Matki Bo¿ej Zielnej

Co dajemy do bukietu? K³osy zbó¿: pszenicê, ¿yto, jêczmieñ,
owies, kukurydzê, ziele
cykorii podró¿nika,
sza³wii, bylicy pio³unu, wrotyczu,
lebiody, miêty, ruty, dziewanny,
krwawnika, rozmarynu, hyzopu,
dziurawca, an¿eliki (dziêgiel litwor),
fio³ek czarownika (barwinek), dalej:
g³óg, leszczynê, kalinê, jarzêbinê,
dalej kwiaty: malwy, mieczyki, georginie(dalie), chabry (b³awatki), ko-

Bazylika - Tygodnik informacyjny

niczyna, rudbekie (z³ocienie), nagietki, firletki,
„koszyczki Najœwiêtszej
Marii Panny” (werbena), „³zy Matki
Boskiej”(groszek), „pantofelki Matki Boskiej” (tojad), „warkoczyki Najœwiêtszej Panienki” (dziewanna),
a tak¿e „z³ote w³osy Matki Boskiej”
(len), a tak¿e mirt, makówki, oraz
nabite na patyk warzywa i owoce (np.
marchew i pietruszkê z naci¹, jab³ko, miniaturowe dynie, kalarepkê,
ziemniaka)...

Do u¿ytku parafialnego

Redakcja: Zespó³ parafialny pod przewodnictwem ks. Infu³ata Jakuba Gila
Nr konta bankowego: Bank PEKAO SA 05 1240 4197 1111 0000 4697 8101
tel. 33 873-20-96, e-mail wadbazyl@wp.pl www.bazylika.wadowice.pl

ISSN 1640-0607

12 sierpnia 2012r. Nr 33 (647) Rok 13

Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
19. Niedziela Zwyk³a
Radosny czwartek
w Pogorzanach i Szczyrzycu
Dnia 19 lipca 2012 roku odby³ a siê
wycieczka do Pogorzan i Szczyrzyca.
W Pogorzanach – w wiosce indiañskiej zapoznaliœmy siê ze sposobem ¿ycia, tradycjami, kultur¹,
strojami plemienia. Mieliœmy okazjê przetestowaæ nasz¹ sprawnoœæ
fizyczn¹ w ró¿nych zabawach.
Strzelaliœmy z ³uku, biegaliœmy,
chodziliœmy na specjalnych nartach i sprawdzaliœmy równowagê.
Pan przewodnik zapozna³ nas z rozmaitymi instrumentami z ró¿nych
stron œwiata. Uczyliœmy siê œpiewaæ
indiañsk¹ piosenkê. W Szczyrzycu
zwiedziliœmy opactwo Ojców Cystersów i muzeum przyklasztorne.
Znajdowa³y siê tam ornaty, ksiêgi,
zbroja, zdjêcia. Stamt¹d podjechaliœmy do miejsca, gdzie znajduje siê
„Diabelski kamieñ”. Wed³ug legendy kamieniem tym diabe³ chcia³ zburzyæ klasztor w Szczyrzycu, jednak na
dŸwiêk koœcielnych dzwonów wystraszony szatan g³az upuœci³. Ola Kumorek

S³owo na niedzielê

PIERWSZE CZYTANIE

DRUGIECZYTANIEZ LISTUŒWIÊTEGO

Z PIERWSZEJ KSIÊGI KRÓLEWSKIEJ

PAW£AAPOSTO£ADOEFEZJAN:
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Ef 4, 30 - 5, 2

Cudowny pokarm przywraca si³y Eliaszowi

Naœladowaæ Boga, który objawi³ swoj¹
mi³oœæ w Chrystusie

Ja jestem chlebem ¿ywym, który zst¹pi³ z nieba.
Jeœli kto spo¿ywa ten chleb, bêdzie ¿y³ na wieki.

EWANGELIA: J 6, 41-51

Chleb ¿ywy, który zst¹pi³ z nieba

¯ydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego ¿e powiedzia³: «Jam jest
chleb, który z nieba zst¹pi³»,
i mówili «Czy¿ to nie jest Jezus syn
Józefa, którego ojcai matkê znamy?
Jak¿esz mo¿e On teraz mówiæ:
„Z nieba zst¹pi³em”?» Jezus im odpowiedzia³: «Nie szemrajcie miêdzy sob¹. Nikt nie mo¿e przyjœæ do
Mnie, je¿eli go nie poci¹gnie Ojciec, który Mnie pos³a³; Ja zaœ
wskrzeszê go w dniu ostatecznym.
Napisane jest u Proroków: „Oni
wszyscy bêd¹ uczniami Boga”.
Ka¿dy, kto od Ojca us³ysza³ i nauc-

zy³ siê, przyjdzie do Mnie. Nie
znaczy to, aby ktokolwiek widzia³
Ojca; jedynie Ten, który jest od
Boga, widzia³ Ojca. Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: Kto we
Mnie wierzy, ma ¿ycie wieczne.
Jam jest chleb ¿ycia. Ojcowie wasi
jedli mannê na pustyni i pomarli.
To jest chleb, który z nieba zstêpuje: kto go spo¿ywa nie umrze.
Ja jestem chlebem ¿ywym, który
zst¹pi³ z nieba. Jeœli kto spo¿ywa
ten chleb, bêdzie ¿y³ na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest moje
cia³o za ¿ycie œwiata». Oto s³owo Pañskie

Przemyœlenia ewangeliczne
Apetyt roœnie w miarê jedzenia!
Warto zastanowiæ siê nad sensem
tego powiedzenia. Kupiliœmy sobie
np. nowy telefon komórkowy i sprawi³ on nam wiele radoœci. Po pewnym czasie pojawi³ siê nowy, lepszy
model. Nasi znajomi go sobie kupili,
a my im zazdroœcimy, bo te¿ chcielibyœmy taki mieæ. Wyje¿d¿amy na
wakacje pod namiot nad morze, je-

steœmy z tej formy wypoczynku bardzo zadowoleni. Ale kiedyœ uda³o siê
nam wyjechaæ na wczasy zagraniczne, zorganizowane przez dobre biuro turystyczne. I … pod namiot nad
polskie morze ju¿ nie wrócimy.
Apetyt roœnie w miarê jedzenia!
Cz³owiek jest ci¹gle g³odny, ci¹gle
nienasycony. Nawet jeœli uda mu siê
zaspokoiæ swoje pragnienia, to jest
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kê dzieci, w takim samym stopniu
zas³uguje na szacunek i akceptacjê,
a gdy zachodzi taka potrzeba, pe³n¹
mi³oœci pomoc ze strony bliŸnich.
W ostatnim dniu pielgrzymi szlak
prowadzi³ nas przez czêstochowskie
os. Be³szno a¿ do murów klasztoru
oo. paulinów. Tutaj nastêpuje zawsze
chyba najbardziej wzruszaj¹cy moment dla tych, którzy po przejœciu ok.
150 km padaj¹ na twarz i w postawie
najwiêkszego uni¿enia – za poœrednictwem Matki Bo¿ej – oddaj¹ ho³d
Jezusowi. Pe³ne emocji jest tak¿e spotkanie z bliskimi z Wadowic i okolic,
którzy przybywaj¹ na Jasn¹ Górê,
aby powitaæ pielgrzymów w duchowej stolicy Polski. Ju¿ na miejscu –
w kaplicy cudownego obrazu – przywita³ nas ks. dziekan S. Jaœkowiec.
Tutaj mogliœmy tak¿e uczestniczyæ
w Eucharystii sprawowanej miêdzy
innymi przez ks. Macieja Œcibora, który by³ g³ównym przewodnikiem 27.
wadowickiej pielgrzymki na Jasn¹
Górê. Spogl¹daj¹c w oczy Czarnej
Madonny, mogliœmy z³o¿yæ u Jej stóp
wszystkie intencje, które nieœliœmy
przez ostatnie szeœæ dni i prosiæ za
poœrednictwem Jasnogórskiej Hetmanki o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla
nas samych, naszego miasta, Ojczyzny i Koœcio³a.
Po powrocie do Wadowic mogliœmy przywitaæ siê z mieszkañcami
papieskiego miasta, przechodz¹c od
koœcio³a pw. œw. Piotra Aposto³a do
bazyliki Ofiarowania NMP, co – miejmy nadziejê – by³o równie wa¿nym
œwiadectwem wobec tych, których
spotykamy na co dzieñ.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Kuciñskich – ma³¿eñstwa, które
mo¿e cieszyæ siê wspania³ymi owocami swej mi³oœci i ³aski Bo¿ej – dziewiêciorgiem dzieci. Z dum¹ opowiadali oni o bogactwie, jakie ka¿de
z dzieci wnosi w ich ¿ycie – o ich
talentach, upodobaniach i fascynacjach, ale mówili tak¿e o trudzie wychowania i opieki nad potomstwem,
a szczególnie nad dwójk¹ niepe³nosprawnych, które s¹ dla nich „szczególnie cennymi per³ami”, ucz¹ bowiem wszystkich szczeroœci i otwartoœci pe³nej zaufania.
W mojej pamiêci pozostan¹ s³owa
p. Jana – skierowane jakby przeciw
wspó³czesnym trendom i modom –
opowiadaj¹cego o wspólnej codziennej modlitwie wraz z s¹siadami(!!!),
na której gromadz¹ siê razem z dzieæmi. Powiedzia³, ¿e oni maj¹ ich dziewiêcioro, kolejni s¹siedzi oœmioro
(o ile dobrze zapamiêta³em), nastêpni czwórkê i tylko „ostatni siê tak
jakoœ wyrodzili – taka patologia – bo
maj¹ tylko dwójkê”. S³owa te zawiera³y wiele ironii i mia³y specyficzny
podtekst, co wywo³a³o gromkie oklaski, gdy¿ zrozumieliœmy, ¿e ¿adne
dziecko nie mo¿e byæ traktowane
tylko w kategorii obowi¹zku, jaki
wraz z nim otrzymuj¹ rodzice, ale
ka¿de jest wielkim b³ogos³awieñstwem i przede wszystkim ubogacaj¹cym dom darem. Nie jest wiêc
prawd¹, jak obecnie próbuje siê
wmówiæ, ¿e rodzina wielodzietna to
z pewnoœci¹ rodzina patologiczna.
Niezale¿nie wiêc od tego, czy ma³¿eñstwo ma jedno, dwójkê, czy pi¹t-
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Rafa³ Bzowski

Poniedzia³ek 13 sierpnia
6.00 Œp. Jerzy Kolasa
8.00 Œp. Jan Szwed
18.00 Œp. Jan
Œp. Maria Dyduch - P³onka
Wtorek 14 sierpnia
6.00 Dziêkczynno - b³agalna dla
Valsecchi Leonardo
00
8. Œp. Jerzy Kolasa
18.00 Œp. Jan Szwed
Œp. Janina Brañka
Œroda 15 sierpnia
6.00 Œp. Jan Szwed
7.30 Œp. Maria Mika
Œp. Maria, Józef Rzyccy
7.30 Roków: Œp. Józef Medoñ - 15 r. œm.
9.00 W 75 rocznicê urodzin Marii
podziêkowanie z proœb¹ o zdrowie
i dalsze b³ogos³awieñstwo Bo¿e
10.30 Œp. Marian Pióro
12.00 Œp. Augustyn
13.15 Œp. Maria Jab³oñska
19.00 Œp. Brunon - 2 r. œm.
Czwartek 16 sierpnia
6.00 Œp. Jerzy Kolasa
8.00 Dziêkczynno -b³agalna dla
Benigna Leonardo
18.00 Œp. W³adys³aw Dêbski
Œp. Jan Szwed

Intencje mszalne:
Pi¹tek 17 sierpnia
6.00 Œp. Józef Wieja - 11 r. œm.
Œp. Józef Laskowski
8.00 Œp. Tadeusz Poparadowski - 25 r. œm.
18.00 Œp. Micha³ Mytnik
Œp. Jan Szwed
Sobota 18 sierpnia
6.00 Œp. Jan Szwed
8.00 Œp. Jerzy Kolasa
18.00 Œp. Anna i Mieczys³aw Micha³ek
w rocznicê œmierci
Dziêkczynno -b³agalna w 18 r. urodzin
dla Katarzyny
Niedziela 19 sierpnia
6.00 Œp. Jerzy Kolasa
7.30 Œp. Boles³aw Putek - 25 r. œm.
Œp. Jerzy Ficek
7.30 Roków: Józef Kubaszewski,
Bronis³awa i Piotr
00
9.
Dziêkczynno - b³agalna w 18 r. urodzin
dla Magdaleny
10.30 Œp. Emilia Wajdzik - 10 r. œm.
12.00 Za Parafian
13.15 Chrzty
19.00 Œp. Józef Hajnosz

Uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny
15 sierpnia 2012
1. Dziœ w Uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny
pragniemy z Matk¹ Bo¿¹ wyœpiewaæ
Bogu Magnificat za ochronê naszych
okolic od ró¿norakich nawa³nic i kataklizmów. Po mszach œw. œwiêcimy
zio³a i kwiaty.

2. W poniedzia³ek 20 sierpnia
o godz. 16.30 Spotkanie Akcji Katolickiej.
3. Serdecznie zapraszamy do
udzia³u w XX Pielgrzymce Rodzin
Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej w niedzielê
09 wrzeœnia.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz
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to tylko chwilowe, poniewa¿ zaraz
pojawiaj¹ siê nowe. Szukamy coraz
to nowszych rzeczy, wydarzeñ, które by³yby w stanie zaspokoiæ g³ód
naszego serca. W poszukiwaniu nowych doznañ niekiedy siêgamy po
rzeczy niebezpieczne, które uzale¿niaj¹ i prowadz¹ do tragedii. Daje to
chwilê szczêœcia i zaspokojenia, ale
po przebudzeniu rzeczywistoœæ okazuje siê jeszcze bardziej szara i pusta. A g³ód wci¹¿ roœnie i roœnie.

Dziœ Pan Jezus proponuje nam pokarm, który jest w stanie zaspokoiæ
wszystkie pragnienia naszego serca.
Tym pokarmem jest On Sam. Przychodzi On do nas jako Chleb, a wiêc
jako podstawowy pokarm, który jest
gwarancj¹ ¿ycia. Jezus sta³ siê Chlebem, który zst¹pi³ z nieba. Spo¿ywanie tego Chleba chroni nas przed
œmierci¹. Ten Chleb mo¿emy spo¿ywaæ podczas ka¿dej Eucharystii, która
pod os³on¹ znaków uobecnia ofiarê
Jezusa Chrystusa.
ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

19. Niedziela Zwyk³a - 12 sierpnia 2012
1. We wtorek Rycerstwo Niepokalanej organizuje wyjazd do Harmê¿
na uroczystoœæ obchodów rocznicy
œmierci œw. Maksymiliana. Wyjazd
o godz. 6.45. Koszt 17 z³.
2. W œrodê Uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny.
Msze œw. w porz¹dku niedzielnym.
3. W ramach radosnego czwartku
organizujemy wycieczkê do Krakowa i Nowej Huty. Zbiórka o godz.
8.00. Koszt 10 z³. Przy zapisie konieczny jest adres, nr PESEL.
4. W pi¹tek 17 sierpnia o godz.
15.00 Procesja Zaœniêcia NMP
w Kalwarii. Wyjazd o godz. 13.00.
Koszt przejazdu 10 z³.
5. W sobotê 18 sierpnia po mszy
œw. wieczornej odprawimy Apel
przed Bazylik¹ przy pomniku b³ogos³awionego Jana Paw³a II – Patrona naszego miasta. Apel ten bêdzie
wyrazem wdziêcznoœci za opiekê
B³ogos³awionego nad mieszkañcami
Wadowic. Do udzia³u zapraszamy.

6. W poniedzia³ek 20 sierpnia pielgrzymujemy do Matki Bo¿ej na Rusinowej Polanie w Tatrach. Wyjazd
godz. 7.00. Koszt przejazdu 30 z³.
7. W pi¹tek 24 sierpnia pielgrzymujemy do £agiewnik oraz Centrum
Jana Paw³a II. Wyjazd o godz. 13.00.
Koszt 17 z³.
8. Trwa miesi¹c sierpieñ, okres specjalnej abstynencji. Czy w tym wzglêdzie s³uchamy g³osu Koœcio³a?
9. Kalendarz liturgiczny: w poniedzia³ek – Œwiêto Najœwiêtszej Maryi
Panny Kalwaryjskiej, we wtorek –
wspomnienie œw. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i mêczennika,
w œrodê – uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, w pi¹tek – Œwiêto œw. Jacka, kap³ana, patrona archidiecezji krakowskiej i miasta Krakowa.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz
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Koœció³ naszym domem
Powy¿sze zdanie jest programem
pracy duszpasterskiej obecnego
roku. Du¿o o nim s³yszê w kazaniach, wiele o nim czytam w prasie
katolickiej.
Dobry dom to przestrzeñ wzrastania duchowego i fizycznego cz³owieka. To mo¿liwoœæ kszta³towanie osobowoœci. Jest wolny od agresji i zagro¿eñ. Tam jest szafowana przyjaŸñ
dla domownika.
Koœció³ moim domem. W nim
znajduje warunki do rozwoju mojego ducha. Wiary, nadziei i mi³oœci.
Koœció³, jako najlepszy dom, ma byæ
przyjazny dla ka¿dego cz³owieka.
Nawiedzam chorych z sakramentami œwiêtymi w pierwsz¹ sobotê.
Czêsto s³yszê pytania odwiedzanych:
„Co tam s³ychaæ w parafii, tzn.
w naszym koœciele i na plebani?”
Rozmawiam z chorymi, a czêsto ze
starszymi, którzy na skutek wieku od
wielu miesiêcy nie mog¹ iœæ sami do
koœcio³a. Dawniej regularnie doñ
uczêszczali. S³uchali kazañ i og³oszeñ.
Przy okazji po raz kolejny poznajê, jak wielk¹ rolê w ³¹cznoœci chorego z parafi¹ odgrywa nasz biuletyn „Bazylika”. Du¿o wiadomoœci
parafialnych stamt¹d czerpi¹.
Jednoczeœnie rozpoznajê, jak
wa¿n¹ rolê w dobrym domu odgrywaj¹ dziadkowie, jak równie¿ i chorzy. S³yszê jak mówi¹: „M³odzi s¹
w pracy, a dzieci w szkole. Przez
wiêksz¹ czêœæ dnia nie ma ich
w domu. S¹ poza nim. Dziêki temu,
¿e ja jestem – dom nie jest pusty.
Ktoœ z rodziny czy znajomych przy-

jedzie to mo¿e zapukaæ i ma z kim porozmawiaæ o ró¿nych rodzinnych problemach. O radoœciach i smutkach.
Dziêki starszej mamie i wiekowemu
ojcu dom nie jest tylko hotelem, do
którego przychodzi siê, aby siê przespaæ i zjeœæ posi³ek.
Poniewa¿ Koœció³ jest domem – s³usznie ludzie uwa¿aj¹, ¿e powinien on byæ
w ci¹gu dnia otwarty. W naszych czasach, na skutek kradzie¿y, koœcio³y czêsto w ci¹gu dnia s¹ zamkniête.
Ludzie przybywaj¹cy do koœcio³a
ciesz¹ siê, ¿e w nim mog¹ spotkaæ
Pana Jezusa w Najœwiêtszym Sakramencie, ale i te¿ kap³ana w konfesjonale. S¹ zadowoleni, gdy widz¹ kap³ana w œwi¹tyni, nie tylko podczas
sprawowanej mszy œw., ale tak¿e
i poza ni¹. Rozumuj¹ bardzo prosto:
„Jeœli dla ksiêdza œwi¹tyni¹ jest zak³adem pracy, to jego miejsce jest w niej.
£¹cz¹ wtedy najczêœciej plebaniê
z koœcio³em.
Atmosferê dobrego domu tworzy
obecnoœæ domowników. Jest z kim porozmawiaæ. Przecie¿ to oni s¹ domownikami Koœcio³a. Podzielenia siê z nimi
– swoimi smutkami i radoœciami.
Dla b³og. Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
chorzy byli jego si³¹ i moc¹. Czêsto
w spotkaniach z chorymi te s³owa wypowiada³. Kieruj¹c siê m¹droœci¹ papiesk¹ pragnê podziêkowaæ wam chorzy parafianie – ¿e jesteœcie si³¹ naszej pracy kap³añskiej. Niech dziêki
waszej modlitwie stajemy siê coraz
bardziej dyspozycyjni wobec Chrystusa i ludzi. Jestem przekonany, ¿e czym
bardziej jesteœmy oddani Chrystusowi, tym bardziej wspó³brzmimy
ks. Infu³at
-4- z cz³owiekiem.

Naznaczeni Bogiem
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Zamieszczamy przedostatni odcinek piêknej przygody charytatywnej zrealizowanej przez naszych parafian, Tadeusza i Mariê.
Radoœci¹ p³yn¹c¹ ze spotkania
z B³ogos³awionym Janem Paw³em II
podzieliliœmy siê równie¿ z Ks. Piotrem
z Biura Informacji dla Pielgrzymów:
Szczêœæ Bo¿e! Witam Ksiê¿e Piotrze!
Pogodny ranek Œwiêta Zes³ania
Ducha Œwiêtego to dobry moment,
aby serdecznie podziêkowaæ za
umo¿liwienie nam uczestnictwa
w Eucharystii przy grobie b³og. Jana
Paw³a II. Jak wiem od Babci Marioli, Zuzia (ta na wózku), a równie¿
i Majka, ¿yj¹ spotkaniem z naszym
Œwiêtym. Przy grobie, a byliœmy tam
w ci¹gu naszego pobytu w Rzymie
piêæ razy, prze¿yliœmy wiele wzruszeñ. W sobotê po po³udniu byliœmy
ponownie i wtedy zobaczyliœmy
ma³y cud. Zuzia siedz¹c na ³awce,
wsta³a samodzielnie i podesz³a bez
niczyjej pomocy, do balasek (cztery
kroki). ¯e zdarzy³o siê to po raz
pierwszy, powiedzia³a nam jej babcia. Na koniec pobytu w Rzymie

Zuzia powiedzia³a: „Ja wierzê, ¿e JANIO (tak tytu³uje b³og. Jana Paw³a)
mnie uleczy, ale jeœli nie to wszystko
ofiarujê dla Niego, kocham Go ponad wszystko”. Sposób w jaki mówi
o B³ogos³awionym nie pozostawia we
mnie cienia w¹tpliwoœci o szczeroœci
i dojrza³oœci jej s³ów. Jej postawa
mobilizuje i nas do g³êbszego spojrzenia na nasz¹ relacjê do b³og Jana
Paw³a, do Jego nauczania, do Jego
TOTUS TUUS, tym bardziej, ¿e urodziliœmy siê w tym samym mieœcie,
byliœmy ochrzczeni w tej samej
chrzcielnicy, chodzimy do tej samej
œwi¹tyni itd. To ogromny zaszczyt,
ale i zobowi¹zanie. Duch Œwiêty wieje
kêdy chce. Tak by³o i tym razem, wizyta u grobu b³og. Jana Paw³a II by³a
dla nas takim tchnieniem. Jeszcze raz
dziêkujemy, przepraszamy za natarczywoœæ i obiecujemy, ¿e pewnie siê
to powtórzy. Maria i Tadeusz cdn

Wêdruj¹c na Jasn¹ Górê cz.III
Pi¹ty dzieñ wspólnego pielgrzymowania do tronu Królowej Polski
wiód³ nas przez ¯arki Letnisko, Poraj a¿ do Wrzosowej – miejscowoœci po³o¿onej zaledwie 9 km od celu
naszej wêdrówki. I chocia¿ po przebyciu tak wielu kilometrów ka¿dy
z nas odczuwa³ fizyczne zmêczenie,

to œwiadomoœæ, ¿e Jasna Góra jest ju¿
niedaleko, sprawia³a, ¿e samopoczucie by³o bardzo dobre, a w sercu goœci³y coraz wiêksza radoœæ i satysfakcja. Po Mszy œw. odprawionej w koœciele parafialnym we Wrzosowej
us³yszeliœmy œwiadectwo pañstwa
-5-

(ci¹g dalszy na str. 7)

