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Polecamy Twojemu wstawiennictwu nasze ma³zeñstwo, a teraz w szczególnoœci

nasze oczekiwane dzieci. Sprawy ma³zeñskie i dzieci zawsze by³y Ci bliskie, za-

wsze o nie zabiega³eœ, a teraz jesteœ szczególnym Patronem ma³¿eñstw oczekuj¹-

cych na potomstwo. Módl sie za nami! Edyta i Mateusz

B ³ o g o s ³ a w i o n y  J a n i e  P a w l e  I I

O j c z e  Œ w i ê t y  F r a n c i s z k u

Polecamy Ci Martê i £ukasza, pro-

sz¹c dla nich o dar potomstwa. Pro-

szê o pomoc i ³aski w trudzie prze¿y-

wania niep³odnoœci. Jest to dla mnie

bardzo trudne. I prosimy o dar poczê-

cia dzieci dla nas, o przemianê serca,

o mi³oœc do Jezusa.

Ewa i Grzegorz
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(ci¹g dalszy ze str.5)

cz.III

Ci¹g dalszy okolicznoœciowego kazania wyg³oszonego przez ks. proboszcza Sta-
nis³awa Jaœkowca podczas uroczystoœci Z³otego Jubileuszu ks. inf. Jakuba Gila
w Krakowie na Wzgórzach Krzes³awickich 10 listopada 2013r.

Oto s³owo Pañskie

I d Ÿ m y  z  r a d o œ c i ¹  n a  s p o t k a n i e  P a n a .
Iz 2, 1-5  Pokój królestwa Bo¿ego

EWANGELIA:  Mt 24, 37-44 Potrzeba czujnoœci w oczekiwaniu na przyjœcie Chrystusa

Rz 13, 11-14  Zbli¿a siê nasze zbawienie

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: „Jak by³o za dni Noego, tak bêdzie z przyj-
œciem Syna Cz³owieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, ¿enili
siê i za m¹¿ wydawali a¿ do dnia, kiedy Noe wszed³ do arki, i nie spostrzegli siê, a¿
przyszed³ potop i poch³on¹³ wszystkich, tak równie¿ bêdzie z przyjœciem Syna
Cz³owieczego. Wtedy dwóch bêdzie w polu: jeden bêdzie wziêty, drugi zostawio-
ny. Dwie bêd¹ mleæ na ¿arnach: jedna bêdzie wziêta, druga zostawiona. Czuwajcie
wiêc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby
gospodarz wiedzia³, o której porze nocy z³odziej ma przyjœæ, na pewno by czuwa³
i nie pozwoli³by w³amaæ siê do swego domu. Dlatego i wy b¹dŸcie gotowi, bo
w chwili, której siê nie domyœlacie, Syn Cz³owieczy przyjdzie.”

Prace przebiega³y bez wiêkszych za-
k³óceñ i w szybkim tempie, bo nad
wszystkim czuwa³a ³aska Mi³osierdzia
Bo¿ego. Takiego Patrona dla tej para-
fii podpowiedzia³ obecny ks. kard. Sta-
nis³aw Dziwisz. „Z Nim wygrasz ba-
taliê o koœció³” – by³y to prorocze s³o-
wa – mówi³ ks. inf. Jakub Gil.

Tu, gdzie dzisiaj jest ten koœció³, by³o
pszeniczne pole, a w miejscu obecne-
go parkingu rozlewa³o siê bajoro. Pew-
nie dlatego przekazano ten teren na
cele koœcielne, bo s¹dzono, ¿e nie da
siê tu nic wybudowaæ. Tymczasem ju¿
w 1979 roku rozpoczê³a siê ta wielka
epopeja budowlana. By³o to mo¿liwe
dziêki niezwyk³ej postawie ks. Infu³a-
ta, dziêki wielkodusznej postawie
i ofiarnoœci Parafian.

Budowa koœcio³a jednoczy³a ludzi.
By³em tego naocznym œwiadkiem
przez okres 6 lat. Czas by³ niezwykle
trudny, ksiê¿a nie mieli gdzie miesz-

kaæ, wynajmowano mieszkanie w blo-
kach, albo gdzieœ „k¹tem” u ¿yczli-
wych rodzin. Nie by³o koœcio³a i te nie-
zwykle trudne warunki do prowadze-
nia katechezy. Tak bardzo byliœmy za-
le¿ni od ludzi, którzy tak bardzo moc-
no czuli siê odpowiedzialni za istnienie
tej wspólnoty.

Dzisiejsza uroczystoœæ to doskona³a
okazja, aby raz jeszcze podziêkowaæ za
wasz¹ ¿yczliwoœæ, za otwarte serca
i drzwi waszych mieszkañ. Czyniê to
w imieniu by³ych Ksiê¿y Wikariuszy,
którzy z najwiêkszym szacunkiem was
wspominaj¹. Dziêkujê ks. Infu³atowi,
od którego mogliœmy siê wiele nauczyæ,
a co póŸniej mog³o zaowocowaæ w na-
szej duszpasterskiej pracy na parafiach.
W codziennej modlitwie pamiêtamy
równie¿ o zmar³ych Kap³anach, Ofia-
rodawcach i Budowniczych tej œwi¹ty-
ni. Niech sam Mi³osierny Bóg bêdzie
im nagrod¹. Ks. St. Jaœkowiec, prob.

Ostatnim miejscem pielgrzymowania
w tym dniu jest Przeworsk. Najpierw
kierujemy siê do bazyliki pw Ducha
Œwiêtego, to najcenniejszy w Polsce
po³udniowo-wschodniej zabytek zbu-
dowany przez bo¿ogrobowców i jed-
no z dwóch (obok Miechowa) Sanktu-
arium Bo¿ego Grobu w kraju.

Koœció³ jest potê¿n¹ budowl¹ go-
tyck¹, zbudowan¹ z ceg³y. Od strony
zachodniej do œwi¹tyni przylega 40-
metrowa wie¿a, na której widnieje
krzy¿ z podwójnymi ramionami – go-
d³o bo¿ogrobowców. Po bazylice opro-
wadza nas ksi¹dz posiadaj¹cy bogat¹
wiedzê o tym miejscu. Per³¹ bazyliki
jest kaplica Grobu Bo¿ego. Jej budo-
wê rozpocz¹³ w 1697 roku prze³o¿ony
przeworskich bo¿ogrobowców –
ks. Franciszek Chodowicz. W kaplicy
znajduje siê kopia Bo¿ego Grobu
z Jerozolimy. Sk³ada siê ona z dwóch
czêœci: przedsionka oraz pomieszcze-
nia grobu, które od strony zachodniej
zamyka pó³kolista absyda. W komo-
rze grobowej znajduje siê mensa o³ta-
rzowa, na której podczas obchodów
Wielkiego Tygodnia po³o¿ona jest fi-
gura zmar³ego Chrystusa, a w ka¿dy
pi¹tek na tej mensie odprawia siê Eu-
charystiê.

W Przeworsku nawiedzamy jeszcze
klasztor Bernardynów powsta³y z fun-
dacji Rafa³a Tarnowskiego.

W drugim dniu pielgrzymki jedzie-
my do centrum £añcuta. W koœciele
farnym pw. Œw. Stanis³awa Biskupa
uczestniczymy we mszy œw.

Po mszy kierujemy siê do zespo³u
zamkowo-parkowego, dawnej rezy-
dencji Lubomirskich i Potockich, obec-
nie muzeum.

Czêœæ zamku udostêpniono zwiedza-
j¹cym, obejmuj¹c¹ najbardziej repre-
zentacyjne apartamenty zwiedzamy
z przewodnikiem. Prezentowane s¹ tu
autentyczne wnêtrza pa³acowe z okre-
su od XVIII po pocz¹tek XX wieku,
w których oprócz stylowych mebli
zgromadzono bogate zbiory sztuki,
w tym obrazy, rzeŸby, militaria oraz ko-
lekcje szk³a, porcelany i srebra.

W powozowni, gdzie mieœci siê Mu-
zeum Pojazdów Konnych ogl¹damy
unikatow¹ kolekcjê licz¹c¹ oko³o 120
pojazdów – podró¿nych, paradnych,
myœliwskich i innych pochodz¹cych
z XIX i pocz¹tków XX wieku.

Z £añcuta jedziemy ju¿ w stronê
Wadowic, ale po drodze zatrzymujemy
siê w Kalwarii Zebrzydowskiej. Opie-
kunami i  stró¿ami  sanktuarium
z woli Miko³aja Zebrzydowskiego,
s¹ bernardynami. Pierwsi bernardy-
ni przybyli do Kalwarii w 1604 roku.
Przed  cudownym obrazem Matki
Bo¿ej Kalwaryjskiej dziêkujemy za
piêkn¹ pielgrzymkê.  Maria Zadora
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Intencje mszalne
Poniedzia³ek 02 grudnia
  6.00 Œp. Karolina i Józef Ga³

Œp. Józef Wiktor
  6.45 Œp. Barbara Kamiñska
  7.30 Œp. Stanis³awa ̄ abiñska
  8.00 Œp. Zofia Studnicka
12.00 Œp. Julia Malarz
18.00 Œp. Andrzej Szczerbik - 4 r.œm.

Œp. W³adys³aw i Cecylia Góra
Wtorek 03 grudnia
  6.00 Œp. Tadeusz Wysogl¹d
  6.45 Œp. Julia Malarz

Œp. Teresa Simoni
  7.30 Za ¿yj¹cych i zmar³ych z rodziny S³obodów
  8.00 Œp. Zofia Studnicka
12.00 Za zmar³ych Pracowników Urzêdu

Pocztowego w Wadowicach
18.00 Dziêkczynna z proœb¹ o Bo¿e ³aski

dla Sióstr Albertynek
Œp. Tadeusz Czuba

Œroda 04 grudnia
  6.00 Œp. Gra¿yna Cholewa
  6.45 Œp. Stanis³aw Kajdas

Œp. Franciszek i Aniela Koszarek
i zmarli z rodziny

  7.30 Œp. Teresa Beck
  8.00 Œp. Julia Malarz
12.00 Dziêkczynno-b³agalna o zdrowie i b³. Bo¿e

dla rodzin Chazanów i Bandzarewiczów
i o pomoc w nauce dla wnucz¹t

18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Stanis³awa ¯abiñska
Œp. Krzysztof Trzpiot
Œp. Anna Latko
Œp. Józef Wiktor
Œp. Zofia Studnicka
Œp. Jerzy Mirowski
Œp. Krzysztof Kurek
Œp. Danuta Wcis³o
Czwartek 05 grudnia
  6.00 Œp. Jan Bogacz
  6.45 Œp. Marianna B¹k
  7.30 Œp. Zofia Studnicka
  8.00 Œp. Jan, Aleksandra, Jan, Paulina, W³adys³aw

i za zmar³ych z rodziny Chazanów i Kamiñskich
12.00 Œp. Jerzy Wac³aw

18.00 Œp. Stanis³aw Korzeniowski
Œp. Halina Guzdek

Pi¹tek 06 grudnia
  6.00 Œp. Stanis³awa ¯abiñska
  6.45 Œp. Franciszek Pêkala
  7.30 Proœba o urodzenie zdrowego dziecka

przez synow¹
Œp. Stanis³aw Ga³

  8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Pana Jezusa i o b³. Bo¿e
dla Stra¿y Honorowej Serca Pana Jezusa

12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, za wszystkich
zmar³ych z rodziny Karpowicz - Teresa,
Józef i Henryk Karpowicz i za dusze
w czyœæcu cierpi¹ce

16.30 Œp. Józef Z¹tek
18.00 Œp. Maria i Miko³aj oraz zmarli z rodziny

Œp. Halina Zmys³owska - 1 r.œm.
Sobota 07 grudnia
  6.00 Œp. W³adys³aw Cora i Maria Dr¹g
  6.45 Œp. Zofia Studnicka
  7.30 Œp. Julia Malarz
  8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciw

Niepokalanemu Sercu NMP oraz o b³. Bo¿e
dla ks. Opiekuna i Rycerstwa Niepokalanej

12.00 Za Koœció³, papie¿a Franciszka,
o kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II,
za duchowieñstwo, Radio Maryja i TV TRWAM
Œp. Janusz Hajnosz - 3 r.œm.

18.00 Œp. Józef Wróblewski - 10 r.œm., syn Maciej
O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla
Agnieszki w 18 r. urodzin

Niedziela 08 grudnia
  6.00 Za Parafian
  7.30 Œp. Stanis³awa Byrska - 6 r.œm., Piotr m¹¿

Dziêkczynna z proœb¹ o dalsz¹ opiekê
i b³. Bo¿e dla Ró¿ Rózañcowych i ks. Opiekuna

 9.00 O b³. Bo¿e dla uczestnicz¹cych
w nabo¿eñstwie majowym z Podstawia

 9.00 Roków: Œp. Stanis³aw Sordyl - 30 r.œm.
10.30 Œp. Jaros³aw Seremet - 1 r.œm. i Józef Seremet
12.00 Dziêkczynna z ok. 50 r. urodzin Doroty

z proœb¹ o zdrowie i b³. Bo¿e w ¿yciu
13.30 Roczki
18.00 Œp. Maria Targosz
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/-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.

1. Dziœ przed koœcio³em, m³odzie¿
oraz dzieci, rozprowadzaj¹ os³onki
na œwiece, które mog¹ pos³u¿yæ nam
na procesjach ku czci b³. Jana Paw³a.
Os³onki s¹ przygotowane dla nasze-
go miasta z cytatem z przemówienia
b³. Jana Paw³a II, które wypowiedzia³
do mieszkañców Wadowic podczas
pielgrzymki w 1999 r. Dzieci oraz
m³odzie¿ dziêkuj¹ za wszystkie ofia-
ry sk³adane z tej okazji. Po zakoñ-
czonych mszach œw. dzieci z Oazy
oraz Kola Misyjnego bêd¹ rozprowa-
dzaæ sianko na stó³ wigilijny. Nie-
szpory w niedziele o godz. 17.30.

2. Jutro o godz. 17.30 nabo¿eñ-
stwo ku czci b³. Jana Paw³a II. Po
Mszy œw. procesja przed pomnik
Papie¿a Polaka, gdzie odœpiewamy
Apel Jasnogórski w intencji nasze-
go Miasta. Na zakoñczenie bêdzie
udzielone b³ogos³awieñstwo reli-
kwiami B³ogos³awionego. Prosimy
przynieœæ œwiece.

3. We wtorek, z okazji Miêdzyna-
rodowego Dnia Osób Niepe³no-
sprawnych, o godz. 9.00 w koœciele
œw. Piotra Aposto³a bêdzie odprawio-
na msza œw. w intencji osób niepe³-
nosprawnych.

4. Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku czci
b³og. Jana Paw³a II. W tym tygo-
dniu szczególnie bêdziemy modliæ
siê za ma³¿onków.

5. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ od
godz. 6.00 do 8.30, oraz od godz.
16.00 do 18.30. Msza œw. dla dzieci
o godz. 16.30. Zachêcamy do przy-

jêcia Komunii œw. wynagradzaj¹cej.
W pierwszy pi¹tek kancelaria parafial-
na nieczynna.

6. W pierwsz¹ sobotê na Mszê œw.
o godz. 8.00 zapraszamy wspólnotê
Rycerstwa Niepokalanej oraz tych, któ-
rzy podjêli siê duchowej adopcji dzie-
ci, jak równie¿ rodziny spodziewaj¹ce
siê potomstwa. W tym dniu odwiedza-
my chorych i starszych z Sakramenta-
mi Œwiêtymi.

7. W przysz³¹ niedzielê uroczystoœæ
Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny. Jest to dzieñ modlitw za
Koœció³ katolicki na Wschodzie. Po
mszy œw. o godz. 7.30 zmiana tajem-
nic ró¿añcowych.

8. W sobotê 7 grudnia pielgrzymu-
jemy do Wieliczki. Wyjazd godz. 8.00.
Koszt 65 z³. W pi¹tek 20 grudnia je-
dziemy do £agiewnik wraz z Siostra-
mi Augustiankami ze Ska³ecznej. Wy-
jazd godz. 13.00. Koszt 20z³.

9. Zapraszamy równie¿ do Ziemi
Œwiêtej od 8 do 15 lutego, w ferie zi-
mowe. Cena 750 euro. Ostatnie zapisy
do 14 grudnia u ks. Janusza i w kance-
larii. Pamiêtajmy równie¿ o wyjazdach
do Rzymu na kanonizacje.

10. Œwiêci tego tygodnia: we wtorek
– wspomnienie œw. Franciszka Ksawe-
rego, prezbitera, w œrodê – wspomnie-
nie œw. Barbary, dziewicy i mêczenni-
cy, w pi¹tek – wspomnienie œw. Mi-
ko³aja, biskupa, w sobotê – wspomnie-
nie œw. Ambro¿ego, biskupa i doktora
Koœcio³a.
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Jak siê przygotowaæ?
Ju¿ nieca³y miesi¹c dzieli nas od

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. By je god-
nie prze¿yæ trzeba siê na nie przygo-
towaæ. Drogowskazem w przygotowa-
niu s¹ bohaterzy dni adwentowych.
Pierwszym z nich jest œw. Miko³aj. Ten
niezwyk³y biskup z Miry, w Azji
Mniejszej, choæ ¿y³ w latach 270 – 345,
wci¹¿ w Koœciele jest aktualny. Pierw-
sze dni grudniowe s¹ pod Jego uro-
kiem. Wspomnienie Jego wywo³uje
wypieki na buziach dzieci. Odleg³y
czas nie pogrzeba³ mi³oœci. Bezintere-
sownej mi³oœci. Wci¹¿ ludzie, nie tyl-
ko ma³e dzieci – czekaj¹ na dar serca.
Adwent jest takim okresem liturgicz-
nym, który nas bardzo mobilizuje do
przemyœlenia Hymnu o mi³oœci œw.
Paw³a: „Gdybym mówi³ jêzykami lu-
dzi i anio³ów, a mi³oœci bym nie mia³,
by³bym jako cymba³ brzmi¹cy, jak
grób pobielany. Piêkny na zewn¹trz,
a wewn¹trz kryj¹cy trupa chrzeœcijañ-
skiego”. Mi³oœæ nigdy nie ustaje. Nie
starzeje siê. Nie umiera. Bóg jest mi-
³oœci¹. On wci¹¿ ¿yje. Wœród wspó³-
czesnych, wielkich g³odów: chleba,
pracy, mieszkania, szacunku – potrze-
ba mi³oœci jest dojmuj¹ca.

Przygotowuj¹c siê na Œwiêta, w któ-
rych prze¿ywamy prawdê, i¿ tak Bóg
umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego da³ –
naœladujemy Stwórcê i dajemy. Z bez-
interesownej ¿yczliwoœci, obdarowu-
jemy tych, co czekaj¹ na nasz¹ pomoc.

Tegoroczny Adwent przygotowuj¹-
cy nas na prze¿ycie objawionej mi³o-
œci w Jezusie Chrystusie – otwiera nas
na kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II,

ks. Infu³at

który ¿y³ t¹ mi³oœci¹. Œwiêtoœæ to hero-
iczna, bezgraniczna mi³oœæ. Caritas sine
modo – Mi³oœæ bez granic. Totalne od-
danie siê Bogu i cz³owiekowi. Taki by³
nasz B³ogos³awiony Rodak. Z ca³ego
serca, z ca³ej duszy i ze wszystkich si³
– s³u¿y³ Bogu. BliŸniego swego, czyli
spotykanego cz³owieka darzy³ wyj¹tko-
wym zainteresowaniem i szacunkiem.
By³ wra¿liwy na ludzkie biedy. Ju¿ jako
m³ody kap³an, duszpasterz akademic-
ki, dzieli³ siê z biednymi studentami
odzie¿¹ i obuwiem. W ¿yciu wci¹¿ ob-
darowywa³ napotkanych ludzi.

Przygotowywuj¹c siê na kanonizacjê
b³og. Jana Paw³a II staramy siê o roz-
wój mi³oœci do Boga i cz³owieka.
Zw³aszcza opuszczony i zaniedbany
cz³owiek jest drog¹ do Boga. W tym
wyj¹tkowym okresie staramy siê jesz-
cze bardziej zadbaæ o rozwój mi³oœci
ma³¿eñskiej, rodzinnej i s¹siedzkiej.
Nasza parafia o tyle jest papieska, czy-
li naœladuj¹ca B³ogos³awionego,
a wkrótce Œwiêtego, o ile stara siê
o rozwój Caritas, czyli o mi³oœæ. Ko-
nieczny w niej jest rozwój wyobraŸni
mi³osierdzia. Wspólnota parafialna
oparta jest na Trójnogu: S³owo, Sakra-
ment, Caritas. Jeœli którejœ nogi zabrak-
nie, to taka koœcielna wspólnota nie
mo¿e siê utrzymaæ.

Pielgrzymka do bernardyñskich sanktuariów
21 wrzeœnia 2013 wyruszamy na

pielgrzymkê szlakiem Ojców Bernar-
dynów. Kiedy przeje¿d¿amy przez
Kalwariê, na wzgórzu widaæ klasztor
Ojców Bernardynów. Pierwszym miej-
scem, gdzie zatrzymujemy siê na d³u-
¿ej jest Rzeszów. Kierujemy siê do
koœcio³a i klasztoru oo. Bernardynów,
nale¿¹cego do najstarszych i najcen-
niejszych zabytków Rzeszowa.

Z histori¹ koœcio³a i klasztoru zapo-
znaje nas o. Bernardyn, który przez
kilka lat by³ w Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Zakonnicy wprowadzili siê do
klasztoru wybudowanego staraniem
Ligêzów w 1629 roku i odt¹d pracuj¹
w koœciele, który zosta³ powierzony
ich pieczy. S³u¿¹ Bogu i ludziom. 12
wrzeœnia 2008 roku œwi¹tynia bêd¹ca
Sanktuarium Matki Bo¿ej Rzeszow-
skiej uzyska³a tytu³ bazyliki mniejszej.
Dla wielu miejscem niezwyk³ym oka-
zuje siê cudowna kaplica Matki Bo¿ej
z póŸnogotyck¹ figur¹ Madonny
z Dzieci¹tkiem. Od 15 sierpnia 1999
roku Matka Bo¿a z Sanktuarium oo.
Bernardynów czczona jest tak¿e jako
Patronka miasta Rzeszowa.

Le¿ajsk, to kolejne miejsce naszej
pielgrzymki. Bazylika i klasztor Ojców
Bernardynów le¿¹ w pó³nocnej czêœci
miasta.

Koœció³ usytuowano w miejscu nie-
zwyk³ym. Wed³ug kroniki klasztornej
w 1590 roku niejakiemu Tomaszowi
Micha³kowi mia³a objawiæ siê tu Mat-
ka Boska. W 1592 roku postawiono
kapliczkê, a dwa lata póŸniej drewnia-
ny koœció³ek. W 1608 roku opiekê nad

nim przejêli bernardyni sprowadzeni
z Przeworska, którzy s¹ tu nadal.

W polu g³ównym znajduj¹cego siê
w kaplicy o³tarza umieszczony jest ob-
raz Madonny z Dzieci¹tkiem, po-
wszechnie nazywanej Le¿ajsk¹, od
1634 roku uwa¿any za cudowny, ko-
ronowany w 1752 roku. Przed obrazem
Matki Bo¿ej Le¿ajskiej modlimy siê
w intencjach, z którymi pielgrzymuje-
my. Po mszy œw. O. Bernardyn opro-
wadza nas po bazylice. Wnêtrze po-
dzielone jest  na trzy nawy. W prezbi-
terium nasz¹ uwagê zwracaj¹ póŸnore-
nesansowe stalle piêknie rzeŸbione.

Jednym z najokazalszych obiektów
wyposa¿enia bazyliki s¹ organy le¿aj-
skie. Wystrój figuralny chórów muzycz-
nych i prospektów organowych stano-
wi rodzaj traktatu teologicznego oraz
ksiêgi pouczaj¹cej ludzi prostych za po-
moc¹ konkretnych œrodków plastycz-
nych. Mamy mo¿liwoœæ wys³uchania
ich piêknego brzmienia. Odmówieniem
koronki do Mi³osierdzia Bo¿ego koñ-
czymy nasz pobyt w le¿ajskim sanktu-
arium.




