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figurkê trzeba by³o
op³ukaæ z ziemi. W³aœnie to wino, nazywane
pieszczotliwie „wineczkiem”, zabieraj¹ pielgrzymi w charakterystycznych fiolkach. Wierni wierz¹
w jego uzdrowieñcz¹ moc, a wiarê
tê wyra¿a pieœñ œpiewana po dziœ
dzieñ w Gidlach
Œwiêta Anna, niewielka wioska malowniczo usytuowana miêdzy starymi borami, to kolejne miejsce pielgrzymki. Nazwa miejscowoœci zwi¹zana jest z patronk¹ tutejszego sanktuarium. Koœció³ i klasztor w œw. Annie to wyj¹tkowo cenny zespó³ zabytkowy. Wczesnobarokowy koœció³ jest
budowl¹ jednonawow¹ z prezbiterium i dwoma bocznymi kaplicami:
œw. Franciszka i œw. Anny.
W kaplicy patronki sanktuarium
w o³tarzu umieszczona jest cudowna póŸnogotycka figurka œw. Anny
Samotrzeciej z pocz¹tku XVI wieku.
Stra¿niczkami tego miejsca s¹
Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego,
popularnie zwane dominikankami
klauzurowymi. Jedna z nich przez
kraty opowiada o ich ¿yciu. Rytm
zakonnego dnia poza modlitw¹ wy-

znacza te¿ praca. Ka¿da
z Sióstr ma swoje obowi¹zki, wykonywane zawsze wewn¹trz klauzury.
Wybór kontemplacyjnego stylu ¿ycia, które zak³ada ca³kowite poœwiêcenie siê Bogu, wyznacza charakter zgromadzenia.
Sanktuarium Matki Bo¿ej Leœniowskiej Patronki Rodzin to ostatnie miejsce nawiedzenia. £askami s³yn¹ca
gotycka drewniana figurka zosta³a
wyrzeŸbiona z drzewa lipowego, nie
licz¹c korony ma 70 cm wysokoœci.
Pochodzi z IV wieku uchodzi za
jedn¹ z piêkniejszych w Polsce
przedstawia Maryjê, która na prawej
rêce trzyma Dzieci¹tko Jezus,
a w lewej ber³o. Cudowna figurka stoi
w o³tarzu g³ównym murowanego koœcio³a Nawiedzenia NMP z XVII wieku, który w ci¹gu wieków rozbudowywano i upiêkszano. Do Leœniowa
przybywa wielu pielgrzymów,
a w dzisiejsz¹ sobotê przybywaj¹
m³ode pary aby przed Patronk¹ Rodzin z³o¿yæ przysiêgê ma³¿eñsk¹.
Czas szybko mija pora wracaæ do
Wadowic. Sk³adamy serdeczne Bóg
zap³aæ ks. Markowi za pielgrzymowanie z nami.
Maria Zadora

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
16. Niedziela Zwyk³a
Ukochany, umi³owany Pasterzu!
Twoja nauka pozostanie dla nas
drogowskazem. Pozostaniesz
w naszych sercach Papie¿em
Wszechczasów, Humanist¹, Filozofem, Poet¹, Wielkim Orêdownikiem o aktywnoœci ruchowej. Ukochany Ojcze Œwiêty, wzbi³eœ siê
ponad narody. Dobroæ i mi³oœæ
ogarnê³y œwiat - oby na wieki wieków. Dziekujemy Ci za Tw¹ mi³oœæ
i za to, ¿e pokaza³eœ co naprawdê
w ¿yciu ma sens.
Maria Pyrzyk, Edyta Oczkowska
z córeczkami Natali¹ i Nikol¹

S³owo na niedzielê

EWANGELIA: Mk 6, 30 - 34

Jezus dobry pasterz

Aposto³owie zebrali siê u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdzia³ali i
czego nauczali. A On rzek³ do nich: „PójdŸcie wy sami osobno na miejsce
pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodzi³o i odchodzi³o,
¿e nawet na posi³ek nie mieli czasu. Odp³ynêli wiêc ³odzi¹ na miejsce pustynne
osobno. Lecz widziano ich odp³ywaj¹cych. Wielu zauwa¿y³o to i zbiegli siê
tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiad³,
ujrza³ wielki t³um i zdjê³a Go litoœæ nad nimi; byli bowiem jak owce nie maj¹ce
pasterza. I zacz¹³ ich nauczaæ.
Oto s³owo Pañskie

Przemyœlenia ewangeliczne
WyobraŸmy sobie, ¿e ¿yje siê nam
spokojnie i beztrosko: nie mamy
¿adnych zmartwieñ i problemów,
a wszystko siê od razu udaje. Czy
by³oby to ¿ycie szczêœliwe? A mo¿e
sta³oby siê raczej puste, nudne i pozbawione celu? Zauwa¿my, ¿e woda
smakuje najbardziej, gdy jesteœmy
spragnieni: odpoczynek, gdy jesteœmy zmêczeni, a radoœæ z osi¹gniêtego celu jest proporcjonalna do wysi³ku koniecznego, aby pokonaæ
trudnoœci.
W ¿yciu czêsto stajemy przed wyborem: podj¹æ wyzwanie, albo uciec
od niego, próbowaæ, albo siê od razu
poddaæ. Pamiêtajmy, ¿e odwaga nie
jest nie odczuwaniem lêku, ale stawianiem mu czo³a w sytuacjach, które tego wymagaj¹. Jest podjêciem
ryzyka, gdy wiem, ¿e wiele mogê
straciæ, ¿e mogê przegraæ, zostaæ
wyœmianym i uznanym za nieudacznika. Decydujê siê jednak na to gdy¿
wiem, ¿e wartoœci o które walczê s¹
tego ryzyka warte. Zdarza siê, ¿e nie
podjêcie ¿adnych dzia³añ jest równo-2-

znaczne z ucieczk¹. Wtedy biernoœæ
niszczy powoli tego, kto nie podejmuje wyzwañ. Odbiera mu si³ê i pewnoœæ siebie, a ¿ycie zaczyna coraz
bardziej przyt³aczaæ.
Pamiêtajmy jednak, ¿e w tym
wszystkim nie jesteœmy sami. Jest
z nami Bóg, który nie zawaha siê
nam przyjœæ z pomoc¹ i pokazaæ
swoj¹ wielkoœæ. W tych dniach
wspominaliœmy bitwê pod Grunwaldem stwierdzaj¹c wyraŸnie, ¿e Bóg
troszczy siê o tych, którzy Mu ufaj¹.
Zwyciêska bitwa odby³a siê w czasach najwiêkszej œwietnoœci naszego narodu. Wiara zajmowa³a wtedy
wa¿ne miejsce w ¿yciu Polaków.
Œwiadczy o tym chocia¿by odœpiewanie „Bogurodzicy” przed najwiêksz¹ œredniowieczn¹ bitw¹
i fakt, ¿e pieœñ ta pe³ni³a wówczas
rolê hymnu pañstwowego.
Myœl¹ i sercem, a tak¿e w modlitwie jesteœmy z tymi, którzy w tych
dniach równie¿ z naszej parafii pielgrzymuj¹ na Jasn¹ Górê do Maryi
Królowej naszej Ojczyzny i naszego narodu. Wœród licznych intencji
i modlitw jest i ta – modlitwa w in-

Pielgrzymka do sanktuariów maryjnych
23 czerwca 2012 roku z ks. Markiem Poznañskim wyruszam na szlak
pielgrzymi. Sanktuarium Matki Bo¿ej Jasnogórskiej to pierwsze miejsce, które nawiedzamy. W jasnogórskiej kaplicy modlimy siê przed Cudownym Wizerunkiem.
Bazylika pw Znalezienia Krzy¿a
Œwiêtego i Narodzenia Najœwiêtszej
Maryi Panny zachwyca nas piêknym barkowym wnêtrzem – o³tarzem g³ównym przedstawiaj¹cym
scenê Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny. W Sali Rycerskiej
ogl¹damy XVII – wieczne obrazy,
wota ¿o³nierskie i sztandary oddzia³ów bojowych z czasów I i II wojny
œwiatowej.
Na piêtrze w obrêbie kaplicy Matki
Bo¿ej Golgotê Jasnogórsk¹ Trzeciego Tysi¹clecia, z³o¿on¹ z 18 du¿ych
obrazów dzie³a wybitnego polskiego
malarza Jerzego Dudy Gracza.
Zwiedzamy te¿ drug¹ w kolejnoœci po skarbcu ekspozycjê zbiorów
sztuki wotywnej na Jasnej Górze,
która zosta³a urz¹dzona w 1982 r.
z okazji jubileuszu 600-lecia fundacji klasztoru i dlatego nosi nazwê
„Muzeum 600-lecia Jasnej Góry”.
Ekspozycja zosta³a podzielona na
trzy czêœci. Pierwsza dotyczy obecnoœci paulinów na Jasnej Górze, okolicznoœci powstania zakonu, dziejów
jasnogórskiego klasztoru. Druga
opowiada o dziejach obrazu. Trzecia
czêœæ dotyczy kulturotwórczej dzia³alnoœci paulinów.

W naszej wêdrówce docieramy do
Bastionu Œwiêtej Trójcy, gdzie stoi
prawie siedmiometrowej wysokoœci
pomnik b³. Jana Paw³a II. Ojciec
Œwiêty w lewej rêce trzyma piuskê,
praw¹ ma odniesion¹ w geœcie b³ogos³awienia pielgrzymom. Naszemu
Rodakowi œpiewamy „Barkê”. Zatrzymujemy siê te¿ przed pomnikiem
modl¹cego siê u bram Jasnej Góry,
Pielgrzyma – Prymasa Tysi¹clecia,
S³ugi Bo¿ego kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.
Bazylika Wniebowziêcia NMP
w Gidlach to kolejne miejsce pielgrzymowania. Ojciec dominikanin zapoznaje nas z histori¹ tego miejsca, histori¹ cudownej figurki Matki Bo¿ej
Gidelskiej, która jest malutka mierzy
tylko 9 cm , posiada jednak wielk¹
moc. Od czterech wieków niesie pomoc tym, którzy przybywaj¹ w do
Gidel , by powierzyæ Matce Najœwiêtszej swoje cierpienia, ból i chorobê.
Figura zosta³a ukoronowana w 1923r.
jest to najmniejszy w œwiecie ukoronowany wizerunek Maryi.
Ka¿de sanktuarium posiada swoje
specyficzne rytua³y a szczególny
wyraz ma to w³aœnie w Gidlach.
W pierwsz¹ sobotê maja odbywa siê
tu ceremonia „k¹pio³ki” .Przeor
klasztoru gidelskiego jako kustosz
sanktuarium zanurza wówczas figurkê Matki Bo¿ej w winie. Jest to pami¹tka zwi¹zana z obmyciem wyoranego z pola znaleziska. Zabrudzon¹
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 23 lipca
6.00 Œp. Franciszek Kap³on, ¿ona Helena
8.00 Œp. Jan Szwed
18.00 Œp. Marek Kunowski
Œp. Dawid Brañka
Wtorek 24 lipca
6.00 Œp. Franciszek Kap³on, ¿ona Helena
8.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Krystyny Patyk
18.00 Œp. Bogumi³a Leœniak - 1 r. œm.
Œp. Jan Szwed
Œroda 25 lipca
6.00 Œp. Leopold i Joanna Nicieja
6.45 Œp. W³adys³aw, Justyna, Wojciech
8.00 Œp. Adam £udzik
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O zdrowie i b³og. Bo¿e w Dniu Imienin dla
Ks. Jakuba Gila
Dziêkczynno - b³agalna w 25 r. œlubu Marii
i Mieczys³awa
O Bo¿e b³og. na dalsze lata ¿ycia i si³y do
zatrzymania w nas ducha pielgrzymkowego
Za zmar³ych
Œp. Zbigniew Klaja
Œp. Bogumi³a Leœniak - 1r. œm.
Œp. Antonina Œcieszka
Œp. Jan Szwed
Œp. Franciszek Kap³on i ¿ona Helena
Œp. Barbara £opata
Œp. Anna Kurowska
Œp. Jan Tla³ka
Œp. Franciszek Kowalski
Œp. Jan Waszczuk
Œp. Augustyn Kaliñski
Œp. W³adys³aw Czyszczoñ
Œp. Jan Forystek

Pogrzeb
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Intencje
mszalne:
Czwartek 26 lipca
6.00 Œp. Jan Szwed
8.00 Œp. Zmarli z rodziny Wajdzik,
Mrowiec, Zaj¹c
18.00 Œp. Józef Hajnosz
Podziêkowanie z proœb¹ o zdrowie dla
Anny i Krzysztofa Foszman w 20 r. œlubu
oraz b³og. Bo¿e dla nich i dzieci
Pi¹tek 27 lipca
6.00 Œp. W³¹dys³aw Dêbski
8.00 Œp. Jan Szwed
18.00 Œp. S³awomir Balonek - 2 r. œm.
Œp. Janina RzeŸniczak - 1 r. œm.
Sobota 28 lipca
6.00 Œp. Franciszek Kap³on, ¿ona Helena
8.00 Œp. Marek Kunowski
18.00 Œp. Stanis³aw Zaj¹c - 31 r. œm.
Œp. Jan Szwed
Niedziela 29 lipca
6.00 Za Parafian
7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Marty
w Dniu Imienin
Œp. Dawid Brañka
7.30 Roków: O zdrowie i b³og. Bo¿e dla
Danuty Bylica w 50 r. urodzin
9.00 Œp. Piotr Byrski - 10 r. œm.
10.30 Œp. Maciej Chmura
12.00 Œp. Helena i Czes³aw Ku³aga
13.15 Œp. Julian Fr¹czek i Alojzy Tomula w r. œm.
19.00 Œp. Anna, Józef, Kazimierz Wojty³ko

Ze smutkiem informujemy, ¿e w ostatnim czasie przeszed³ do wiecznoœci:

Œp. Jerzy Warcho³, ur. 1950r., zam. ul. £azówka
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

tencji Ojczyzny. By nie brakowa³o
ludzi, którzy j¹ szczerze kochaj¹
i dzia³aj¹ na rzecz jej prawdziweg o do b r a. B y œ m y w z o r e m n a s zy ch o j có w p o w i er z a l i na s z e
sprawy Maryi i pewni Jej opieki
nie bali siê walczyæ o to, co wa¿ne i dobre, abyœmy umieli odró¿-

niaæ dobro od z³a, mi³oœæ do Ojczyzny od zdrady i przewrotnoœci.
Maryjo, Królowo Polski, módl siê
za nami! B³ogos³awiony papie¿u Janie Pawle, który ca³e swoje ¿ycie zawierzy³eœ Matce Jezusa – b¹dŸ z nami
i wspieraj nas swoim wstawiennictwem przed Bogiem!
ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

16. Niedziela Zwyk³a - 22 lipca 2012
1. Dzisiaj po ka¿dej mszy œw. –
modl¹c siê o szczêœliw¹ jazdê –
w koœciele poœwiêcamy kluczyki od
samochodów, a na zewn¹trz chêtnym œwiêcimy samochody po mszy
sw. o godz. 12.00. Na o³tarzach znajduj¹ siê koszyczki, do których mo¿na z³o¿yæ ofiarê na zakup œrodków
transportu dla misjonarzy. Kultura na
jezdni, która wyra¿a siê tak¿e
w przestrzeganiu znaków drogowych, jest obowi¹zkiem moralnym
ka¿dego chrzeœcijanina. Grzeszy ten,
kto u¿ywaj¹c napojów alkoholowych kieruje pojazdem – oraz, kto
œwiadomie ³amie przepisy drogowe.
2. W œrodê œwiêto œw. Jakuba, aposto³a. Polecamy modlitewnej pamiêci ks. infu³ata Jakuba Gila.
3. W czwartek 26 lipca jest wspomnienie œwiêtych Joachima i Anny
– rodziców Najœwiêtszej Maryi Panny i dziadków naszego Zbawiciela.
Wyrazem naszej chrzeœcijañskiej
kultury jest czeœæ i szacunek oraz
pomoc ludziom starszym. Matce
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy polecamy ludzi starszych.
4. Zapraszamy dzieci w ramach radosnego czwartku na wycieczkê do -3-

Krakowa – Mogi³y. Wyjazd o godz.
8.00 z placu przy ul. Mickiewicza.
Przy zapisie w zakrystii lub w kancelarii nale¿y podaæ numer PESEL
i adres zamieszkania.
5. Do sanktuarium w £agiewnikach
w po³¹czeniu ze œwi¹tyni¹ œw. Maksymiliana Kolbego w Mistrzejowicach pojedziemy w pi¹tek 27 lipca
o godz. 12.00. Koszt przejazdu 17 z³.
12 sierpnia /niedziela/ pielgrzymujemy do Nowego Targu, a stamt¹d na
nogach na Turbacz na mszê œw. ludzi
gór, któr¹ w przesz³oœci prowadzi³ ks.
Józef Tischner. Wyjazd o godz. 6.00.
Koszt 30 z³.
14 sierpnia Rycerstwo Niepokalanej organizuje wyjazd do Harmê¿ na
uroczystoœæ obchodów rocznicy
œmierci œw. Maksymiliana. Wyjazd
o godz. 6.45. Koszt 17 z³.
6. Grupa pielgrzymkowa zaprasza
na pielgrzymkê do grobu b³og. Jana
Paw³a II w dniach od 7 do 15 wrzeœnia. Informacje na afiszach.
7. W przysz³¹ niedzielê o godz.
16.00 koncert organowy w wykonaniu organisty parafii Matki Bo¿ej
Bolesnej w Toronto.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

N

Nocne czuwanie
W tym roku czuwanie nocne na
Jasnej Górze bêdzie z 14 na 15
wrzeœnia, z pi¹tku na sobotê. Ju¿ po
raz kolejny Parafianie z naszego
dekanatu Wadowice Pó³noc wraz ze
swymi Duszpasterzami bêd¹ za
przyczyna Matki Bo¿ej Królowej
Polski omadlaæ swoje ¿yciowe problemy. Ró¿norakich problemów,
które wype³niaj¹ nasze serce i rozum
jest tak wiele, ¿e nocny pobyt
w Cudownej Kaplicy Jasnogórskiej
zostanie w pe³ni wykorzystany. Ka¿dy uczestnik tego czuwania prze¿ywa wiele radoœci, ale równie¿ cierpienia go nie omijaj¹. Dotyczy to
tak¿e ma³¿eñstw i rodzin. Dotyczy
poszczególnych wspólnot.

uczestniczy³ w 21 wydarzeniach.
Przewidziane s¹ specjalne spotkania
dla ró¿nych grup wiernych: osób
konsekrowanych 2 lutego, m³odzie¿y 24 marca, bierzmowanych
28 kwietnia, ruchów koœcielnych
18 maja, bractw reprezentuj¹cych
ró¿ne formy pobo¿noœci ludowej.
Ogólnokoœcielnym wydarzeniem
ma byæ Bo¿e Cia³o w 2013 roku.
Przewiduje siê jednoczesn¹, ogólnoœwiatow¹ adoracjê Najœwiêtszego
Sakramentu we wszystkich katedrach
na œwiecie. Ogólnokoœcielny charakter bêdzie tez mieæ pielgrzymka seminarzystów, nowicjuszek i nowicjuszy, która dotrze do Rzymu 7 lipca.
Szczególn¹ wagê przywi¹zuje siê do
œwiatowego spotkania katechetów
z papie¿em, aby podkreœliæ ich rolê
w przekazie wiary – 29 wrzeœnia.

W tym roku w naszych modlitewnych rozwa¿aniach podejmiemy temat wiary. Ojciec Œwiêty Benedykt
XVI og³osi³, ¿e Rok Wiary rozpocznie siê w Rzymie 11 paŸdziernika
2012 roku. Bêdzie to pamiêtny
dzieñ 50. rocznicy rozpoczêcia Soboru Watykañskiego II. W uroczystoœci tej bêd¹ uczestniczyæ przewodnicz¹cy wszystkich episkopatów, a tak¿e ¿yj¹cy jeszcze ojcowie
soborowi, którym zdrowie pozwala
na podró¿ do Rzymu. Podczas
Roku Wiary Ojciec Œwiêty bêdzie

XII Dzieñ Papieski bêdzie obchodzony w niedzielê 14 paŸdzierniku pod has³em: „Jan Pawe³ II,
papie¿ rodziny”.
Wielkie sprawy Koœcio³a i œwiata wspó³czesnego pragniemy by
sta³y siê tematem modlitw naszego nocnego czuwania. Serdecznie
Parafian zapraszamy do udzia³u.
ks. Infu³at

Œwiêci tego tygodnia:

w poniedzia³ek – Œwiêto œw. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy, we wtorek – wspomnienie œw. Kingi, dziewicy.
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aznaczeni Bogiem (5)
Pozytywny fina³, bêdziemy na Mszy Œw. przy grobie
Radoœæ przysz³ych pielgrzymów
W odpowiedzi na informacjê, ¿e
wszystko gotowe do pielgrzymki,
Pani Mariola napisa³a:
Witam serdecznie!
To szczêœcie o jakim nigdy nie marzy³am, nigdy nawet nie pomyœla³am, ¿eby uczestniczyæ w takiej
mszy...¿ycie od kilkunastu lat daje
mi kopniaki i to mocne, Bóg dok³ada Krzy¿y, i w³aœciwie to ca³y czas
walka, w³aœciwie o wszystko, czasami nawet o przetrwanie do koñca
miesi¹ca, jak nie daj Bo¿e zachoruj¹
moje sroczki i muszê wykupiæ lekarstwa wiem, ¿e na pewno braknie mi
na ¿ycie...dlatego nawet nie marzy³am nigdy o takim szczêœciu.....pragnê³am tego zawsze dla Zuzi, ale to
by³o poza zasiêgiem moich...nawet
marzeñ.....nie wiem, jak bêdê mog³a
siê odwdziêczyæ, chyba tylko modlitw¹.....to niewiarygodne szczêœcie, które nas spotka³o....to takie
wa¿ne dla Zuzi i jej niewiarygodnym
wrêcz powierzeniu ca³ej siebie NASZEMU
OJCU....
od
zawsze....wiem, ¿e dobro wraca...mam
nadziejê, ¿e wróci do Pañstwa w trójnasób.....
BÓG ZAP£AÆ z ca³ego serca
BÓG ZAP£AÆ”
Te s³owa wzruszy³y nas bardzo.
Odpowiedzieliœmy:
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S³owa naszego rodaka B³ogos³awionego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
„wiêksza jest radoœæ w dawaniu ni¿
braniu” sprawdzaj¹ siê w ca³ej rozci¹g³oœci. Doœwiadczamy równie¿
tego, ¿e dobro wraca w zwielokrotnionej postaci, dlatego jeœli Bóg nas
do czegoœ „popycha” to siê nie zastanawiamy, odpowiadamy spontanicznie wed³ug tego natchnienia. Tak
by³o w przypadku Zuzi, a dalej Mai
i Pani. Najwiêksz¹ nagrod¹ tu na ziemi jest radoœæ w oczach i s³owach obdarowanych. W s³owach ju¿ mamy,
a na oczy przyjdzie czas w Rzymie.
Bêdziemy mieszkaæ w Domu Polskim
przy Via Cassia 1200, 25 minut poci¹giem od Watykanu, pokoje
z ³azienkami. Dom tchnie B³ogos³awionym Janem Paw³em II i Polsk¹.
Jest wiele pami¹tek zwi¹zanych
z Ojcem Œwiêtym, w tym jedna, któr¹
osobiœcie wrêcza³em Ojcu Œwiêtemu.
Ka¿de pielgrzymowanie do Rzymu,
do B³ogos³awionego Jana Paw³a II, do
Grobu œw. Piotra, do Benedykta XVI
jest dla mnie wielkim prze¿yciem
duchowym, wielk¹ radoœci¹, a to
majowe, ze wzglêdu na Wasz¹ trójkê
ma wymiar szczególny i ju¿ jest dla
mnie ogromn¹ radoœci¹.
Serdecznie pozdrawiam i do szybkiego zobaczenia! Maria i Tadeusz
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