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B¹d� pozdrowiony,
Krzy¿u Chrystusa!

Z pewno�ci¹ s³ysza³e� ju¿ niejeden raz, ¿e ka¿dy
chrze�cijanin musi nie�æ swój krzy¿. Teoretycznie jeste�
sk³onny go zaakceptowaæ, ale czy zauwa¿y³e�, ¿e krzy¿,
jaki ci przypada nigdy nie jest tym w³a�ciwym? Krzy¿ jaki
d�wigasz (twoje zdrowie, wygl¹d, sposób bycia, ¿ona, m¹¿,
matka, dzieci, s¹siedzi) zawsze wydaje ci siê nie do znie-
sienia, upokarzaj¹cy i krzywdz¹cy. Natomiast wszystkie inne
krzy¿e zdaj¹ ci siê bardziej odpowiednie np.: krzy¿ kolegi,
s¹siada, ten poprzedni -- ten jaki sobie sam wymy�li³e�. Ten
twój znienawidzony rozstraja ciê i zatruwa ci ¿ycie. Rozpacz-
liwie wo³asz o inny - taki, który jest zno�ny, wznios³y, po¿y-
teczny.

Trudno jest pogodziæ siê ze swoim losem, z ciê¿a-
rem, który d�wigasz na swoich barkach. Masz dwa wyj�cia:
przekl¹æ Boga i wszystkich wokó³, wpa�æ w rozpacz i staæ
siê krzy¿em dla innych. Tymczasem ¿ycie wci¹¿ bêdzie wy-
pe³nione dolinami. Momenty zw¹tpienia s¹ dla nas potrzeb-
ne. Podobnie jak ruda jakiego� metalu sama w sobie jest dla
nas bezu¿yteczna, dopóty nie podda jej siê procesowi hutni-
czemu. Krzy¿ jest takim �rodkiem wydobywania z nas

szlachetnego kruszcu. Oczyszcza z nas to, co jest zbêdne,
a oczyszczanie boli. Dlatego istnieje druga mo¿liwo�æ: przy-
j¹æ swój ból. Mo¿na powiedzieæ, ¿e spo�ród naszych uczuæ
ból jest pewnego rodzaju banit¹. O ile to mo¿liwe ignorujemy
go -- dlatego jeszcze bardziej cierpimy. Ile potrzeba walk,
dyskusji, aby zaakceptowaæ swój ból!

Niech czas Wielkiego Postu stanie siê dla ciebie okazj¹
do przyjrzenia siê swojemu bólowi. Czego masz ju¿ do�æ?
Czego chcia³by� siê pozbyæ? Co ci dokucza i doskwiera?
Postaraj siê choæ raz spojrzeæ na twe cierpienia inaczej. Nie
my�l, ¿e tak ³atwo jest siê z nimi "zaprzyja�niæ". Szczê�cie
ma w sobie co� dog³êbnie bolesnego i ciê¿kiego. Zawiera siê
w nim zgoda na sytuacje od których próbujesz uciec.

Spójrz na Jezusa krocz¹cego po Drodze Krzy¿owej --
na Szymona, który s¹dzi³, ¿e ju¿ skoñczy³ pracê na polu i
idzie na zas³u¿ony odpoczynek, gdy nagle zostaje obarczo-
ny krzy¿em Skazañca (jak¿e musia³ byæ w�ciek³y!). Cyre-
nejczyk mia³ tê niepowtarzaln¹ okazjê pogodzenia siê z bó-
lem, gdy¿ patrzy³ na Jezusa i z Jego twarzy wyczyta³ co to
znaczy przyj¹æ swe cierpienie.

Nabo¿eñstwa wielkopostne w naszej Parafii:
Droga Krzy¿owa: pi¹tki Wielkiego Postu
godz. 8.30, 15.30, 17.00 (dla dzieci), 18.30

Gorzkie ¯ale:
niedziele Wielkiego Postu, godz. 17.00

B¹d� pozdrowiony, Krzy¿u
Chrystusa! Gdziekolwiek znajduje
siê twój znak. Chrystus daje �wia-
dectwo swojej Paschy: owego �przej-
�cia ze �mierci do ¿ycia� I daje �wia-
dectwo mi³o�ci, która jest moc¹ ¿ycia
� mi³o�ci, która zwyciê¿a �mieræ.
B¹d� pozdrowiony, Krzy¿u gdziekol-
wiek siê znajdujesz, w polach, przy
drogach, na miejscach, gdzie ludzie
cierpi¹ i konaj¹, na miejscach gdzie
ludzie pracuj¹, kszta³c¹ siê i tworz¹.
Na ka¿dym miejscu, na piersi ka¿-
dego cz³owieka, mê¿czyzny czy ko-
biety, ch³opca czy dziewczyny, i w
ka¿dym ludzkim sercu. B¹d� pozdro-
wiony, Krzy¿u Chrystusa!

�w. Jan Pawe³ II

Dariusz Piórkowski SJ
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Bóg Sêdzi¹ ca³ego ¿ycia
Bêd¹c na ziemi, nikt z nas nie

potrafi w³a�ciwie oceniæ swojego ¿ycia.
Nikt bowiem nie jest w stanie ogarn¹æ
jego ca³o�ci. Oceniamy tylko poszcze-
gólne czyny, potrafimy oceniæ tylko po-
szczególne odcinki naszego ¿ycia.

To w³a�nie z tego wzglêdu Ko-
�ció³ wzywa wiernych, aby przynajmniej
raz w roku ka¿dy z nich przyst¹pi³ do
spowiedzi, to znaczy, aby podj¹³ próbê
oceny przynajmniej dwunastu miesiêcy
¿ycia, bo gdy siê to przeci¹ga, cz³owiek
stawia sobie pytanie: Czy po wielu, wielu
latach potrafiê siê dobrze wyspowiadaæ?
Maj¹c na uwadze spotkanie z Bogiem
na progu wieczno�ci, trzeba pamiêtaæ
o tym, ¿e z chwil¹ �mierci opuszczamy
�wiat, w którym rz¹dzi prawo czasu i
wchodzimy w �wiat, w którym rz¹dzi
prawo wieczno�ci. W³a�nie dlatego po-
trafimy wtedy oceniæ ca³o�æ ¿ycia. To
jest mniej wiêcej tak, jakby�my p³ynêli
przez ¿ycie od �róde³ Wis³y a¿ do mo-
rza. Jak d³ugo jeste�my jeszcze w nur-
tach tej rzeki, tak d³ugo obserwujemy
tylko ten odcinek jej biegu, który jest w
zasiêgu naszego wzroku, a nie jeste-
�my w stanie obj¹æ ca³ego biegu Wis³y
od �róde³ a¿ do uj�cia. Wyobra�my so-
bie, ¿e nagle wylatujemy tak wysoko,
¿e widzimy ca³¹ Wis³ê od jej �róde³ a¿
do jej uj�cia. Tak bêdzie w chwili �mier-
ci, zobaczymy wtedy ca³o�æ naszego
¿ycia. Zrozumiemy sens ka¿dego naj-
mniejszego szczegó³u, zaistnia³ego w
tym ¿yciu. Nic wtedy nie bêdzie zapo-
mniane. To jest mniej wiêcej tak, jakby
Bóg krêci³ minuta po minucie film o na-
szym ¿yciu; a kiedy przekroczymy próg
wieczno�ci, ten film zostanie nam wy-
�wietlony w jednej sekundzie, a Bóg
poprosi nas o ocenê g³ównego bohatera
tego filmu, którym bêdziemy my sami.

¯ycie na ziemi potraktowane jest
przez Boga jako wielka szansa daj¹ca
mo¿liwo�æ ukszta³towania cz³owieka
wielkiego formatu. Tê szansê Bóg ofia-
rowuje ka¿demu z nas. Mamy do dys-

pozycji d³ugie lata i otrzymujemy wiele
�rodków, które nam mog¹ pomóc. U
kresu ziemskiej wêdrówki Bóg pragnie
sprawdziæ, na ile ta szansa zosta³a
przez nas wykorzystana. Jak, z per-
spektywy tego s¹du Bo¿ego, bêdzie wy-
gl¹da³o spojrzenie na nasze grzechy?
Na pewno nie bêdzie to spojrzenie z
punktu widzenia kodeksu karnego. Na
pewno nie, gdy¿ Bóg oceni nasz¹ doj-
rza³o�æ. Ka¿dy nauczyciel i wychowaw-
ca jest tak¿e sêdzi¹. Ocenia postêpo-
wanie swojego ucznia i nie dziwi siê
temu, ¿e on pope³nia b³êdy. Oczekuje
tylko jednego, aby z tych b³êdów wy-
ci¹gn¹³ wnioski i aby w przysz³o�ci ich
ju¿ nie pope³nia³. Bóg chce wiedzieæ,
czego nauczy³em siê poprzez pope³nia-
nie w³asnych grzechów, czego siê na-
uczy³em na w³asnych b³êdach? Chce
wiedzieæ, o ile moja m¹dro�æ jest do-
skonalsza po pope³nieniu przeze mnie
takich czy innych czynów? A wiêc bê-
dzie to co� podobnego do prze¿ycia
cz³owieka, który, maj¹c piêædziesi¹t lat,
znalaz³ swój w³asny zeszyt z pi¹tej kla-
sy szko³y podstawowej i zobaczy³, jak
rêk¹ nauczyciela czerwonym atramen-
tem zosta³y podkre�lone jego b³êdy.
U�miecha siê do siebie i mówi: No tak,
wtedy jeszcze tylu rzeczy nie umia³em.
Ale ju¿ nie bêdê karany za b³êdy kie-
dy� pope³nione, bo za nie ukara³ mnie
nauczyciel, wpisuj¹c mi do zeszytu
nisk¹ ocenê. Pojawi siê natomiast
przede mn¹ pytanie, czy w nastêpnych
latach te b³êdy siê nie powtórzy³y? Je-
�li siê powtórzy³y, je�li cz³owiek nie zm¹-
drza³, to musi braæ za sw¹ g³upotê od-
powiedzialno�æ. Cz³owiekowi, który
uczy siê m¹dro�ci, jego w³asne potkniê-
cia pomagaj¹ w ubogaceniu jego ser-
ca. Je�li na drodze, wiod¹cej do doj-
rza³o�ci grzesznik potrafi³ Boga prze-
prosiæ, je�li umia³ naprawiæ grzech i wy-
nagrodziæ krzywdy, to za taki grzech
nie bêdzie na s¹dzie siebie oskar¿a³.

Bêdziemy równie¿ oceniaæ w
dniu ostatecznym wszystkie nasze za-

BÓG JEST SÊDZI¥ SPRAWIEDLIWYM,
KTÓRY ZA DOBRO WYNAGRADZA,

A ZA Z£O KARZE
niedbania, czyli nie wykorzystane szan-
se naszego ¿ycia. My�lê o odrzuceniu
szansy czynienia dobra. S¹d bêdzie do-
tyczy³ niewykorzystanych okazji czynie-
nia dobra. Cz³owiek mo¿e d³ugo pope³-
niaæ w ¿yciu b³êdy, mo¿e wiele grze-
szyæ. Bóg ci¹gle pragnie, aby�my osi¹-
gnêli dojrza³o�æ, aby�my potrafili kochaæ
m¹drze. Mo¿e siê wiêc zdarzyæ, ¿e
cz³owiek, który przez wiele lat ¿y³ w
grzechach egoizmu i wyrz¹dza³ wielu
ludziom krzywdy, odkry³ pod koniec
¿ycia, ¿e to jego ¿ycie by³o nieudane,
¿e powinien inaczej ¿yæ. Jest to m¹-
dro�æ odkryta dopiero nad ruinami swo-
jego ¿ycia.

Mo¿e siê wiêc zdarzyæ, ¿e cz³o-
wiek, ¿yj¹c jak ³otr, w ostatnim momen-
cie odkryje, ¿e istot¹ ¿ycia jest m¹dra
mi³o�æ i zgodnie z zasad¹ sprawiedli-
wo�ci Boga dost¹pi zbawienia. Je�li jed-
nak tego nie odkryje ¿yj¹c w czasie i w
jego g³upocie zastanie go smieræ, wów-
czas czeka go niezwykle smutne spo-
tkanie z Bogiem Sêdzi¹. To bêdzie spo-
tkanie z Bogiem Sêdzi¹. To bêdzie spo-
tkanie Ojca z synem marnotrawnym,
który nie wróci³ do domu. Ojciec przyj-
dzie do niego, do tych jego �wiñ i powie
mu: �Synu, co� ty wybra³? Zamiast domu
wola³e� chlew, zamiast ojca i braci wy-
bra³e� �winie? Co� ty, synu w ¿yciu
wybra³? Wtedy zobaczy ostatni kadr fil-
mu: ujrzy, ¿e pozostanie na wieki przy
�winiach. Odt¹d  wiêc bêdzie w nim tyl-
ko wielka nienawi�æ. Nie do Boga, nie
do ludzi, ale bêdzie to nienawi�æ skie-
rowana do samego siebie. Wtedy po-
wie: �przegra³em ¿ycie z w³asnej winy�.
I to jest piek³o.

Pragnê was wezwaæ do dziêkczy-
nienia za to, ¿e Bóg daje nam czas, ¿e
film naszego ¿ycia jeszcze siê krêci, ¿e
mamy przed sob¹ wielk¹ szansê wyko-
rzystania poszczególnych dni, aby móc
wzrastaæ w m¹drej mi³o�ci.

ks. Edward Staniek, Sze�æ Prawd Wiary,
Wyd. �w. Stanis³awa, Kraków
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W czasie czterdziestu dni Wielkiego Postu warto zaplanowaæ czas
rekolekcji, czas zastanowienia siê nad sob¹ i nad swoim ¿yciem. Zatrzy-
maæ siê na chwilê, wyciszyæ i zamy�liæ. Spotkaæ Boga i spotkaæ siê sam na
sam ze sob¹. Trzeba wyj�æ na pustyniê, bo tam jest cisza, spokój i milcze-
nie. Wtedy mo¿na us³yszeæ siebie. A mo¿e w³a�nie tegoroczne nauki reko-
lekcyjne bêd¹ dla mnie swoist¹ pustyni¹, powrotem do �róde³?

 Rekolekcje wielkopostne to taki szczególny i wyj¹tkowy czas w roku litur-
gicznym Ko�cio³a. Jest to czas próby, czas lekcji i nauk, kiedy uczymy siê roz-
tropno�ci, m¹dro�ci ducha i stajemy siê lepsi. Czas rekolekcji jest bardzo zna-
nym aktem pokutnym w Ko�ciele od wieków � aktem duchowych æwiczeñ. Dlate-
go rekolekcje odprawiaj¹ wszyscy: papie¿, biskupi, kap³ani, zakonnicy i zakonni-
ce, ma³¿onkowie, rodzice, dziadkowie, stu-
denci, uczniowie, osoby chore i niepe³no-
sprawne, osoby samotne i rozwiedzione�
Ko�ció³ naucza i przygarnia wszystkie
owieczki rozproszone na ca³ym �wiecie.

 Kto� kiedy� napisa³: �Trudniej jest
dzieñ dobrze prze¿yæ, ni¿ napisaæ ksiê-
gê��. To prawda, nie bêdzie nam ³atwo staæ
siê lepszymi po godzinie lub po kilku godzi-
nach nauk rekolekcyjnych. W ci¹gu kilku
chwil nie da siê naprawiæ ca³ego duchowe-
go rozgardiaszu. To jest praca na ca³e ¿ycie.
Ale warto od czego� zacz¹æ, warto w tych
rekolekcyjnych dniach postawiæ sobie od-
wa¿ne pytania:

Czy ja mam jeszcze wiarê?
Czy jestem w stanie uwierzyæ jesz-

cze wiêcej Bogu i mocniej Mu zaufaæ?
Czy kocham Go ze wszystkich si³,

wszelkim my�leniem i ca³ym sercem?
Czy ja siê jeszcze modlê?
Czy potrafiê rozmawiaæ z Bogiem?
W czasie rekolekcji wielkopostnych

warto tak¿e przeczytaæ co�, co pomo¿e ina-
czej my�leæ, zobaczyæ bli�niego i z nim siê
pojednaæ. Same za� rekolekcje maj¹ do-
daæ si³, odwagi, otuchy i nadziei, aby pój�æ
pod krzy¿ i zobaczyæ Ukrzy¿owanego. ̄ eby
mieæ odwagê podnie�æ oczy, zap³akaæ i za-
pytaæ: �Panie, czy Ty mi jeszcze raz prze-

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE
W NASZEJ PARAFII

02 - 05.04.2017 r.
NIEDZIELA  - 02.04.2017 r.:
godz. 08.00 Msza �w. i nauka dla wszystkich
godz. 09.30 Msza �w. i nauka dla m³odzie¿y
godz. 11.00 Msza �w. i nauka dla dzieci
godz. 12.00 Msza �w. i nauka dla wszystkich
godz. 13.00 Msza �w. i nauka dla wszystkich
godz. 14.30 Msza �w. i nauka dla chorych
godz. 17.00 Gorzkie ¯ale � kazanie pasyjne
godz. 18.00 Msza �w. i nauka dla wszystkich
godz. 19.00 Nauka dla Rodziców
PONIEDZIA£EK, WTOREK, �RODA -  03, 04, 05.04.2017 r.
godz. 08.00 Msza �w. i nauka dla wszystkich
godz. 12.00 Nauka dla   Gimnazjum (szkolne)
godz. 13.00 Nauka dla  Liceum (szkolne)
godz. 15.00 Msza �w. i nauka dla wszystkich
godz. 18.00 Msza �w. i nauka dla wszystkich
godz. 19.00 Nauka stanowa (kobiety � poniedzia³ek,

mê¿czy�ni � wtorek)
WTOREK   - 8.04.2014:  DZIEÑ SPOWIEDZI:
Spowied�: od godz. 07.00 - 09.00 i od 11.00 - 14.00

od godz. 15.00 - 16.00 i od 17.00 - 20.00

Czy pójdê na
rekolekcje

wielkopostne?

o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp

baczysz? Czy przygarniesz mnie po-
nownie do swego serca?�.  Odpowied�
us³yszysz na pewno� Zobaczysz j¹
w oczach i rozpiêtych ramionach Chry-
stusa, w przebitym sercu Jezusa. Sam
dojdziesz do wniosku: �To nie gwo�dzie
Ciê przybi³y, lecz mój grzech�, moje s³a-
bo�ci, namiêtno�ci, moja niewierno�æ,
moja zdrada i oddalenie�

Wtedy, gdy poprawnie odczytasz
odpowied� p³yn¹c¹ z krzy¿a, podej-
miesz skruchê, wolê poprawy i wyspo-
wiadasz siê. A potem wrócisz do krzy-
¿a i uca³ujesz przez ³zy przebite stopy
Chrystusa. I to bêd¹ twoje prawdziwe
rekolekcje.

Zobaczysz, ¿e inny jest �wiat,
inna rzeczywisto�æ, inni bêd¹ ludzie,
a ty prze¿yjesz prawdziwe nawrócenie.

Podczas rekolekcji wielkopost-
nych trzeba �za³atwiæ� wiele spraw nie
tylko z Bogiem, ale i ze wspó³ma³¿on-
kiem, z rodzicami, z dzieæmi i bli�ni-
mi. Rekolekcje s¹ po to, aby wypro-
stowaæ to wszystko, inaczej zmarnu-
jemy dni, które zosta³y nam dane na
uleczenie duszy.
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PONIEDZIA£EK  27.03..2017
  8.00 + Antonina Stypu³a � intencja od

Krzysztofa Szewczaka
18.00 ++ Jadwiga, Antonii £yko

WTOREK  28.03.2017
  8.00 + Marianna Celej, + W³adys³aw

Kosek
 18.00  1) ++ z rodziny Be³towskich:

Maria, Józef, Zofia, Jerzy, Lidia,
Tadeusz, Marta, ++ z rodziny
Wierzchos³awskich: Józefa, Józef,
Krystyna, Antoni, Anna
2) + Józef Thomas (w kolejn¹
rocz.�m.)

�RODA 29.03.2017
  8.00 ++ Józef, Zdzis³aw, Klementyna
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 30.03.2017
  8.00 + Antonina Stypu³a � intencja od

bratanicy
18.00 1) + Witold

2) ++ Zofia, Franciszek Dembowscy
PI¥TEK 31.03.2017

   8.00 Podziêkowanie za pomoc
w trudnej sprawie

15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Antonina Stypu³a � intencja od

bratanicy Zdzis³awy
SOBOTA 01.04.2017

PIERWSZA SOBOTA MIESI¥CA
  8.00 1) O zdrowie, b³og. Bo¿e i opiekê

Matki Bo¿ej dla Barbary � z okazji
urodzin
2) O opiekê �w. Jana Paw³a II nad
nasz¹ Parafi¹

18.00 O zdrowie, b³og. Bo¿e i opiekê
Matki Bo¿ej dla Marii

NIEDZIELA 02.04.2017
  8.00 + Halina Wójcik (greg.)
9.30 1) + Stanis³awa Czech

2) + Halina Zêbala (15 r.�m.)
11.00 O Bo¿e b³og. dla Aleksandra

w 4 r. urodzin i dla Natalii
w 1 r. urodzin

12.00 Podziêkowanie za otrzymane
³aski, z pro�b¹ o dalsze b³og.
i opiekê Matki Bo¿ej oraz Anio³ów

13.00 + Marian Gruca� intencja od ¿ony
z dzieæmi

18.00  + Malwina Dygut � intencja od
córki Ma³gorzaty z rodzin¹.
Równie¿ w intencji ca³ej Rodziny
Ró¿añcowej � o b³og. Bo¿e dla
¿ywych i rado�æ nieba dla tych, co
odeszli

INTENCJE MSZY �W.
27.03.2016 - 02.04.2017
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Czy zastanawia³e� siê kiedy� sk¹d siê wzi¹³ termin "Wielki Post"? W jêzyku
polskim kojarzy siê on spontanicznie z surowym, mrocznym i smutnym okresem.
Tymczasem w jêzyku angielskim na okre�lenie Wielkiego Postu u¿ywa siê s³owa
"Lent". Wyra¿enie
to pochodzi z kolei
od staroangielskie-
go "lencten" , które
oznacza czas wio-
sny. Nie jest przy-
padkowym fakt, ¿e
Wielki Post przypa-
da na prze³omie
zimy i wiosny. Ma to
bogaty wyd�wiêk
symboliczny. Kogó¿
z nas nie cieszy wi-
dok zielonej trawy,
rozwijaj¹cych siê li-
�ci, �piew ptaków,
s³owem budz¹ca siê
jakby na nowo przy-
roda.

Równie¿ Wiel-
ki Post nie powinien
byæ czasem smut-
ku, przygnêbienia i
spuszczania g³owy.
Nie jest z lekka ana-
chroniczn¹ ceremo-
ni¹ z dawnej dobrej
przesz³o�ci. W Ko-
�ciele jest on cza-
sem odnowy, ducho-
wej rekonwalescen-
cji i przebudzenia z u�pienia. Okres ten mo¿e staæ siê �ród³em g³êbokiej rado�ci,
je¿eli zale¿y Ci, aby� stal siê dojrzalszym cz³owiekiem. Je�li poszukujesz ducho-
wego wzrostu Wielki Post bêdzie wspania³¹ okazj¹ po temu. Jednak, aby j¹ do-
brze wykorzystaæ musisz siê najpierw zatrzymaæ i zastanowiæ nad sob¹. Byæ
mo¿e zauwa¿ysz w sobie wiele z³ych nawyków, s³abo�ci i niemocy, wówczas nie
za³amuj r¹k. Je�li ujrzysz w swoim ¿yciu twój chaos i zamieszanie nie obawiaj siê.
Chrystus nie przyszed³ do uporz¹dkowanych, aby ich poklepaæ po ramieniu. Przy-
szed³ do ciebie tak czêsto przyt³oczonego grzechem i krucho�ci¹, lecz pragn¹ce-
go szczê�liwego ¿ycia. W tym czasie jest On szczególnie hojny w ³aski. Cieszy
siê kiedy cz³owiek budzi siê z letargu i rutyny. Dlatego Wielki Post jest równie¿
powodem do rado�ci, która czêsto rodzi siê w bólu i zmaganiu.

Co Ko�ció³ proponuje jako �rodek do wzrostu? Przede wszystkim umiesz-
czenie modlitwy w centralnym miejscu twojego ¿ycia; dzielenie siê wszystkim z
innymi a nie zatrzymywania wszystkiego dla siebie (ja³mu¿na) oraz zmianê twoich
przyzwyczajeñ (post). Wszystko po to, aby� nie by³ zgorzknia³y, lecz ¿eby� rado-
wa³ siê ¿yciem, a nie tylko je znosi³ po stoicku. Bowiem Bóg chce nas zawsze
obdarowywaæ, ale to my nie jeste�my przygotowani do przyjmowania.

Czas wiosny

Dariusz Piórkowski SJ


