
Julia Mżyk
Zuzanna Kilian
Patryk Koper

Oskar Książek
Dominik Stanek
Kajetan Szafran
Łukasz Józefowski
Lena Gasińska
Nikodem Pyka
Robert Góralczyk

Karolina Pawlik
Jakub Karelus
Wit Skoczylas
Maciej Bednarz
Oliwier Master
Kacper Lempart

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
następujące dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:

Chrzest Św.
Julia Sporysz, córka Marcina i Moniki
Olaf Tyrała, syn Dariusza i Edyty
Alexander Piegza, syn Przemysława i Marty
Aleksandra Szczerkowska, córka Mariusza i Anny
Mateusz Nowak, syn Grzegorza i Dominiki

Ojcze Święty
Dziękujemy Ci za otrzymaną

wolność, za to, że nauczyleś nas

kochać, miłować i przebaczać

bliźniemu. To Twoje wielkie za-

sługi dla wielu pokoleń na całym

świecie.

Jesteśmy Bogu, Jezusowi

i Maryi wdzięczni za Twój god-

ny naśladowania pontyfikat.

Z ufnością wznosimy modły do

Boga naszego o rychłą beatyfi-

kację dla Ciebie

Nina, Jakub, Ania Kamińscy
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Zapomniana rocznica cz.II

Odrobina historii Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II
i pracy w nim Sióstr Nazaretanek cz. II

Opracował na podstawie „Kalendarium życia Karola Wojtyły”
Wydawnictwo „Znak” Kraków 1983 r. - Stefan Mżyk

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚW. PAW-
ŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI  PRO-
ROKA IZAJASZA: Iz 50, 4-7

EWANGELIA:  Łk 19, 28-40   Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Flp 2, 6-11

Karol wychodził do pracy tuż przed
siódmą, aby pieszo zdążyć na ósmą, o któ-
rej zaczynała się praca, a kończyła o szes-
nastej.

Z pracy był chyba zadowolony, bo jak
pisał w liście do p.p. Kotlarczyków 7. X
1940 r.: „Obecnie jestem robotnikiem. Pra-
cuję fizycznie w kamieniołomie. Nie prze-
rażajcie się! Jak dotąd nie łupię kamienia.
Kładę tylko tory kolejki, która kursuje mię-
dzy kamieniołomem, a fabryką „Solvay”
w Borku Fałęckim. Kamieniołom jest
w Zakrzówku, dość blisko mojego domu.
Zarabiam bardzo dobrze (stosunkowo
oczywiście), najcenniejsze są deputaty
robotnicze. Zresztą tak jak ja, pracuje
większość moich kolegów. I robi nam się
znakomicie... (I robi nam to znakomi-
cie...)”. Utrzymuje w tym czasie serdeczną
znajomość z rodziną p.p. Kydryńskich,
z których synem Juliuszem zaprzyjaźnił się
już na I roku studiów polonistycznych,
i o którym powiedział „że jest to bratnia

dusza”. Niecodzienną więź z tą rodziną po-
twierdzał fakt, że Karol mówił do p. Alek-
sandry Kydryńskiej „mamo” i podarował jej
napisany na Dębnikach poemat „Hiob”. Wi-
gilię Bożego Narodzenia 1940 r. spędził
z Ojcem w tej właśnie rodzinie. Tymcza-
sem w lutym 1941 r. zima była sroga, uko-
chany Ojciec, który otaczał Karola nadzwy-
czajną troskliwością, zachorował. Teraz
Karol z całego serca opiekował się ojcem.
Po obiady przychodził z menażkami do PP
Kydryńskich. Dnia 18. II 1941 r. zastał Ojca
nieżywego. Nie było Go przy śmierci Mat-
ki, ani Brata, jak i również Ojca. Tego dnia
przeniósł się do Kydryńskich przy ul. Feli-
cjanek 10, gdzie mieszkał do września 1941
r. Chodził codziennie na Mszę Św. dużo
modlił się, u siebie w pokoju leżał krzyżem.

Pogrzeb Ojca odbył się 22. II 1941 r. na
cmentarzu Rakowickim. Pochowany w gro-
bowcu rodzinnym. Tego dnia był silny mróz.
Na grobie znajduje się napis: „Karol Wojtyła
emeryt wojskowy przeżywszy 62 lata po
krótkiej, a ciężkiej chorobie, opatrzony Św.
Sakramentami, zasnął w Panu.”

Domem Papieża od początku opiekowały
się Siostry Nazaretanki. Ks. Kard. F. Ma-
charski stwierdził, że skoro Siostry Naza-
retanki opiekowały się małym Lolkiem,
gdy uczęszczał do ochronki przy
ul.Lwowskiej, to teraz zaopiekują się Jego
domem. Pierwszym Kustoszem Domu
została S. Róża Szczecina, której powie-
rzono także ustalenie zasad zwiedzania
Muzeum, urządzenie sklepiku z pamiątka-
mi oraz przygotowanie pomieszczeń do
zamieszkania Sióstr na stałe. Po S. Róży

w latach 1986-90 Kustoszem została S. Jo-
anna Chrobak, w latach 1990-92 S. Teresa
Opertowicz,  1992-93 S. Bogumiła Zamo-
ra, 1993-95 S.Magdalena Bernat, 1995-97
S. Innocenta Borowy, a od września 1997
r. do tej pory funkcję tę pełni S. Magdalena
Strzelecka, która w Zgromadzeniu SS. Na-
zaretanek jest już od 50 lat. Pochodzi ze
Szczekocin k. Kielc. Jest absolwentką Li-
ceum SS. Nazaretanek w Kielcach oraz

/ciąg dalszy na str. 8/

Jezus ruszył na przedzie zdążając do Jerozolimy. Gdy przy-
szedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną,
wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: Idźcie do wsi, któ-
ra jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę
uwiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je
i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego
odwiązujecie, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”. Wysła-
ni poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy
odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: Czemu
odwiązujecie oślę? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje.
I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie
swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali

swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo
uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno:
Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wyso-
kościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: Nauczycielu, zabroń
tego swoim uczniom. Odrzekł: Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą.

 Oto słowo Pańskie.

Niedziela Palmowa 01 kwietnia 2007 r.
1. Niedziela Palmowa wprowadza nas

w największe tajemnice naszego zbawie-
nia. W liturgii Wielkiego Tygodnia męka,
śmierć i zmartwychwstanie uobecnia się
dla naszego zbawienia.

2. Składka z dzisiejszej niedzieli przezna-
czona jest na remonty naszej bazyliki.

3. Jutro, w Wielki Poniedziałek 2 kwiet-
nia mija druga rocznica śmierci Jana Paw-
ła II Wielkiego. Będzie to dzień uwielbienia
Boga za naszego Umiłowanego Ojca Świę-

tego. Zapraszamy naszą młodzież do udzia-
łu w Drodze Krzyżowej, którą rozpocznie-
my od kościoła św. Piotra o godz. 11.00
i zakończymy nabożeństwem Komunii
Świętej przy naszej Bazylice. Natomiast do-
rosłych parafian zapraszamy w tym dniu
na Drogę Krzyżową o godz. 18.30. Roz-
poczniemy ją od kościoła św. Piotra i za-
kończymy Mszą Św. koncelebrowaną
o  godz. 20.00, której będzie przewodni-
czył ks. bp Jan Szkodoń. Drugą rocznicę
dopełnimy naszą obecnością pod jego ro-
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Poniedziałek 2 kwietnia
    6.00 Śp. Jadwiga Szatan
    7.00 Śp. Maria Gugulska
    7.30 Śp. Karol Piekarczyk
    8.00 O zdrowie i potrzebne łaski dla Marii Mrowiec
  12.00 Śp. Władysław Góra
  18.00 Śp. Alojzy Kumorowski
  20.00 O bł. Boże dla Stanisławy i Edmunda

Frączek w 40 r.ślubu

  Wtorek 3 kwietnia
    6.00 Śp. Karol Piekarczyk
    7.00 Śp. Maria Gugulska
    7.30 Śp. Kazimierz Brańka
    8.00 O bł. Boże w pracy
  12.00 Śp. Aniela Rzepa, zmarły mąż, dzieci i wnuki
 18.00 Śp. Władysław Bury

Śp. Jadwiga Szatan

Środa 4 kwietnia
    6.00 Śp. Władysław Bury
    7.00 Śp. Karol Piekarczyk
    7.30 Śp. Maria Gugulska
    8.00 Śp. Jadwiga Szatan
  12.00 Śp. Alojzy Kumorowski
  18.00 W intencjach nowenny

Piątek  6 kwietnia Wielki Piątek

  18.00 Liturgia Męki Pańskiej

Sobota 7 kwietnia Wielka Sobota

  19.00 Śp. Tadeusz i Stefania Wisiorek
Śp. Karol Piekarczyk
Śp. Maria Gugulska
Śp. Władysław Bury
Śp. Maria Westwalewicz
Śp. Stanisław i Katarzyna Tyrybon, Stanisław
Śp. Stanisław Czermiński, Adelajda
Czermińska, Helena Czermińska

Niedziela 8 kwietnia Wielkanoc
  6.00 Śp. Karol Piekarczyk
  7.30 Śp. Emilia i Józef Banaś

Śp. Maria Gugulska
   9.00 Śp. Walenty Chmielarz
 10.30 Śp. Bogusław Lisko, Tomasz syn
 12.00 Śp. Anna Janczak
 13.15 Chrzty
 18.00 Marian Satława

Czwartek  5 kwietnia Wielki Czwartek

 18.00 Śp. Karol Piekarczyk
Śp. Maria Gugulska
Śp. Władysław Bury
Śp. Maria Westwalewicz
Śp. Alojzy Kumorowski
Sp. Janina Glanowska
O Bożą opiekę dla Pawła, Łukasza i Beaty

 Wieczne Spoczywanie racz im dać Panie

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

Śp. Tadeusz Fudali, ur. 1930 r., zam. ul. Wadowity
Śp. Tadeusz Skowronek, ur. 1925 r., zam. Os. Słoneczne

Pogrzeb

dzinnym oknem o godz. 21.37. W związku
z tymi uroczystościami nie będzie trady-
cyjnej procesji po mieście w Niedzielę Pal-
mową.

4. Wspólnota Wiara i Światło zorganizo-
wała dzisiaj Kiermasz Świąteczny. Zachę-
camy do udziału.

5. Od Wielkiej Środy do Niedzieli Zmar-
twychwstania kancelaria parafialna będzie
nieczynna. Księża są zajęci szafowaniem
sakramentów św., a zwłaszcza spowiedzi.

6. Wielka Środa jest w naszej parafii
dniem spowiedzi rekolekcyjnej. Spowiada-
my od 6.00-12.00 i od 14.00-18.00. Nie
odkładajmy spowiedzi na Wielki Piątek.

7. W Wielki Czwartek, Wielki Piątek
i Wielką Sobotę - rano nie ma nabożeństw
w kościele i nie udzielamy Komunii Św.

W Wielki Czwartek podczas Mszy Św.
Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 – prze-
żywamy ustanowienie Najświętszego Sa-
kramentu oraz Sakramentu Kapłaństwa.
Odprawimy ceremonię umycia nóg. Po tej
uroczystej Mszy Św. przeniesienie Najświęt-
szego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia.
Odśpiewamy I część Gorzkich Żali oraz
Adoracja do godz. 22.00 Na Adorację
o godz. 20.00 prosimy rodziców dzieci, któ-
re w tym roku przyjmą Komunię Św. Na-
tomiast o godz. 21.00 prosimy rodziców
z młodzieżą, która w tym roku przyjęła Sa-
krament Bierzmowania.

8. W Wielki Piątek Mszy św. nie ma.
W liturgicznym nabożeństwie, które roz-
poczniemy o godz. 18.00 uobecniona jest
Męka i Śmierć Pana Jezusa. W tym dniu
obowiązuje post ścisły. Nie ma dyspensy.

Dzieci szkolne zapraszamy na adorację:
godz. 10.00 - klasy 0,1,2,3. Godz. 11.00

klasy 4,5,6. Godzina 12.00 klasy: 1,2,3 gim-
nazjum. O godzinie 15.00 odmówimy Ko-
ronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie
odprawimy Drogę Krzyżową po rynku.
Po liturgii wieczornej przeniesiemy Naj-
świętszy Sakrament do Grobu Pańskiego.
Odśpiewamy wtedy II i III część Gorz-
kich Żali.

Zapraszamy na wieczorną adorację.
O 21.00 adorację poprowadzi Rycerstwo
Niepokalanej. Na godzinę 22.00 na adora-
cję zapraszamy młodzież.

Ofiary składane przy krzyżu są przezna-
czone na utrzymanie Grobu Pańskiego
w Jerozolimie.

9. Wielka Sobota to dzień dziękczynienia
za Chrystusową śmierć. Adorujemy Pana
Jezusa w grobie. O godzinie 15.00 adora-
cję poprowadzi Honorowa Straż Serca
Bożego. Zaleca się w tym dniu wstrzyma-
nie od pokarmów mięsnych. Święcimy
pokarmy w naszej Bazylice od godz. 10.00
do 15.00, co pół godziny, a w Rokowie
o godzinie 10.00. Prosimy, aby święcąc po-
karmy, podzielić się częścią z tymi, którzy
odczuwają braki. Będą na to przeznaczone
kosze.

Liturgię Wigilii Wielkanocnej rozpocznie-
my o godzinie 19.00. Nabożeństwo Naj-
świętszej Nocy składa się z poświęcenia
ognia, paschału i wody chrzcielnej zakoń-
czone Mszą Św. wielkanocną ok. godz.
20.00. Można mieć wtedy świecę.

Procesja Rezurekcyjna będzie około godz.
20.45.

10. Do Łagiewnik na święto Miłosierdzia
Bożego pojedziemy w niedzielę za dwa ty-
godnie. Wyjazd o godz. 8.00. Koszt prze-
jazdu 10 zł.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
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ks. Proboszcz

Nim żyjemy
W poniedziałek Wielkiego Tygodnia

2 kwietnia przeżywamy II rocznicę śmierci
Wielkiego Wadowiczanina Jana Pawła II.
Rocznica ta uświadamia nam wielką Bożą
łaskę, dzięki której wielu z nas mogło być
bardzo blisko przez prawie 27 lat niezwy-
kłego pontyfikatu. Bogu dziękujemy, że dał
nam możliwość głębszego wejście w ta-
jemnice Kościoła, a także w serce Na-
miestnika Chrystusowego. Dzięki piel-
grzymkom Papieża bliższy stał się nam
uniwersalizm Kościoła. Jego powszech-
ność – w Azji, w Afryce, w Ameryce, czy
w Europie weszła w naszą świadomość.
Zainteresowaliśmy się dziejami Kościoła na
tych kontynentach. Posługa Jana Pawła
II była doskonałym przewodnikiem w tej
materii.

Jakże nie cieszyć się, że przez przeszło
ćwierć wieku Włochy były bardzo blisko
Polski, a zwłaszcza Wadowice opanowa-
ły Watykan. Wielość zdjęć z Papieżem
świadczy o naszym pielgrzymowaniu
i naszej fizycznej bliskości z Ojcem Świę-
tym.

Po Jego odejściu do domu Ojca – fi-
zyczna bliskość musi się przekształcać w
duchową. Zasadniczym problemem dla
każdego z nas, którzy wielokroć razy za
Jego życia powtarzaliśmy: „Pozostań
z nami”, jest obecnie kształtowanie naszego
ducha, by pozostał z Nim. Wysiłek nasz
powinien iść w kierunku poznawania Jego
spisanej spuścizny, a także pragnienie,
naśladowanie różnorakich Jego przymio-
tów. Powinna w nas wzmóc się żywa,
głęboka modlitwa do Boga o Jego rychłą

beatyfikację. Oby w nas, mieszkańcach zie-
mi wadowickiej, rozwijała się ufna modli-
twa do Boga za wstawiennictwem Sługi
Bożego Jana Pawła II.

„Jeśli wierzysz, wszystko jest możliwe dla
wierzącego”.

Z radością chcę podkreślić, że w Wado-
wicach trzy ważne rocznice staramy się
uroczyście przeżywać. Pierwsza to kolejna
rocznica urodzin na ziemi wadowickiej 18
maja. Druga to rocznica zrodzenia do po-
sługi Piotrowej w Rzymie 16 października.
Trzecia to rocznica zrodzenia do życia
wiecznego 2 kwietnia.

Wypracowaliśmy konkretny kształt nabo-
żeństw każdego 2-go miesiąca. Zaczynamy
je adoracją o godz. 19.00, a kończymy ape-
lem pod oknem domu papieskiego o godz.
21.37. Sercem tego nabożeństwa jest msza
św. o godz. 20.00. Wiele parafii ziemi wa-
dowickiej, dzięki poparciu swych probosz-
czów,  brało udział w tych nabożeństwach.
Duży krąg naszych parafian stara się, co
miesiąc wielbić Boga za Jego niepojęte pla-
ny, dzięki którym chłopak wadowicki zo-
stał Papieżem. Zwłaszcza pragnę mobilizo-
wać do udziału tych, którzy za życia Jana
Pawła II byli na Watykanie. Przez Niego byli
przyjmowani. Również tych, którzy w po-
trójnym pielgrzymowaniu Ojca Świętego do
Wadowic brali udział. Ileż wysiłków zrobił
Papież, by się z nami spotkać. Czyż my nie
mamy podjąć trudu, by być obecnym na
nabożeństwie papieskim każdego 2-go mie-
siąca?

Jestem ogromnie wdzięczny za obecność
tak naszym parafianom, jak również para-
fiom ościennym. Papież-pielgrzym niech nas
mobilizuje do pielgrzymowania.

Jest on wyjątkowy, we współczesnych
dziejach Kościoła, gdyż rozpoczął się for-
malnie już w nieco ponad miesiąc od
śmierci Ojca Świętego i dobiegnie końca
na szczeblu diecezjalnym w niespełna dwa
lata później.

Oto kalendarium najważniejszych wy-
darzeń:

Rok 2005
2 kwietnia – o godz. 21.37 „w czasie

I Nieszporów święta Miłosierdzia Boże-
go” w swym pokoju w Watykanie zmarł
Jan Paweł II. Jego odejściu do wieczno-
ści towarzyszą modlitewnie wielkie rze-
sze wiernych na Placu św. Piotra, a za
pośrednictwem stacji telewizyjnych, obec-
nych tam i śledzących na bieżąco prze-
bieg wydarzeń, również miliony ludzi na
całym świecie. Hołd Zmarłemu przed jego
trumną wystawioną w Bazylice św. Pio-
tra do czasu pogrzebu złożyło ponad 3 mln
osób z całego świata, którzy stali często
wiele godzin w ogromnej kolejce, by przez
chwilę popatrzeć po raz ostatni na jego
doczesne szczątki i pomodlić się za niego.

8 kwietnia – na Placu św. Piotra uro-
czysty pogrzeb Ojca Świętego pod prze-
wodnictwem dziekana Kolegium Kardy-
nalskiego kard. Josepha Ratzingera. Obec-
ne są oficjalne delegacje 169 państw,
w tym 10 monarchów, 59 głów państw
i 17 szefów rządów oraz ponad 100 tys.
osób, którym udało się dostać na Plac.
Wśród wiernych widać transparenty
z napisem Santa subito, czyli „Święty na-
tychmiast” – w ten sposób ludzie dali
wyraz swemu szacunkowi i miłości do
Zmarłego oraz przekonaniu, że swoim
życiem zasłużył na wyniesienie na ołtarze.

Proces beatyfikacyiny Jana Pawła II
19 kwietnia – kard. Ratzinger zostaje wy-

brany nowym papieżem i przyjmuje imię Be-
nedykta XVI. Wiadomość o tym ogłasza
publicznie z głównej loggii Bazyliki św. Pio-
tra o godz. 18.44 kard. Jorge Arturo Medi-
na Estevez. Już w pierwszym przemówie-
niu wygłoszonym po ukazaniu się tłumom
na Placu św. Piotra następca Jana Pawła II
składa mu hołd, nazywając go „wielkim pa-
pieżem” i określając samego siebie jako
„zwykłego i skromnego pracownika winni-
cy Pańskiej”. Kilkakrotnie mówi o swym
szacunku i przywiązaniu do swego poprzed-
nika w przemówieniach do kardynałów
i przy innych okazjach.

28 czerwca – oficjalne rozpoczęcie pro-
cesu beatyfikacyjnego w diecezji rzymskiej;
postulatorem sprawy zostaje mianowany ks.
Sławomir Oder (ur. 7 sierpnia 1960 r.
w Chełmży, wyświęcony 14 maja 1989 dla
ówczesnej diecezji chełmińskiej, obecnie to-
ruńskiej; od 13 lat pracujący w wikariacie
Rzymu), który wcześniej był m.in. postula-
torem sprawy bł. ks. Stefana Frelichowskie-
go, kapłana-męczennika, beatyfikowanego
przez Jana Pawła II w 1999 r.

2007
2 kwietnia (zapowiedź) – zamknięcie pro-

cesu beatyfikacyjnego sługi Bożego Jana
Pawła II na szczeblu diecezji rzymskiej
i przekazanie sprawy Kongregacji Spraw Ka-
nonizacyjnych.

Jeszcze żaden proces tego rodzaju na po-
ziomie diecezji w naszych czasach nie roz-
począł się tak szybko po śmierci danego
kandydata na ołtarze i nie zakończył się
w ciągu niespełna dwóch lat od jego otwar-
cia. Obecnie dalszy bieg spraw należeć bę-
dzie do urzędu watykańskiego.

opr. Krzysztof Gołębiowski


