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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Dziękujemy Ci Ojcze za to, że byłeś z nami, że przypomniałeś nam o darze wy-
trwałości, że otworzyłeś nam oczy na dar wiary, że poruszyłeś nasze serca darem
woli, że wyszedłeś na spotkanie swej owczarni, która tak bardzo potrzebowała
ujrzenia Cię i usłyszenia Twych słów „Szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie”,
„Nie lękajcie się wyruszyć w nieznane. Idźcie odważnie z wiarą i ufnością wie-
dząc, że jestem z wami”.

Panie Boże, spraw, aby Ojciec Święty Jan Paweł II był jak najszybciej na na-
szych ołtarzach.

Danuta Karcz z synem Dominikiem, synem Pawłem z żoną, córką Beatą
z dziećmi Kingą, Madzią, Olusią, Kubusiem

dek, absolwent wadowic-
kiego liceum. W niezwy-
kłej homilii ukazał Ojca
Świętego Jana Pawła II
wyprowadzającego Ko-
ściół z „zakrystii”, z ze-

pchnięcia go na margines – przez libera-
łów zachodu, oraz reżim komunistyczny
wschodu – na rynek, areopag współcze-
snego świata. Po mszy św. Pani Burmistrz
Ewa Filipiak zwróciła się z prośbą do
ks. Biskupa o wpis do specjalnej księgi,
w której na początku umieszczono słowa
modlitwy o rychłą beatyfikację i kanoni-
zację Wielkiego Papieża.

W dalszej części wieczoru uczestniczy-
liśmy w misterium „Krzyża w życiu Pa-
pieża” przygotowanym przez młodzież
z Zespołu Szkół im. Ks. J. Tischnera pod
kierunkiem siostry Estery. Tematyka roz-
ważań przeniosła nas do dnia 25 marca
2005 roku, kiedy w Koloseum odbyła się
najsmutniejsza Droga Krzyżowa od lat.
Po raz pierwszy nie uczestniczył w niej
Jan Paweł II, który oglądał transmisję
w telewizji w swojej kaplicy. Kamery po-
kazywały Jego plecy, co jakiś czas  po-
chylał się, trochę drżał. Podczas ostatniej,
czternastej stacji trzymał w ręku krzyż.
Był to widok porażający.

„Ja także ofiarowuję me cierpienia, aby
wypełnił się plan Boży, a Jego słowo szło
między ludzi. Ze swojej strony jestem
bliski tym wszystkim, którzy
w tej chwili doświadczają cierpienia.

Modlę się za każdego
z nich” – mówił w krót-
kim przesłaniu do uczest-
ników nabożeństwa.

Wadowickie misterium
w czwartą rocznicę śmierci naszego umi-
łowanego Jana Pawła II skłoniło wielu
z nas do refleksji. Dopełnieniem tych nie-
zwykłych rozważań była sceneria – Po-
stać ojca Świętego z krzyżem, wierni
uczestniczący w nabożeństwie, trzymają-
cy w rękach krzyże i płonące świece. Na
wielu twarzach widać było spływające po
policzkach łzy.

O godz. 21.37, w godzinie śmierci Pa-
pieża rozległa grana na trąbce „Cisza”,
a  jedna z  uczestniczek mister ium
w przejmujący sposób kilkakrotnie śpie-
wała słowa: „W ręce Twoje Panie od-
daję Ducha mego”. Później wierni
w skupieniu udali się pod okno domu,
gdzie urodził się Karol Wojtyła, zapa-
lali znicze i śpiewali „Barkę”.

Wadowiczanie godnie uczcili czwartą
rocznicę śmierci Jana Pawła II, modląc
się o Jego rychłą beatyfikację i kanoniza-
cję. Chwała Bogu, że mieszkańcy ziemi
wadowickiej swą liczną obecnością dali
czytelne świadectwo żywej pamięci swe-
go Wielkiego Rodaka.

Byliśmy pewni, że tak jak podczas po-
grzebu 08 kwietnia 2005 r. kardynał Jo-
seph Ratzinger powiedział: „Nasz ukocha-
ny Papież stoi w oknie domu Ojca widzi
nas i nam błogosławi”.

Maria Zadora

(ciąg dalszy ze str. 5)
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU
ŚW.PAWŁA AP DO KOLOSAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW APO-
STOLSKICH

EWANGELIA:

 J 20, 1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Dz 10, 34a. 37-43 Kol 3, 1-4

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

 Oto słowo Pańskie.

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym
rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria
Magdalena udała się do grobu i zobaczy-
ła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła
więc i przybyła do Szymona Piotra i do
drugiego ucznia, którego Jezus miłował,
i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu
i nie wiemy, gdzie Go położono.Wyszedł
więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do gro-
bu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów
drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybiegł
pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił,

zobaczył leżące płótna, jednakże nie
wszedł do środka. Nadszedł potem także
Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on
do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna
oraz chustę, która była na Jego głowie,
leżącą nie razem z płótnami, ale oddziel-
nie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy
wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń,
który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał
i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli
jeszcze Pisma, które mówi, że On ma
powstać z martwych.

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W niedzielę 19 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.

Emilia Graca
Marcin Rataj
Tymoteusz Pietraszek
Sandra Studnicka

Oliwia Pilszak
Daria Skrzypek
Julita Stuglik

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

Chrzest Św.
Julia Dyrcz, córka Janusza i Agaty
Jakub Jan Indyk, syn Grzegorza i Magdaleny
Antoni Pydde, syn Mariusza i Katarzyny
Jakub Łasak, syn Leszka i Magdaleny
Małgorzata Frączek, córka Marcina i Moniki
Amelia Olesiak, córka Wojciecha i Agnieszki
Wiktoria Putek, córka Piotra i Iwony

Pogrzeb Śp. Kazimierz Ramuciński, ur. 1942 r., zam. ul. Trybunalska
Śp. Irena Filek, ur. 1933 r., zam. ul. M. Wadowity
Śp. Jan Migdałek, ur. 1925r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Stanisław Janik, ur. 1935 r., zam. pl. Obr. Westerplatte

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

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga i Kościoła
powszechnego.

Dobry Jezu, a nasz Panie,  daj im wieczne spoczywanie.

Jezus żyje
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.

Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki (J 11,25-26).

Cała wiara Kościoła jest zawarta w tych słowach! Chrystus, który trzeciego dnia zmar-
twychwstał, jest Pierworodnym spośród umarłych (Kol 1,18), jest początkiem zmar-
twychwstania ciał i życia wiecznego w Bogu. Kościół przeżywa dzisiaj wielką radość. Ta
radość, z wysokości Święta Zmartwychwstania spływa na całe życie chrześcijan (…)

Z całego serca życzę moim rodakom, aby Ewangelia życia, którą obwieszcza światu
zmartwychwstały Chrystus, stała się światłem i przewodnikiem ich sumień. Głosimy
ją i służymy jej całym naszym życiem i postępowaniem!

Niech Pokój Chrystusa zmartwychwstałego zagości w naszych sercach! Wesołego Alleluja!

Sługa Boży Jan Paweł II

Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary
w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość, by stały się źró-
dłem nowej nadziei.

„Oto dzień, który Pan uczynił, Alleluja,
radujmy się w nim i weselmy, Alleluja”

Niech ta prawda naszej wiary będzie nieustannie w naszych sercach.
Niech wspiera w niesieniu krzyża, niech będzie światłem w mroku i nadzieją na wieczne
spotkanie z Tym, który pokonał śmierć. Owocnych duchowo świąt Wielkanocy i doświad-
czenia realnej obecności Zmartwychwstałego w życiu Waszym i Waszych bliskich.
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Intencje mszalne:
Poniedziałek  13 kwietnia
   6.00 Śp. Franciszka Lempart
   7.30 Śp. Stefania, Tadeusz Wisiorek, Józef , Piotr Gołąb

Śp. Letycja Paśnik
   9.00 Śp. Dariusz Majtyka - 17 r. śm.
  10.30 Śp. Stefan Rokowski, żona Wiktoria

Śp. Józef Frączek, syn Artur
  12.00 Śp. Danuta Wajdzik - 1 r. śm.
  13.15 Śp. Władysław Gołąb oraz rodzina
  18.00 Śp. Julian i Józefa Ścieszka
Wtorek  14 kwietnia
    6.00 Śp. Bronisław Marek
    7.00 Śp. Franciszka Lempart
    7.30 Śp. Jan Ficek
    8.00 Śp. Anna Burzej - 7 r. śm. oraz rodzice
  12.00 Śp. Genowefa Antos
  18.00 Śp. Czesław Wolanin - 1 r. śm.

Śp. Helena Biel
Środa 15 kwietnia
    6.00 Śp. Genowefa Antos
    7.00 O zdrowie i błog. Boże dla rodziny
    7.30 Śp. Józefa Brudny
    8.00 Śp. Anna Paździora - 6 r. śm.
  12.00 Śp. Karolina Jakubas i wnuk Józef
  18.00 W intencjach nowennowych

Za żywych
W 11 r. ślubu Romana i Marii, podziękowanie
z prośbą o dalszą opiekę nad całą rodziną
Za zmarłych:
Śp. Jan Widlarz
Śp. Maria Józefowska
Śp. Franciszka Lempart
Śp. Jan Ficek
Śp. Helena Biel
Śp. Anna Sikora
Śp. Franciszek Biel
Śp. Bronisław Marek
Śp. Henryk Bochenek
Śp. Józefa Matysiak
Śp. Irena Filek
Śp. Jan Migdałek

Piątek 17 kwietnia
    6.00 Śp. Franciszek Biel
    7.00 Śp. Genowefa Antos
    7.30 Śp. Bronisław Marek
    8.00 Śp. Józef, Romania Figura i syn Stanisław
  12.00 Śp. Franciszka Lempart
  18.00 Śp. Helena Biel

Śp. Stefania i Stanisław Trzópek
Sobota 18 kwietnia
   6.00 Śp. Franciszeka Lempart
    7.00 Śp. Bronisław Marek
    7.30 Śp. Zbigniew Skolarczyk - 30 r. śm.
    8.00 Śp. Helena Biel
  12.00 Śp. Magdalena Świętek - 9 r. śm.

oraz mąż Adam Świętek
  18.00 Śp. Franciszek Biel

Śp. Agnieszka Gurdek - 3 r. śm.
Niedziela 19 kwietnia
   6.00 O miłosierdzie Boże i przez wstawiennictwo Sługi

Bożego Jana Pawła II  o zdrowie dla Grażyny i Tadeusza
oraz opiekę nad Łukaszem

   7.30 Śp. Stanisław Madyda, żona Helena oraz córka Jadwiga
Śp. Bolesław Putek - 23 r. śm. oraz rodzina

   9.00 Śp. Maria Olech
  10.30 Śp. Bogusław i Tomasz Lisko
  12.00 Śp. Rodzina Vadżeni
  13.15 Śp. Marian Grzybczyk

Roczki
  18.00 Śp. Franciszka Lempart

Czwartek 16 kwietnia
   6.00 Śp. Jan Ficek
    7.00 Śp. Bronisław Marek
    7.30 Śp. Helena Biel
    8.00 Śp. Franciszka Lempart
  12.00 Śp. Franciszek Biel
  18.00 Śp. Michał Urbański

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego-12 kwietnia2009

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

1. Świętujemy dziś Zmartwychwstanie
Chrystusa. Zmartwychwstały Pan mówi
dziś do każdego z nas: „Przestań się lękać!
Jam jest Pierwszy, Ostatni i Żyjący. By-
łem umarły, a oto znów żyję. Zaufaj Bogu,
który bogaty jest w miłosierdzie. Jest
z Tobą Chrystus, niezawodny Dawca na-
dziei!” Te słowa Ojca św. Jana Pawła II są
naszymi życzeniami dla parafian i gości.

2. W naszej bazylice w niedziele i świę-
ta są Nieszpory na pół godziny przed wie-
czorną Mszą Św.

3. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanoc-
nych. Porządek mszy św. jak w każdą nie-
dzielę. Składka przeznaczona jest na Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski, oraz Papieską
Akademię Teologiczną w Krakowie.

4. Ks. bp Jan Zając udzieli naszej mło-
dzieży Sakramentu Bierzmowania w po-
niedziałek 27 kwietnia. W ramach przy-
gotowania do tego sakramentu prosimy na
mszę św. na godz. 18.00:

a) w środę kandydaci do bierzmowania
wraz z matkami,

b) w czwartek kandydaci do bierzmowa-
nia wraz z ojcami,

c) w piątek kandydaci do bierzmowania
wraz ze świadkami.

5. Od wtorku 28 kwietnia rozpoczniemy
wieczory papieskie w naszych rodzinach.
Przewodnicy poszczególnych rejonów
przejdą po naszych rodzinach ze specjalna
instrukcją wyjaśniającą przebieg modlitw
tego wieczoru w poszczególnych domach.

6. W najbliższym czasie planujemy na-
stępujące pielgrzymki:

a) 16 kwietnia czwartek Apel Jasnogór-
ski. Wyjazd godz. 16.00. Koszt 30 zł.

b) 19 kwietnia, tj. Niedziela Miłosierdzia
Bożego. Wyjazd do Łagiewnik o godz.
8.00.  Koszt 15 zł.

c) 21 kwietnia wtorek godz. 7.00 wyjazd
do Zakopanego – Dolina Chochołowska.
Koszt 30 zł.

d) 29 kwietnia środa godz. 9.30 wyjazd do
kościoła jubileuszowego w Trzebini.
W powrotnej drodze Łagiewniki. Koszt 20 zł.

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy-13 kwietnia 2009
II Dzień Świąt Wielkanocnych

1. Przez cały tydzień zachęcamy do
udziału w nowennie do Miłosierdzia Bo-
żego, którą odprawiamy o godz. 15.00.

2. Biskupi zachęcają, abyśmy nadchodzą-
cy tydzień – Tydzień Wielkiej Oktawy
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego – na-
zywany dawniej Tygodniem Białym, prze-
żyli przy wyłączonych telewizorach. Jest
to próba uwalniania się od uzależnienia te-
lewizyjnego.

3. W środę na Nowennie do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy o godzinie 8.30
i 17.30 modlimy się za młodzież matu-

ralną, która w najbliższych dniach wyjeżdża
na czuwanie nocne na Jasną Górę.

4. Parafia nasza organizuje dwa turnusy
kolonii nad morzem dla dzieci i młodzieży.
I turnus 22.06-06.07, a II turnus 05.07-
20.07. Koszt turnusu wynosi 700 zł. Moż-
na się zapisywać w kancelarii parafialnej.
Chętnych do pracy z dziećmi jako wycho-
wawców – potrzebne uprawnienia, oraz do
pracy w kuchni – zatrudnimy. Spotkanie dla
nich będzie 10 maja o godz. 15.00 w domu
katolickim.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
Zapraszamy na 9-dniową pielgrzymkę do Rzymu i sanktuariów Włoch. Wyjazd

19 czerwca 2009r. Zapisy w kancelarii parafialnej. Tel. kom. 888 123 000
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Ks. Proboszcz

Już po raz kolejny siedmioosobowa ro-
dzina włoska, wraz ze swymi przyjaciół-
mi przybyła w rocznicę śmierci Jana
Pawła II z tzw. „Ogniem Lolka”. Rodzi-
na ta zapala pochodnie na grobie Ojca
Świętego, a następnie z płomieniem
biegną w sztafecie do Polski. W naszej
Ojczyźnie stają z zapaloną pochodnią
przy chrzcielnicy, jak również przed po-
mnikiem Wielkiego Papieża. Obwiesz-
czają Wadowicom, że przynieśli „Ogień
Lolka”. Gdy słucham ich świadectwa
przypominają mi się słowa Jezusa: „Przy-
szedłem rzucić ogień na ziemię i bardzo
pragnę, żeby on zapłonął w ludzkich ser-
cach”. Papież Jan Paweł II, jako zastęp-
ca naszego Zbawiciela, był także oży-
wiony tym pragnieniem. Nieustannie, jak
pochodnia Chrystusowa, zapalał innych
miłością Boga i człowieka.

W najbliższym czasie pragniemy w na-
szych rodzinach rozpalić ogień miłości do
naszego Największego Rodaka. Poszcze-
gólne rodziny, które zaangażują się w to
dzieło, otrzymają od przewodników po-
szczególnych rejonów następujące znaki,
pomagające w rozpalaniu:

a) papieską świecę,

b) książkę pt. „Przygotowanie do be-
atyfikacji Jana Pawła II”,

c) książeczkę-modlitewnik: „Modlitwy
Jana Pawła II do Maryi”,

d) specjalny zeszyt-pamiętnik służący
do napisania refleksji: „Dlaczego proszę
Boga o wyniesienie Jana Pawła II na oł-
tarze?”

W ten wieczór rodzina postara się, aże-
by na stole-ołtarzyku, gdzie będą poszcze-

Płomień Lolka
gólne elementy, znalazły się także pamiąt-
ki rodzinne związane z Ojcem Świętym.
Może to będzie rodzinny obraz Jana Paw-
ła II, zdjęcia z pielgrzymek do Watyka-
nu, czy też zdjęcia ze spotkań pielgrzym-
kowych z Janem Pawłem II w Polsce, ró-
żaniec, czy też inne pamiątki.

W Narodzie Wybranym, czyli u Żydów,
do dnia dzisiejszego funkcjonuje trady-
cja, według której, co roku przed spoży-
ciem Paschy, ojciec rodziny przypomina
historię wyprowadzenia Żydów z niewoli
egipskiej. Te Boże dzieje zapisane na kan-
wie historii Izraela mają zaświadczyć, jak
wielkimi względami otaczał Jahwe swój
naród. Nigdy nie powinni członkowie
Narodu Wybranego zapomnieć tego, co
Bóg dla nich dokonał.

Na podobieństwo tego wyjątkowego
faktu przezywanego przez Naród Wybra-
ny, również i my, mieszkańcy Wadowic
uświadamiamy sobie, że Opatrzność Boża
wybrała Wadowice na miejsce urodzenia
i spędzenia w nim dzieciństwa i młodości
Jana Pawła II. Aż cztery razy w tym mie-
ście w ostatnim półwieczu byli papieże.
Któreż miasto tej wielkości, co Wadowi-
ce, może się poszczycić taką wielokrotno-
ścią nawiedzeń. To są najważniejsze zda-
rzenia w historii Wadowic. Chcemy nie-
ustannie do tych zdarzeń wracać. Zapalo-
na tego wieczoru papieska świeca ma nam
rozjaśnić mroki zapomnienia i niepamię-
ci. Jej światło ma ukazać nasze wybrań-
stwo. Książka i modlitewnik maja pomóc
do refleksji i rozmodlenia podczas tego
wieczoru. Natomiast w brulionie chcemy
dać świadectwo, przez co Ojciec Święty
Jan Paweł II jest Wielki i dlaczego chce-
my, aby On był wyniesiony na ołtarze.

Jako Święty pragniemy, aby był On dla
nas wzorem. Świece papieskie, które są na
podobieństwo małych paschałów, zostały
specjalnie poświęcone w wigilię paschalną.
Wtedy przy śpiewie wspanialej pieśni wiel-
kanocnej Exultet, sławiącej moc Chrystu-
sa Zmartwychwstałego, której znakiem jest
paschał, zostały zapalone świece papieskie,
które wędrują po naszych rodzinach.

Wieczorem 27 kwietnia, gdy ks. bi-
skup Jan Zając udzieli Sakramentu
Bierzmowania, czyli sakramentu dojrza-
łości naszej młodzieży, przewodnicy po-

szczególnych rejonów z powyższymi
przyborami wieczoru papieskiego,
otrzymają od ks. Biskupa specjalne bło-
gosławieństwo na tę wyjątkową prace
duszpasterską w naszej parafii.

W poszczególnych rejonach rodzina
będzie przekazywała następnej rodzinie
powyższe  pamiątki wieczoru papieskie-
go. Niech Maryja czczona w naszej pa-
rafii jako Nieustająca Pomoc, wspiera
swoim potężnym wstawiennictwem to
piękne dzieło.

Czwarta rocznica śmierci Jana Pawła II
Cztery lata temu odszedł

od nas Jan Paweł II. Byli-
śmy świadkami Jego umie-
rania, oglądaliśmy po-
grzeb, może nawet od-
wiedziliśmy Jego grób.
Ale przecież czujemy,
że choć Jego życie tu-
taj na ziemi się skoń-
czyło, to jednak On

nie odszedł od nas daleko, że
w jakiś przedziwny sposób towarzyszy nam
w codziennym życiu. Może nawet czuje-
my Jego obecność mocniej niż kiedyś.

Czwarta rocznica śmierci Ojca Święte-
go obchodzona w naszym mieście poka-
zała, że pamięć o Nim i pragnienie roz-
ważania Jego słów jest wśród nas duża.
W przeddzień rocznicy plac Jana Pawła
II przybrał odświętny wygląd – powie-
wały biało-żółte papieskie flagi, na środ-
ku placu umieszczono wystawę pod ha-
słem „Szukałem Was, teraz przyszliście
do mnie”, tworzą ją niezwykłe zdjęcia
rejestrujące niezwykły czas… - czas prze-
chodzenia Jana Pawła do domu Ojca.

2 kwietnia o godz. 11.00 na ołtarzu usta-
wionym na tle domu, w którym urodził
się Karol Wojtyła została odprawiona msza
św. dla młodzieży. Głównym koncelebran-
tem mszy św. był ks. Infułat Jakub Gil.
Piękną homilię wygłosił ks. Grzegorz
Kufel – odwoływał się do młodych ludzi,
których nazywa się pokoleniem Jana Pawła
II, aby w swoim życiu kierowali się pa-
pieskim nauczaniem.  O godz. 18.30 spod
kościoła św. Piotra setki wadowiczan prze-
szły ulicami miasta, rozważając kolejne
stacje Drogi Krzyżowej. Krzyż na swoje
ramiona brali przedstawiciele różnych
grup: kapłani, siostry zakonne, nauczycie-
le, rodzice kapłanów, grupy parafialne,
młodzież dzieci.

Warto tu przypomnieć, że papież Jan
Paweł II odprawił pierwsze w swym pon-
tyfikacie nabożeństwo Drogi Krzyżowej
13 kwietnia 1979 roku na terenie Kolo-
seum w Rzymie.

O godz. 20.00 mszę św. na wadowic-
kim rynku odprawił ks. bp Józef Guz-

(ciąg dalszy na str.8)


