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Zes³anie Ducha wiêtego 2005 r.

W DNIU PIÊÆDZIESI¥TNICY
Ka¿de sumienie ma swoj¹ Piêædziesi¹tnicê.
Ka¿da dusza ma swój moment olnienia. Ka¿de serce ma swoj¹ Ró¿an¹ Wielkanoc. Wszyscy mo¿emy prosiæ o te mistyczne ob³óczyny
z wysokoci, jeli bêdziemy to czyniæ z pokor¹, która poprzedza stan ³aski. Ale dopiero wtedy, kiedy ka¿dy z nas odnajdzie w sobie wiat³o ³aski, ludzkoæ znajdzie swoje prawdziwe
zes³anie Ducha.
Ka¿dy cz³owiek powinien przyczyniaæ
siê swoj¹ prac¹ do dzie³a mi³oci w duchu
Piêædziesi¹tnicy, która jest tchnieniem
prawdziwej, g³êbokiej, powszechnej odnowy. Tylko w ten sposób staniemy siê nowymi rycerzami Ducha wiêtego. wiat zapewne oczekuje nowego zes³ania Ducha
 wichru, który powali wszelkie przeszkody i otworzy na ocie¿ wszystkie drzwi;
ognia, który strawi wszystkie niepewnoci
i o¿ywi wszelki entuzjazm; ducha mi³oci,
który przeniknie wreszcie do wszystkich
serc i sprawi, ¿e we wszystkich jêzykach
wiata bêdzie powtarzana ta sama prawda
chrzecijañska.

Uroczystoæ Zes³ania Ducha wiêtego jest t¹
godzin¹, w której mamy poczuæ królestwo niebieskie w naszych sercach. S¹ to tak¿e godziny
wyczuwania tajemnicy anio³ów  duchów harmonii o¿ywianych tchnieniem Boga, zrodzonych na pocz¹tku wiata, aby sta³y na granicy
nieskoñczonych przestrzeni i prowadzi³y ludzi
do ¿ycia wiecznego w niebie.
Z kalendarza werbistów.

DYNAMIZM BO¯EJ MI£OCI
Zes³anie Ducha wiêtego, najwiêksza
po Zmartwychwstaniu uroczystoæ w Kociele Chrystusowym, jest zarazem wiêtem najbardziej wspó³czesnym i aktualnym
na dzi. Gdy rozwa¿amy inne tajemnice
wiary wiêtej, stwierdzamy to, co by³o, lecz
oczekujemy na to, co bêdzie. Na przyk³ad
w uroczystoæ Wielkanocy radujemy siê
faktem Zmartwychwstania Chrystusa i o¿ywiamy w sobie nadziejê na nasze zmartwychwstanie. Natomiast uroczystoæ
Zes³ania Ducha wiêtego jest nie tylko pami¹tk¹ tego, co by³o ongi w Wieczerniku,
gdy Duch wiêty zst¹pi³ na Aposto³ów, zebranych razem z Maryj¹ i niewiastami, ale
jest wiêtem zawsze aktualnym. Czcimy
w nim bowiem to, co nieustannie dzieje siê
w Kociele i co nie mo¿e siê nie stawaæ,
poniewa¿ jest wyrazem obecnoci wród
nas mocy Boga, który jest Mi³oci¹. Nie jest
to jednak moc statyczna. ( )
Oto jak dzia³a Duch Mi³oci. Aposto³owie czekali w Wieczerniku z Maryj¹, Matk¹
Piêknej Mi³oci, na Jego przyjcie, zapowiedziane przez Chrystusa. Wreszcie przyszed³.

Porwa³ ich ogniem swojej mi³oci, oczyci³
i odmieni³. Dokona³ cudu udzielenia siê Istotowej Mi³oci. Ten cud nieustannie, choæ
w ró¿nym stopniu, powtarza siê w Kociele
jako konkret naszego osobistego ¿ycia.
Dzieje siê to w sposób bardzo delikatny.
Wprawdzie: nagle spad³ z nieba szum, jakby uderzenie gwa³townego wichru i nape³ni³ dom, w którym przebywali (Dz 2,2),
a jednak spocz¹³ na nich spokojnie w postaci p³omiennych, ogrzewaj¹cych ogni. Jak
ogieñ, który mi³onie obejmuje wszystko, co
ma ogrzaæ, tak p³omienie Ducha wiêtego
delikatnie objê³y i przeniknê³y do serc Aposto³ów. Dopiero wtedy stali siê zdolni, aby
iæ na wszystek wiat i przepowiadaæ wszelkiemu stworzeniu, ¿e Bóg jest Mi³oci¹.
Wtedy te¿ odmieni³ siê ich wzajemny
stosunek do siebie. Zeszli jeden drugiemu z
drogi. Przedtem gwa³townie dopominali siê,
aby siedzieæ po prawicy i po lewicy Chrystusa. Kiedy nawet pytali: Oto my opucilimy wszystko i poszlimy za Tob¹, có¿
wiêc otrzymamy? (Mt 19,27). Teraz przedziwnie ucichli, zapomnieli o sobie, zmaleli.

***
Czekam na Ciebie Ogniu
choæ bojê siê Twego spalania
czekam na Twoje wiat³o
choæ lêkam siê olepienia
Czekam na wype³nienie pustki
choæ nie wiem czy pomieszczê
Ciebie i Twoje Panie dary
bojê siê ¿e pêknê
Czekam aby mnie wyrwa³
i przesadzi³ w G³êbiê
¿eby mnie wreszcie porwa³
lecz bojê siê straciæ siebie
Czekam na Twoje uzdrowienie
zranionego serca przez grzech
lecz przyzwyczai³em siê ju¿
i nawet lubiê to moje schorzenie
Czy ja wiem
czego ja w³aciwie chcê!?
A jednak chyba
mimo wszystko wiem
 chcê dojæ do G³êbi
bardzo chcê!
Dlatego wo³am o Ducha
Ku G³êbi...
o. Henryk Ka³u¿a SVD

Przestali zajmowaæ siê sob¹, jakby  istnieæ
dla siebie. Zaczêli ¿yæ, aby przekazywaæ
innym mi³oæ, któr¹ posiedli.
Tajemnica mi³oci nie na tym polega, ¿e
cz³owiek czerpie z obfitoci Boga mi³oæ dla
siebie, ale na tym, ¿e j¹ przekazuje dalej. ( )
Chrystus jest Porednikiem mi³oci Ojca
ku wiatu. My tak¿e przekazujemy mi³oæ,
któr¹ Ojciec pragnie przez nas udzieliæ innym. Bóg szuka sposobu, jak obdarzyæ
cz³owieka swoj¹ niedotykaln¹ i nieosi¹galn¹
mi³oci¹. I oto znajduje sposób konkretny 
pos³uguje siê ludzkim sercem i ludzk¹ mi³oci¹.  Mo¿e w³anie moj¹?  Koció³ jest
nadprzyrodzon¹ organizacj¹ mi³oci nie
tylko ze wzglêdu na konstytucyjn¹ formê
swego istnienia, ale równie¿ ze wzglêdu na
organizacjê przekazywania mi³oci, obdzielania ludzi Bo¿¹ mi³oci¹. Dlatego Koció³
naucza: Mi³uj Boga! Mi³uj bliniego! Bierz
z mi³oci Boga, aby umia³ mi³owaæ braci!
Mi³oæ Bo¿a przynagla nas.
Z kalendarza werbistów.
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B³ogos³awieñstwem by³o ¿yæ w czasach Ojca wiêtego Jana Paw³a II!
Gazetki parafialne w jaki sposób s¹
trwa³ymi pieczêciami czasu naszej
Wspólnoty. Czasem przedstawiaj¹ one
wa¿niejsze tematy i sprawy, czasem
zwyk³¹ codziennoæ, ale przecie¿ sami
wiemy, ¿e wielkie dzie³a sk³adaj¹ siê
z wielu ma³ych, zwyk³ych, dobrze podjêtych i wykonanych spraw. W³anie
obecna gazetka próbuje utrwaliæ lad
szczególnego daru ³ask i b³ogos³awieñstw.
Darem tym by³o przyjêcie 2 kwietnia sakramentu bierzmowania przez
136 osób. Darem tym by³ te¿ pierwszy sakrament pokuty i pierwsze pe³ne uczestnictwo 140 dzieci we Mszy wiêtej w niedzielê
24 kwietnia. Jednak te dni w sposób szczególny naznaczone zosta³y b³ogos³awieñstwem, jakie sta³o siê naszym udzia³em dziêki
Ojcu wiêtemu Janowi Paw³owi II.
Przez jego cierpienie i mieræ doznalimy wielu ³ask w wymiarze wymykaj¹cym siê ludzkiemu opisowi. A póniej prze¿ylimy konklawe. Przyjaciel zmar³ego Papie¿a obj¹³ Tron Piotrowy,
przyjmuj¹c imiê Benedykt XVI.
To by³y dni wielkich rekolekcji, dni wieczornej modlitwy, codziennego udzia³u w Eucharystii, dni wyciszenia, dni wielkiego
poczucia jednoci, dni szczerych nawróceñ, spowiedzi po wielu
latach. Jeszcze nigdy tylu nas nie by³o w kociele na Mszy wiêtej przez kilka kolejnych dni.

Jeszcze nigdy w KêdzierzynieKolu tylu mieszkañców miasta i okolicy nie przesz³o Alej¹ Jana Paw³a II w modlitwie, mo¿e
tylko w zadumie, a zapewne w duchu wypowiedzenia prawdy,
¿e Ojciec wiêty Jan Pawe³ II by³ i jest wielkim darem. M³odzi, w wigiliê swego bierzmowania, przez nikogo nie zapraszani, do godziny 3.00 nad ranem przychodzili do kocio³a na
modlitwê w intencji Ojca wiêtego. Dzieci klas drugich, przygotowuj¹c siê do pierwszej spowiedzi i I Komunii modli³y siê z paniami katechetkami i z ksiê¿mi. Starzy parafianie mówili: jakby
odszed³ kto z rodziny!
To by³y dni modlitwy i wielkiego Te Deum za dar Jana Paw³a II i za dar jego nastêpcy Benedykta XVI.
Dlatego uwa¿am, ¿e kwiecieñ 2005 roku to talent w³o¿ony
w nasze serca. Trzeba go naprawdê pomno¿yæ.
W Kaplicy Bo¿ego Mi³osierdzia
zosta³ umieszczony portret Ojca
wiêtego Jana
Paw³a II. B¹dmy
tam czêsto na modlitwie za Niego
i do Niego przypieszaj¹c czas
wyniesienia Go na
o³tarze.
ks. proboszcz

WY JESTECIE NADZIEJ¥ KOCIO£A!!!

Trudno nie wspomnieæ tych s³ów papie¿a Jana Paw³a II w chwili, kiedy m³odzie¿
naszej parafii, w sobotê 2 kwietnia, przyjê³a
sakrament dojrza³oci chrzecijañskiej.
Wy jestecie nadziej¹ Kocio³a 
jestecie nadziej¹, bo od momentu przyjêcia
sakramentu bierzmowania wiadomie lub
nie stalicie siê odpowiedzialni za przysz³oæ Kocio³a Jezusa Chrystusa.
Do sakramentu bierzmowania przyst¹pi³o 136 uczniów klas trzecich naszego Publicznego Gimnazjum nr 5. Sakramentu
udzieli³ ks. infu³at Marian ¯agan, który z wielkim skupieniem i serdecznoci¹ sprawowa³ obrzêd bierzmowania.
Wypowiadaj¹c nad ka¿dym bierzmowanym s³owa: Przyjmij znamiê daru
Ducha wiêtego, przekazywa³ im
si³ê Ducha wiêtego do odwa¿nego
wiadczenia o Jezusie Chrystusie i Jego
Kociele.
Sami bierzmowani zatroszczyli siê
o piêkn¹ oprawê Mszy wiêtej. Czytali
S³owo Bo¿e, podawali intencje Modlitwy

Powszechnej i przynieli dary o³tarza  zapalon¹ wiecê, kwiaty, chleb, wino i wodê.
Przez pos³ugê ks. infu³ata stali siê odpowiedzialni za Koció³.
Dziel¹c siê wra¿eniami po uroczystoci
sami podkrelali, ¿e by³o to dla nich wielkie
prze¿ycie i wielki dzieñ w ich ¿yciu. A oto,
co sami bierzmowani mówi¹ o Kociele, którego s¹ nadziej¹:
Jestem dumny z tego, ¿e mogê nale¿eæ
do Kocio³a. Wszyscy wierni s¹ traktowani
jednakowo i nie ma podzia³u na lepszych
i gorszych. Sam czujê siê w Kociele potrzebny i wiem, ¿e Koció³ siê o mnie troszczy
Micha³
Przychodz¹c do kocio³a nie interesuje
mnie to, jak kto jest ubrany czy uczesany,
bogaty czy biedny, najwa¿niejsze jest to, ¿e
ka¿dy z tych ludzi przychodzi w tym samym

celu: aby czciæ, uwielbiaæ, przepraszaæ
i dziêkowaæ Bogu za otrzymane ³aski.
Koció³ to dla mnie miejsce wyciszenia,
miejsce, w którym staram siê nawi¹zaæ
szczer¹ rozmowê z Bogiem
Marta
Koció³ powinien byæ jak rodzina. Powinien dawaæ nam poczucie bezpieczeñstwa,
jest z nami na dobre i na z³e. Prze¿ywamy
w nim nasze smutki i radoci. W nim uczymy siê kochaæ innych
Ala
Koció³ zawsze mia³ jednoczyæ ludzi.
Czy tak jest teraz? Mylê, ¿e jest trochê gorzej, bo wielu m³odych katolików nie broni
swojej wiary. Musimy umocniæ Koció³,
swoj¹ wiarê przez szczer¹ modlitwê i znajomoæ Biblii, wtedy bêdziemy odwa¿nie
broniæ wiary w naszego Boga
Radek
dokoñczenie na str. 7
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OTO JEST DZIEÑ, KTÓRY DA£ NAM PAN
W piêkn¹, s³oneczn¹ niedzielê  24 kwietnia, prze¿ylimy
w naszej parafii uroczystoæ I Komunii wiêtej. Radosny nastrój
odmalowywa³ siê na buziach dzieci, widoczny by³ na twarzach
rodziców i wszystkich obecnych w wi¹tyni. Pierwsze wra¿enie,
jakie odnosi³o siê patrz¹c na dzieci ubrane w bia³e szaty i na przystrojony koció³, to wra¿enie czystoci. Czystoci serduszek, które dzieci wczeniej, podczas pierwszej spowiedzi wiêtej, otworzy³y przed Panem Jezusem. To w³anie wiat³oæ Chrystusa sprawi³a,
¿e serca i dusze sta³y siê czyste.
Przez ca³y rok trwa³y przygotowania do tej uroczystej chwili,
wymagaj¹ce trudu i zaanga¿owania, zarówno rodziców jak i dzieci. Rodzice starali siê opowiadaæ o Panu Bogu, w ten sposób rozwijaj¹c wiarê dzieci, któr¹ otrzyma³y od Boga na chrzcie wiêtym.
Potem w g³êbsze poznanie prawd wiary wprowadzali ksiê¿a 
w PSP nr 9 ks. Jaros³aw Krê¿el z pani¹ katechetk¹ Ann¹ Wolak,
w PSP nr 19 ks. Wojciech Modelski i katechetka Justyna Rygo³.
A¿ wreszcie przyszed³ czas, ¿e uznali, i¿ dzieci mog¹ w pe³ni
uczestniczyæ w uczcie Eucharystycznej. W³anie ta niedziela by³a
dniem, na który z tak¹ niecierpliwoci¹ czeka³y wszystkie dzieci.
Pan Jezus zastawi³ dla nich stó³ S³owa Bo¿ego i stó³ Eucharystii
i oczekiwa³ przybycia ka¿dego dziecka.

PSP 19 kl. II a

PSP 19 kl. II b

PSP 9 kl. II a

PSP 19 kl. II c

PSP 9 kl. II b

PSP 19 kl. II d

PSP 9 kl. II s

Wraz z pani¹ Ani¹ chcia³ybymy, abycie pamiêta³y, kochane
dzieci, ¿eby zawsze przez ca³e ¿ycie przyjmowaæ czystym sercem
Cia³o Pana Jezusa i zawsze dziêkowaæ Mu za tak wspania³y dar.
Ten dar niech bêdzie czêsto przez Was przyjmowany jako pokarm
dla duszy, ¿eby mog³a ¿yæ w przyjani z Bogiem.
Niech zawsze zostanie w Waszej pamiêci to zapewnienie Pana
Jezusa, ¿e kto bêdzie spo¿ywa³ ten cudowny Chleb, ten bêdzie ¿y³
na wieki.
Katechetki
Zdjêcia: Roman Jezierny  Video Studio
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PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO PRAGI
Inicjatorami pielgrzymki do Pragi byli
kolejarze z KSKP, ale trudnoci ze znalezieniem chêtnych sprawi³y, ¿e ks. proboszcz og³osi³ pielgrzymkê jako parafialn¹
i k³opoty prys³y jak mydlana bañka. Termin wyjazdu, ustalony jeszcze w styczniu,
okaza³ siê trafiony, bo gdyby by³ trochê
wczeniej, to nie wiadomo czy pielgrzymka dosz³aby do skutku, gdy¿ mieræ Ojca
wiêtego Jana Paw³a II nie pozwoli³aby na
jej realizacjê.
Kiedy autokar wioz¹cy nas do stolicy
Republiki Czeskiej ruszy³ z placu kocielnego, przewodniczka, pani Urszula, przybli¿y³a nam historiê kraju i miasta do którego jechalimy. A jechalimy do miejsca
historycznego, sk¹d pierwszy w³adca Polski  Mieszko I w 966 roku wzi¹³ za ¿onê
czesk¹ ksiê¿niczkê D¹brówkê i przez
chrzest wprowadzi³ m³ode pañstwo polskie na drogê chrzecijañstwa. W ten sposób na zawsze zwi¹za³ Polskê z Kocio³em
rzymskim.
Jak bogata w wydarzenia i zwi¹zane
z nimi zabytki, jest historia narodu czeskiego, mielimy okazjê przekonaæ siê na
miejscu. Na przestrzeni wieków zawirowania historii sprawi³y, ¿e w dzisiejszej Pra-

dze ladów ¿ycia religijnego szukaæ trzeba
z przys³owiow¹ wiec¹.
Zdecydowana wiêkszoæ kocio³ów jest na
g³ucho zamkniêta, a w
kilku otwartych przewa¿aj¹ turyci. Wp³yw na
obecn¹ sytuacjê niew¹tpliwie mia³y wojny husyckie  po spaleniu na
stosie, podczas Soboru
w Konstancji, Jana Husa
 reformatora opowiadaj¹cego siê za sekularyzacj¹ maj¹tków kocielPrzed pomnikiem Jana Husa.
nych; wojna trzydziestoletnia miêdzy katolikami i protestantami, dzonych niekatolikom w ci¹gu burzliwej
kilkakrotnie pustosz¹ca Pragê oraz powo- historii ludów, które wycierpieli jego syjenny okres komunizmu, który przypie- nowie, Pomimo tych gestów Jana Paw³a
II w stronê narodu czeskiego, w³adze pañczêtowa³ istniej¹cy dzi stan.
Papie¿ Jan Pawe³ II, Polak, S³owianin, stwowe, jako jedne z nielicznych w Eurokiedy zasiad³ na Stolicy Piotrowej i rozpo- pie, nie og³osi³y ¿a³oby narodowej po
cz¹³ jednoczenie Europy, nie zapomnia³ Jego mierci.
o narodzie czeskim. Jako jednego z pierwKalendarium pielgrzymki
szych przyj¹³ na audiencji metropolitê
praskiego, kardyna³a Frantiska Tomaska,
który maj¹c wsparcie Papie¿a wielokrot- Dzieñ pierwszy 15.04.2005 r.  pi¹tek.
nie zabiera³ g³os w obronie 500  Ksiê¿a Edward Bogaczewicz i Jogwa³conych praw i swobód oby- achim Kroll odprawiaj¹ Mszê w. w intenwatelskich w Czechos³owacji. cji pielgrzymów, po czym wyruszamy
Postawa kardyna³a Tomaska po- w drogê i ko³o godz. 1200 docieramy na
zwoli³a mu staæ siê jednym z naj- parking przy dworcu kolejowym w Prawiêkszych autorytetów minio- dze.
nej epoki. Witaj¹c wiosn¹ 1990 12.00  Zwiedzanie Pragi rozpoczynamy od
roku Ojca wiêtego, Wac³aw Ha- Placu Wac³awa, nad którym góruje neorevel, jeszcze wtedy prezydent nesansowy gmach Muzeum Narodowego,
Czechos³owacji, powiedzia³: Oj- dalej Wie¿a Prochowa, Dom Miejski,
cze wiêty nie wiem, czy wiem, koció³ w. Józefa  niestety zamkniêty,
co to jest cud. Mimo to omie- koció³ w. Jakuba  równie¿ zamkniêty,
lam siê powiedzieæ, ¿e jestem dom Czarnej Madonny, ulica Celetna,
w tej chwili uczestnikiem cudu. koció³ Matki Boskiej nie¿nej  nareszcie
Papie¿ Jan Pawe³ II trzykrot- otwarty i tu odmawiamy Koronkê do
Przewodniczka p. Urszula w akcji.
nie pielgrzymowa³ do tego kra- Mi³osierdzia Bo¿ego.
1600  Zakwaterowanie w hotelu Fortuna,
ju:
21  22 kwietnia 1990 roku (Pra- kolacja.
2100  W rytm muzyki Piotra Czajkowskiega, Velehrad, Bratys³awa),
20  22 maja 1995 roku (Praga, go podziwialimy Krizikove Fontanny
w spektaklu woda  wiat³o  dwiêk.
O³omuniec, Ostrawa),
25  27 kwietnia 1997 roku (Pra- 2200  Autokarowy przejazd ulicami rozwietlonej Pragi.
ga, Hradec Kralowe).
W O³omuñcu, podczas kanonizacji Jana Sarkandra, Papie¿ Dzieñ drugi 16.04.2005 r.  sobota.
przeprasza³ za grzechy cz³on- 900  Msza w. odprawiana przez ksiê¿y
ków Kocio³a. Mówi³ wtedy: Edwarda i Joachima w kociele Matki
Dzi ja, papie¿ Kocio³a rzym- Boskiej nie¿nej  zwiedzanie kocio³a.
skiego, w imieniu wszystkich 1000  Dalsze zwiedzanie Pragi. Trasa wiokatolików proszê o przebacze- d³a przez Rynek Starego Miasta, nad któnie wszystkich krzywd, wyrz¹- rym króluje wysoka prostopad³ocienna
Msza w. w kociele Matki Bo¿ej nie¿nej.
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wie¿a Ratusza Miejskiego ze s³ynnym zegarem Orloj, który koniecznie powinien zobaczyæ ka¿dy turysta. Potem koció³ w. Miko³aja  imponuj¹ca budowla
w stylu praskiego baroku, secesyjny pomnik mistrza Jana Husa, koció³ Marii
Panny przed Tynem. Nastêpnie dzielnica
¿ydowska i jej synagogi. Przybywaj¹ tu
turyci z ca³ego wiata, ¿eby podziwiaæ
zabytki praskiego getta, jak synagogi:
Maisela, Staronowa, Pinkasa, Klausowa,
Hiszpañska  niestety wszystkie zamkniête oraz cmentarz ¿ydowski licz¹cy 12 tys.
nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 1439 roku.
Dalsza trasa wiod³a do kocio³a Ducha
wiêtego  niestety by³ zamkniêty. Po
krótkiej modlitwie pod kocio³em w intencji odrodzenia wiary narodu czeskiego,
w kaplicy w. Anny przy kociele w. Jakuba, przed wystawionym Najwiêtszym
Sakramentem, odmówilimy Koronkê do
Mi³osierdzia Bo¿ego. Zwiedzilimy nastêpnie Kaplicê Betlejemsk¹  zabytek kultury
narodowej  gdzie Jan Hus g³osi³ kazania.
1600  Obiad w restauracji Novomestsky
Pivovar.
1730  Odwiedzamy Pivovar u Fleku  podobno bywa³ tu sam wojak Szejk  zachowa³y siê tu tradycje z tego okresu.
1900  Zwiedzamy dworzec kolejowy i powrót na nocleg do hotelu.
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Dzieñ trzeci 17.04.2005 r.
 niedziela.
9 00  Msza w. odprawiona
przez naszych duszpasterzy
w kociele w. Antoniego.
1000  Zwiedzanie rozpoczynamy od kocio³a Wniebowziêcia
Najwiêtszej Marii Panny, który
jest zaliczany do najcenniejszych zabytków sakralnych Pragi  niestety by³ niedostêpny dla
turystów, gdy¿ w tym czasie od- Widok na Hradczany.
prawiana by³a Mszy w., nastêpnie sanktuarium loretañskie,
zwane Prask¹ Loret¹ z kocio³em Narodzenia Pañskiego.
W jej skarbcu mieszcz¹ siê bogate zbiory szat i naczyñ liturgicznych, wród nich okaza³a
monstrancja zwana S³oñcem
Pragi  inkrustowana 6222 diamentami.
1200  Uczestniczymy w ceremonii zmiany warty Stra¿y Zamkowej  jest to przepiêkne widowisko, ogl¹daj¹ je setki turystów.
Msza w. w kociele w. Antoniego.
Nastêpnie zwiedzamy katedrê
w. Wita  najwa¿niejsz¹ wi¹tyniê w kraju Z³ot¹ Uliczkê. Przez Most Karola dochodzi w niej pochowany jest czeski wiêty Jan my do kocio³a Matki Boskiej Zwyciêskiej,
Nepomucen. Przechodzimy obok bazyliki w którym znajduje siê woskowa figurka
w. Jerzego  te¿ zamkniêta  i zwiedzamy Dzieci¹tka Jezus (Praskie Jezulatko).
1630  Wyruszamy w drogê powrotn¹ do KêdzierzynaKola,
dok¹d docieramy ok. godz. 2215.

ODSZED£
PASTERZ
NASZ...

Dzisiejsza Praga, stolica wolnego pañstwa Republiki Czeskiej,
jest rzeczywicie otwart¹ ksiêg¹
dziejów narodu czeskiego i kontynentu europejskiego, skarbnic¹
zabytków historii i kultury.

Wieczorna Msza w. - niedziela 03.04.

Serdecznie dziêkujemy organizatorowi pielgrzymki, panu
Markowi Skrzyd³o, z Biura Podró¿y Marek w Kêdzierzynie
Kolu, za wspania³e jej przygotowanie. Przewodniczce, pani
Urszuli, za profesjonaln¹ opiekê
i przybli¿enie nam historii. Duszpasterzom, ks. Edwardowi i ks.
Joachimowi, za pos³ugê duszpastersk¹ i troskê o wspania³y klimat tej pielgrzymki.
Bogu niech bêd¹ dziêki!
Zbigniew Bar
Zdjêcia: T. Kucharski

Msza w. ¿a³obna  czwartek 07.04.

Bia³y pochód  czwartek 07.04
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Kiedy na spotkaniu op³atkowym szafarzy z okrêgu Kêdzierzyna  Kola, ks. proboszcz zg³osi³ propozycjê, aby tegoroczne
rekolekcje dla szafarzy i ich rodzin odbyæ
ladami Ojca wiêtego Jana Paw³a II, nikt
nie przypuszcza³, ¿e ustalony wówczas termin rekolekcji przypadnie dzieñ po pogrzebie Papie¿a. Dlatego te¿, te dwa dni
skupienia by³y przed³u¿eniem rekolekcji,
jakie prze¿ywalimy w czasie cierpienia
i po mierci Ojca wiêtego.
Rankiem 9 kwietnia wyruszylimy
spod kocio³a p.w. Ducha wiêtego i NMP
Matki Kocio³a w Kêdzierzynie do Wadowic. W drodze rozwa¿ania na temat Eucharystii, oparte na nauczaniu Ojca wiêtego
prowadzi³ ks. Jerzy Panicz, który podj¹³
siê przeprowadzenia tegorocznych wyj¹tkowych rekolekcji.
W Wadowicach na nowo od¿y³o to
wszystko, co tak bardzo dotknê³o g³êbi naszych serc, po odejciu do Domu Ojca, naszego ukochanego Papie¿a. Moglimy zadumaæ siê przed chrzcielnic¹, w której by³
ochrzczony ma³y Karol Wojty³a, pomodliæ
siê przed obrazem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy, ozdobionym przez Ojca wiêtego
z³otymi koronami. Punktem kulminacyj-

nym tego dnia by³a Eucharystia w intencji
Ojca wiêtego, pielgrzymów, szafarzy i ich
rodzin. W czasie Mszy wiêtej czêsto w oku
pojawia³y siê ³zy, kiedy patrzy³o siê na pusty tron Ojca wiêtego, przyozdobiony
kwiatami i przepasany ¿a³obn¹ szarf¹.
Z Wadowic udalimy siê do Kalwarii
Zebrzydowskiej, miejsca ukochanych pielgrzymek z dzieciñstwa Ojca wiêtego. Tam
po zakwaterowaniu w domu pielgrzyma,
odprawilimy Drogê Krzy¿ow¹ id¹c dró¿kami kalwaryjskimi, pokonuj¹c, dla niektórych, bardzo trudn¹ i wyczerpuj¹ca trasê.
Wieczorem przed cudownym obliczem
Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej wziêlimy
udzia³ w modlitwie ró¿añcowej, odprawionej w intencji Jana Paw³a II.
W niedzielê udalimy siê w dalsze pielgrzymowanie na drodze naszych rekolekcji. G³ównym punktem tego dnia by³
pobyt w £agiewnikach, gdzie przed obrazem Jezusa Mi³osiernego Ojciec wiêty
podczas swej ostatniej pielgrzymki do
ojczyzny zawierzy³ ca³y wiat Bo¿emu Mi³osierdziu. Jedna z sióstr ze zgromadzenia
Sióstr Mi³osierdzia wyg³osi³a nam ciekaw¹
prelekcjê na temat wiêtej Faustyny oraz
kultu Mi³osierdzia Bo¿ego. W sanktuarium

Mi³osierdzia Bo¿ego uczestniczylimy
w uroczystej koncelebrowanej Mszy wiêtej. Póniej moglimy adorowaæ Przenajwiêtszy Sakrament w Kaplicy Wiecznej
Adoracji, spojrzeæ z wie¿y sanktuarium na
panoramê Krakowa oraz zadumaæ siê
w osobistej modlitwie przez cudownym
obrazem Jezusa Mi³osiernego w przyklasztornym kociele, uca³owaæ relikwie
w. Faustyny.
W drodze powrotnej zatrzymalimy siê
jeszcze w Opactwie Ojców Benedyktynów
w Tyñcu, gdzie uczestniczylimy w nieszporach odprawianych w jêzyku ³aciñskim przez ojców i braci zakonnych. Poznalimy równie¿ historiê opactwa zwiedzaj¹c
klasztor. Nastêpnie udalimy siê do Czernej
ko³o Krakowa do klasztoru ojców Karmelitów, z którymi nasza parafia od wielu lat
wspó³pracuje przez Bractwo Szkaplerza
wiêtego. W kociele, w prywatnej modlitwie przed cudownym wizerunkiem Matki
Boskiej Szkaplerznej, moglimy wypowiedzieæ wszystko to, co zabralimy ze sob¹ na
te dni skupienia, aby jeszcze cilej zjednoczyæ siê z Chrystusem i nie zmarnowaæ tej
³aski, jaka nam zosta³a dana przez Boga
w tym smutnym, a zarazem wielkim czasie
duchowej odnowy.
Piotr Mazurek
Zdjêcia: T. Kucharski

Przed kocio³em w. Piotra
w Wadowicach.

Droga Krzy¿owa
w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia
w Krakowie£agiewnikach.

REKOLEKCJE Z OJCEM WIÊTYM

PIELGRZYMKA CHORYCH DO TURZY L¥SKIEJ
13 kwietnia o godz. 7.00, z placu przy
kociele Ducha wiêtego i NMP Matki Kocio³a, wyjecha³a na dzieñ chorych do Turzy l¹skiej 34osobowa grupa wiernych.
B³ogos³awieñstwa przed podró¿¹ udzieli³
ks. Jerzy, a modlitwy w drodze prowadzi³o
Bractwo Szkaplerza wiêtego.
Po drodze zatrzymalimy siê w Pszowie, gdzie w ka¿d¹ rodê odbywaj¹ siê uroczyste nabo¿eñstwa ku czci Matki Boskiej
Pszowskiej. W 1972 roku obchodzono 250
lecie Jej obrazu. Kult Matki Boskiej Pszowskiej nie ustaje, corocznie sanktuarium odwiedza ok. 100 tys. pielgrzymów.
B¹d pozdrowiona nasza Pszowska Pani,
Która z umiechem patrzysz na swój lud.

Wielbimy Ciebie, my Twoi poddani...
Z tymi s³owami na ustach wyruszylimy
w dalsz¹ drogê.
Po przybyciu do Turzy uczestniczylimy
w ods³oniêciu obrazu Matki Boskiej Fatimskiej. O godz. 10.00 rozpoczê³a siê uroczysta
Msza w., po której otrzymalimy b³ogos³awieñstwo Najwiêtszym Sakramentem, tak
jak w Lourdes oraz powiêcono lekarstwa,
wodê ze róde³ka i rodki opatrunkowe.
Nastêpnie by³ czas wolny na posi³ek, indywidualn¹ adoracjê i skorzystanie z sakramentu pokuty. Od godz. 13.00 uczestniczylimy w Drodze Krzy¿owej i modlitwie
ró¿añcowej. W drogê powrotn¹ wyruszylimy ok. godz. 15.00.

Czêæ osób pielgrzymowa³a do Turzy
po raz pierwszy, ale by³y te¿ osoby z Opola, które pielgrzymuj¹ z nami od trzech lat,
za co s¹ bardzo wdziêczne.
W imieniu wszystkich pielgrzymów serdecznie dziêkujemy ks. Edwardowi, proboszczowi parafii, a zarazem opiekunowi
Bractwa Szkaplerza wiêtego oraz kancelarii parafialnej za pomoc w organizacji
wyjazdu.
Pielgrzymom s³owa podziêki za wspania³¹ atmosferê, zdyscyplinowanie i
umiech na buziach, mimo ró¿nych niedomagañ.
Wszystkim serdeczne Bóg zap³aæ.
Zarz¹d Bractwa Szkaplerza wiêtego.

ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47232 KêdzierzynKole 12

UROCZYSTOÆ
NAJWIÊTSZEGO
CIA£A
I KRWI PAÑSKIEJ
Uroczysta procesja Bo¿ego
Cia³a przejdzie ulicami osiedla
NDM, po Mszy w. odprawionej
w kociele o godz. 8.30.
Prosimy mieszkañców osiedla
o w³¹czenie siê w przygotowanie
oprawy tej uroczystoci; przygotowanie o³tarzy, dekoracje budynków, balkonów i okien.
Niech zaanga¿owanie siê
w przygotowanie procesji i jak najliczniejszy w niej udzia³, bêd¹ wiadectwem naszej wiary.
dokoñczenie ze str. 2

WY JESTECIE NADZIEJ¥ KOCIO£A!!!
W Kociele podobaj¹ mi siê zasady wiary, które g³osi³ Pan Jezus.
S¹dzê, ¿e gdyby ludzie dostosowali siê do nich, to wiat by³by lepszy, pozbawiony przemocy i nieszczeroci
Monika
Koció³ jest dla mnie miejscem, gdzie mogê siê wyciszyæ, porozmawiaæ z Bogiem i znaleæ odpowiedzi na moje problemy. Mo¿e nie
zawsze na zewn¹trz okazujê moje przywi¹zanie do Kocio³a, ale
naprawdê wierzê w Boga
Magda
Koció³ powinien przypominaæ o zasadach i stawiaæ wymagania,
lecz równoczenie powinien pokazywaæ, ¿e warto je spe³niaæ, powinien umieæ przemawiaæ do t³umów, a jednoczenie do ka¿dego
z osobna
Dorota
W³anie ci m³odzi ludzie s¹ naprawdê przysz³oci¹ Kocio³a i nadziej¹ naszej parafii, dlatego z g³êbi serca dedykujê im jeszcze inne
s³owa Ojca wiêtego Jana Paw³a II, które wypowiedzia³ na pocz¹tku
swojego pontyfikatu: Nie lêkajcie siê, otwórzcie na ocie¿ drzwi Chrystusowi. Nie lêkajcie siê Chrystusa, nie lêkajcie siê Jego Kocio³a,
bo Koció³ jest nasz¹ teraniejszoci¹ i przysz³oci¹.
ks. Jerzy Panicz, Zdjêcia: Piotr Mazurek

PRZE¯YJMY TO WSPÓLNIE
Maj
24 19.00
Msza w. w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa.
26 Uroczystoæ Najwiêtszego Cia³a i Krwi Pañskiej
Msze w. 7.00, 8.30  po niej procesja, 11.30, 15.00, 18.30.
11.30
Msza w. w intencji ksiê¿y Jaros³awa i Jerzego,
w rocznicê wiêceñ kap³añskich.
29
8.30
Msza w. w intencji Franciszkañskiego Zakonu
wieckich.
11.30
Msza w. w intencji ks. Wojciecha w 1 rocznicê wiêceñ kap³añskich.
Czerwiec
3
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
5
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
6
19.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków
 I poniedzia³ek mca.
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Z ¯YCIA WSPÓLNOTY
PARAFIALNEJ
W rubryce tej pragniemy informowaæ czytelników o radosnych
i smutnych wydarzeniach z ¿ycia naszej wspólnoty parafialnej. Chrzty,
luby i inne sakramenty, wa¿niejsze jubileusze i uroczystoci oraz
pogrzeby, to istotne momenty w ¿yciu ka¿dego z nas, to ich suma stanowi o kondycji duchowej parafii.

Sakrament chrztu wiêtego
Ja ciebie chrzczê w Imiê Ojca i Syna i Ducha wiêtego
 tymi s³owami nastêpuj¹ce dzieci zosta³y w³¹czone we
Wspólnotê Kocio³a wiêtego: Dawid Rêbis, Oktawian Mariusz
Lehnort, Dominik Tomasz Boczoñ, Nina Oliwia Szocik, £ukasz
Arkadiusz Glabas, Natalia Bo¿ena B³achut, Patrycja Katarzyna
Chromik, Agnieszka Wiktoria Langner, Wiktoria Nadia
Niezgoda, Kamila Anna Kêdziora, Kamil Wakiewicz, Anna
Maria Augustyniak, Maja Magdalena Czubek, Mateusz Robert
Hajduk, Pascal Jacek £osiewicz, Daniel Jakub Batorski, Szymon
Leszek Spad³o, Oliwia Drab  Gach, Kacper Adam Tomczyk,
Jakub Micha³ Folczyk, Mateusz Piotr Gibaszek, Kinga Katarzyna
Gibaszek, Amelia Angelika Przymusza³a, Jakub Stanis³aw
Kuihinicki, Nikodem Grzegorz Skrzypczak, Karol Wojciech
Krzych, Jagoda Jadwiga Balicka, Zofia Dorota Akonom.

Sakrament bierzmowania
 przyjmij znamiê daru Ducha wiêtego  te s³owa wypowiedzia³ ks. infu³at Marian ¯agan do 136 osobowej grupy bierzmowanych, odpowiadaj¹c na ich pragnienie, aby Duch wiêty
umocni³ ich do mê¿nego wyznawania wiary i do postêpowania wed³ug jej zasad.

Sakrament ma³¿eñstwa
...lubujê ci mi³oæ, wiernoæ i uczciwoæ ma³¿eñsk¹ oraz,
¿e ciê nie opuszczê a¿ do mierci.  tak¹ przysiêgê ma³¿eñsk¹
w obecnoci Chrystusa z³o¿yli sobie:
Patrycjusz Przewosnik i Marzena Alot
Micha³ Leks i Agnieszka Gorszczuk
Tomasz Koenig i Joanna Idzi

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli
w pokoju z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Irena Wi³kowska l. 68
Barbara Wierzbicka l. 40
Waldemar Zbroiñski l. 58
Krystyna Kulpa l. 44

Kazimiera Duda l. 54
Krystyna Muzyka l. 61
Zygmunt Franczyk l. 48
Józefa Kubów l. 70

Niech spoczywaj¹ w pokoju.

Wydawca:

Parafia Rzymskokatolicka Ducha wiêtego
i NMP Matki Kocio³a  ul. B. Krzywoustego 2;
47-232 KêdzierzynKole 12
Redaguj¹:
Wanda i Tadeusz Kucharscy  biuro redakcji.
Wspó³praca: Krystyna i Ireneusz Pawelec, Jerzy Jaksiewicz,
Piotr Mazurek, Barbara Kwanicka  korekta.
Kontakt telefoniczny z redakcj¹ pod numerem 483-73-50 w godzinach pracy kancelarii.
Email parafii: duchkk@opole.opoka.org.pl
ISSN 1732-6885
Zapraszamy do wspó³pracy
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HABEMUS PAPAM
Miniony kwiecieñ przyniós³ nam
szczególne prze¿ycia. Mimo, ¿e wylano
rzeki s³ów na ten temat, nie sposób pomin¹æ tych wydarzeñ w naszej gazetce.
Odejcie Ojca wiêtego Jana Paw³a II
wstrz¹snê³o naszymi sercami. Do wiadomoci dotar³a bolesna prawda o naszym
przemijaniu i przemijaniu rzeczy tego
wiata. Zagonieni codziennymi sprawami
przywyklimy do tego, ¿e by³ kto, kto
trwa, kocha nas, modli siê za nas i nie
zmieni zdania, zasad, bo tak trzeba. Tak
d³ugi pontyfikat oswoi³ nas z myl¹, ¿e
jest jak jest i tak bêdzie. Kochalimy naszego Papie¿a i bylimy dumni, ¿e jest
Polakiem. Jakikolwiek by³ stosunek poszczególnych rodaków do Jego nauczania, to zagro¿enie, jakie powodowa³a
miertelna choroba, wywo³ywa³o
u wszystkich przeczucie wielkiej straty.
Kiedy og³oszono alarmuj¹ce komunikaty
o stanie zdrowia Ojca wiêtego, równie¿
w naszej wi¹tyni, zaczêli spontanicznie
gromadziæ siê wierni na modlitwie w Jego
intencji. Gromadzili siê do pónej nocy
i przychodzili na chwilê modlitwy wczesnym rankiem. I co najwa¿niejsze, nie
byli to tylko codzienni bywalcy kocio³a,
ale g³ównie ludzie m³odzi, ludzie w rednim wieku, a tak¿e rodzice z dzieæmi.
Kiedy us³ysza³em, ¿e Papie¿ odszed³ do
Pana i zd¹¿a³em do kocio³a, spotyka³em
osoby, które nie tylko tam sz³y, ale wrêcz
bieg³y.
Oko³o godziny 23.00 rozpoczê³a siê liturgia, w której uczestniczy³o tylu wiernych, co w Mszy niedzielnej. Kolejne dni
gromadzi³y na modlitwie liczn¹ rzeszê
wiernych, szczególnie na specjalnych
Mszach o godzinie 20.00. W czasie
czwartkowej Mszy w. ¿a³obnej wierni
nie mogli pomieciæ siê w wi¹tyni. Równie¿ zorganizowany przez m³odzie¿ bia³y pochód, id¹cy od Placu Wolnoci,
przerós³ wyobra¿enia nas wszystkich.
Rzesza ludzi nie pomieci³a siê nie tylko
w wi¹tyni, lecz równie¿ na obszernym
placu przed skarp¹, rzeka wiate³ siêga³a
a¿ do cmentarza ¿o³nierzy radzieckich.
W czasie pi¹tkowej transmisji uroczystoci pogrzebowych z Rzymu przechodzi³em przez osiedle. W tym czasie przejecha³y ulic¹ tylko cztery samochody
i spostrzeg³em szeæ osób. Osiedle by³o
jakby wyludnione.
Prze¿ylimy szczególne rekolekcje 
rekolekcje z Ojcem wiêtym. Rekolekcje,
których nikt nie og³asza³. Tak wiele osób

poczu³o przynaglaj¹c¹ potrzebê modlitwy. Chcieli siê modliæ przed Panem
Jezusem Eucharystycznym, w wi¹tyni, na kolanach, w milczeniu. Niewa¿na by³a pora. Przychodzili, kiedy
mogli przyjæ, nawet po pó³nocy. Przywiod³a ich zapewne g³êboka wiara
w rzeczywist¹ obecnoæ Pana Jezusa
pod postaci¹ chleba i przekonanie, ¿e
nie wszystko jedno gdzie siê modl¹,
w domu, w lesie, czy przed obliczem
Pana. Mylê, ¿e taka postawa uradowa³a Ojca wiêtego. Mo¿e owocem trwaj¹cego Roku Eucharystycznego bêdzie
Kaplica Wieczystej Adoracji, w której
ze wi¹tyñ naszego miasta. Mo¿e dojrzejemy do tego, aby Chrystus nie musia³ czekaæ na nas godzinami w samotnoci i pod kluczem.
Innym spostrze¿eniem tamtych
dni jest postawa ludzi innych wyznañ,
kocio³ów, religii czy ludzi niewierz¹cych. Z nielicznymi wyj¹tkami wielcy
tego wiata popieszyli oddaæ ho³d
zmar³emu. Mylê, ¿e nie wynika³o to tylko z faktu, ¿e Jan Pawe³ II by³ wielk¹ indywidualnoci¹, lecz przede wszystkim
z wartoci, jakie g³osi³ i o których dawa³
wymowne wiadectwo. W wiecie nauki, techniki, konsumpcji, nieskrêpowanej wolnoci, moralnego dyferentyzmu,
zaistnia³a u ludzi instynktowna potrzeba
stabilnego punktu odniesienia, solidnego filaru, ska³y. Bez wzglêdu na pogl¹dy
cz³owieka, jego stosunek do Kocio³a,
nawet je¿eli jest w opozycji do religii,
któr¹ nie zawsze sobie uwiadamia, potrzebuje orientacji, punktu odniesienia.
Potrzebna jest mu taka morska latarnia. T¹ latarni¹ dla wspó³czesnego
wiata, która wieci a nie mruga, która
nie zmienia siê z powodu zachcianek
ludu, okazuje siê byæ Urz¹d Nauczycielski Kocio³a. Kocio³a, którego g³ow¹
jest Chrystus. Jest to potrzebne nie tylko nam, lecz ca³emu rozdygotanemu
wiatu. Z tej te¿ perspektywy my, wierz¹cy, nie powinnimy odczuwaæ niepokojów wywo³ywanych przez liczne media, a dotycz¹cych przysz³ej pos³ugi
nastêpcy Jana Paw³a II. Spekulacje takie
s¹ powodowane raczej potrzeb¹ preparowania sensacji a nie trosk¹ o Koció³.
Za szczególnie niestosowne uwa¿am sugestie, które Benedykta XVI klasyfikuj¹
jako papie¿a, który nie pójdzie z duchem czasu, bo wiadomo, ¿e nie akceptuje wielu modnych hase³. Przykro mi

by³o, kiedy Go krytykowano zanim zd¹¿y³ otworzyæ usta.
A Benedykt XVI poprosi³ nas w pierwszej kolejnoci o pomoc. Ja, na swoj¹
miarê mogê ofiarowaæ tylko modlitwê i a¿
modlitwê. W tym te¿ duchu duszpasterze
naszej parafii odprawili w niedzielê specjaln¹ Mszê wiêt¹ w intencji Ojca wiêtego, podobnie jak w minionych tygodniach, o godzinie 20.00. Ze smutkiem
muszê stwierdziæ, ¿e wiernych by³o
znacznie mniej ni¿ mo¿na siê by³o spodziewaæ. Czy¿by Ten nie by³ ju¿ naszym
papie¿em? Wiernych by³o co prawda
mniej, ale wyj¹tkowa by³a ¿arliwoæ modlitwy zgromadzonych. Wyczuwa³em
szczególn¹ moc dialogu z kap³anami i Panem Jezusem. Niewiele razy w ¿yciu mia³em takie odczucie. Na razie wiêc wparcie modlitewne dla Benedykta XVI jest
w naszej parafii mniej liczne ni¿ dla poprzednika. Dlatego omielam siê prosiæ
wszystkich, którzy odczuwaj¹ tak¹ potrzebê i nie zaniedbuj¹ takiej modlitwy,
by modlili siê nie tyle wiêcej, co bardziej
¿arliwie i uparcie o potrzebne Papie¿owi
³aski i dary Ducha wiêtego. Wszak jestemy parafi¹, której Duch wiêty patronuje (a w³anie obchodzimy pami¹tkê Jego
Zes³ania). Poleæmy Benedykta XVI równie¿ szczególnej opiece Najwiêtszej
Marii Panny Matki Kocio³a, aby Koció³
Powszechny prowadzi³ zgodnie z wol¹
Jej Syna.
Pe³en nadziei i optymizmu
Konserwatysta

