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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
IV Niedziela Adwentu

(ciąg dalszy ze str. 7)

parafie z radością przy-
stąpiły do adoracji, pod-
czas których będziemy
dziękować Chrystusowi
za dary, które od Niego
mamy, a także prosić

o rychłe wyniesienie na ołtarze Jana Paw-
ła II. Mamy przekonanie, że nastąpi ono
w roku 2009. Będzie to nasz szturm do

bram niebieskich o tę
wielką łaskę dla ziemi wa-
dowickiej. Jesteśmy prze-
konani, że rok 2009, który
w Wadowicach został ogło-
szony Rokiem Jana Pawła II, powinien
być w bazylice serdecznie omodlony.

Przedstawiamy plan adoracji poszcze-
gólnych parafii:

6 stycznia wtorek Trzech Króli – Parafia Of. Najświętszej Maryi Panny
7 stycznia środa godz. 11.00 Marcyporęba

godz. 17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
8 stycznia czwartek godz. 11.00 Mucharz

godz. 17.00 Frydrychowice
9 stycznia piątek godz. 11.00 Chocznia i Tłuczań

godz. 17.00 Świnna Poręba
10 stycznia sobota godz. 11.00 Tomice

godz. 17.00 Witanowice
11 stycznia niedziela parafia Of. Najświętszej Maryi Panny
12 stycznia poniedziałek godz. 11.00 Wadowice – św. Piotr

godz. 17.00 Woźniki
13 stycznia wtorek godz. 11.00 Klecza

godz. 17.00 Wysoka
14 stycznia środa godz. 11.00 Stryszów

godz. 17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
15 stycznia czwartek godz. 11.00 Jaroszowice

godz. 17.00 Śleszowice
16 stycznia piątek godz. 11.00 Ponikiew

godz. 17.00 Radocza
17 stycznia sobota godz. 11.00 Łękawica

godz. 17.00 Barwałd Dolny
18 stycznia niedziela parafia Of. Najświętszej Maryi Panny

Do tej adoracji zaprosiliśmy również parafie sąsiednich dekanatów: andrychowskie-
go, kalwaryjskiego, makowskiego, suskiego i zatorskiego. Parafianie z  tych dekanatów
będą adorowali Najświętszy Sakrament w Ołtarzu Pokoju w dogodnych dla siebie go-
dzinach. ks. Proboszcz

„Ojcze, choć odszedłeś, z nami na zawsze pozostaniesz.. .”
Dla nas zawsze autorytetem byłeś, za to jak kochałeś, za to co robiłeś,
Chciałeś złączyć wszystkie narody,
Doprowadziłeś do światowej zgody,
w Twoim życiu było tyle wiary

Odpuszczałeś
winy, darowałeś
kary. Bóg chciał
jednak Cię mieć
przy sobie, więc
my składamy
modlitwę ku To-
bie, by dobrze
było Ci z Panem
w niebie, i radość
zewsząd ogarnia-
ła Ciebie

(...) Wiedz, że
my o Tobie pa-
miętamy,

Ponieważ ca-
łym sercem Cię
Ojcze kochamy!

Rodzina
Zawiłów
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Słowo na niedzielę

(ciąg dalszy na str. 8)

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU
ŚW.PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z DRUGIEJ
KSIĘGI SAMUELA:

EWANGELIA: Łk  1, 26-38  Maryja pocznie i porodzi Syna

2 Sm  7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Rz  16, 25-27

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według twego słowa

Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie Tajemnica ukryta dla dawnych wieków
została objawiona.

 Oto słowo Pańskie.

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta
w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewi-
cy poślubionej mężowi, imieniem Józef,
z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię
Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł:
«Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan
z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa
i rozważała, co miałoby znaczyć to po-
zdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej:
«Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem
łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz
Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie
On wielki i będzie nazwany Synem Naj-
wyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego
ojca, Dawida. Będzie panował nad do-

mem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu
nie będzie końca». Na to Maryja rzekła
do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie
znam męża?» Anioł Jej odpowiedział:
«Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Naj-
wyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte,
które się narodzi, będzie nazwane Synem
Bożym. A oto również krewna Twoja, Elż-
bieta, poczęła w swej starości syna i jest
już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi
za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma
nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja:
«Oto ja służebnica Pańska, niech mi się
stanie według twego słowa». Wtedy od-
szedł od Niej anioł.

Bez Chrystusa nie można zrozumieć człowieka
Trzeba być samemu przekonanym, że

chrześcijaństwo jest niczym innym jak
szeroko rozumianym człowieczeństwem.
Jezus objawił ludziom prawdę o samym
sobie, to znaczy o człowieku. Bycie
chrześcijaninem pomaga być bardziej
człowiekiem i bardziej patriotą. Chrze- Rocco Buttiglione

ścijaństwo pomaga w lepszym zrozumie-
niu prawdy o historii i o moim narodzie.
Dzięki niemu lepiej ukazuję moją tożsa-
mość i mogę skuteczniej przekonywać
innych, że wyznawanie Chrystusa czyni
nasze życie bardziej ludzkim.

KAI

Ołtarz Pokoju
Wiosną 2008 roku, w pracowni arty-

stycznej w Gdańsku Pana Mariusza Dra-
pikowskiego, powstał piękny, burszty-
nowy ołtarz, który na stałe ma być
umieszczony w kaplicy IV stacji Drogi
Krzyżowej w Jerozolimie. W ołtarz ten,
nazwany ze względu na jego konstruk-
cję Tryptykiem Jerozolimskim, wkom-
ponowana jest monstrancja, którą w swej
dłoni trzyma Matka Boża Częstochow-
ska. Ołtarz Pokoju nawiedził już wiele
sanktuariów, m.in. Jasną Górę, Altoting
w Niemczech, Łagiewniki. Zostanie on
do naszej bazyliki przywieziony 5 stycz-
nia 2009 r. Od Święta Objawienia Pań-

skiego, 6 stycznia, aż do niedzieli 18
stycznia przed tym ołtarzem, w którym
będzie wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu, odbywać się będzie adoracja pa-
rafii związanych z Wadowicami. Doty-
czy to zwłaszcza parafii z dekanatu na-
szego, czyli Wadowice Północ, oraz są-
siedniego Wadowice Południe. Dla uła-
twienia adoracji parafiom, uzgodniliśmy,
że będzie się ona odbywać przed połu-
dniem od godz. 11.00 zakończona mszą
św. o godz. 12.00, i po południu od godz.
17.00, a po niej msza św. o godz. 18.00.
Na poszczególnych adoracjach będą czy-
tane na głos przez 15 minut Ewangelie.
To będzie ciągłe czytanie. Poszczególne

pińska (1914 – 1994). W czasie okupa-
cji wykupywała więźniów z rąk niemiec-
kich, a także wyciągała z getta kobiety,
które utrzymywała następnie z własnych
pieniędzy. Życie więzienne poznała sama
za sprawą „władzy ludowej”, gdy zosta-
ła aresztowana pod zarzutem „udziela-
nia pomocy organizacji podziemnej” .

Bractwo Więzienne liczy w Polsce ok.
700 aktywnych członków-wolontariuszy.
Działają oni w 67 spośród ok. 160 pol-
skich więzień. Przebywa w nich obec-
nie ok. 50 tys. więźniów.

Prezes Bractwa Bernardyna Wojtkow-
ska wyjaśnia, że jedną z najważniejszych
i najbardziej skutecznych form ewange-
lizacji są rozmowy indywidualne z więź-
niami. - Staramy się ukazywać drogi pro-
wadzące do zmiany ich dotychczasowe-
go sposobu życia tak, by nie wchodzili
w konflikt z prawem i znaleźli swoje
miejsce w społeczeństwie - tłumaczy.

Podstawowa praca członków Bractwa

polega na przygotowywaniu dla więźniów
oprawy Mszy św., organizowaniu spotkań
biblijnych i modlitewnych, przygotowa-
niu chętnych do przyjęcia sakramentów.
Wolontariusze prowadzą także ewangeli-
zację w radiowęźle więziennym, wyświe-
tlają filmy religijne, prowadzą bibliote-
ki, wydają gazety wewnętrzne. - Bardzo
często kontakt osadzonych z wolontariu-
szami, którzy bezinteresownie poświęcają
swój czas nieznanym sobie ludziom, od-
bywającym karę pozbawienia wolności,
jest silną motywacją do zmiany sposobu
myślenia, początkiem trwałego procesu
resocjalizacji - dodaje Wojtkowska.

Członkowie Bractwa pomagają więź-
niom także po wyjściu na wolność. Szu-
kają dla nich mieszkań i pracy, spotykają
się z nimi na modlitwie, umacniają ich
na drodze przemiany życiowej. Specjal-
nie oddelegowani wolontariusze zajmują
się m.in. przekazywaniem paczek żyw-
nościowych, odpisują na listy, wysyłają
więźniom książki i czasopisma.

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

(ciąg dalszy ze str. 5)
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IV Niedziela Adwentu - 21 grudnia 2008 r.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Poniedziałek  22 grudnia
    6.00 Śp. Lubomira Sitarz

Śp. Maria Konarska
    7.00 Śp. Olgierd Sętkowski
    7.30 Śp. Maria i Edward Bursztyn
    8.00 Śp. Andrzej Skóbel
  12.00 Śp. Adam Gawlik
  17.00 Śp. Wiktoria - 10 r. śm.

Śp. Stefan Słodowski - 37 r. śm.
Śp. Irena Gerc

Wtorek  23 grudnia
    6.00 Śp. Andrzej Skóbel
    7.00 Śp. Jan i Franciszka Nowak

Śp. Janina i Marian
    7.30 Śp. Zofia Kurek - 17 r. śm.

Śp. Wiktoria Woźniak
    8.00   Śp. Mieczysław Tomski

Śp. Bogdan
  12.00 Śp. Wiktoria i Stanisław Szczygieł
  17.00 Śp. Franciszek Bucki - 5 r. śm.

Dziękczynno błagalna w 18 r. urodzin Magdaleny

Środa 24 grudnia
    6.00 Śp. Franciszek Baran - 9 r. śm.

Śp. Justyna Pietruszka
    7.00 Śp. Maria, Andrzej z dziećmi

Śp. Eugeniusz Zając
    7.30 Śp. Andrzej Skóbel
    8.00 Śp. Stanisław Rzepa z rodzicami i rodzeństwem
  12.00 O błog. Boże i łaski dla Doroty i Holgera
  24.00 Śp. Jadwiga i Izydor Żukowski

Śp. Zofia i Józef Maślanka
Śp. Leon Grabowski syn Andrzej
Śp. Adam Gawlik
Śp. Melania Kudzia
Śp. Jerzy Dobrowolski
Śp. Emilia i Józef Banaś

Piątek 26 grudnia
    6.00 Śp. Adam Gawlik
   7.30 Śp. Bolesław Putek - 23 r. śm.

Śp. Jan, Helena i Stanisława
Sp. Władysław Miarka

   9.00 Śp. Piotr Czaicki
Śp. Kornelia i Michał Warmuz

  10.30 Śp. Helena Kłobuch - 12 r. śm.
  12.00 Śp. Franciszek Pietruszka
  13.15 Śp. Czesław Pawlik
  18.00 Śp. Bolesław Wołek

Sobota 27 grudnia
   6.00 Śp. Adam Gawlik
   7.00 Śp. Tadeusz Janik
   7.30 Śp. Antoni Młodzianowski - 7 r. śm.
   8.00 Śp. Maria, Michał, Mieczysław, Jerzy,

Kazimierz Satława
  12.00 Śp. Helena i Józef Zątek
  18.00 Śp. Stanisław Rzepa - 3 r. śm.

Niedziela 28 grudnia
   6.00 Dziekczynna, Ojcu Świętemu Janowi

Pawłowi II za otrzymane zdrowie
   7.30 Śp. Zbigniew, Stefania, Bronisława, Bronisław

Dziękczynno błagalna dla Marii i Juliana w 40 r. ślubu
   9.00 Śp. Ludwik, Rozalia Adamczyk
  10.30 Śp. Maria Kawończyk - r. śm.
  12.00 Śp. Eugeniusz Kruk
  13.15 Śp. Ks. Stefan Kajdas, Helena i rodzice
  18.00 Śp. Franciszek Palusiński

Czwartek 25 grudnia
   6.00 Śp. Bogusław Lisko i Tomasz Lisko
   7.30 Śp. Andrzej Skóbel

Śp. Maria i Stefania Radwan i córka Irena
   9.00 Śp. Waleria i Ludwik Wołoch
  10.30 Śp. Ewa i Ludwik Witek

Śp. Stanisław
  12.00 Śp. Tadeusz Leśniak - 1 r. śm.
  13.15 Śp. Karol Rajda
  18.00 Za zmarłych z rodziny Gawlików

Intencje mszalne: 1. Spowiedź adwentowa będzie we
wtorek od godz. 6:00-12:00 i 14:00-
18:00. W Wigilię będzie się trudno wy-
spowiadać.

2. W środę jest Wigilia Bożego Naro-
dzenia. Nie będzie mszy św. o godz.
17:00. Nowennę do Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy odprawimy tylko po Mszy
Św. o godz. 8:00. Według polskiej tra-
dycji w tym dniu obowiązuje post. Do-
łóżmy starań, by w wigilię nie spoży-
wać pokarmów mięsnych, a wieczerzę
przeżyć w naszych najpiękniejszych tra-
dycjach narodowych. Niech Wieczerza
Wigilijna będzie poprzedzona wspólną
modlitwą, a także czytaniem Ewangelii.
Oby po wieczerzy w rodzinach naszych
było wspólne kolędowanie. Ten jedyny
wieczór niech upływa w atmosferze życz-
liwej miłości.

3. Rodziny, które jeszcze w tym roku nie
nabyły świecy Caritas zachęcamy, żeby przed
świętami to uczyniły. Opłatek  można nabyć
u p. Organisty lub p. Kościelnego.

4. Duchowa adopcja dzieci rozpoczęta
25 marca, w dzień Zwiastowania, koń-
czy się Bożym Narodzeniem. Naszym pa-
rafianom, którzy podjęli dzieło duchowej
adopcji wyrażamy podziękowanie.

5. W Rokowie odprawimy Pasterkę
o godz. 22.00, a w bazylice o godz. 24.00.
Składka z Pasterki jest przeznaczona na
Fundusz Obrony Życia SOS.

6. Duszpasterze składają wiernym życze-
nia prawdziwie błogosławionych świąt.

7. W czwartek jest Uroczystość Naro-
dzenia Pańskiego, a w piątek św. Szcze-
pana. Msze św. w porządku niedzielnym.
W tym dniu postu nie ma.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego –
25 grudnia 2008r.

1. Składamy wszystkim serdeczne
życzenia świąteczne. Niech Nowonaro-
dzone Boże Dziecię obdarza każdego
z nas zdrowiem i radością. Niech dopo-
maga w ożywianiu wiary, nadziei i mi-
łości. Niech wspiera w rozwiązywaniu
trudnych problemów ludzkich.

2. Dzisiejsza składka przeznaczona jest
na pomoc Stolicy Apostolskiej. Jest to
tzw. Świętopietrze.

3. Jutro jest II dzień Świąt Bożego Na-
rodzenia – św. Szczepana pierwszego mę-
czennika. Msze św. odprawiamy w po-
rządku niedzielnym. W tym dniu jest
dyspensa Arcybiskupa od zachowania
piątkowego postu. Składka przeznaczo-
na jest na Papieską Akademię Teologiczną
w Krakowie.

4. Błogosławieństwo rodzin, czyli ko-
lędę, rozpoczniemy od najbliższej sobo-
ty. Jutro podamy porządek kolędy.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
Święci tego tygodnia: w sobotę - święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty.
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Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia – św. Szczepana
1. Dzisiejsza składka przeznaczona jest Pa-

pieską Akademią Teologiczną w Krakowie.

2. Od jutrzejszego dnia rozpoczynamy
błogosławieństwo naszych rodzin, zwa-
ne kolędą. Kapłan podczas wizyty kolę-
dowej błogosławi rodzinę i dlatego pra-
gnie się spotkać z członkami rodziny.
Prosimy, aby na stole nakrytym białym
obrusem był ustawiony krzyżyk wśród
zapalonych świec, księga Pisma św., oraz

talerz z wodą święconą i kropidłem. Ce-
lem wizyty kolędowej jest modlitwa i za-
poznanie się z rodziną, jako domowym
kościołem. Ci, którzy z tej okazji skła-
dają ofiary, niech wiedzą, że przeznaczo-
ne są one na utrzymanie księży emery-
tów naszej diecezji, apostolskie dzieła
ks. Kardynała, oraz na wydatki związa-
ne z pracą duszpasterską kapłanów.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

3. Porządek kolędy:
Sobota 27.12
Ks. Maciej Ścibor 9.00 ul. Westerplatte, ul. M. Wadowity, pl. Westerplatte
Ks. Grzegorz Kufel 9.00 ul. Podstawie
Ks. Krzysztof Główka 10.00 Os. Piastowskie
Ks. Proboszcz 11.00 ul. Chopina
Ks. Proboszcz 13.00 ul. Fabryczna
Niedziela 28.12
Ks. Maciej Ścibor 14.30 ul. Piaskowa, Żwirki i Wigury, pl. Jana Pawła II
Ks. Marek Poznański 15.00 Os. XX-lecia 19

Woda dudni
Adwent jest krótkim, ale bardzo inten-

sywnym przygotowaniem na Święta Bo-
żego Narodzenia. Tylko niepełne 4 ty-
godnie. Ileż w tym czasie dzieje się róż-
norakich akcji charytatywnych, a wszyst-
kim patronuje św. Mikołaj. Z wdzięcz-
nością myślę o wielu ludziach o szero-
kim sercu, którzy na różny sposób –
materialny i duchowy wspierają innych
w potrzebie. Ewangeliczne słowa Jezusa
sprzed 2000 lat, że biednych zawsze mieć
będziecie, wciąż są aktualne. Ludzi, któ-
rzy biedują wciąż jest dużo. Nic się nie
zanosi, by w przyszłości było inaczej.

Dzięki intensywności życia religijne-
go wśród Polaków charytatywność w na-
szym narodzie jest wielka. Myślę, że trze-
ba złagodzić ten ostry osąd, że Polacy
mienią się wierzącymi, ale żyją jak po-

ganie. Przecież Pan Jezus mówił, iż po
tym poznają, żeście uczniami moimi, gdy
miłość mieć będziecie jedni do drugich.
W trosce o ludzi biednych wciąż w nas
jest pragnienie dzielenia się. Na różny
sposób, różne instytucje w tym nam po-
magają. W kościele o tej sprawie nie-
ustannie się przypomina. Są przeróżne
okazje, żeby dawać. A to na kościoły
wschodnie. To znów przybywa konkret-
ny ksiądz pracujący w Rosji i mówi
o tamtejszych warunkach, po to, żeby ze-
brać nasze ofiary. Pomoc misjonarzom
zwłaszcza pracującym w Afryce. Zbiór-
ka na budowę Centrum Jana Pawła II
w Łagiewnikach, a także na Kościół
Opatrzności Bożej w Warszawie. To
znów na pomoc stypendialną dla mło-
dzieży. Także na KUL oraz PAT. Ileż to
tych różnorakich zbiórek. W ostatnich

latach także instytucja Jurka Owsiaka
nazwana Świąteczną Orkiestrą również
pobudza nas do dawania. Mało z tego,
bo przecież i w sklepach w określone
dni przedświąteczne też zapraszają nas,
byśmy dzielili się z biednymi tym, co
kupujemy. Wciąż dzielimy się i daje-
my. Sami często mamy dość niskie eme-
rytury, czy renty. Nie mówiąc o pen-
sjach. Tę niezwykłą cechę Polaków, iż
jako chrześcijanie wciąż się dzielą, trzeba
mocno podkreślić w czasie Świąt Boże-
go Narodzenia, gdy rozważamy tajem-
nicę, iż Bóg-Ojciec dzieli się z ludźmi
swoim Synem. „Słowo Boże stało się
Ciałem i zamieszkało wśród nas”.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzę wszystkim, by wciąż mieli się czym
dzielić. Życzę, byśmy się dzielili różny-
mi dobrami materialnymi, ale także mieli
świadomość, że koniecznie trzeba się
dzielić z innymi swoją wiarą, nadzieją
i miłością. Nieustannie są aktualne sło-
wa Papieża Pawła VI, który przed laty
uczył, że współczesny świat bardziej po-
trzebuje świadków, niżeli nauczycieli.

W okresie kończącego się adwentu trze-
ba mieć odwagę podzielić się z Bogiem
swoją grzesznością, małością. Dla nie-
jednego wielkim aktem odwagi jest po-
dejść do konfesjonału, ażeby dać Bogu
Miłosiernemu swój grzech, swoją ma-
łość. Często o wiele łatwiej dawać nam
innym, czyli dzielić się z innymi, a trud-

niej jest dzielić się z Bogiem swoimi bra-
kami, niedostatkami. Czyli tym co się na-
zywa grzech. Zauważamy, jak bardzo czło-
wiek obdarowany cieszy się tym, co mu
dajemy i bardzo nam dziękuje. Mniej
mamy świadomości, że ze spowiedzi na-
szej, czyli obdarowania Boga naszym grze-
chem cieszy się Miłosierny Jezus. Bardzo
jest nam wdzięczny za to, że umiemy przed
nim powiedzieć: „Moja wina, moja wina,
moja bardzo wielka wina”.

Życzę czytelnikom biuletynu parafial-
nego, by i tę dziedzinę trudnego dziele-
nia się z Bogiem często realizowali
w swoim życiu.

Czas Świąt Bożego Narodzenia to prze-
żywanie radości z Bożego Daru jakim jest
prawda, że Syn Boży stał się człowiekiem
i narodził się z Maryi Panny. Stał się czło-
wiekiem dla nas i naszego zbawienia. Dla
nas Bożym Darem jest zdrowie, zgoda,
miłość, dostatek. To chętnie przyjmuje-
my. Któż z nas może zrozumieć, że cho-
roba, cierpienie, niedostatek, śmierć, nie-
zrozumienie, poniżenie, wzgarda to też
Boże Dary dla nas i dla naszego zbawie-
nia. To już jest tajemnica wiary. Z tymi
problemami bardzo często się zmagamy.
Cierpienie jako Boży Dar jest dla nas
wielką tajemnicą wiary.

Życzę byśmy doświadczyli prawdy,
o której św. Paweł pisał w swoich listach:
„Wszystko mogę w tym, który mnie
umacnia”. ks. Proboszcz

Bractwo Więzienne w służbie skazanym i ich rodzinom
W naszej parafii znajduje się więzie-

nie. W tym zakładzie karnym jest osa-
dzonych 400 mężczyzn. Najczęściej od-
siadują wysokie wyroki. Ten dom nie
może dla nas chrześcijan być domem
zapomnienia. Chrystus mówi: „Byłem

w więzieniu, a odwiedziliście Mnie”.
Przytoczona poniżej historia Bractwa Wię-
ziennego może pobudzi nas do określo-
nych inicjatyw w tej dziedzinie.

Inicjatorką powstania Bractwa Więzien-
nego w Polsce jest Janina Szweycer-Gru-

(ciąg dalszy na str. 7)


