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22. Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy ze str. 7)

ram siê w nich co czwartek uczest-
niczyæ jako wychowawca. W tym
roku zwiedzamy ma³opolskie zam-
ki. Ile¿ piêknych budowli ogl¹dnêli-
œmy. Nas³uchaliœmy siê wspania³ych
historycznych opowiadañ. Nauczy-
liœmy siê nowymi oczami patrzyæ na
wiekow¹ historiê magnackich bu-
dowli, które w ci¹gu wieków po-
wstawa³y w Ma³opolsce. Bardzo
równie¿ dzieciom odpowiada³o fun-
dowane jedzonko. Jedna z uczestni-
czek tych wpraw, Gabrysia Warmuz

- gimnazjalistka II klasy tak wspo-
mina wycieczkê do ¯ywca: „Ten
wyjazd bardzo mi siê podoba³, gdy¿
mog³am zwiedziæ ciekawe zabytki
i miejsca. Nigdy nie by³am na zam-
ku w ¯ywcu, a dziêki „radosnym
czwartkom” mog³am go zobaczyæ.”
Równie¿ i ja jestem wdziêczny Pani
Marii Zadora - Organizatorce tych
wypraw za to, ¿e mnie zaliczy³a do
wakacyjnych wychowawców. Mu-
zealny zabytek bardzo dobrze czu³
siê w starociach naszej historii.

ks. Infu³at

W sobotê 22 sierpnia zorganizowa-
³em pielgrzymkê na Babi¹ Górê.
Zg³osi³o siê 35 chêtnych. Ze wzglê-
du na wiek nie mia³em ochoty na tê
górsk¹ wêdrówkê. By³em przekona-
ny, ¿e muszê siê wycofaæ. Jednak
dziêki wielkiej trosce naszych tury-
stów, a zw³aszcza P. Tadeusza WoŸ-
niaka - dotar³em. Z radoœci¹ uczest-
niczy³em we mszy œw. na szczycie
Babiej. Prze¿y³em wielk¹ satysfak-
cjê. Schodz¹c z Babiej Góry - du-
ma³em, jak wielk¹ pomoc¹ w zdo-
bywaniu trudnych szczytów mog¹
okazaæ siê bliscy.

Dziêkujê Rozpoczyna siê nowy rok szkol-
ny. Niejednemu bêdzie zagra¿a³o
zniechêcenie. Doœwiadczy, ¿e ta
szko³a jest ponad jego si³y. Bêdzie
kuszony, aby zrezygnowaæ. I wtedy
bardzo siê liczy pomoc najbli¿szych:
rodziców, nauczycieli, wychowaw-
ców. Wsparcie kolegów. Mo¿e te¿
dopaœæ kryzys religijny. Bêdzie ku-
szony by sobie odpuœciæ i Boga,
i Koœció³, i Sakramenta Œwiête. Jak
bardzo wtedy przydaje siê serdecz-
na zacheta bliskich. Nie zniechêcaæ
siê! Przedzieraæ siê! Szukaæ Ÿród³a.
Gdzie jesteœ Ÿród³o? Pyta³ w Tryp-
tyku œw. Jan Pawe³ II.    Ks. Infu³at

Ci¹g dalszy relacji z Pieszej Pielgrzymki na Jasn¹ Górê
w nastêpnym numerze Bazyliki
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22. Niedziela Zwyk³a - 30 sierpnia 2015

S³owo na niedzielê

Pr awy  z ami e s z k a  w  domu  Two im,  Pani e .

Sobota  5 wrzeœnia
6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 Œp. Irena Galas
 7.30 Œp. Bronis³awa i Micha³ Mika, s. Sylwester

oraz zmarli z rodziny Mika
 8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Opiekuna i Rycerstwa

12.00 - W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM

18.00 Œp. Ludwik, Ewa Witek i dzieci
Boles³aw, Mieczys³aw i Michalina

Dziêkczynno-b³agalna w intencji
Rozalii Bogda³ i syna Kazimierza z rodzin¹

Niedziela 6 wrzeœnia
  6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
  7.30 Œp. Stanis³aw Malec - 11 r.œm.

Œp. Krystyna Matu³a
 9.00 Œp. Aniela i Józef Makuch
 9.00 Roków: Œp. W³adys³aw Wajdzik - 30 r.œm.
10.30 Œp. Danuta Stelmaszuk
12.00 Œp. Wypominani

Œp. Tadeusz Seweryn - 3 r.œm.
13.30 Chrzty
18.00

DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŒWIÊTEGO
JAKUBA  APOSTO£A :

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
POWTÓRZONEGO PRAWA

EWANGELIA:  Mk 7, 1-8.14-15.21-23 Prawo Bo¿e a zwyczaje

Jk 1, 17-18.21b-22.27

Zachowywaæ prawo Bo¿e Wprowadzaæ s³owo w czynPwt 4, 1-2.6-8

1. Z dniem dzisiejszym obejmuje
pracê duszpastersk¹ w naszej parafii
ks. Jacek Tekiela. Zosta³ przeniesio-
ny z parafii Zes³ania Ducha Œwiête-
go w Krakowie-Ruczaju. Niech Je-
zus Chrystus – Wieczny Kap³an,
przez wstawiennictwo œw. Jana Paw-
³a II, ma w szczególnej opiece no-
wego kap³ana.

2. We wtorek rozpoczêcie nowego
roku szkolnego. Zachêcamy do
uczestnictwa w Mszy œw. w intencji
wszystkich uczniów i nauczycieli
z proœb¹ o b³. Bo¿e na nowy rok na-
uki i pracy.

3. W œrodê spotkanie Rycerstwa
Niepokalanej o godz. 9.15.

4. Zachêcamy dzieci i m³odzie¿,
aby przyst¹pi³a do spowiedzi i Ko-
munii Œw. na rozpoczêcie roku szkol-
nego. Zw³aszcza prosimy, aby sko-
rzystali z sakramentu pokuty
w pierwszy pi¹tek. W tym dniu spo-
wiedŸ od godz. 6.00 do 8.30 oraz po
po³udniu od godz. 16.00 do 18.30.
Dodatkowa Msza œw. 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. 10.30.
W przysz³¹ niedzielê na tej Mszy œw.
poœwiêcimy dzieciom tornistry.

5. W pierwsz¹ sobotê na Mszy œw.
o godz. 8.00 modlimy siê za rodzi-
ny, które spodziewaj¹ siê potomstwa.
Na tê Mszê œw. zapraszamy zw³asz-
cza tych, którzy podjêli siê ducho-
wej adopcji dzieci, jak równie¿
wspólnotê Rycerstwa Niepokalanej.
W sobotê odwiedzamy chorych
z sakramentami œwiêtymi. O godz.
17.30 zapraszamy na Wieczór Jana
Paw³a II. O 18.00 Msza œw. ku czci
œw. Jana Paw³a II. Po Mszy œw. pro-
cesja przed pomnik Papie¿a Polaka.
Prosimy przynieœæ œwiece.

6. Od przysz³ej niedzieli 6 wrze-
œnia odprawiana bêdzie w niedziele
i œwiêta Msza œw. o godz. 13.30,
natomiast wieczorna Msza œw. w nie-
dziele i œwiêta o godz. 18.00. W ty-
godniu, od jutra, Msze œw. o godz.:
6.00, 6.45, 7.30, 8.00, 12.00 i 18.00.
Dy¿ur ksiêdza w kancelarii parafial-
nej od wtorku do pi¹tku w godz. od
9.00 do 10.00 oraz od 16.30 do

Rozwijaæ to, co dobre

(ci¹g dalszy na str. 8)

Z wielkim smutkiem czytam wy-
wiady obecnego wadowickiego Bur-
mistrza, który najczêœciej stwierdza,
¿e poprzednia ekipa nic dobrego dla
miasta nie zrobi³a. Pozostawi³a ruinê
gospodarcz¹. Nie wykorzysta³a mo¿-
liwoœci rozwoju. Wszystko trzeba
naprawiaæ, wyci¹gaæ i odkrêcaæ.
Gdy s³yszê takie zdania na myœl przy-
chodzi mi historia rz¹dzenia w PRL-
u. Identycznie taka by³a ich metoda.
Gomu³ka oskar¿a³ Bieruta. Gierek -
Gomu³kê. A Jaruzelski swego po-
przednika. Wci¹¿ by³o zwalanie
winy na poprzedników. Nowe, piêk-
ne czasy mia³y siê rozpocz¹æ od okre-
œlonego I Sekretarza.

M¹dry w³odarz to ten, który wk³a-
da wysi³ek, aby tak rz¹dziæ, by spo-
³eczeñstwo odczuwa³o efekty jego
dobrych postanowieñ. Rz¹dzeni s¹
ludŸmi inteligentnymi - ³atwo do-
strzeg¹ pozytywny kierunek zmian.

Pisz¹c te s³owa chcê podkreœliæ, ¿e
wiele dobrego dzia³o siê w Wadowi-
cach za poprzedniej ekipy. Miêdzy
innymi dobrze by³y zorganizowane
dzieciom wadowickim wakacje. Pod-
mioty, które je organizowa³y dosta-
wa³y z Urzêdu dotacje. Z uznaniem
stwierdzam, ¿e dalej to dobro z dzieæ-
mi wadowickimi podczas wakacji siê
dzieje. Zasi³ki z Urzêdu Miasta do-
staj¹ proporcjonalnie do tego, jak
wspiera³y okreœlone podmioty Kan-
dydata na Burmistrza. Dostrzegam,
jak dzieci naszej gminy mia³y mo¿li-
woœæ spêdzania dni wakacyjnych czy
to uczestnicz¹c w koloniach parafial-
nych lub pó³koloniach organizowa-
nych przez Klub Sportowy „Karol”,
jak równie¿ Wadowickie Centrum
Kultury, Klub AA, a tak¿e organizo-
wane „radosne czwartki”. Szczegól-
nie bliskie mi s¹ te ostatnie, gdy¿ sta-
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(ci¹g dalszy na str. 4)

Poniedzia³ek 31 sierpnia
 6.00 Œp. Jan Senkiw
 6.45 Œp. Marian Daruk

Œp. Halina Guzdek
 7.30 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsz¹ opiekê

i b³. Bo¿e dla rodziny Dominika
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Marii
Zieliñskiej z ok. urodzin

 8.00 Œp. Wiktoria i Maria Miniar z USA
12.00 Œp. W³adys³aw i Bronis³awa Pomiet³o z rodzin¹
18.00 Œp. Marek Ziemba

Œp. Stanis³aw Pi¹tek

Wtorek 1 wrzeœnia
 6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 Œp. Jan Senkiw
 7.30 Œp. Antoni Furdzik
 8.00 Œp. Bronis³aw i Zenona Kamiñscy

Zespó³ Szkó³ Nr 1, Liceum Ogólnokszta³c¹ce
9.00 Zespó³ Szkó³ Nr 3,
10.00 Zespó³ Szkó³ Publicznych Nr 3
11.00 Zespó³ Szkó³ Publicznych Nr 1
12.00 W intencji dzieci I Komunii œw.

z Cha³upek - o b³. Bo¿e
18.00 Œp. W³adys³aw Listwan

Œp. Antoni Hereda

Œroda 2 wrzeœnia
 6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 Œp. Stefan Bernacik
 7.30 Œp. Stanis³aw Maszczyñski

Œp. ks. Ksawery Ba³ka
 8.00 Œp. Stefan Sty³a
12.00 Œp. Maria ̄ ak
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- O zdrowie dla Mamy Marii
- O b³. Bo¿e dla pielgrzymów z Fatimy i z
Ziemi Œwiêtej
- O cud uzdrowienia dla S³awomira za
wstawiennictwem MB Nieustaj¹cej Pomocy
i œw. Jana Paw³a II
- Dziêkczynno-b³agalna dla Kamila i Marty
w 10 r. œlubu

- O zdrowie i b³. Bo¿e dla Domeniko Puliano
Za zmar³ych:
Œp. Maria WoŸniak
Œp. Les³aw Babiñski
Œp. Marek Ziemba
Œp. Krystyna Klauzner - 8 r.œm.
Œp. Barbara Chmura
Œp. Kazimierz Lichwiarski
Œp. Janina Mastalska
Œp. Danuta Palarczyk
Œp. Andrzej Pitu³ej
Œp. ks. Pawe³ Potoczny
Œp. Bo¿ena Nowak
Œp. Mieczys³aw Nowak
Œp. Robert Sediwy
Œp. Barbara Sabuda
Œp. Franciszek - 27 r.œm.
Œp. Józefa Rosenstrauch
Œp. Krystyna Waligórska
Œp. Augustyn i Waleria Janus - r. œm.
Œp. Czes³aw Szarek

Czwartek 3 wrzeœnia
  6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
 6.45 Œp. Leszek Sroka
 7.30 Œp. Honorata Tatar
 8.00 Œp. Nikodem Kosiñski, syn Andrzej
12.00 Œp. Marek Ziemba
18.00 Œp. Jan Ga³uszka

Œp. Stanis³aw Pi¹tek

Pi¹tek 4 wrzeœnia
  6.00 Œp. Anna - 1 r.œm. i Marian - 22 r.œm.

Ludwikowscy
 6.45 Œp. Kazimierz Krajewski
 7.30 Œp. Za zmar³ych Rodziców, zmar³ych z rodziny
 8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.

Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i ks. Proboszcza

12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Maria Balok
i za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

16.30 Œp. W³adys³aw Zadora - 9 r.œm.
18.00 Œp. Krzysztof G³uszek

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

17.30. Kancelaria nieczynna
w œwiêta oraz w pierwsze pi¹tki mie-
si¹ca. Ponadto informujemy, ¿e za-
pisy na pielgrzymki, zamawianie
Mszy œw. mo¿na dokonaæ codzien-
nie od godz. 10.00 do 14.00.

7. W niedzielê 13 wrzeœnia odbê-
dzie siê w Kalwarii Zebrzydowskiej
XXIII Pielgrzymka Rodzin. Zapra-
szamy do udzia³u. Wyjazd o godz.
7.30. Koszt 15 z³.

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¿a-

niec, Oaza Dzieci i M³odzie¿y, Oaza
Rodzin, Grupa S³u¿by Liturgicznej –
ministrantów i lektorów, Grupa Misyj-
na, Wspólnota Wiara i Œwiat³o – opie-
kuj¹ca siê dzieæmi niepe³nosprawnymi,
Parafialny Klub Sportowy „Karol”,
Akcja Katolicka, Grupa Modlitwy œw.
Ojca Pio, Szko³a Modlitwy œw. Jana
Paw³a II, Rycerstwo Niepokalanej,
Honorowa Stra¿ Serca Bo¿ego, Gru-
pa Kolpinga.

9. Œwiêci tygodnia: we wtorek –
wspomnienie b³. Bronis³awy, dziewi-
cy, w czwartek – wspomnienie œw.
Grzegorza Wielkiego, papie¿a i dok-
tora Koœcio³a.

Jaki sens ma modlitwa?
Czy jeszcze dzisiaj warto siê mo-

dliæ - prosiæ Boga o tak potrzebny
deszcz w czasie tegorocznej suszy?
Dziêki odkryciom praw przyrodni-
czych, jak i znajomosci jej tajników
- wiemy dok³adnie jaka bêdzie po-
goda dziœ, jutro czy za tydzieñ. Pro-
gnozy pogody nas nie zawodz¹.

Przysz³oœæ klimatyczna jest nam
coraz bardziej ods³aniana. Zanika ta-
jemniczoœæ.

Pamiêtam, jak kilkanaœcie lat temu,
bêd¹c na parafiach wiejskich, Ró¿e
Ró¿añcowe przed ¿niwami zama-
wia³y msze œw. o dobr¹ pogodê na
zbiórki. Po ¿niwach by³y intencje
dziêkczynne. Przypominam sobie
równie¿ jak nadci¹gaj¹ce burze sta-
rano siê odpêdziæ i rozpêdziæ - dzwo-

niono specjalnym dzwonkiem - na-
bo¿nie przy tym siê modl¹c. Zapisa-
na jest równie¿ w mojej pamiêci ¿ar-
liwa modlitwa w moim domu, gdy
burza na zewn¹trz szala³a. Klêczeli-
œmy przy stole, na którym sta³a za-
palona gromnica i prosiliœmy Matkê
Bo¿¹ Gromniczn¹ o ochronê przed
piorunami. Wierzyliœmy, ¿e nasza
modlitwa zabezpiecza nasz dom od
nieszczêœliwych piorunów.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Pielgrzymka do sanktuariów w zachodniej czêœci Polski cz. II

Maria Zadora

Dzisiaj po budynkach rozmiesz-
czone s¹ piorunochrony. Kto siê jesz-
cze w czasie burzy wspólnie modli?
Ludzie boj¹ siê burzy, ale uwa¿aj¹
¿e s¹ bezpieczni dziêki piorunochro-
nom, a nie modlitwie.

Na naszych oczach zanik³a potrze-
ba modlitwy o bezpieczn¹ pogodê:
o deszcz, s³oñce, czy te¿ wiatr.

W wierzeniach greckich by³o prze-
œwiadczenie o ci¹¿¹cym fatum.
¯adna si³a - ani boska, ani ludzka go
nie zmieni. Pamiêtamy naukê
szkoln¹, gdy czytaliœmy Iliadê i Ody-
sejê - jak bardzo jego bohaterowie
byli poddani bezwzglêdnemu fatum.
Z góry przeznaczenie. Nie mo¿na go
zmieniæ. Trzeba go wype³niæ.

Z historii religii przypominamy
sobie, ¿e w wyznaniu protestanc-
kim uznaje siê tzw. predestynacjê.
Ka¿dy cz³owiek ju¿ z góry prze-
znaczony jest do zbawienia lub po-
têpienia. Nie ma cz³owiek wp³ywu
na sw¹ wieczn¹ przysz³oœæ. Trze-
ba j¹ przyj¹æ.

W katolickiej wierze, opartej na
Bo¿ym Objawieniu, mocno podkre-
œlane jest istnienie Opatrznoœci Bo-
¿ej. Bóg jest naszym najlepszym Oj-
cem. Czuwa nad swymi wolnymi
dzieæmi. Trudzimy siê jednak w roz-
wik³aniu wielkiej tajemnicy naszej
wiary: wspó³pracy wolnej ludzkiej
woli z Wszechmog¹c¹ Bo¿¹ Wol¹.

U Boga czas nie istnieje. Wszystko
dzieje sie teraz. Cz³owiek ¿yje
w czasie. Prze¿ywa wczoraj, dziœ
i oczekuje jutra.

Pismo œw. na ró¿ny sposób poka-
zuje wp³yw naszej postawy na Bo¿e
wyroki. Przypomnijmy sobie choæ-
by jedn¹ z nich. Nawrócony Jonasz
zobaczy³ na w³asne oczy zmianê
Bo¿ych postanowieñ. Niniwa mia³a
byæ zniszczona. Na skutek pokutnej
postawy jej mieszkañców zosta³a
ocalona. W Ewangelii bardzo wiele
jest ukazanych przykadów wytrwa-
³ej, ludzkiej modlitwy. Skutków
upartych próœb. Dla przypomnienia:
Kobieta, która ca³y maj¹tek wyda³a
na leczenie postanowi³a prosiæ Jezu-
sa o ³askê zdrowia. Nie mo¿e siê do
Niego dostaæ. Pragnie tylko z wiar¹
dotkn¹æ Jego szaty. Zostaje uzdro-
wiona. Inne zdarzenie: Matka, któ-
rej dziecko jest powa¿nie chore pro-
si Jezusa o przywrócenie zdrowia.
Ona pochodzi z innej narodowoœci.
Jezus mówi, ¿e jest pos³any tylko
do Izraela. Wypowiada przy tej oka-
zji twarde, dla nas w pe³ni niezro-
zumia³e s³owa: Niedobrze jest od-
bieraæ pokarm ludziom, a rzucaæ
psom. Nie zra¿ona odpowiada:
Nawet i szczeniêta ¿ywi¹ siê tym,
co spada ze sto³ów pañskich. Jezus
jej odpowie: O niewiasto, wielka
jest twoja wiara! Niech twoja proœ-
ba bêdzie spe³niona.

W katolickiej postawie coraz bar-
dziej brakuje modlitwy, a zw³aszcza
ufnej modlitwy. Uwa¿amy, ¿e po co
siê modliæ, jak i tak kijkiem Wis³y
nie zawrócimy. Ma byæ susza, bo tak
komunikaty zapowiadaj¹. Jest nie-
bezpieczna choroba - bo tak lekarz
oœwiadcza. Trzeba to przyj¹æ i z tym
¿yæ. Niestety czêsto brak nam ufnej,

pobo¿nej modlitwy, która ma moc
zmieniaæ najgorsze sytuacje. Przecie¿

Bóg jest ponad prawami natury, jak
równie¿ tajnikami kieruj¹cymi histo-
ri¹ choroby. Ufna modlitwa to wiel-
ki dar wierz¹cego cz³owieka. W To-
bie Panie zaufa³em, nie zawstydzê sie
na wieki!

Rano po mszy wyruszamy dalej,
do Pniew po³o¿onych 50 km na za-
chód od Poznania. I znów spotyka-
my siê z serdecznym przyjêciem,
Siostra Urszulanka czeka na nas
przed Sanktuarium mówi¹c, ¿e czu-
je siê zaszczycona, ¿e mo¿e przyj¹æ
grupê z Wadowic z ks. inf. Jakubem
Gilem. Oprowadza nas po Sanktu-
arium œw. Urszuli Ledóchowskiej,
zapoznaje z histori¹ jej ¿ycia. Pnie-
wy s¹ „stolic¹” Urszulanek Szarych.
Ruch pielgrzymkowy do tego miej-
sca nasili³ siê od momentu przywie-
zienia z Rzymu relikwii Matki Ur-
szuli i z³o¿enie ich w sarkofagu
w kaplicy domu macierzystego zgro-
madzenia, a tak¿e po Jej kanoniza-
cji 18 maja 2003 roku w Rzymie
przez papie¿a Jana Paw³a II.

W drodze do Zielonej Góry zwie-
dzamy Fortyfikacje Miêdzyrzeckie-
go Rejonu Umocnionego, to naj-
wiêksze pomilitarne podziemie
w Europie, wybudowane w celu od-

parcia niespodziewanego uderzenia
wojska polskiego. Zwiedzamy czêœæ
fortyfikacji, podziemne tunele.

Ostatnim miejscem naszego piel-
grzymowania jest Zielona Góra, mia-
sto o wielowiekowych tradycjach
winiarskich. Na szczycie Winnego
Wzgórza zwiedzamy palmiarniê
z tropikaln¹ roœlinnoœci¹, tarasami
widokowymi. Nawiedzamy koœció³
parafialny Matki Bo¿ej Czêstochow-
skiej, konkatedrê œw. Jadwigi. Odpo-
czywamy na Starym Rynku, który
stanowi g³ówny punkt miasta.

Przed nami daleka droga do Wa-
dowic, nie wszystko mo¿emy zwie-
dziæ. W drodze powrotnej œpiewamy,
dzielimy siê wra¿eniami. Wszyscy
byliœmy w tych miejscach po raz
pierwszy. Na parkingu u stóp Góry
œw. Anny sk³adamy ¿yczenia ks. in-
fu³atowi Jakubowi Gilowi, dziœ ob-
chodzi urodziny, a za trzy dni imie-
niny. ̄ yczymy mu du¿o zdrowia, si³
na dalsze lata pielgrzymowania
z nami.


