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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
13. NIEDZIELA ZWYKŁA

Matko Kościoła, Pani Nieustającej Pomocy. Ile Ty nam uczyniłaś radości
wyborem Wadowiczanina kard. Karola Wojtyły na namiestnika Chrystuso-
wego. Ty wiesz Matko jak On Ciebie kochał. On wyznał całemu światu, że
Twój Syn Jezus Chrystus wciąż jest Synem Boga Żywego. On prosił wszyst-
kich: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi, który jest Drogą, Prawdą i Życiem”.

Prosimy Cię Matko, uproś u Swego Syna, by Wielki Wadowiczanin Jan Pa-
weł II został rychło wyniesiony na ołtarze.

Rodzina Markielowskich

Życie
bez miłości
traci sens!

Inteligencja bez miłości czyni cię przewrotnym.
Sprawiedliwość bez miłości czyni cię nieugiętym.

Dyplomacja bez miłości czyni cię hipokrytą.
Sukces bez miłości czyni cię aroganckim.
Bogactwo bez miłości czyni cię sknerą.

Ubóstwo bez miłości czyni cię radykałem.
Piękność bez miłości czyni cię zabawnym.

Władza bez miłości prowadzi do tyranii.
Praca bez miłości czyni cię niewolnikiem.
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  DRUGIEGO LI-
STU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYN-
TIAN:

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI
MĄDROŚCI:

EWANGELIA:  Mk 5, 21-24. 35b-43    Wskrzeszenie córki Jaira

2 Kor 8, 7.9.13-15

Oto słowo Pańskie

Śmireć weszła na swiat przez zawiść diabła Dzielić się dostatkiem z potrzebującymi
Mdr 1, 13-15; 2, 23-24

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem
łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum
wokół Niego, a On był jeszcze nad jezio-
rem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych
synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał,
upadł Mu do nóg i prosił usilnie: „Moja
córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią
ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł więc
z nim, a wielki tłum szedł za Nim. Przyszli
ludzie do przełożonego synagogi i donie-
śli: „Twoja córka umarła, czemu jeszcze
trudzisz Nauczyciela?” Lecz Jezus słysząc,
co mówiono, rzekł przełożonemu synago-
gi : „Nie bój się, tylko wierz”. I nie po-
zwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Pio-
tra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak

przyszli do domu przełożonego synagogi.
Wobec zamieszania, płaczu i głośnego za-
wodzenia wszedł i rzekł do nich: „Czemu
robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie
umarło, tylko śpi”. I wyśmiewali Go. Lecz
On odsunął wszystkich, wziął z sobą tyl-
ko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy
z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko
leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę,
rzekł do niej: „Talitha kum”, to znaczy:
„Dziewczynko, mówię ci, wstań”. Dziew-
czynka natychmiast wstała i chodziła, mia-
ła bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost
ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem,
żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby
jej dano jeść.

Bez rozgłosu
„I polecił im z naciskiem, aby nikt o tym

nie wiedział”. A przecież, gdyby wiadomość
o tym rozeszła się po okolicy, zbiegłoby się
tak wielu ludzi, miałby tylu zwolenników.
Czyżby Panu Jezusowi nie zależało na po-
pularności? Czyżby nie chciał dotrzeć
z Dobrą Nowiną do jak największej liczby
słuchaczy? Gdyby ludzie dowiedzieli się
o cudzie w domu Jaira, to przyszliby Go
słuchać jako Tego, który uzdrawia i wskrze-
sza umarłych. Niezależnie od tego co Pan
Jezus by mówił, wiedzieliby, że gdyby to
On objął rządy w Izraelu, nie byłoby w ca-
łym kraju ani chorób, ani śmierci. Czy uda-
łoby się Jezusowi wytłumaczyć im, że
w królestwie Bożym chodzi o coś zupełnie

innego? Nie przyszedł po to, aby tę ziemię
przemienić z powrotem w raj. Raj utracili-
śmy przez grzech pierworodny w sposób
nieodwracalny. Przez ziemskie życie, Pan
Jezus pokazał nam jak możemy żyć szczę-
śliwie na tej nieszczęśliwej ziemi. A przez
Mękę i Śmierć otworzył nam bramy raju
wiecznego. I dzisiaj oczekujemy, że skoro
Jezus wtedy uzdrawiał, to powinien uzdro-
wić również i dzisiaj. Chrystus uzdrawia jed-
nak nie wszystkich, nie zaraz i nie tak jak
tego oczekujemy. Dlaczego? Czyżby nas nie
lubił, albo nie był wszechmocny? Nie, wła-
śnie dlatego, że nas kocha, nie spełnia wszyst-
kich naszych zachcianek i nie prowadzi nas
drogą najłatwiejszą, ale drogą dla nas naj-
lepszą.      o. Kazimierz

(ciąg dalszy ze str.5)

go rodzaju uroczystościach czy pielgrzym-
kach co powinno napawać optymizmem.
Równocześnie jednak, w czasie Misji
Świętych zabrakło młodzieży, a ogólna
liczba uczestników jak na prawie dziesię-
ciotysięczną parafię była symboliczna. Nie
dajemy jako wspólnota parafialna wyraź-
nych znaków wiary miłości i jedności -
przeważa anonimowość.

Zebrani próbowali szukać przyczyn tego
stanu rzeczy, a także szukać sposobu na
budowanie jedności w parafii. Mówiono
między innymi o potrzebie większej współ-
pracy pomiędzy grupami parafialnymi
i konieczności okresowych spotkań między
nimi. Powinniśmy traktować wspólnotę
parafialną jak własny dom, o który dba nie
tylko gospodarz, ale także pozostali do-
mownicy. Osoby należące do wspólnot po-
winny „zarażać” swoją postawą i zaanga-
żowaniem w życie parafii następne osoby.
Podkreślano, że oczekujemy od naszych
kapłanów charyzmatycznej postawy i ofiar-
nego zaangażowania w pracę duszpasterską
zauważając jednak, że równie ważna jest
adekwatna atmosfera w naszych rodzinach.
Nawet najbardziej charyzmatyczny kapłan
niewiele zdziała, jeżeli uprzednio rodzice
nie przekażą wiary swoim dzieciom i nie
pokażą im własnym życiem, że chrześci-

jaństwo nie polega jedynie na wypełnieniu
obowiązku udziału we Mszy Świętej czy
lekcjach religii, ale również na oparciu
swego życia o Pana Boga.

Podsumowując głosy zebranych, a także
podczas homilii ks. Prałat Franciszek Sku-
pień zwrócił uwagę na fakt, że najczęściej
angażując się życie Kościoła przyjmujemy
postawę menadżerską ufając wyłącznie we
własne siły. Zapominamy o tym , że Bożej
rzeczywistości nie można budować wyłącz-
nie ludzkimi siłami, lecz przede wszystkim
w oparciu o Bożą Moc. Musimy wyzbyć
się pychy, ducha rywalizacji i czynić swe
wysiłki w duchu pokory i miłości a Pan
Bóg nam pobłogosławi .

Na zakończenie poniedziałkowego spo-
tkania ks. Proboszcz podzielił się z zebra-
nymi swą troską dotycząca nowych orga-
nów. Termin wykonania instrumentu mija
za niespełna rok i zachodzi obawa czy na-
sza parafia będzie mogła wywiązać się fi-
nansowo z tego zadania. Zebrani przedsta-
wiali różne propozycje pozyskania środków
na ten cel. Najbardziej realną wydaje się
propozycja zadeklarowania dobrowolnych
wpłat przez nasze rodziny. Nowe organy
w Bazylice będą nie tylko dobrej klasy in-
strumentem, ale również szczególnym wo-
tum wdzięczności naszych parafian za pon-
tyfikat Jana Pawła II.

Bogdan Pamuła

Pogrzeb

Śp. Stanisław Chrapla, ur. 1927r., zam. ul. Zatorska
Śp. Józef Binkowski, ur. 1921r., zam. Os. M. Wadowity
Śp. Maria Kowalczyk, ur. 1931r., zam. Os. XX-lecia

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

Dobry Jezu, a nasz Panie,  daj im wieczne spoczywanie.
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Intencje mszalne:Poniedziałek  29 czerwca
   6.00 Śp. Maria Gliwa
   7.00 Śp. Melania Drwal
   8.00

  10.00 O zdrowie i błog. Boże dla ks. Pawła w dniu imienin
  12.00 Śp. Piotr Chmura
  16.00 Śp. Piotr
  18.00 Śp. Teresa Skowronek Jamka - 2 r. śm.

O zdrowie dla męża Pawła

Wtorek  30 czerwca
   6.00 O zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny i Józefy

oraz Stanisława w 30 r. ślubu
   7.00 Śp. Piotr
    8.00 Dziękczynno błagalna dla Zdzisławy w 75 r. urodzin
  12.00 Śp. Mieczysław Piwowarczyk
  18.00 Śp. Piotr Rataj

Podziekowanie za przeżyte 50 lat
Jerzego oraz dalsze błog. Boże

Środa 1 lipca
    6.00 Śp. Wojciech Strzeszyński
    7.00 Śp. Franciszek Nogala

Sp. Stanisław Krupnik - 16 r. śm.
    8.00 Śp. Maria Gliwa
  12.00 Śp. Stanisława
  18.00 W intencjach nowennowych

Za żywych:
Podziękowanie za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze błog. Boże w 25 r.
ślubu Doroty i Stanisława Nowickich
Za zmarłych:
Śp. Stanisław Chrapla
Śp. Jan Widlarz
Śp. Jan Migdałek
Śp. Maria Gliwa
Śp. Maria Mika
Śp. Władysław Kozieł
Śp. Józef Zając
Śp. Lidia Jamrozik
Śp. Zygmunt Bizoń
Sp. Bogumiła Wiktor

Piątek 3 lipca
    6.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla

Marii i Tadeusza w 38 r. ślubu
    7.00

    8.00 Wynagradzająca za brak miłości i
lekceważenie darów Bożych

  12.00 Sp. Maria Ziaja
Sp. Jan i Emilia Ziaja

  18.00 Śp. Wiktoria Bernaś
Sp. Maria Mika

Sobota 4 lipca
    6.00 Śp. Piotr Zychowicz
    7.00 Śp. Maria Mika
    8.00 Wynagradzająca za zniewagi przeciwko Niepokalanemu

Sercu Maryi oraz o błog. Boże dla Rycerstwa i ks. Infułata
  12.00 Za Kościół święty, Ojca św. Benedykta XVI, o rychłą

beatyfiakcję sługi Bożego Jana Pawła II, za duchowień
stwo i siostry zakonne, za Radio Maryja i TV Trwam

  18.00 Dziękczynna i o błog. Boże, łaskę zdrowia dla synów
Zbigniewa,Jana, Jerzego oraz ich rodzin
Sp. Jerzy Płaszczyca i zmarli z rodziny

Niedziela 5 lipca
   6.00 Śp. Tomasz Botko
   7.30 O błog. Boże dla Bożeny i Andrzeja oraz syna

Bartłomieja w 23 r. ślubu
Śp. Józef Krupa

   9.00 Śp. Janina Gonet - 4 r. śm.
  10.30 Śp. Zygmunt Kręcioch - 9 r. śm.
  12.00

  13.15 Chrzty
  19.00 Śp. Bronisław Herc

Czwartek 2 lipca
    6.00 Śp. Maria Mika
    7.00 Śp. Maria Gliwa
    8.00 Śp. Wojciech Strzeszyński
  12.00 Śp. Stanisław Karelus
  18.00 Śp. Władysław i Anna Warchoł

Śp. Cecylia, Jan, Eugeniusz Chmiel

13. Niedziela Zwykła - 28 czerwca 2009r.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

1. Jutro w dzień Św. Piotra i Pawła od-
prawiamy Mszę Św. o godz. 6.00, 7.00,
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00. W naszej
bazylice można uzyskać odpust zupełny.
W tym dniu pielgrzymujemy do Szczyrku.

2. W czwartek 2 lipca mija kolejny mie-
siąc od śmierci Największego Wadowicza-
nina Jana Pawła II. Zapraszamy na Mszę
Św. o godz. 20.00. W tym dniu organizu-
jemy dla dzieci wycieczkę na Żar koło Je-
ziora Żywieckiego oraz do Żywca. Wyjazd
o godz. 8.00 z placu Kościuszki, powrót
godz. 16.00. Symboliczny koszt wyciecz-
ki 5zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.
Przy zapisie należy podać imię i nazwisko,
adres oraz PESEL.

3. W tym tygodniu jest pierwszy czwar-
tek, pierwszy piątek i pierwsza sobota mie-
siąca. W pierwszy piątek przyjmiemy Ko-
munię Św. wynagradzającą. Spowiadamy
rano od 6.00-8.30 oraz 16.00-18.30.
W pierwszą sobotę na mszy św. o godz. 8.00
modlimy się za rodziny, które spodziewają
się potomstwa. Na tę mszę św. zapraszamy
zwłaszcza tych, którzy podjęli się duchowej
adopcji dzieci, jak również Wspólnotę Ry-
cerstwa Niepokalanej. W tym dniu nawie-
dzamy chorych z świętymi sakramentami.

4. W przyszłą niedzielę składka na budo-
wę organów. Bóg zapłać za złożone ofiary.

5. W niedziele wakacyjne odprawiamy
Nieszpory o godz. 18.30.

6. Codziennie na mszach św. modlimy
się o szczęśliwe przeżycie koloniii obozów,
jak również i urlopów. Zechciejmy pod-
czas dni wolnych od pracy tym bardziej
przybliżyć się do Boga i człowieka, a także
do przyrody. Przypominamy dzieciom,
młodzieży i dorosłym o obowiązku uczest-
nictwa w niedzielnej mszy św., o codzien-
nej modlitwie, o ćwiczeniu się w pobożno-
ści. Uczulamy dzieci i młodzież na niebez-
pieczeństwa grożące ich zdrowiu i życiu.
Przypominamy o unikaniu niebezpiecznych
kontaktów. Działają różne złe grupy, które
mogą zniszczyć morale młodego człowie-
ka, albo jego wiarę.

7. XXIV Piesza Pielgrzymka z Wadowic
na Jasną Górę wyruszy 14 lipca 2009 roku
o godz. 7.00 od Bazyliki NMP w Wadowi-
cach. Zapisujemy w Domu Katolickim od
5 – 12 lipca w godzinach 18.00 – 19.00.

8. Zapraszamy na pielgrzymki: do
Szczyrku 29.06 o godz. 8.00  – koszt 30
zł, do Lichenia 29-30.07 o godz. 5.00 –
koszt 100 zł, do Dębowca, Miejsca Piasto-
wego, Komańczy, oraz Kalwarii Pacław-
skiej 10-11.08 o godz. 5.00 – koszt 120 zł.

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
1. Dzisiaj Msze Św. odprawiamy o godz.

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00. 18.00.

2. W naszej Bazylice dzisiaj można uzy-
skać odpust zupełny za używanie ze czcią
przedmiotu pobożności, pobłogosławione-
go przez Ojca Świętego. Wraz z odnowio-
nym wyznaniem wiary.

3. Składka z dnia dzisiejszego przezna-
czona jest na pomoc Stolicy Apostolskiej –
dawne „świętopietrze”.

4. Dziś zakończenie Roku Św. Pawła.
Bogu dziękujemy za duszpasterskie owoce
tego okresu. Między innymi za nawiedze-
nie sześciu jubileuszowych kościołów na-
szej diecezji.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

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

Organy
16 czerwca 1999 r. podczas III piel-

grzymki do Wadowic, nasz Największy
Rodak Jan Paweł II dokonał koronacji ob-
razu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Przed dziesięciu laty martwiłem się skąd
wziąć pieniądze na korony, a także na kosz-
ta związane z pielgrzymką. Moje strapie-
nia przedstawiłem parafianom. Usłyszałem
wtedy bardzo piękną odpowiedź: „To jest
nasza wspólna Matka, wymalowana na
obrazie, którą bardzo czcimy. To nie jest
problem tylko księdza Proboszcza. Nasza
wspólnota parafialna dołoży się do koron,
którymi Ojciec Święty przyozdobi skro-
nie Jezusa i Maryi na obrazie wadowic-
kim.” Zapowiedziałem z ambony, że każ-
dy kto może przynieść złoto w różnych
kształtach i postaciach, z których wykona-
my korony, niech tak uczyni.

Prośba ta odbiła się silnym echem w
sercach mieszkańców ziemi wadowickiej.
Wielu z nich przynosiło złoto w różnych
formach. Były tam złote obrączki, pier-
ścionki, bransolety, kolczyki. Były złote
pieniążki. Przy składaniu tych darów ofia-
rodawcy opowiadali mi wzruszające hi-
storie swoich związków z Matką Bożą Wa-
dowicką.

Choć tyle lat minęło od tamtych zdarzeń,
noszę je wciąż w sercu. Z darów serc pa-
rafian i innych mieszkańców ziemi wado-
wickiej pracownia złotnicza w Krakowie
wykonała piękne korony, które przed dzie-
sięciu laty nałożył na obraz nasz umiłowa-
ny Ojciec Święty. Przypominam sobie
również jak w styczniu 1999 r. odwiedzi-
łem Papieża w Pałacu Watykańskim
w Rzymie zapraszając Go na uroczystości
koronacyjne. Ojciec Święty w wzruszają-
cym świadectwie mówił do mnie, że On
tak dużo Matce Bożej Wadowickiej za-

wdzięcza, iż pragnie ufundować korony.
Kiedy opowiadałem Ojcu Świętemu, że
mieszkańcy Wadowic dają swoje precjoza
– wtedy Papież orzekł, że należy uszano-
wać ich wolę, bo jest to wielkoduszne po-
dejście dziecka do Matki.

Z rozrzewnieniem wspominam tę piękną
historię dziś, kiedy czcimy Matkę Bożą
Nieustającej Pomocy.

Do Niej uciekałem się przez lata mego
proboszczowania w tej parafii. Wciąż mnie
umacniała, dodawała nowych energii i bro-
niła przed zniechęceniem. Jej zawdzięczam
wszystkie osiągnięcia, które dano mi zre-
alizować w okresie jedenastu lat probosz-
czowania w tej parafii.

Staję teraz przed nowym wielkim wyzwa-
niem budowy 27-głosowych, mechanicz-
nych organów. Są one już wykonywane
w pracowni Mollina na Kaszubach. Zamon-
towane będą na chórze naszej Bazyliki
w czerwcu przyszłego roku. Koszt budowy
organów wynosi 800.000 zł.

Kiedy podpisywałem na początku grud-
nia ubiegłego roku umowę z pracownią
Mollina wydawało mi się, że pieniądze te
w jakiś sposób uzbieram. Widzę jednak pod
koniec czerwca roku 2009, że nie jestem
w stanie bez konkretnej pomocy parafian
wypłacać raty zgodnie z umową.

Budowa organów jest bardzo dużym
przedsięwzięciem. Są koniecznym instru-
mentem w naszej Bazylice. Głos organów
tworzy nastrój w przeżywaniu różnych uro-
czystości religijnych. To one, dzięki mi-
strzostwu grającego, potrafią płakać z pła-
czącymi i cieszyć się z cieszącymi. Głos
organów dodaje ochoty do życia – uskrzy-
dlając je. Dobre organy w rękach mistrza
posiadają niezwykłe moce.

W naszej parafii z wizytą kolędową na-
wiedzamy ok. 2.100 rodzin. Liczę, że te
rodziny solidarnie podejmą obciążenia

związane z budową tego instrumentu. Moja
prośba do parafian jest taka, by uświado-
mili sobie, że dzieło budowy organów jest
naszym wspólnym zadaniem. Budowane
organy mają nam towarzyszyć podczas na-
bożeństw parafialnych: Mszy Św., ślubów,
pogrzebów itd.

W najbliższych tygodniach liderzy po-
szczególnych rejonów rozniosą po rodzi-
nach naszej parafii zaproszenie do udziału
w budowie organów. Proszę przyjmijcie
zaproszenie do solidarnej współpracy, by-
śmy kiedyś mieli radość, że organy w na-
szej bazylice powstały wspólnym wysił-
kiem Parafian, a także Pielgrzymów.

W tych dniach pewien parafianin zwie-
rzał mi się z ogromnej satysfakcji jaką mu
sprawia modlitwa przed ukoronowanym
obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy. „Ilekroć przed tym obrazem klęczę –
przypominam sobie, że w tych koronach
jest też i cząstka mojego daru. Dałem i nie
zubożałem, odwrotnie – stałem się ducho-
wo bogatszym”. Oby tak było również
z darem pieniężnym na organy. Kiedy or-
gany wybudujemy będziesz mógł siostro
i bracie patrzeć z satysfakcją na ten piękny
instrument i powiedzieć sobie i dzieciom
swoim: „Tam też jest moja cząstka. Bogu
niech będą dzięki, że włączyłem się w soli-
darną pomoc”.

Zebranie Duszpasterskiej Rady Parafialnej 6-8 czerwiec 2009 r .

(ciąg dalszy na str.7)

Inny niż zwykle przebieg miało kwartal-
ne spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafial-
nej. Było bowiem dwuczęściowe. W sobo-
tę 6 czerwca zostali zaproszeni członkowie
DRP oraz Akcji Katolickiej na wyjazdowe
spotkanie do Zakrzowa . Bogaty w wymia-
rze duchowym i treściowym program nie
został wyczerpany, zatem spotkaliśmy się
ponownie w poniedziałek wieczorem
w „Klubie pod plebanią”. Dało to również
możliwość uczestnictwa osobom, które nie
mogły pojechać do Zakrzowa.

Wiodącym tematem obu spotkań było
zaangażowanie osób świeckich w życie
Kościoła w odniesieniu do naszej parafial-
nej rzeczywistości.

Do poprowadzenia sobotniego spotkania
został poproszony ks. Prałat Franciszek
Skupień, który omówił historię oraz statu-
towe cele Duszpasterskiej Rady Parafial-
nej oraz Akcji Katolickiej. Przedstawiając
powyższe rzeczywistości, ks. Franciszek
ukazał uwarunkowania społeczno politycz-
ne oraz trudności na jakie natrafiały wszel-

kie próby zaangażowania osób świeckich
w życie Kościoła w okresie PRL-u. Trud-
ności te pojawiały się nie tylko ze strony
władz państwowych, ale również ze strony
niektórych środowisk w Kościele. Przyja-
zny klimat dla rozwoju wszelkiego rodza-
ju ruchów i wspólnot skupiających osoby
świeckie stworzył Sobór Watykański II .
Omawiając prace Soboru ukazał ks. Fran-
ciszek szczególny wkład, jaki włożył w to
dzieło ówczesny biskup Karol Wojtyła.

Dziś możemy bez przeszkód gromadzić
się we wszelkiego rodzaju wspólnotach
kościelnych. Zainteresowanie wiernych
tymi grupami jest niewielkie. Ze strony
zlaicyzowanego świata osoby wierzące,
a tym bardziej zaangażowane spotykają się
często ze złośliwościami i wyśmiewaniem.
Te problemy dotyczą również naszej pa-
rafii. Istniejące przy parafii wspólnoty nie
są zbyt mocne i gromadzą głównie osoby
starsze. Potrafimy się mobilizować doraź-
nie, w konkretnych sytuacjach, na różne-


