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Pod koniec lata i na progu jesieni, czcimy dzi� Narodzenie
Matki Bo¿ej. W polskiej tradycji ludowej to �wiêto nosi nazwê
�Matki Bo¿ej Siewnej�, gdy¿ Maryja jest postrzegana jako pa-
tronka jesiennych siewów. Wed³ug dawnego zwyczaju, dopiero
po tym �wiêcie i po przygotowaniu pól zaczynano jesienny siew.
Jak pisze Oskar Kolberg, w niektórych stronach Polski rolnicy
pierwsz¹ gar�æ po�wiêconego zbo¿a rzucali w rolê w formie zna-
ku krzy¿a, dodaj¹c: �W imiê Boskie�. Ten zwyczaj zachowa³ siê
jeszcze w niektórych rejonach naszej Ojczyzny. �wiêto to zna-
laz³o swój wyraz tak¿e w literaturze. Poeta Józef Skóra w wier-
szu zatytu³owanym �Matka Bo¿a Siewna� tak pisze:

Idzie Matka Boska Siewna po jesiennej roli,
wsiewa ziarno w ziemiê czarn¹ w z³otej aureoli.
Rzuca swe p³omienne blaski na pola i sio³a,
Mi³osierna, pe³na ³aski patrzy dooko³a�
Zgodnie z tradycj¹, w dniu 8 wrze�nia b³ogos³awi siê ziarno

przeznaczone na siew. W modlitwie b³ogos³awieñstwa, któr¹
kap³an bêdzie odmawia³ przed b³ogos³awieñstwem ziarna, us³y-
szymy takie s³owa pro�by:

�Bo¿e, Ty sprawiasz, ¿e wszystkie nasiona wpad³szy
w ziemiê obumieraj¹, aby wydaæ plony, które daj¹ rado�æ
siewcy i chleb g³odnemu. Prosimy Ciê, pob³ogos³aw te ziar-
na i inne nasiona, zachowaj je przed gradem, powodzi¹
susz¹ i wszelk¹ szkod¹ a ziemiê u¿y�niaj ros¹ z nieba,
aby ro�liny z nich wyros³e wyda³y obfite plony. Spraw te¿,
aby�my za przyk³adem Naj�wiêtszej Maryi Panny, która s³u-
cha³a s³owa Twojego i strzeg³a owocnie w sercu, przynosi-
li plon stokrotny przez nasz¹ wytrwa³o�æ w pe³nieniu Two-
jej woli. Udziel nam tego przez
zas³ugi Naj�wiêtszej Dziewicy,
której narodziny dzi� obchodzi-
my�.

Te s³owa sk³aniaj¹ nas do po-
patrzenia na dzisiejsze �wiêto i
jego przes³anie w kluczu ziarna i
zwi¹zanej z nim nadziei. Rozwa¿-
my najpierw symbolikê ziarna. Ju¿
od czasów staro¿ytnych wyra¿a-
no w ró¿nych obrzêdach i zwycza-
jach wiarê, ¿e ziarno � chocia¿ jest
ma³e i niewidoczne � to jednak jest
wielkim cudem. Zawiera w sobie,
w formie zal¹¿kowej, wszystkie
elementy potrzebne do ¿ycia przy-
sz³ej ro�liny. Aby jednak mog³a
nowa ro�lina rozwin¹æ siê z ziar-
na, ono samo musi obumrzeæ.
Ziarno zawiera w sobie jakby skrót

Matki Bo¿ej Siewnej
8 wrze�nia - �wiêto Narodzenia Maryi

ca³ej przysz³o�ci. To, co nadej-
dzie, ukryte jest w ziarnie. Mo¿-
na powiedzieæ, ¿e zawiera ono
w sobie obietnicê i nadziejê
przysz³o�ci. Z symbolik¹ ziar-
na mo¿emy spotkaæ siê bardzo
czêsto na kartach Pisma �wiê-
tego, zarówno Starego jak i No-
wego Testamentu. Do symboli-
ki ziarna wielokrotnie nawi¹zy-
wa³ Pan Jezus w swoim na-
uczaniu. Czyni³ to miêdzy in-
nymi w przypowie�ci o ziarnku
gorczycy czy w przypowie�ci
o siewcy. A Papie¿ Benedykt
XVI, tak napisa³ o tej piêknej
symbolice ziarna w ksi¹¿ce �Je-
zus z Nazaretu�:

c.d. na str. 2

Matka Bo¿a Siewna
Na ziemie u�pion¹ - w b³êkitach i zorzach,
Szczeblami promieni schodzi Matka Bo¿a
I ziarno po polach rozsiewa...
A ziarna w Jej d³oniach �wietlanych siê mieni¹
nim padn¹ na skiby � zórz rannych czerwieni¹,
Rozlan¹ na niebie i drzewach.
Mg³y siwe po polach i niwach siê wlok¹,
Szatami piewczyni rozwi8ane szeroko.
I chaty niebieskie �pi¹ jeszcze �
Gdy �liczna Panienka z zapaski srebrzystej,
Rozsiewa po skibach zbó¿ ziarna z³ociste,
I skrapia je ros¹, jak deszczem.

Franciszek Wojtyga
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�pe³ny sens przypowie�ci o ziarnie obja�ni³

sam Jezus w Niedzielê Palmow¹ w s³owach: je-
¿eli ziarno pszenicy wpad³szy w ziemiê nie ob-
umrze, zostanie tylko samo, ale je¿eli obumrze,
przynosi plon obfity (J 12, 24). Sam Jezus jest ziar-
nem. Jego �mieræ by³a tym obumarciem, które
przynios³o nam ¿ycie i zbawienie�.

Je�li wnikniemy w liturgiê S³owa Bo¿ego dzisiej-
szego �wiêta, to mo¿emy ze zdumieniem stwierdziæ,
¿e zwraca ono g³ównie uwagê na Jezusa, a nie na
Jego Matkê. Je�li jednak g³êbiej wnikniemy w my�l
�wiêta Narodzenia NMP, to u�wiadomimy sobie, ¿e
Maryja przyjmuj¹c Jezusa do swojego ³ona, przyjê³a
Go jak ziarno. Ona da³a ¿ycie Zbawicielowi �wiata.
Wyra¿aj¹c swoj¹ zgodê w zwiastowaniu, sta³a siê
ziarnem, które obumiera³o w mi³o�ci do Jezusa. Piêk-
nie t¹ prawdê oddaje antyfona w modlitwie brewiarzo-
wej z Jutrzni dzisiejszego �wiêta:

�Twoje narodzenie, Bogurodzico Dziewico,
zwiastowa³o rado�æ ca³emu �wiatu; z Ciebie siê
narodzi³o S³oñce sprawiedliwo�ci, Chrystus, który jest
naszym Bogiem. On uwolni³ nas od potêpienia i przy-
wróci³ nam ³askê. On zwyciê¿y³ �mieræ i da³ nam ¿ycie
wieczne�.

Maryja jest ziarnem, jest Jutrzenk¹ porann¹, z której
wysz³o S³oñce Sprawiedliwo�ci Pan nasz Jezus Chrystus.
Maryja w swoim ¿yciu do�wiadczy³a tego, co dokonuje siê
w ka¿dym ziarnie. Obumar³a wydaj¹c przepiêkny plon sa-
mego zbawiciela �wiata.

�w. Pawe³ pisze w Li�cie do Galatów: �A co cz³o-
wiek sieje, to i ¿¹æ bêdzie: kto sieje w ciele swoim,
jako plon cia³a zbierze zag³adê; kto sieje w duchu,
jako plon ducha zbierze ¿ycie wieczne�.

Tak jak w niepozornym ziarnie zawarty jest ca³y po-
tencja³ przysz³o�ci, tak równie¿ nasze codzienne zwyczaj-
ne ¿ycie z jego trudem i cierpieniem trzeba widzieæ w per-
spektywie wieczno�ci. Psalmista powiada: �Którzy we
³zach siej¹, ¿¹æ bêd¹ w rado�ci�. W tych s³owach za-
warta jest wielka lekcja i zarazem tajemnica ¿ycia. Sens
ciê¿aru i trudu ¿ycia nie zawsze jest widoczny od razu.
Niekiedy wszystko wydaje siê bezu¿yteczne, nikomu nie-
potrzebne. Dopiero jednak obfite ¿niwa pozwalaj¹ odkryæ,
¿e cierpienie by³o owocne, ¿e warto by³o dochowaæ wier-
no�ci Bogu, drugiemu cz³owiekowi. Chocia¿ wytrwa³o�æ w
dobrym wymaga wysi³ku i naznaczona jest trudem, to w
ostatecznym rozrachunku przynosi w³a�ciwy owoc.

Popatrzcie dzisiaj na ziarno � to, które bêdziemy b³o-
gos³awiæ. I niech to spojrzenie umocni wasz¹ nadziejê,
niech usunie wszelkie w¹tpliwo�ci w waszych sercach.
Bo to ziarno nosi w sobie zadatek ca³ego przysz³ego plo-
nu. Ziarno uczy nas � mo¿emy tak powiedzieæ � uczy nas
dzisiaj nigdy w naszym ¿yciu nie traciæ nadziei. Bo tylko
obumieranie przez trud, cierpienie i �mieræ pozwoli nam
przynie�æ obfity plon.

Pewien amerykañski kap³an zanotowa³ takie oto wy-
darzenie z w³asnego ¿ycia. Wraca³ kiedy� do domu od
chorego. By³a ciemna i deszczowa noc. W ciemno�ciach
zgubi³ drogê i orientacjê w terenie. B³¹ka³ sie ca³ymi godzi-
nami, ale nie móg³ znale�æ drogi ani ¿adnego domu. Zu-
pe³nie wyczerpany, kiedy ju¿ nie spodziewa³ siê znik¹d

ratunku, zwróci³ siê do Maryi. Po chwili ujrza³ w oddali jakie�
�wiat³o. Resztkami si³ powlók³ siê w tamt¹ stronê. Ledwie ¿ywy
dotar³ do jakiego� domu. Tam opowiedzia³ o swojej przygodzie i
o swojej modlitwie do Matki Bo¿ej. Wtedy gospodyni domu po-
wiedzia³a: �Tak, proszê ksiêdza, to naprawdê Matka Bo¿a ksiê-
dzu pomaga³a. W �rodku nocy obudzi³o mnie moje dziecko
wo³aniem: ,Mamo, zapal �wiat³o! Piêkna pani mówi, ¿e musisz
zapaliæ �wiat³o!� My�la³am, ¿e dziecko �ni, wiêc uspokoi³am je.
Jednak po chwili dziecko znowu wo³a: ,Musisz zapaliæ �wiat³o!�
Przekonywa³am dziecko, ¿e mu siê co� �ni, ale kiedy po raz
trzeci zawo³a³o to samo, zapali³am �wiat³o dla �wiêtego spoko-
ju. To by³o to �wiat³o, które ksi¹dz widzia³ i które ksiêdza ocali-
³o�.

Nasze ¿ycie jest podobn¹ wêdrówk¹ poprzez ciemno�ci i
burze. Bardzo ³atwo jest zab³¹dziæ i straciæ si³y. Nie widzimy
wtedy kierunku ani celu, nie znajdujemy skrzy¿owania dróg ani
drogowskazu. Tak bardzo potrzeba nam wtedy nadziei, która da
si³ê, aby nie zw¹tpiæ, aby siê nie poddaæ, aby nie zrezygnowaæ.
I potrzeba dzisiaj tak bardzo tej nadziei ludziom chorym, cier-
pi¹cym, bezrobotnym, samotnym, zranionym przez bli�nich, do-
�wiadczonym ró¿nego rodzaju krzy¿ami, tym którzy popadli w
ró¿nego rodzaju grzechy i na³ogi. Tej nadziei potrzeba szcze-
gólnie tym, którzy popadli w na³óg alkoholizmu i pijañstwa. Po-
trzeba jeszcze bardziej tym, którzy cierpi¹ z powodu nadu¿y-
wania alkoholu przez swoich bliskich. I dzisiaj gdy przychodzi-
my tutaj do tronu Matki Bo¿ej Zwyciêskiej módlmy siê za nich i
za tych wszystkich którym brak ju¿ si³, którym brak nadziei. W
takich trudnych czasem po ludzku beznadziejnych chwilach
naszego ¿ycia trzeba prosiæ Maryjê, ¿eby zapali³a �wiat³o na
drodze naszego ¿ycia i doprowadzi³a nas do domu Ojca. Dla
Niej nie jest trudno wstawiæ siê za nami u Syna. Je¿eli bêdzie
potrzeba, to nawet w cudowny sposób nam pomo¿e.

Ju¿ niezliczon¹ ilo�æ razy Maryja pokaza³a, ¿e jest nasz¹
Matk¹. Teraz na nas kolej � na mnie i na Ciebie � pokazaæ,
przez dobre i szlachetne ¿ycie, ¿e jeste�my Jej dzieæmi. Wpa-
truj¹c siê teraz w Maryjê, pro�my j¹ w modlitwie, w naszych
sercach:

Panno Siewna wypro� nam wierno�æ w przeciwno�ciach i
wytrwanie w dobrym. Pomagaj nam staæ siê ziarnem przyno-
sz¹cym dobry owoc. Amen

Narodzenie Maryi

http://obrazmojegoserca2.blog.onet.pl/2013/10/17/matka-boza-siewna-niesie-ziarno-nadziei/
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Drodzy Parafianie! Koniec wakacji to czas, gdy w wielu Parafiach naszej Archidiecezji nastê-
puj¹ zmiany duszpasterzy. W naszej wspólnocie serdecznie witamy nowego Duszpasterza �
Wikariusza, Ks. Krzysztofa Gila, który przychodzi do nas z Parafii Trzebinia-Siersza, ma 13 lat
kap³añstwa i pochodzi z Nowego Targu. Bêdzie Katechet¹ dzieci w Szkole Mistrzostwa Sportowe-
go przy ul. Grochowskiej 20. Witamy i ¿yczymy Ksiêdzu w nowej pracy wiele zadowolenia i ducho-
wej satysfakcji z wype³nianego powo³ania kap³añskiego.

Mamy równie¿ zaszczyt przywitaæ przychodz¹cego na praktyki duszpasterskie, kleryka V roku
formacji, Krakowskiego Seminarium Duchownego Damiana Dejnera, pochodz¹cego z Parafii �w.
Piotra i Paw³a z Wadowic. Bêdzie z nami ok. miesi¹ca, w³¹czaj¹c siê w codzienn¹ pracê duszpa-
stersk¹ i katechetyczn¹ w Parafii i szkole. Witamy go i ¿yczymy wiele rado�ci, ¿e Pan wo³a go do
takiej w³a�nie pos³ugi Bogu i ludziom.

Obu Pasterzom Chrystusowej Owczarni ¿yczymy serdecznie: Szczê�æ Bo¿e.

W niedzielê 3 wrze�nia rozpoczniemy wraz z dzieæmi
Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny. Na mszê �wiêt¹ zapra-
szamy:
- na godz. 8.00 - m³odzie¿ z gimnazjum, liceum i technikum
- na godz. 9.00 - dzieci ze szkó³ podstawowych.

Na progu nowego roku
szkolnego wszystkim dzie-
ciom ¿yczymy wytrwa³o�ci
w pracy, rozwijania zaintere-
sowañ i uzdolnieñ oraz
samych najlepszych ocen,
a Nauczycielom, Kateche-
tom, Wychowawcom, a  tak-
¿e  wszystkim Pracownikom
O�wiaty -  satysfakcji z wyko-
nywanego zawodu oraz by
zbierali obfite plony swojej
trudnej i ciê¿kiej pracy.

Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy w³¹czyli siê
w akcjê pod has³em: �Tornister pe³en u�miechu�. Nasze
parafialne plecaki dla dzieci z potrzebuj¹cych wsparcia
wype³ni³y siê a¿ po brzegi. Niech nagrod¹ bedzie wielkie
"Bóg zap³aæ" oraz u�miech na twarzy dzieci.

Jak co roku, Biskupi
krakowscy i duszpasterze
zapraszaj¹ na Pielgrzym-
kê Rodzin do Sanktu-
arium MB Kalwaryjskiej �
10 wrze�nia.

Zapraszamy trady-
cyjnie grupê rodzin z na-
szej Parafii na wspólny
autokarowy wyjazd do
Kalwarii. Bardzo prosimy
zapisywaæ siê u Ksiê¿y
lub w zakrystii. Trzeba tam
do Kalwarii pojechaæ, by
prze¿yæ duchowo, takie
wyj¹tkowe spotkanie
z Matk¹ Bo¿¹ i innymi
rodzinami.



Redaguje Zespó³ Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego, Kraków, ul. ks. Bpa. W. Bandurskiego 12,
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Strona Parafii: www.oficerskie.info
Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nades³anych materia³ów oraz zmiany tytu³ów.

PONIEDZIA£EK 04.09.2017
  8.00 ++ Felicja, Witold Nikiel
18.00 + Marcin Kubiak

WTOREK  05.09.2017
  8.00 ++ Stefania, Jerzy Siwek - intencja

z okazji imieni
18.00 + Stanis³aw Kwiatek � int. od firmy

Alfa Technology
�RODA 06.09.2017

  8.00 1) O wiarê i potrzebne ³aski dla
siostrzeñców
2) Dziêkczynno�b³agalna w 93
rocznicê urodzin Marii S³awik

 18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy
CZWARTEK 07.09.2017

PIERWSZY CZWARTEK MIESI¥CA
   8.00 + Stanis³aw Kwiatek � int. od

Stanis³awa Dziedzic i rodziny
£azów

18.00 W intencji kap³anów pracuj¹cych
w naszej Parafii

PI¥TEK 08.09.2017
  8.00 + Maria Sêkowska � int. od

Krystyny i Edwarda Duda z dzieæmi
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Stanis³aw Kwiatek � intencja

popogrzebowa od najbli¿szej
rodziny

SOBOTA 09.09.2017
  8.00 ++ Emilia, Karol Ka³u¿a, + Eligiusz
18.00 ++ Maria, Stanis³aw Maziarz,

++ z rodziny
NIEDZIELA 10.09.2017

  8.00
  9.30 Dziêkczynna za otrzymane ³aski

z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹ dla
Waldemara i Renaty Wiechów
w 20 rocz. �lubu

11.00 1) ++ Amalia, Ludwik Witkowscy
2) O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Wandy
z podziêkowaniem za dotychczas
otrzymane ³aski

12.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹ dla
Tomasza i Magdaleny w 17 rocz.
�lubu oraz o b³og. dla ich dzieci

13.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹ dla
Jana i Haliny Tacik w 60 rocz. �lub

18.00 1) + Wilhelmina Pociej
2) + Bo¿ena Prz¹da � int. z okazji
imienin

INTENCJE MSZY �W.
04.09.2016 - 10.09.2017
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Niezwyk³a historia Apelu Jasnogórskiego

https://stacja7.pl/jasna-gora-z-bliska/niezwykla-historia-apelu-jasnogorskiego/

Apel jasnogórski jest wieczorn¹ modlitw¹ kierowan¹ do Maryi, Królowej Pol-
ski i Matki Ko�cio³a w intencji Ojczyzny i Ko�cio³a. Mo¿na go prze¿ywaæ indywi-
dualnie, w rodzinie lub w wiêkszej wspólnocie. Apel sprawowany jest szczególnie
uroczy�cie � jako odrêbne nabo¿eñstwo maryjne � na Jasnej Górze, codziennie o
godzinie 21.00. Piêkna jest jego geneza.

Kapitan W³adys³aw Polesiñski, pilot, podczas próbnego lotu us³ysza³ nagle
jakby wewnêtrzny rozkaz: �Zni¿ lot, l¹duj!� Wyl¹dowa³ szczê�liwie, a po tym, jak
wysiad³ � samolot eksplodowa³. By³o to o godzinie 21.00.

Gdy po powrocie do domu opowiedzia³ swojej ¿onie o tym wydarzeniu, ona
zapyta³a go, którego to by³o dnia i o której godzinie to siê sta³o. Okaza³o siê, ¿e
w³a�nie tego dnia o godzinie 21.00 poleca³a go Matce Bo¿ej. Kapitan stan¹³ �na
baczno�æ�, zasalutowa³ i zwróci³ siê do Matki Bo¿ej Jasnogórskiej, melduj¹c siê
Jej jako swemu Dowódcy, od którego otrzyma³ wewnêtrzny nakaz ratuj¹cy go od
�mierci. Odt¹d czyni³ to codziennie.

Kapitan W³adys³aw Polesiñski � wcze�niej sk³ócony z Panem Bogiem �
nawróci³ siê, zmieni³ ¿ycie i za³o¿y³ w�ród oficerów polskich katolick¹ organizacjê
� �Krzy¿ i Miecz�. Cz³onkowie tej organizacji mieli w zwyczaju codziennie o godzi-
nie 21.00 meldowaæ siê na apel przed Matk¹ Bo¿¹ Czêstochowsk¹. W tej historii
upatruje siê genezy Apelu Jasnogórskiego.

Ks. Leon Cie�lak, pallotyn, szerzy³ tê praktykê w Warszawie w�ród m³odzie-
¿y akademickiej na tajnych kompletach i w sodalicjach mariañskich podczas oku-
pacji. O godzinie 21.00 m³odzie¿ modli³a siê do Matki Bo¿ej Jasnogórskiej i odma-
wia³a akt zawierzenia. To ks. Cie�lak u³o¿y³ s³owa: �Maryjo, Królowo Polski, je-
stem przy Tobie, pamiêtam, czuwam�.

W tym samym czasie o. Polikarp Sawicki, paulin, gromadzi³ ró¿ne grupy
akademickie, najczê�ciej cz³onków sodalicji mariañskiej, na wieczorn¹ modlitwê
przed Cudownym Obrazem Matki Bo¿ej Jasnogórskiej.

Po II Wojnie �wiatowej Apel pojawi³ siê na Jasnej Górze. Kiedy kard. Wy-
szyñski przebywa³ w wiêzieniu, w roku 1953, 8 grudnia, jeden z ojców paulinów �
o. Polikarp Sawicki � zapocz¹tkowa³ odmawianie Apelu codziennie o 21.00 w
intencji uwolnienia prymasa Wyszyñskiego. Kiedy po trzech latach komuni�ci
wreszcie go uwolnili, on sam pokocha³ tê modlitwê. Kiedy tylko móg³, osobi�cie
prowadzi³ j¹ na Jasnej Górze.

Potem pokocha³ Apel krakowski kardyna³, Karol Wojty³a.
Ta tradycja trwa do dzisiaj. Ka¿dego wieczoru o 21.00 w kaplicy Cudownego

Obrazu wierni gromadz¹ siê na Apelu, zaczynaj¹c go od �piewu �Bogurodzicy�.
Naspenie �piewany jest trzykrotnie Apel oraz prowadzona jest modlitwa ró¿añco-
wa. Na koniec udziela siê modl¹cym b³ogos³awieñstwa.

Apel transmitowany jest drog¹ internetow¹, radiow¹ i telewizyjn¹. Dziêki temu
codziennie mo¿e w nim uczestniczyæ duchowo ka¿dy chêtny. Apel zosta³ te¿
prze³o¿ony na sze�æ jêzyków. Tekst ³aciñski apelu przygotowa³ Marian Plezia i
brzmi nastêpuj¹co: Maria, Regina mundi, Maria, Mater Ecclesiae, Tibi assumus.
Tui memores. Vigilamus!

�w. Jan Pawe³ II podczas pielgrzymki na Jasn¹ Górê w 1983 r., ukaza³ szcze-
gólnie polskiej m³odzie¿y, ¿e apel jest programem i wezwaniem skierowanym do
ka¿dego Polaka i Polki. Podkre�li³ on równie¿, jak bogate tre�ci ewangeliczne
mieszcz¹ siê w tych zwiêz³ych s³owach: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy
Tobie, pamiêtam, czuwam!

�S³owa: Jestem przy Tobie, pamiêtam, czuwam s¹ wyznaniem mi³o-
�ci, któr¹ pragniemy odpowiedzieæ na mi³o�æ, jak¹ jeste�my odwiecznie
mi³owani. S¹ one zarazem wewnêtrznym programem mi³o�ci. Mi³owaæ �
to znaczy: byæ przy Osobie, któr¹ siê mi³uje i nosiæ J¹ w sercu. Czuwaæ � to
znaczy byæ cz³owiekiem sumienia i czuæ siê odpowiedzialnym za to wiel-
kie, wspólne dziedzictwo, któremu na imiê Polska�.


