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Bronisz godności ludzkiej
Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli

Miłosierny Boże
Dziękujemy Ci, że dałeś nam
Wielkiego Rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II, który przez
cały swój pontyfikat uczył nas
miłości, pokory i pojednania z
każdym człowiekiem. UmacFot. St.Mżyk

W II niedzielę stycznia, na mszy św. o godz. 13.15, udzielamy specjalnego błogosławieństwa dzieciom, które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chętnych
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii lub najpóźniej przed tą mszą św.
Mateusz Dudziński, syn Roberta i Zofii, zam. ul. Młyńska
Nadia Rąpel, córka Rolanda i Dominiki, zam. ul. Karmelicka
Natalia Szczurek, córka Sławomira i Katarzyny, zam. Podstawie
Weronika Graff, córka Tomasza i Aleksandry, zam. Kraków
Oliwia Szczurek, córka Krzysztofa i Urszuli, zam. ul. Sportowców
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niał w nas wiarę w Jezusa
Chrystusa, wołając do nas:
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi” Prosimy Cię Boże o Jego
rychłą beatyfikację.
Rodzina Zamysłowskich

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-

DRUGIE CZYTANIE ZLISTU ŚW. PAWŁA

ROKA IZAJASZA

APOSTOŁA DO EFEZJAN

Iz 60, 1-6 Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą

Ef 3, 2-3a.5-6 Poganie są uczestnikami zbawienia

EWANGELIA: Mt 2, 1-12 Pokłon Mędrców ze Wschodu
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem
w Judei za panowania króla Heroda, oto
Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony
król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego
gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król
Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów
i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma
się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś
zgoła najlichsze spośród głównych miast
Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie

Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu
pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli
na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła
i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było
Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię
z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby,
ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.
Oto słowo Pańskie

Wierzę w Ciebie

szyli się, że ksiądz chodzi po kolędzie, modli
się z nimi, rozdaje pamiątkowe obrazki i że
jest bardzo miły. Ale pewien pan nie życzył
sobie, aby ksiądz przyszedł do niego z kolędą. Ksiądz uszanował to życzenie i tylko
uczynił znak krzyża przy drzwiach. Widzieli
to ministranci. Jeden z nich wyjął specjalny
pisak i na drzwiach do tego mieszkania wypisał takie same litery i cyfry. Problem był
w tym, że mazak ów miał nieścieralny czerwony kolor. Ten pan porządnie się zdenerwował i zażyczył sobie rozmowy z księdzem.
Duchowny przeprosił za ministranta i powiedział, że gotów jest pomalować farbą całe
drzwi. „Obejdzie się! - mruknął nieprzyjemnie mieszkaniec.
Jakież zdziwienie ogarnęło mieszkańców, gdy
po roku ów pan otworzył drzwi swego mieszkania i zaprosił księdza z wizytą. „Coś się stało
i chciałbym z księdzem porozmawiać... Zapraszam do siebie”. Komentarz Księży Chrystusowców

Uroczystość Objawienia Pańskiego,
u nas nazywaną uroczystością Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży posłany przez
Ojca na świat objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że i poganie zostali powołani do wiary. Podczas mszy św. poświęciliśmy kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą kreślimy
na drzwiach naszych domów pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że jak ci Mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy Chrystusa i radujemy
się z Jego odnalezienia.
Podczas kolędy ministranci wypisywali
kredą na drzwiach mieszkań symboliczne
litery i cyfry: C+M+B 2008. Parafianie cie-2-

Poniedziałek 07.01.2008
Ks. Krzysztof Główka
Ks. Proboszcz
Ks. Maciej Ścibor
Ks. Mieszko Pabiś
Wtorek 08.01.2008
Ks. Proboszcz
Ks. Krzysztof Główka
Ks. Maciej Ścibor
Ks. Marek Poznański
Ks. Mieszko Pabiś
Ks. Janusz Żmuda
Ks. Janusz Żmuda
Środa 09.01.2008
Ks. Marek Poznański
Ks. Mieszko Pabiś
Czwartek 10.01.2008
Ks. Krzysztof Główka
Ks. Proboszcz
Ks. Marek Poznański
Ks. Maciej Ścibor
Piątek 11.01.2008
Ks. Proboszcz
Ks. Krzysztof Główka
Ks. Marek Poznański
Ks. Janusz Żmuda
Ks. Maciej Ścibor
Sobota 12.01.2008
Ks. Janusz Żmuda
Ks. Mieszko Pabiś
Ks. Maciej Ścibor
Ks. Proboszcz
Ks. Krzysztof Główka

Godz.
Godz.
Godz.
Godz.

9.00
10.00
17.30
18.00

ul. Sienkiewicza blok 37
Os. XX-lecia bl. 1 mieszkania od 1 do 25
ul. Mickiewicza od PZU do Rynku nr parzyste
Os. M Wadowity 9a

Godz.
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.

10.00
13.00
14.00
14.30
15.00
15.00
17.30

Os. XX-lecia bl. 1 mieszkania od 26 do 62
ul. Batorego blok 23
ul. Karmelicka od nr 82 do nr 38
ul. Chopina, Fabryczna, Jedność
Os. M Wadowity blok 7, następnie 8
Os. Westerplatte 11
Os. Westerplatte 12

Godz. 11.00
Godz. 15.00

Os. XX-lecia bl. 7
Os. M. Wadowity 5, następnie 6

Godz.
Godz.
Godz.
Godz.

9.00
10.00
15.00
16.00

Os. XX-lecia bl. 14, następnie 15
Os. XX-lecia bl. 4
Zaskawie: ul. Konstytucji 3 maja, Źródlana
ul. Karmelicka odDomuPracyWspólnejdopl.Kościuszki

Godz.
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.

10.00
14.30
14.30
14.30
17.00

Os. XX-lecia bl. 9 mieszkania od 1 do 30
ul. Batorego blok 31
Os. Jesionowe, ul. Kochanowskiego
ul. Mydlarska , Pl. Boh.Getta , Wiśniowa
ul. Karmelicka od nr 86 do nr 130

Godz.
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.

9.00
9.00
9.00
10.00
10.30

Os. Westerplatte 13
ul. Łazówka n-rynieparzysteod stronyFrydrychowicdotorów
ul. Sadowa
Os. XX-lecia bl. 9 mieszkania od 31 do 60
Kolejno: pl Jana Pawła II, pl Westerplatte,
ul. Żwirki i Wigury
Os. Westerplatte 14
Os. Westerplatte 15
Os. Westerplatte 16

Ks. Janusz Żmuda
Ks. Janusz Żmuda
Ks. Janusz Żmuda
Niedziela 13.01.2008
Ks. Maciej Ścibor

Godz. 12.00
Godz. 14.00
Godz. 17.00

Ks. Janusz Żmuda
Ks. Mieszko Pabiś
Ks. Janusz Żmuda

Godz. 14.30
Godz. 15.00
Godz. 17.00

Godz. 14.30

Pl. Kościuszki, ul. Szpitalna, Spadzista,
Sobieskego, Cicha, Poprzeczna
Os. Westerplatte 17
Os. M. Wadowity blok 3
Os. Westerplatte 19
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Poniedziałek 7 stycznia
6.00 Śp. Stanisław Niedziółka
7.00 Śp. Tadeusz i Władysława Śmieszek
7.30 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże
dla Stanisławy w dniu urodzin
8.00 Śp. Mieczysław Piwowarczyk
12.00 Śp. Maria, Andrzej, Bronisława,
Helena, Tadeusz Grabysz
18.00 Sp. Paulina Bisaga - 7 r. śm.
Za zmarłych z rodzin Kuziów i Barów
Wtorek 8 stycznia
6.00 Śp. Stanisław Niedziółka
7.00 Śp. Grzegorz Sporek
7.30 Śp. Czesław Trela
8.00 Śp. Mieczysław Piwowarczyk
12.00 Dziękczynno błagalnadla rodziny Stopa
18.00 Sp. Stanisława i Jan Matlak
Śp. Maria Spisak
Śp. Adam Kalamus i zmarli rodzice
Anna i Edward Kettner
Środa 9 stycznia
6.00 Dziękczynno blagalna dla Grażyna,
Jerzy, Katarzyna, Anna Barszcz
7.00 Śp. Karolina Maga - 3 r. śm.
7.30 Śp. Stanisław Niedziółka
8.00 Śp. Eleonora Romańczyk - 3 r. śm.
12.00 Śp. Mieczysław Piwowarczyk
18.00 W intencjach nowenny
Czwartek 10 stycznia
6.00 O bł. Boże dlaAislinn i Kamila z okazji ślubu
7.00 Śp. Stanisław Niedziółka
7.30 Śp. Mieczysław Piwowarczyk
8.00 Śp. Bolesław Gładyś
12.00 Śp. Jan i Honorata Pietraszek
18.00 Śp. Marek Czerkawski - 4 r. śm.
Śp. Zofia i Edward Skiba i zmarli
z rodziny Skibów

Intencje mszalne:
Piątek 11 stycznia
6.00 Śp. Józefa Góra
7.00 Śp. Stanisław Niedziółka
7.30 Dziękczynna za uzdrowienie Sławomira
po wypadku, o dobrą żonę dla niego
8.00 Śp. Helena i Józef Żątek
12.00 Śp. Bolesław Gładyś
18.00 Sp. Zdzisław Wawro - 15 r. śm.
Śp. Stefania i Edward Rajman
Śp. Maria i Jan Kmita
Sobota 12 stycznia
6.00 Śp. Bożena Stelmach
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski,
o dobrego męża dla Agnieszki
7.30 Śp. Stanisław Niedziółka
8.00 Śp. Józef Góra
12.00 Śp. Maria, Ferdynand, Zbigniew Luranc
18.00 Sp. Grzegorz Sporek
W 25 r. ślubu o zdrowie i błog. Boże dla
Ryszarda i Wiesławy
Niedziela 13 stycznia
6.00 Śp. Stanisław Niedziółka
7.30 O zdrowie i błog. Boże dla Róż i ich
Opiekuna od II Róży
Śp. Rozalia i Mieczysław Raczkiewicz
9.00 Śp. Grzegorz Sporek
10.30 Śp. Konstanty, Rozalia Saferna
Śp.Maria, Józef Byrski
12.00 Sp. Ozdrowie i błog.Boże dla Marcela w7 r.urodzin
iLaury w2 r. urodzin oraz dlarodziców ichrzestnych
13.15 Roczki
18.00 Śp. Bogusław Lisko

Przyciągająca szopka
W naszej bazylice bardzo piękną szopkę skomponowała i wykonała rodzina Państwa Wojciecha i Jolanty Drabczyk. Serdecznie dziękujemy Pani Jolancie Drabczyk wraz z rodziną za
trud włożony w bożonarodzeniowe ożywienie naszej świątyni.

Zapraszamy na pielgrzymkę w 3. rocznicę śmierci Jana Pawła II do Rzymu i innych
sanktuariów Włoch w terminie 28.03 do 03.04.2008 r. Koszt 1.100,- zł /wszystkie koszty/.
Zapisy w kancelarii parafialnej. Informacje tel. kom. 0 888 123 000
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Uroczystość Objawienia Pańskiego
Trzech Króli - 06 stycznia 2008 r.
1. Święto dzisiejsze jest dniem modlitw
dzieci i młodzieży w intencji misji.
2. Uczestników Pieszej Pielgrzymki na
Jasną Górę zapraszamy na mszę św. i opłatek o godz. 16.00.
3. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na
renowacje ołtarza Serca Bożego. Przy kościele jest zbiórka na misje. Bóg zapłać za
składane pieniądze.
4. W każdą II niedzielę miesiąca na mszy
św. o godz. 13.15 udzielamy błogosławieństwa dzieciom obchodzącym roczek.
5. 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 jest msza
św. o godz. 12.00.
6. W środę, na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się za rodziny, które przyjmują
błogosławieństwo kolędowe.
7. Na jasełka do Kalwarii Zebrzydowskiej
jedziemy w sobotę o godz. 13.00. Koszt
przejazdu 5 zł.
8. W następną niedzielę o godz. 16.00
będzie opłatek dla Rady Duszpasterskiej i
Akcji Katolickiej. Uczestników zapraszamy.
9. W przyszłą niedzielę Kółko Teatralne z
Jaszczurowej wystawi Jasełka po mszy św.
o godz. 12.00 w kaplicy parafialnej. Zapraszamy.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Okruchy kolędowe

Jeszcze bardziej miałem w tych dniach
okazję spotkać się z gorącością uczuć macierzyńskich. Syn chodzi do szkoły zawodowej. Wiadoma rzecz, że tam poziom nauki jest dość niski. Kładzie się nacisk na
uczenie zawodu. Może ci chłopcy mają złote rączki, ale niejednokrotnie ołowiane głowy. Po ciężkim wysiłku na praktykach –
wiele już mu się nie chce. Nieśmiało pytam
tego chłopca: „A byłeś ty do spowiedzi na
święta? A uczęszczasz na Msze Święte?”
I słyszę z niepokojem odpowiedzi nie syna,
ale matki. Przecież on nie miał czasu. Był
zmęczony. Musiał odpocząć. Dumam, czy
nie jest to matczyna miłość tak bardzo zaślepiona, że chce za wszelką cenę syna bronić. Przecież ja go nie atakowałem, tylko
pragnąłem mu zwrócić uwagę na ważne
sprawy religijne.

Odwiedzanie rodzin z błogosławieństwem
kolędowym przynosi duszpasterzowi dużo
materiału do przemyślenia. Wśród tych
nowości, które obecnie przeżywam – doświadczam, że liczne grono, zwłaszcza
młodych parafian, wyjechało za granicę w
poszukiwaniu pracy. Słyszę o obustronnej
tęsknocie. Rodzice za dziećmi, a dzieci za
rodzicami, czy też współmałżonkowie za
sobą. Myślę wtedy o bilansie strat i zysków.
Nic nie jest za darmo. W mojej duszy kapłańskiej wyzwala się jeszcze większe zobowiązanie, bym sprawy wadowickiej emigracji zarobkowej jeszcze intensywniej
przedstawiał Bogu. Czasami gdy słyszę, że
za granicę wyjechała córka ze swoim narzeczonym, by zarobić na swój ślub to stawiam sobie pytanie co się stało w naszych
czasach z czystością narzeczeńską.
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/ciąg dalszy na str. 4/

/ciąg dalszy ze str. 3/

Doznaję niejednokrotnie uczucia rozgoryczenia, gdy w rozmowie z rodziną są
same przekłamania, bo co by ksiądz pomyślał. Wiadomo mi, że młody prawie
czterdziestoletni mąż bardziej lubi wypić
niżeli popracować. W domu widać dużą
biedę. Jest bolesne zaopuszczenie. Pytam
o przyczyny. Z ust milczącego męża trudno mi wydobyć wyjaśnienia. Gadatliwa jego
żona mówi: „Ksiądz rozumie, przecież dzisiaj tak trudno o pracę. Chciałby gdzieś się
przyjąć, ale nie może. Chwilowo nie pracuje.” Pytam jak długo ta chwila trwa,
a ona mi odpowiada, że już siódmy miesiąc. Idę i myślę jak tu można żyć, kiedy
jedna strona zarabia 1.200 zł. a na utrzymaniu jest 2 dzieci i mąż niepracujący, a w
dodatku często piwkujący.
Mam też radosne kolędowe doświadczenia. Oto jedno z nich. Młode czteroletnie

małżeństwo mające półtoraroczne dziecko.
Opiekuje się nim żona. On pracuje w pewnym wadowickim zakładzie. Zarobi niespełna 1.000 zł. Za tę cenę trzeba utrzymać trzyosobową rodzinę. Pytam się jak sobie dajecie rady? Czy wam nie brakuje? A rozpromieniona młoda kobieta mówi: „Bogu
dziękuję, bo przez te lata małżeństwa nie
brakuje nam miłości i wzajemnego szacunku. Finansowo nie jest nam łatwo. Cieszę
się, że jesteśmy zdrowi i mamy także czas
dla siebie. Ja jako gospodyni domowa bardzo oszczędzam, jednak tę sytuację w rodzinie naszej uznaję za bardzo poprawną.”
Idę w tych tygodniach z błogosławieństwem kolędowym do naszych rodzin.
Dziękuję Bogu, uwielbiam Go i przepraszam. Spotykam przedziwne rodziny i osobliwych ludzi. Bogu niech będą dzięki za
kolędowe spotkania.
ks. Proboszcz

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
Krajowy duszpasterz kierowców dyrektor MIVA Polska ks. dr Marian Midura pisze do nas
następujące słowa.
„Wszystkim naszym wspaniałym dobrodziejom – całej waszej parafii składamy serdeczne
Bóg zapłać. Przesłany dar w wysokości 1.250 zł. pomógł nam w zapłaceniu kolejnych pojazdów dla naszych drogich misjonarzy. Dziękujemy za pomoc w niesieniu nadziei, która ma
swe źródło przy Betlejemskim Żłóbku, w Nowonarodzonym Synu Boga, Jezusie Chrystusie,
którego wspólnie niesiemy światu”.
Parafia Św. Ojca Pio na Zaporożu na Ukrainie poprzez swojego proboszcza ks. Alojzego
Malcherczyka przesłała nam następujące życzenia:
„Na wasze czcigodne ręce księże Jakubie i całej wspólnoty parafialnej, składam serdeczne
słowa podzięki. Bóg zapłać za okazaną życzliwość i dobroć parafian, wyrażoną w ofierze
8.500 zł. na rzecz naszej nowotworzącej się wspólnoty parafialnej św. Ojca Pio z Kozackiego Zaporoża. Ze swej strony, obiecujemy naszą wspólnotową pamięć modlitewną”.
Parafia Św. Rodziny w Balicach buduje kościół. Jej proboszcz ks. Jerzy Zuber był na
początku roku 2007 w naszej parafii i prosił nas o pomoc materialną. Przy końcu ubiegłego
roku przesłał parafianom naszym świąteczne i noworoczne życzenia i zakończył je słowami:
„Wdzięczni za okazaną nam pomoc materialną polecamy się waszej życzliwej pamięci
w Nowym Roku Pańskim 2008”.
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Ks. kardynałowi Stanisławowi Ryłko, Przewodniczącemu Kongregacji Laikatu, z okazji
ogłoszenia na konsystorzu Jego nominacji – imieniem Parafii Papieskiej w Wadowicach,
przesłałem gratulacje. Odpowiedział na nie następującym pismem:
„Wdzięczny Ojcu Św. Benedyktowi XVI za powołanie mnie do grona Kolegium Kardynalskiego pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie za przesłane mi z tej okazji gratulacje
i życzenia. W tym tak ważnym dla mnie momencie bardzo je sobie cenię. Świadom zaś
nowych zadań w służbie Kościołowi Świętemu, jakie ta nominacja stawia przede mną polecam się dalszej pamięci modlitewnej przed Panem. Dołączam najlepsze życzenia na Święta
Bożego Narodzenia i Nowy Rok.”

Misjonarz

drogą. Inna to była w znaczeniu tak w fizycznym jak i w duchowym.
Przyszedł nowy rok 2008. Co te miesiące, tygodnie i dni nam zaoferują? Z pewnością są spowite tajemnicą. Wiemy jednak, że gdy pogłębimy zażyłość z Chrystusem Zbawicielem pójdziemy z nowymi
energiami. W tym roku bardzo bym chciał
byśmy w październiku przeżyli misje święte. Prowadzić je będą Ojcowie Dominikanie. Chcemy się do nich jak najlepiej przygotować. Myślę o odkryciu szkoły biblijnej. Pogłębionej miłości do Jezusa miłosiernego oraz Matki Bożej Jasnogórskiej, poprzez comiesięczne pielgrzymowanie do
tronu Matki Miłosiernej, a także Jej Syna.
W naszej parafii w ciągu roku są dość
częste zbiórki na cele misyjne. Zbieraliśmy
grosika na szkołę w Rwandzie z okazji rorat. Była zbiórka w niedzielę misyjną
w październiku. W lipcu zbieraliśmy na środek lokomocji dla misjonarzy. W Zielone
Świątki również składaliśmy ofiary na cele
misyjne. Dzisiaj szóstego stycznia także
dajemy ofiary na ten cel. Przy różnych
okazjach są zbiórki na misjonarzy. I dobrze,
że pozytywnie na nie odpowiadamy. U nas
mają być misje w październiku. Chrystus
potrzebuje dużej otwartości waszych serc,
by w te błogosławione dni mógł w pełni
zamieszkać w waszym wnętrzu.

W pierwszą niedzielę roku 2008 przypada Święto Objawienia Pańskiego. Jest ono
obchodzone w kościele prawosławnym
jako Boże Narodzenie. W naszych świątyniach 6 stycznia stawiamy do szopki trzy
nowe postacie – najczęściej w trzech kolorach białym, czarnym i żółtym reprezentantów różnych ras, którzy przychodzą
pokłonić się Zbawicielowi. W tym geście
zawarty jest uniwersalizm Bożego wcielenia. Bóg staje się człowiekiem, aby wszystkich ludzi niezależnie od koloru skóry –
zbawić. Bóg zawsze jest Emmanuelem tzn.
Bogiem z nami, czyli jest Bogiem Europejczyków, Afrykanów, Azjatów i innych lądów. Człowiek może swoim postępowaniem
przekreślić Boga, może jak syn marnotrawny odejść od swego Ojca – lecz Bóg nigdy
od człowieka nie odchodzi, żadnego z ludzi
nie przekreśla.
Wcielony Bóg, Jezus Chrystus jest zawsze znakiem niepojętej miłości, która cierpliwa jest, łaskawa jest. Wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Takiej
miłości pragnie serce człowiecze.
Upadłszy na twarz złożą mu dary. Najcudowniejszym jednak darem jest ich obecność w stajni Betlejemskiej. Wytrwali i nie
zrażeni stanęli u celu swej wędrówki. Pismo św. mówi, że wrócili do domu inną
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