(ci¹g dalszy ze str. 7)

kompozycja maj¹ca postaæ dró¿ek, przy których
rozmieszczono 20 kaplic
poszczególnych tajemnic. W centrum tej kompozycji ogrodowej znajduje siê pomnik „Modlitwa Jana Paw³a II”.
W odró¿nieniu od innych wyobra¿eñ Papie¿a Polaka monument
ludŸmierski ukazuje Go w pozycji klêcz¹cej, z ró¿añcem
w d³oniach.
Z LudŸmierza jedziemy
na Przys³op – Zakamieñ,
gdzie znajduje siê klasztor
ojców karmelitów. Nowy
klasztor, dom oazowy i koœció³ pw œw. Józefa Robotnika zosta³ zbudowany
w latach 1986 – 1990.
W tym niezwyk³ym miejscu nadszed³ czas na podsumowanie pracy chóru,
podziêkowanie i wspólne grillowanie.
Czas szybko p³ynie przy wspólnym
œpiewaniu, rozmowach, ale pora wra(ci¹g dalszy ze str. 1)

Podczas wycieczki nauczy³am siê
wielu ciekawych rzeczy, ale myœlê, ¿e
najwa¿niejszymi s¹: wytrwa³oœæ, upór
i d¹¿enie do wyznaczonego celu.
W ¿yciu cz³owieka du¿o daje rozmo-
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caæ do domu. Sk³adamy serdeczne podziêkowania Organizatorom pielgrzymki, która prowadzi³a nas œladami b³. Jana Paw³a II.
Ks. kard. St. Dziwisz powiedzia³: „Pielgrzymowanie do wielu miejsc przyczy-
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nia siê do rozwijania ¿ycia wewnêtrznego, zbli¿aniu do Chrystusa i poci¹ganie za sob¹ innych”.
Maria Zadora

wa, ale rozmowa z sensem, która p³ynie ze szczerego serca. Dary, które
odnajdujemy w sobie s¹ czymœ wiêcej, ni¿ tylko cechami charakteru, pomagaj¹ niekiedy odnaleŸæ siebie na
nowo.
Ola Kumorek
Do u¿ytku parafialnego
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1 sierpnia 2013 roku odby³ siê
kolejny „radosny czwartek”, tym
razem w góry. Kolejk¹ wyjechaliœmy na Szyndzielniê. Zdobywaj¹c
szczyty Szyndzielni i Klimczoka
wraz z ca³¹ grup¹ podziwia³am panoramê Beskidu Œl¹skiego i nie tylko. Nauczy³am siê rozpoznawaæ niektóre gatunki roœlin. Pomog³a mi
w tym tablica umieszczona przy wejœciu do ogrodu botanicznego czyli
alpinarium górskiego przy schronisku na Szyndzielni.
Z Klimczoka zeszliœmy do
Szczyrku, odwiedziliœmy koœció³ sanktuarium na Górce. Czuwa nad
nim Matka Boska, która jak siê dowiedzia³am objawi³a siê Juliannie pod koniec
XIX w. Poprosi³a, aby w miejscu, gdzie rozmawia³a z dziewczynk¹ powsta³a kaplica
i klasztor. Obecnie tego miejsca strzeg¹ Ojcowie Salezjanie.
W sanktuarium znajdowa³y siê relikwie œw. Jana
Bosco, szcz¹tki prawej rêki, umieszczone w specjalnej skrzynce.
(ci¹g dalszy na str. 8)

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO
SYRACYDESA:

HEBRAJCZYKÓW:

Syr 3, 17-18.20.28-29 Bóg mi³uje pokornych

Hbr 12, 18-19.22-24a Stare i Nowe przymierze

Ty, d o b r y B o ¿ e , b i e d ne g o o c h r a ni a s z .

EWANGELIA:

£k 14, 1.7-14 Kto sie wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê poni¿a, bêdzie wywy¿szony

Pa m i ê æ

i wdziêcznoœæ

Co roku 1 wrzeœnia obchodzimy
kolejn¹ rocznicê wybuchu II wojny
œwiatowej. Byæ mo¿e mamy wra¿enie, ¿e ju¿ wszystko na ten temat powiedziano i napisano. Dziœ chcemy
wyraziæ wdziêcznoœæ i szacunek osobom, dziêki którym mo¿emy ¿yæ
w niepodleg³ym kraju ciesz¹c siê
respektowaniem praw ka¿dego
cz³owieka.
Warto przy okazji tej tragicznej
rocznicy pomyœleæ o mi³oœci. Ktoœ
powie, ¿e to wyidealizowany temat.
Tak mówi tylko ten, kto nie mia³
szczêœcia jej doœwiadczyæ lub nie by³
w stanie przyj¹æ tak wielkiego daru.
Czy jednak my Polacy nie jesteœmy
spadkobiercami najpiêkniejszych
postaci mi³oœci? Przecie¿ to w³aœnie
ona, okupiona bezinteresown¹ ofiar¹
ludzkiego ¿ycia, pozwala nam istnieæ.
Nasi rodzice i dziadkowie nie karmili nas patriotycznymi sloganami, ale
dali nam przyk³ad autentycznego
prze¿ywania mi³oœci do narodu, jego
kultury i wiary. Ich postawê piêknie
i dobitnie wyra¿aj¹ s³owa b³ogos³awionego Jana Paw³a II: „Ojczyzna
jest nasz¹ Matk¹ ziemsk¹. Polska jest

Matk¹ szczególn¹. Nie ³atwe s¹ jej
dzieje, zw³aszcza na przestrzeni
ostatnich stuleci. Jest Matk¹, która
wiele przecierpia³a i wci¹¿ na nowo
cierpi. Dlatego te¿ ma prawo do mi³oœci szczególnej.”
Wiara kszta³tuje w sercu cz³owieka
niezwykle szlachetn¹ jakoœæ. Uwra¿liwia, pozwala postrzegaæ œwiat przez
pryzmat najpiêkniejszych wartoœci,
widzieæ jego prawdziwe bogactwo.
Poœród jêków zabijanych, p³aczu ocala³ych i radoœci oswobodzonych zrodzi³a siê wolnoœæ. By j¹ w pe³ni doceniæ trzeba siê cofn¹æ do tamtych
wydarzeñ, dbaæ o narodow¹ pamiêæ
i o¿ywiaæ j¹ modlitw¹ i wiar¹, które
nadaj¹ sens teraŸniejszoœci.
Podziêkujmy Panu Bogu za to, ¿e
od wieków b³ogos³awi nasz¹ Ojczyznê. Dzieje narodu polskiego maj¹
swój religijny wymiar. Dlatego polskoœæ potrafi³a przetrwaæ tak ciê¿kie
próby. Módlmy siê o to, byœmy nie
musieli ju¿ przed nimi stawaæ. Budujmy trwa³y pokój na fundamencie
Bo¿ych przykazañ. Z myœl¹ o dobro
Ojczyzny realizujmy nasze chrzeœcijañskie powo³ania.
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ks. St. Jaœkowiec, prob.

Pielgrzymka parafialnego chóru
1 lipca 2013 roku chór parafialny
z Bazyliki z ks. opiekunem Piotrem
Wiktorem, Panem Organist¹ – Dyrygentem Krzysztofem Jopkiem, wybra³ siê na wakacyjn¹ pielgrzymkê.
Nasze pielgrzymowanie zaczêliœmy
od Suchej Beskidzkiej. G³ówn¹
bram¹ od ul. Zamkowej weszliœmy
na piêkny arkadowy dziedziniec, nieodparcie kojarzy siê z tym podziwianym codziennie przez setki turystów
z ca³ego œwiata na zamku królewskim
w Krakowie. Nic dziwnego, ze suska rezydencja jest popularnie zwana Ma³ym Wawelem. Poznajemy historiê zamku, potem spacerujemy po
Parku Zamkowym, ogl¹damy zniszczon¹ oran¿eriê, domek ogrodnika,
gdzie od 1996 roku znajduje siê Izba
Regionalna.
Z Suchej jedziemy do Makowa
Podhalañskiego, przechodz¹c przez
cmentarz zatrzymujemy siê przy grobie ks. Kazimierza Jancarza, kapelana nowohuckiej „Solidarnoœci”.
W œwi¹tyni przed cudownym obrazem Matki Bo¿ej Makowskiej, Opiekunki Rodzin œpiewamy pieœñ maryjn¹. Obraz by³ koronowany przez
papie¿a Jana Paw³a II na krakowskich B³oniach podczas pierwszej
pielgrzymki do Polski 10 czerwca
1979 roku. Obok prezbiterium znajduje siê kaplica poœwiêcona b³. Janowi Paw³owi II z Jego relikwiami,
w której wspólnie modlimy siê.

Z Makowa jedziemy do LudŸmierza. Zatrzymujemy siê na krótki odpoczynek na Pi¹tkowej Górze przy
koœció³ku œw. Krzy¿a, zwiedzamy
jego wnêtrze, poznajmy historiê.
W LudŸmierzu w Bazylice przed figur¹ Matki Bo¿ej LudŸmierskiej, Królowej Podhala uczestniczymy we
mszy œw. odprawianej przez ks. Piotra. Mszê œw. ubogaca œpiew naszego chóru. Patrzymy na figurkê Matki
Bo¿ej umieszczon¹ w rokokowym
o³tarzu. Figurka liczy 125 cm wysokoœci. Jej twarz ma ³agodne, regularne rysy i jest lekko uœmiechniêta.
Maryja trzyma na lewym ramieniu
Dzieci¹tko, które unosi praw¹ d³oñ
w geœcie b³ogos³awieñstwa.
Po mszy œw. udajemy siê do Maryjnego Ogrodu Ró¿añcowego. Powsta³ dziêki darom Polonii amerykañskiej i kanadyjskiej oraz hojnoœci
mieszkañców Podhala w Roku Jubileuszowym 2000 dla upamiêtnienia
wizyty Jana Paw³a II. Jest to piêkna
(ci¹g dalszy na str. 8)
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Poniedzia³ek 02 wrzeœnia
6.00 Œp. Krzysztof Morawiec
6.45 Œp. Wojciech Miarka
7.30 Œp. Stefan Bernacik
Œp. Franciszek, Henryk, Zdzis³aw
8.00 Œp. Adolf Mierzwa
12.00 Œp. Bronis³awa, Rozalia z rodz.
Kwarciak z ok. imienin
18.00 Œp. Jadwiga Golañska
Œp. Krystyna Klauzner - 8 r. œm.
Wtorek 03 wrzeœnia
6.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski z proœb¹
o dalsz¹ opiekê Matki Bo¿ej, zdrowie
i b³. Bo¿e na ka¿dy dzieñ dla Stanis³awy i Jana Franczaków z dzieæmi
6.45 Œp. Leszek Pyka
7.30 Œp. Aniela i Franciszek Burzyñscy
Œp. W³adys³awa Wilk
8.00 Œp. Danuta Forystek - 1 r.œm.
12.00 Œp. Mieczys³aw Michalski
18.00 Œp. Krzysztof Morawiec
O b³. Bo¿e dla Stanis³awa z ok. 80 r. urodzin
Œroda 04 wrzeœnia
6.00 Œp. Krzysztof Trzpiot
6.45 Œp. Krzysztof Morawiec
7.30 Œp. Kazimiera Bizoñ
8.00 Œp. Nikodem Kosiñski i syn Andrzej
12.00 Œp. Wies³aw Dudoñ
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Stanis³awa ¯egliñska
Œp. S³awomir Balonek
Œp. Halina Guzdek
Œp. Stanis³aw Korzeniowski
Œp. Zdzis³aw Czechowicz
Œp. Gra¿yna Cholewa
Œp. Danuta Góra
Œp. W³adys³aw Madyda
Œp. Marian Kupczyk
Œp. Anna i Micha³ Gêbala
Œp. Maria Kruk
Œp. Helena Gêbala
Œp. Marianna P³ywacz
Œp. Jan Bocian
Œp. Emilia Studnicka
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Czwartek 05 wrzeœnia
6.00 Œp. Janina Pytraczyk
6.45 Œp. Zdzis³aw Czechowicz
7.30 Œp. Krzysztof Morawiec
8.00 O umocnienie wiary, o zdrowie, pracê
oraz b³. Bo¿e dla rodzin Marii,
Katarzyny, Anny, Marty, Marcina oraz
bratanków Dawida i Tomka
12.00 Œp. Rozalia Strojek - 27 r. œm.
18.00 Œp. Jadwiga Golañska
Œp. Kazimiera Bizoñ
Pi¹tek 06 wrzeœnia
6.00 Œp. Kazimiera Bizoñ
6.45 Œp. Krzysztof Trzpiot
7.30 Œp. Leszek Pyka
Œp. Tadeusz Seweryn - 1 r.œm.
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Pana Jezusa
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja,
za zmar³ych Braci, Siostry Zakonne,
za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
16.30 Œp. Tadeusz Westwalewicz - 41 r.œm.
18.00 Œp. Krzysztof Morawiec
Œp. Maria ¯ak
Sobota 07 wrzeœnia
6.00 Œp. Janina Pytraczyk
6.45 Œp. Danuta Góra
7.30 Œp. Krzysztof Morawiec
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Matki Bo¿ej
i o b³. Bo¿e dla Rycerstwa Niepokalanej
12.00 Za Koœció³, Benedykta XVI, o rych³¹
kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II, za
duchowieñstwo, Radio Maryja i TV TRWAM
18.00 Œp. Janusz - 13 r.œm.
Œp. Stanis³aw Targosz - 35 r.œm.
Œp. Stanis³aw Malec - 9 r.œm.
Niedziela 08 wrzeœnia
6.00 Za Parafian
7.30 O zdrowie i b³o. Bo¿e dla cz³onków
¿ywego ró¿añca i ks. Opiekuna
Œp. Ewa, Ludwik Witek, s. Boles³aw
9.00 Œp. Aniela i Józef Makuch
9.00 Roków: Œp. Petronela, MIeczys³aw
i Michalina Mrowiec
10.30 Œp. Krzysztof Morawiec
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Bart³omieja
Jêdrzejowskiego w 18 r. urodzin
13.30 Roczki
18.00 Œp. Irena Fr¹czek

22. Niedziela Zwyk³a - 01 wrzeœnia 2013
1. Jutro rozpoczêcie nowego roku
szkolnego. Zachêcamy do uczestnictwa we mszy œw. w intencji wszystkich uczniów i nauczycieli z proœb¹
o b³. Bo¿e na nowy rok nauki i pracy.
- Godz. 8.00 Zespó³ Szkó³ Nr 1
„Budowlanka”
- Godz. 9.00 Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Wadowity oraz Zespó³
Szkó³ Nr 3 im. Ks. Józefa Tischnera
- Godz. 10.00 Zespó³ Szkó³ Publicznych Nr 3 ul. Sienkiewicza
- Godz. 11.00 Zespó³ Szkó³ Publicznych Nr 1 ul. S³owackiego
2. Jutro o godz. 17.30 rozpoczniemy nabo¿eñstwo ku czci b³. Jana
Paw³a II. Po Mszy œw. modlitwa przed
relikwiami Papie¿a Polaka i procesja
przed pomnik b³. Jana Paw³a II, gdzie
odœpiewamy Apel Jasnogórski w intencji naszego Miasta. Na zakoñczenie bêdzie udzielone b³ogos³awieñstwo relikwiami B³ogos³awionego.
Nasze przygotowanie do kanonizacji
Najwiêkszego Naszego Rodaka Jana
Paw³a II niech z³¹czy siê z konkretnymi postanowieniami. W kaplicy
B³ogos³awionego Papie¿a na o³tarzu
wystawiona jest ksiêga pami¹tkowa,
do której prosimy wpisywaæ swe zobowi¹zania. Ksiêgê tê w kwietniu zawieziemy do Watykanu.
3. Zachêcamy dzieci i m³odzie¿,
aby w tym tygodniu przyst¹pi³a do
spowiedzi i Komunii Œw. na rozpoczêcie roku szkolnego. Zw³aszcza prosimy, aby skorzystali z sakramentu pokuty w pierwszy pi¹tek. W tym dniu
spowiedŸ od godz. 6.00 do 8.30, oraz

po po³udniu od godz. 16.00 do 18.30.
Msza œw. dla dzieci bêdzie o godz.
16.30. Przez ca³y rok szkolny, w niedziele i œwiêta, prosimy m³odzie¿ na
Mszê Œw. o godz. 9.00, a dzieci ze
szko³y podstawowej na godz. 12.00.
4. W pierwsz¹ sobotê na mszy œw.
o godz. 8.00 modlimy siê za rodziny,
które spodziewaj¹ siê potomstwa. Na
tê mszê œw. zapraszamy zw³aszcza
tych, którzy podjêli siê duchowej adopcji dzieci, jak równie¿ wspólnotê
Rycerstwa Niepokalanej. W sobotê
nawiedzamy chorych z sakramentami œwiêtymi.
5. W przysz³¹ niedzielê 8 wrzeœnia
odbêdzie siê w Kalwarii Zebrzydowskiej Pielgrzymka Rodzin. Do udzia³u zapraszamy. Wyjazd o godz. 7.30.
Koszt 10 z³.
6. W niedzielê 13 paŸdziernika
w Rzymie, przed cudown¹ figur¹ Matki Bo¿ej sprowadzonej z Fatimy, Ojciec Œwiêty zawierzy œwiat Sercu Niepokalanej Maryi. Na tê uroczystoœæ
organizujemy pielgrzymkê w dniach
od 9 do 15 paŸdziernika. Koszt 350
z³ plus 150 euro. Szczegó³y podane
s¹ na afiszach.
7. W ci¹gu roku kancelaria parafialna czynna bêdzie od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. od 9.00 do 10.00,
oraz od 16.30 do 17.30. Nieczynna
w soboty, œwiêta oraz w pierwsze pi¹tki miesi¹ca. Ponadto informujemy, ¿e
zapisy na pielgrzymki, zamawianie
mszy œw. mo¿na dokonaæ codziennie
od godz. 10.00 do 14.00.
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(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

ta Wiara i Œwiat³o – opiekuj¹ca siê
dzieæmi niepe³nosprawnymi, Parafialny Klub Sportowy „Karol”, Akcja Katolicka, Grupa modlitwy œw.
Ojca Pio, Szko³a Modlitwy b³. Jana
Paw³a II, Rycerstwa Niepokalanej,
Honorowa Stra¿ Serca Bo¿ego.

8. W naszej parafii dzia³aj¹ grupy
duszpasterskie. Zachêcamy dzieci,
m³odzie¿ i doros³ych do w³¹czenia
siê w pracê formacyjn¹ w wybranej
z nastêpuj¹cych grup: ¯ywy Ró¿aniec, oaza dzieci i m³odzie¿y, grupa
S³u¿by Liturgicznej – ministrantów
i lektorów, grupa misyjna, Wspólno-

Wc i ¹ ¿

ks. St. Jaœkowiec, prob.

dowali Mu piêkny pomnik. Monumentalna postaæ B³ogos³awionego
stoi przed koœcio³em. Z wyci¹gniêtymi rêkami, jakby obejmuj¹cy
orawsk¹ dziedzinê, patrzy z mi³oœci¹
na przychodz¹cych. Przed dwoma
laty pod koniec paŸdziernika krakowski kardyna³ Stanis³aw Dziwisz pomnik ten poœwiêci³.
W g³owach kieruj¹cych gmin¹ zrodzi³a siê myœl, aby co roku, pod koniec sierpnia gromadziæ m³odzie¿
z ich diecezji – Spiska Kapitu³a. Papieski charakter zgromadzonej licznie m³odzie¿y wyra¿a siê w zapoznaniu przes³ania papieskiego, modlitwie oraz wieczornym ognisku.
W sobotê pod¹¿aj¹ papieskim szlakiem, wymoszczonym kamieniami,
na szczyt Babiogórski. Tam w piêknej oprawie liturgicznej kilku ksiê¿y s³owackich i polskich celebruje
mszê œw. Tym razem g³ównym celebransem by³ s³owacki biskup polowy, odpowiednik naszego ks. bpa
Józefa Guzdka.
Koncelebruj¹c mszê œw. na szczycie Królowej Beskidu – duma³em: ile
dobra ewangelicznego mo¿e wnieœæ

wz wy ¿

W sobotê 23 sierpnia z 40-osobow¹
grup¹ pielgrzymów wadowickich
bra³em udzia³ we mszy œw. na szczycie Babiej Góry. Od kilku ju¿ lat
mieszkañcy s³owackiej wioski –
Orawska Podhora, organizuj¹ pod
koniec sierpnia dni poœwiêcone b³og.
papie¿owi Janowi Paw³owi II. S³owacka, podbabiogórska wioska licz¹ca niespe³na 4 tys. mieszkañców –
dziêki energicznemu wójtowi oraz
wspó³pracuj¹cemu proboszczowi
jest miejscem wielkiego kultu wadowickiego Rodaka. Przed kilkudziesiêciu laty wybudowali piêkny koœció³. W swoich kronikach doczytali
siê, ¿e Karol Wojty³a jako biskup krakowski przemierzaj¹c Szlak Babiogórski zahaczy³ tak¿e o ich miejscowoœæ. W dowód wielkiej czci wybu-
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we wspó³czesny tamtejszy œwiat m³odzie¿ podbabiogórskiej parafii. Tylko trzeba chcieæ. Kiedy na zakoñczenie Eucharystii ks. Biskup pob³ogos³awi³ nas relikwiami Tego, który za
kilka miesiêcy bêdzie kanonizowany – by³em wzruszony. To przecie¿
ten sam, który za ¿ycia przemierza³
szlaki górski, wspina³ siê na szczyty – teraz obecny w swej relikwii –
jest znów z nami. Cieszy siê naszymi wêdrówkami.
Gdy schodziliœmy ze szczytu, na
Krowiarki spotykaliœmy wiele ma³ych grupek pod¹¿aj¹cych w przeciwnym kierunku. Urzek³a mnie
w tych ma³ych wspólnotach obecnoœæ dzieci, a tak¿e ludzi niepe³nosprawnych. Widzia³em tam ch³opca,
mo¿e 14-letniego, który mia³ bardzo
niesprawne nogi. Prowadzi³a go jego
rodzina, a mo¿e koledzy. Bardzo
ostro¿nie stawiaj¹c kroki na poszczególnych stopniach szed³ cz³owiek
w czarnych okularach – widaæ, ¿e
niedowidzi. I znów szed³ w oparciu
o bliskich mu ludzi. Dzielni tatusiowie nieœli na ramionach ma³e
dzieci. Z trudem posuwali siê naprzód. Wszyscy oni zdobyli szczyt
dziêki ludzkiej pomocy. Bez niej
nie daliby sobie rady. To dziêki
pochyleniu dobrych serc nad ich
ma³oœci¹ i niesprawnoœci¹ pokonywali trudny szlak.
Rozpoczyna siê nowy rok szkolny.
To bardzo uci¹¿liwa wspinaczka ku
szczytom. Dla niejednego ucznia to
droga piêtrz¹ca siê ró¿norodnymi -5-

trudnoœciami. Mog¹ je pokonaæ tylko za cenê serdecznego pochylenia
siê rodziców, nauczycieli i kole¿eñstwa nad ich s³aboœciami i ma³oœciami. To dziêki ofiarnej pracy mog¹
pokonaæ kolejne trudnoœci. Potrafi¹
iœæ naprzód. Odkrywaæ coraz szersze
i g³êbsze zasoby wiedzy ludzkiej
i m¹droœci Bo¿ej.
Prze¿ywamy Rok Wiary. Wci¹¿ zagro¿ona jest osobista wiêŸ cz³owieka
z Bogiem. Trzeba j¹ nieustannie pog³êbiaæ. Zdobywaæ bliskoœæ. Czêsto
w dziedzinie wiary jesteœmy bardzo
niepe³nosprawni. Ile trzeba wysi³ku
bliskich ludzi, rodziców, katechetów,
kole¿eñstwa, by siê nie zniechêciæ.
Wci¹¿ siê przedzieraæ. Nieustannie
siê podrywaæ. Dochodziæ do Ÿród³a
naszej wiary jak¹ jest przyjaŸñ
z Chrystusem.
Trzeba z ¿ywymi naprzód iœæ,
Po ¿ycie siêgaæ nowe,
A nie w uwiêd³ych laurów liœæ
Z uporem stroiæ g³owê
Adam Asnyk
ks. Infu³at

