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4. Niedziela Wielkiego Postu

(ci¹g dalszy na str. 2)

Jan Pawe³ II - przyjaciel

dzieci i m³odzie¿y

Dzieñ Skupienia

Rycerstwa Niepokalanej
Diecezji Krakowskiej
22 lutego 2014 r. w œwiêto

Katedry œw. Piotra Aposto³a
w Centrum Œw. Maksymiliana
w Harmê¿ach wspólnoty Ry-
cerstwa Niepokalanej z terenu
Diecezji Krakowskiej spotka³y
siê na Dniu Skupienia. Ca³oœæ
poprowadzi³ gospodarz miej-
sca o. Piotr Cuber OFMConv.
Do Harmê¿ przybyli przedsta-
wiciele kilku wspólnot z naszej
diecezji.

Dzieñ skupienia rozpoczêliœmy Ad-
oracj¹ Najœwiêtszego Sakramentu
w ciszy. Nastêpnie o. Piotr wyg³osi³
konferencjê na temat: Celu Rycerstwa
Niepokalanej we wspó³czesnym œwie-
cie. Przy tej okazji podkreœli³ wa¿ny
problem formacji Rycerzy, osobistej
pracy nad sob¹, pog³êbiania wiedzy
o Niepokalanej, poznawaniu Jej by
móc J¹ skuteczniej naœladowaæ,

Po konferencji wspólnota z Wadowic
poprowadzi³a rozwa¿ania radosnych
tajemnic ró¿añca œwiêtego. Modlitw¹
ró¿añcow¹ objêliœmy wspólnoty MI,
nasze rodziny, jak równie¿ modliliœmy
siê o pokojowe rozwi¹zanie konfliktu
na Ukrainie. Maria Wolczko

Karol Wojty³a jeszcze jako biskup by³
mocno zwi¹zany z ruchem oazowym,
którego za³o¿ycielem by³ ks. Blachnic-
ki. Wiedzia³, i by³ co do tego g³êboko
przekonany, ¿e ludzie m³odzi s¹ przy-
sz³oœci¹ Koœcio³a i œwiata.

W dniu inauguracji pontyfikatu przy-
pomnia³, ¿e m³odzie¿ jest jego nadziej¹.
Jako m³ody ksi¹dz naucza³ o Bogu

i Jego Koœciele podczas górskich
wycieczek czy sp³ywów kajako-
wych. Czêsto odprawia³ Mszê
Œwiêt¹ pod go³ym niebem.
Wbrew pozorom takie rekolek-
cje w drodze najbardziej docie-
ra³y do uczestników. Jan Pawe³
II mia³ niezwyk³¹ moc przyci¹-
gania i gromadzenia wokó³ sie-
bie ludzi. Z ³atwoœci¹ nawi¹zy-
wa³ z nimi dialog. Czêsto te¿ dro-
czy³ siê i ¿artowa³. Pan Bóg ob-
darowa³ Go piêknym g³osem,

którego nie oszczêdza³. By³ pierwszym
papie¿em, który napisa³ list skierowa-
ny do dzieci z okazji Bo¿ego Narodze-
nia. Prosi³ w nim, aby modli³y siê za
swoich rówieœników, którzy cierpi¹
g³ód i nêdzê, m.in. z powodu wojen
i wielkiej niesprawiedliwoœci. Dzieci
pisa³y do Niego listy mówi¹c, ¿e jest
„naprawdê bardzo fajny”, a to w dzie-
ciêcym jêzyku oznacza wiele.

Adoracja Najœwiêtszego Sakramen-
tu i modlitwa ró¿añcowa by³a wprowa-
dzeniem do prze¿ywania Eucharystii.
Msza œwiêta koncelebrowana przez
ksiê¿y przyby³ych na Dzieñ skupienia.
S³owo Bo¿e wyg³osi³ o. Piotr.

Po Eucharystii udaliœmy siê na
wspólny posi³ek do refektarza klasz-
tornego. Chêtni mieli mo¿liwoœæ zwie-
dzania wystawy „Klisze Pamiêci. La-
birynty” Mariana Ko³odzieja.

Na zakoñczenie spotkania, które
up³ynê³o przy herbacie, kawie i s³od-
koœciach, o. Piotr zapozna³ nas z Ka-
lendarium Centrum Œw. Maksymiliana
na rok 2014.
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(ci¹g dalszy ze str. 1)

S³owo na niedzielê

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

1 Sm  16, 1b. 6-7. 10-13a
Namaszczenie Dawida na króla

EWANGELIA:  J  9,1. 6-9. 13-17. 34-38  Uzdrowienie niewidomego od urodzenia.

Ef  5, 8-14
Powstañ z martwych, a zajaœnieje ci Chrystus.

DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU
ŒW.PAW£A  AP. DO EFEZJAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z  PIERW-
SZEJ KSIÊGI SAMUELA:

4. Niedziela Wielkiego Postu – 30 marca 2014

M³odzie¿ uwielbia³a spotkania z Ja-
nem Paw³em II i licznie przybywa³a
na organizowane z Jego inicjatywy
Œwiatowe Dni M³odzie¿y. Pierwszy
taki zjazd odby³ siê w 1985 roku
w Rzymie. Od tego czasu organizo-
wany jest co kilka lat w ró¿nych miej-

scach na œwiecie. Wielu m³odych
mówi o sobie, ¿e jest z pokolenia Jana
Paw³a II. Ludzie, którzy nie lêkaj¹ siê
iœæ przez ¿ycie z Chrystusem w ser-
cu. M³odzie¿ traktowa³a Ojca Œwiê-
tego jako przyjaciela. Czu³a, ¿e pra-
gnie on jedynie jej  dobra.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Siostra opowiada o historii i ¿yciu
dzisiejszym w klasztorze norberta-
nek. Zakon ten istnieje w Krakowie
od XII wieku i jest najstarszym ¿eñ-
skim zakonem w Polsce. Fundato-
rem klasztoru nad Wis³¹ jest Jaksa
Gryfita. Pierwsze siostry przyby³y do
Krakowa z Doksan Czeskich. Za-
kon ten ma charakter kontemplacyj-
ny. Za swoje powo³anie uwa¿aj¹ sio-
stry ¿ycie zgodne z Ewangeli¹,
z regu³¹ œw. Augustyna i œw. Nor-
berta. Sk³adaj¹ œluby ubóstwa, czy-
stoœci, pos³uszeñstwa, zachowuj¹c
sta³oœæ miejsca. Strój zakonny sióstr
norbertanek sk³ada siê z bia³ego ha-
bitu i czarnego welonu. Koœció³ przy
klasztorze jest p.w. œw. Augustyna
i œw. Jana Chrzciciela. Jednonawo-
we, barokowe wnêtrze koœcio³a mie-
œci kilka o³tarzy, miêdzy innymi B³o-
gos³awionej Bronis³awy, która wst¹-
pi³a do klasztoru w szesnastym roku
¿ycia i odznacza³a siê licznymi, he-
roicznymi cnotami. Siostra Dorota,
któr¹ s³uchamy z du¿ym zaciekawie-
niem, przyby³a do tego miejsca 52
lata temu, a wiêc w roku 1962. Przez
ca³e te lata siostry nie mia³y ogrze-
wania, a do mycia zimna woda i bar-
dzo skromne posi³ki. W okresie je-
sienno-zimowym, siostry nosi³y d³u-
gie grube p³aszcze, a¿ dopiero
w 1995 roku zainstalowano ogrze-

wanie. W tym momencie pojawi³ siê
uœmiech na twarzy siostry Doroty
i chwila zadumy. Chwilê rozmawia-
my jeszcze z nasz¹ rozmówczyni¹,
zadajemy ró¿ne pytania, na które Sio-
stra ciekawie odpowiada, np. o wi-
zycie papie¿a Benedykta XVI, który
nawiedzi³ ten klasztor w 2006 roku.

Po po¿egnaniu z siostr¹ Dorot¹ uda-
jemy siê do £agiewnik – celu naszej
podró¿y. Ksi¹dz Infu³at w kaplicy œw.
Faustyny odprawia dla nas mszê
œwiêt¹, po której udajemy siê na
krótk¹ adoracjê do kaplicy Najœwiêt-
szego Cia³a Pana Jezusa. Po modli-
twie idziemy do koœcio³a na msze
œwiêt¹. Jest ona bardzo uroczyœcie
koncelebrowana przez 2 ksiê¿y
z Dobczyc.

Pe³ni wiary i nadziei po zakoñczo-
nej mszy œwiêtej, odmawiamy koron-
kê do Bo¿ego Mi³osierdzia. Ka¿dy
z nas w duchu odmawia intencje, pro-
sz¹c Jezusa Mi³osiernego o wys³u-
chanie i ³askê.

W drodze powrotnej do Wadowic
odmawiamy ró¿aniec w intencji po-
koju na Ukrainie. To w³aœnie ten
pi¹tek, z woli Ojca Œwiêtego Fran-
ciszka, by³ dniem modlitwy i postu
za pokój na Ukrainie, dlatego ka¿-
dy z nas z wielka pobo¿noœci¹ i na-
dziejê odmawia kolejne Zdrowaœ
Maryjo... Barbara K

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, proboszcz.

1. Jutro Spotkanie Szko³y Modlitwy
b³. Jana Paw³a II.

2. W œrodê nowenna o godz.
17.15, a o godz. 17.30 Wieczór Jana
Paw³a II. Po Mszy œw. wieczornej
procesja przed pomnik Papie¿a Po-
laka. Prosimy przynieœæ œwiece.

3. W pierwszy pi¹tek zachêcamy
wiernych do spowiedzi i Komunii Œw.
wynagradzaj¹cej. Spowiadamy od
godz. 6.00 do 8.30 i od 16.00 do 18.30.
Dla dzieci szkolnych Msza Œw. o godz.
16.30. W pierwszy pi¹tek kancelaria
parafialna nieczynna. O godz. 19.00
spotkanie przedchrzcielne.

4. W pierwsz¹ sobotê prosimy na
mszê œw. o godz. 8.00 rodziców, któ-
rzy spodziewaj¹ siê potomstwa, jak

równie¿ cz³onków Rycerstwa Niepo-
kalanej. W tym dniu odwiedzamy
chorych i starszych z Komuni¹ Œw.

5. Rekolekcje parafialne rozpocz-
niemy w przysz³¹ niedzielê – 06
kwietnia.
Nauki ogólne na mszach œw. o godz.
6.00, 7.30, 10.30.
Dla m³odzie¿y pracuj¹cej i studentów
o godz. 9.00.
Dla dzieci i rodziców o godz. 12.00.
Dla starszych o godz. 13.30.
Dla ma³¿eñstw na Mszy œw. o godz.
18.00.

SpowiedŸ œw. w naszej parafii bê-
dzie w Wielk¹ Œrodê 16 kwietnia 2014
roku.
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Poniedzia³ek 31 marca
  6.00 Œp. Maria Putek

Œp. Joanna Szczurek
  6.45 Œp. Danuta Katarzyna ̄ ukowska
  7.30 Œp. Eugeniusz Spisak
  8.00 Œp. Maria Ziaja, Franciszek Ziaja
12.00 Œp. Maria Bargiel - 35 r. œm.
18.00 Œp. Józef Piskorz

Œp. Feliks KoŸbia³

Wtorek 01 kwietnia
  6.00 Œp. Jan, Krystyna, Bogdan Malinowscy
  6.45 Œp. Tadeusz Palichleb
  7.30 Œp. Józef ̄ ak

O zdrowie i b³. Bo¿e dla Gra¿yny
  8.00 O b³. Bo¿e i zdrowie dla Ma³gorzaty

i w jej rodzinie
12.00 Œp. Teresa Kie³b z rodzicami
18.00 Œp. Józef Piskorz

Œp. Adolf Mierzwa - 1 r.œm.

Œroda 02 kwietnia
  6.00 Œp. Micha³, Rozalia, Jan Nicieja
  6.45 Œp. Stanis³aw Gregorarz
  7.30 Œp. Danuta Katarzyna ̄ ukowska
  8.00 Œp. Maria Putek
12.00 Œp. Ewa Dziadek
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Kazimiera Glanowska
Œp. Zdzis³aw Go³¹b
Œp. Stanis³aw Jêdroszak
Œp. Marian Paluchowski
Œp. Stefania Leœniowska
Œp. Eugeniusz Spisak
Œp. Józef Warmuz
Œp. Eugenia Peszel
Œp. Zygmunt Burek
Œp. Jerzy Orlicki
Œp. Jan Go³ba
Œp. Kazimierz Kolber
Œp. Krystyna Gurdek
Œp. Joanna Szczurek
Œp. Julian Flasz
Œp. Franciszka Fia³kowska
Œp. Ryszard Rospond
Œp. Janina Guzdek
Œp. Józef Baklarz
Œp. Jan Sobota
Œp. Stanis³aw Bogusz

Czwartek 03 kwietnia
  6.00 Œp. Leopold, Joanna Nicieja
  6.45 Œp. Eugeniusz Spisak
  7.30 Œp. Józefa Bizoñ
  8.00 Œp. Katarzyna Kawa - 3 r.œm.
12.00 Œp. Zofia Forystek
18.00 Œp. Józef Warmuz

Œp. Krystyna Gurdek

Pi¹tek 04 kwietnia
  6.00 Œp. Krystyna Gurdek
  6.45 Œp. Bronis³awa Grzybczyk
  7.30 Œp.  Maria Putek
 8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu P. Jezusa w int.

ks. Opiekuna i Stra¿y Honorowej
Serca Bo¿ego

12.00 Œp. Franciszek i Maria Ziaja, Jan,
Emilia i Marek Ziaja, za dusze
w czyœæcu cierpi¹ce

16.30 Œp. Eugeniusz Spisak
18.00 Œp. Zbigniew K³aput

Œp. Józef Warmuz

Sobota 05 kwietnia
  6.00 Œp. Eugeniusz Spisak
  6.45 Œp. Kazimiera Glanowska
  7.30 Œp. Krzysztof Kurek
  8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu M. Bo¿ej za

zniewagi i o b³. Bo¿e dla ks. Infu³ata
i Rycerstwa Niepokalanej

12.00 Za Koœció³, papie¿a Franciszka,
o kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II,
za duchowieñstwo, Radio Maryja i TV TRWAM

18.00 Œp. Tadeusz Palichleb
Œp. Marian Sat³awa

V Niedziela Wielkiego Postu 06 kwietnia
  6.00 Œp. W³adys³aw Józefa Paj¹k
  7.30 Œp. Stanis³awa - 16 r.œm. i Józef

Wcis³o - 54 r.œm.
Œp. Krystyna Matu³a

 9.00 Œp. Aniela i Stanis³aw Schabowicz
Œp. Honorata i Ludwik Kowalczyk

 9.00 Roków: Dziêkczynna za ¿ycie œp. Patryka
i o b³. Bo¿e dla Anny i Tomasza

10.30 Œp. Józef Hajnosz - 2 r.œm.
12.00 Za Parafian
13.30 Chrzty
18.00

Bo¿y œmieciarze
Du¿o chodzê po ulicach naszego

miasta, a zw³aszcza rynku. Czêsto
spotykam pracowników sprz¹taj¹-
cych miasto. Ich brygadzist¹ jest Pan
Andrzej Grajny. Za-
trudnia ich Urz¹d Mia-
sta. Z podziwem pa-
trzê na ich solidn¹ pra-
cê. Ich rola jest nie do
ocenienia. Codziennie
sprz¹taj¹, bo ludzie
brudz¹. Nie oburzaj¹
siê, nie przeklinaj¹ bru-
dasów – tylko po nich
czyszcz¹. Nie pytaj¹
sk¹d s¹ ci, co zaœmiecaj¹ nasze mia-
sto, tylko cierpliwie bior¹c do rak
sprzêt – zamiataj¹ i zbieraj¹. Codzien-
nie – hej¿e do roboty. Wci¹¿ zaczy-
naj¹ od nowa. Niezmordowani i naj-
czêœciej niezauwa¿alni. Niejedno-
krotnie lekcewa¿eni, bo to tylko
œmieciarze. Bez nich ha³dy œmieci za-
pe³ni³yby nasze ulice i place. Na tym (ci¹g dalszy na str. 4)

miejscu trzeba równie¿ wspomnieæ
nasz¹ Pani¹ Ma³gosiê, która dba
o czystoœæ naszej bazyliki. Przycho-
dzi trzy razy w tygodniu do pracy

i sprz¹ta przez kilka go-
dzin. Jej benedyktyñska
praca ma³o jest zauwa-
¿alna. Widaæ jej wk³ad,
gdy jej w danym tygo-
dniu zabraknie. To samo
dzieje siê w naszych do-
mach. Wci¹¿ trzeba dbaæ
o porz¹dek. Od czasu do
czasu odbywa siê gene-
ralne sprz¹tanie. Dziêki

tej pracy œwie¿oœæ naszego mieszka-
nia jest zapewniona. Dbanie o porz¹-
dek, o ³ad i czystoœæ dobrze œwiad-
czy o cz³owieku.

Prze¿ywamy Wielki Post. Przez
ca³e wieki ten okres liturgiczny s³u-
¿y³ cz³owiekowi do generalnych po-
rz¹dków. Do odœmiecania swego

/-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.

6. W przysz³¹ niedzielê dobrowol-
na zbiórka do puszek na pokrycie
kosztów zwi¹zanych z wykonaniem
pami¹tkowej tablicy upamiêtniaj¹cej
kanonizacjê naszego Rodaka Jana
Paw³a II, która bêdzie wmurowana
przy wejœciu do koœcio³a.

7. Organizatorzy Wadowickiej Pie-
szej Pielgrzymki na Jasn¹ Górê za-
praszaj¹ do wziêcia udzia³u w kon-
kursie plastycznym na logo piel-

grzymki. Wiêcej informacji na stro-
nie internetowej naszej parafii.

8. Na Apelu Jasnogórskim 16
kwietnia z³o¿ymy monstrancjê jako
wotum dla Matki Bo¿ej za b³ogos³a-
wionego naszego Rodaka Papie¿a
Jana Paw³a II. Wyjazd o godz. 15.45.
Koszt 35 z³.

9. Caritas Archidiecezji Krakow-
skiej zachêca do nabywania baran-
ków wielkanocnych.
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Dar pierwszej pielgrzymki Jana Paw³a II do Wadowic cz. II

ks. Infu³at

W tamtym momencie swojej pos³u-
gi Jan Pawe³ II zdawa³ sobie ju¿ spra-
wê, ¿e Wadowice przesta³y byæ ma-
³ym podbeskidzkim miasteczkiem,
a sta³y siê miejscem znanym na ca-
³ym œwiecie jako „rodzinne gniazdo”
nowego Papie¿a, który tak dynamicz-
nie przej¹³ stery Koœcio³a. Wadowice
prze¿y³y ju¿ wtedy pierwsz¹ inwazjê
mediów z ca³ego œwiata za co dziê-
kowa³ Ojciec Œwiêty miêdzy innymi
swoim kolegom i znajomym: „Dziê-
kujê im równie¿ za to, ¿e kiedy wy-

S. Benedykta Mazur CSFN

(ci¹g dalszy ze str. 3)

wnêtrza. Porz¹dki wiosenne w do-
mach i w ogrodach s¹ potrzeb¹ tego
czasu. Wra¿liwoœci cz³owieka na czy-
stoœæ, tak duchow¹ jak
i cielesn¹, œwiadczy
o jego zdrowiu. Moralne
œmieci, czyli grzech za-
wsze ci¹¿¹ normalnemu
cz³owiekowi. One go
niszcz¹, a tak¿e jego œro-
dowisko. Trzeba siê
z nich dok³adnie rozli-
czyæ.

Rola ksiêdza, jako Bo¿ego Œmiecia-
rza jest nieoceniona. Nie mo¿e siê zra-
¿aæ wewnêtrznym brudem. W³asny-
mi i cudzymi œmieciami. Wci¹¿ z po-
moc¹ ³aski Bo¿ej cierpliwie oczysz-
czaæ siebie i innych. W naszej bazyli-
ce nie mo¿na z gniewem wyrzucaæ

tak¿e tych, którzy z daleko lub bli-
ska przychodz¹, aby tu pozostawiæ
moralne odpady. Oni s¹ równie¿
potrzebni w naszej bazylice. Nie

mo¿na im mówiæ, aby
zostawiali grzechy
w swoich parafiach. To
miejsce jest uœwiêcone
pobytem Wielkiego Jana
Paw³a II. Jego charyzm¹
jest to, ¿e by³ przy cz³o-
wieku. Wielkim i ma³ym.
Grzesznym i œwiêtym.
On na tym œwiêtym miej-

scu wyprasza u Boga ³askê, aby
cz³owiek z pokor¹ pozbywa³ siê
swej nieuporz¹dkowanej ma³oœci.
Kap³an zasiadaj¹cy w wadowickim
konfesjonale pragnie z pomoc¹
Bo¿¹ pomagaæ w dziele odrodze-
nia cz³owieka.

buch³a sprawa z nowym papie¿em
16 paŸdziernika w ubieg³ym roku
i Wadowice prze¿y³y wówczas na-
jazd dziennikarzy, ci moi koledzy,
a zw³aszcza ks. pra³at Zacher, dali
o mnie œwiadectwo lepsze, ni¿ na
to zas³ugiwa³em.”

Ojciec Œwiêty mia³ œwiadomoœæ,
¿e i ta pierwsza pielgrzymka do
Wadowic nie pozostanie bez echa
i dziêkuj¹c za to spotkanie na ryn-
ku  mówi³: „Jestem za to wdziêcz-
ny. I myœlê, ¿e dobrze, i¿ tak siê sta-

³o, bo znowu was z powodu dzisiej-
szego spotkania opisz¹ przed œwia-
tem z mojej winy...” Jan Pawe³ II nie
myli³ siê i doœæ szybko Wadowice za-
czê³y byæ wymieniane pomiêdzy ta-
kimi miejscami jak Fatima, Asy¿ czy
Jerozolima, a telewizje z ró¿nych kra-
jów przyje¿d¿a³y tu lub ³¹czy³y siê
z Wadowicami podczas transmisji
ró¿nych wydarzeñ.

Prawdopodobnie Dom Rodzinny,
przygotowania do otwarcia którego
rozpoczê³y siê wkrótce po tej piel-
grzymce, mia³ ocaliæ od zapomnie-
nia tê niecodzienn¹ atmosferê tamte-
go spotkania. Spotkanie to przecie¿
jedna chwila, ale zmaterializowanie
go w postaci miejsca, które bêdzie
trwa³o na nastêpne pokolenia to ju¿
prawie ca³a wiecznoœæ.

Dom Rodzinny zosta³ uroczyœcie
otwarty 18 maja 1984 roku w 64
rocznice urodzin Ojca Œwiêtego
przez kardyna³a Franciszka Machar-
skiego, bpa Jana Pietraszko i bpa Ju-
liana Groblickiego. Do jego powsta-
nia w pierwszym rzêdzie przyczyni³
siê ks. pra³at Edward Zacher, a tak¿e
Archidiecezja, W³adze Miasta, miej-
scowa „Solidarnoœæ” oraz mieszkañ-
cy Wadowic udostêpniaj¹c swoje pa-
mi¹tki rodzinne. Na pocz¹tku siostry
katechetki pe³ni³y tam dy¿ury, a z bie-
giem lat pracy i zwiedzaj¹cych przy-
bywa³o tak, ¿e cztery siostry nie mo-
g³y ju¿ sobie poradziæ i musia³y ko-
rzystaæ z ofiarnej pomocy wolonta-
riuszy i Stra¿y Miejskiej.      cdn

Salwatorskie Norbertanki

W ostatni pi¹tek mie-
si¹ca lutego wyje¿d¿a-
my, jak co miesi¹c, na
pielgrzymkê do Sanktu-
arium Bo¿ego Mi³osier-
dzia w Krakowie –
£agiewnikach. Ka¿dy
z nas wiezie do Jezusa
Mi³osiernego ró¿ne in-
tencje, aby przez wsta-
wiennictwo œw. Fausty-
ny wyprosiæ potrzebne ³aski.

W drodze œpiewamy pieœni do
Matki Bo¿ej i Jezusa Mi³osiernego.
S³uchamy ciekawych opowiadañ (ci¹g dalszy na str. 7)

ks. infu³ata Jakuba
Gila. Droga up³ywa
nam w modlitewnej
i radosnej atmosferze.

Po przyjeŸdzie do

Krakowa udajemy siê

najpierw na krakowski

Salwator do klasztoru

Sióstr Norbertanek.

W progu koœcio³a wita

nas uœmiechniêta siostra Dorota. Po

krótkiej, indywidualnej modlitwie


