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Komentarz
Dobrej
Nowiny
Jedynym sensem i przeznaczeniem każdego życia 
jest, żeby na tej uczcie się znaleźć. Pan Bóg całą 
wieczność nas zaprasza i za nami tęskni. Co takie-
go dzieje się z nami, że czasem, mimo wielu zapro-
szeń tak trudno nam dotrzeć? Często nie przycho-
dzimy z lęku, że Pan Bóg wywróci świat, do którego 
się przyzwyczailiśmy. Mamy świadomość, że nasze 
życie nie jest idealne, ale przynajmniej znane. Wie-
lu z nas ma fałszywy obraz Boga jako Kogoś bar-
dzo wymagającego, kto nie zdejmuje ciężarów, ale 
jeszcze nowe wkłada na barki. A czasem po prostu 
dobra materialne, władza i pycha sprawiają, że cały 
horyzont zamyka nam się w doczesności. Ale jeżeli 
już zakosztujemy tej uczty, zostawi w nas ona taki 
ślad, że będziemy mogli iść i jak słudzy króla, swoim 
życiem zapraszać kolejnych. I choć nie będzie to ła-
twa wyprawa, to bez wątpienia fascynująca. „Jezus 
jest Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze poza. 
Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa                                 
i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę 
odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy 
na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, 
o jakich ci się nigdy nie śniło ani nawet o jakich nie 
pomyślałeś; po drogach, które mogą otworzyć nowe 
horyzonty, nadających się do zarażania radością, tą 
radością, która rodzi się z miłości Boga” (papież Fran-
ciszek). Jedynym warunkiem, żeby na owej uczcie 
się znaleźć jest odpowiedni „strój”. A tym strojem, jak 
zauważył już św. Augustyn, jest miłość. I to miłość, 
którą należy „ubrudzić sobie ręce”. Bo bez uczynków 
i Kościół i nasza wiara są po prostu martwe.

Pieniądze z of iar za gazetkę są przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój tygodnika.
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EWANGELIA

EWANGELIA   (Mt 22, 1-14)

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu:„Królestwo nie-
bieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Po-
słał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przy-
gotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. 
Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi 
do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali.
Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, 
a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie jest gotowa, 
lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę 
wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, 
których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, 
żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój 
weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju wesel-
nego?» Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi i wy-
rzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów».
Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.

Przypowieść 
o zaproszonych 

na ucztę
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11.10.
„Jeżeli Kościół jest 
rzeczywistością wiary, 
to właśnie ten,  któremu 
Chrystus trzykrotnie 
zadał pytanie:<<Czy 
miłujesz?>>, znalazł się 
na zawsze w widzial-
nym sercu widzialnego 
Kościoła.
Może to jest pełniejsza 
prawda o Ojcu Świętym, 
o papieżu, niż ta, którą 
urabiamy sobie, myśląc 
o nim w kategoriach hie-
rarchicznych, w katego-
riach władzy.”
10.08.1978r.

12.10.
„W tej epoce, która tak 
bardzo pracuje prze-
ciwko wierze, musimy 
bardzo wysoko dźwigać 
poziom wiary. Nie wy-
starczy byle jaka wiara, 
letnia tylko wiara, wiara 
musi być dojrzała, odpo-
wiedzialna i żywa.”
4.03.1968r.

13.10.
„Grzechu nie można 
zwyciężać tylko na dro-
dze negatywnej; najlep-
szą metodą zwyciężania 
zła, jest czynić dobrze.”
8.12.1971r.

14.10.
„Żeby wychowywać, 
trzeba samemu dys-
ponować dojrzałym 

Myśli św. Jana Pawła II
na każdy dzień

człowieczeństwem. 
Wychowanie jest 
trudniejsze od na-
uczania. Bo prawdę 
, treść nauczania                  
w takiej czy innej 
dziedzinie, można 
przekazywać jak 
gdyby nieosobiście. 
Ona sama działa.                                    
Natomiast wychowy-
wać nie można bez 
wewnętrznej prawdy.”
20.01.1974r.

15.10.
„Nie da się zbudować 
kościoła wewnętrzne-
go w sposób wy-
godny, w oparciu o 
łatwiznę: nie da się.”
14.06.1970r.

16.10.
„Jak człowiek zwraca 
się ku Bogu, odkry-
wa, że jego życie jest 
zadaniem wyznaczo-
nym mu przez Boga.”
24.01.1982r.
17.10.
„Nie dajcie się znie-
wolić, nie dajcie się 
skusić pseudowarto-
ściami, półprawdami, 
urokiem miraży, od 
których później bę-
dziecie się odwracać 
z rozczarowaniem, 
poranieni, a może 
nawet ze złamanym 
życiem.”
3.06.1977r.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 

Dwudziesta ósma Niedziela zwykła, rok A
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 25, 6-10a)
Uczta mesjańska
Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę                          
z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa,                  
z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na 
twarzy wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody.
Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan otrze łzy z każdego oblicza, 
odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł.
I powiedzą w owym dniu: „Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas 
wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i raduj-
my z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze”

PSALM RESPONSORYJNY   
(Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6)
Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.

Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
obficie napełniasz mój kielich.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE  (Flp 4, 12-14. 19-20)
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.
Bracia: Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle wa-
runków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać 
niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie do-
brze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój według swego bo-
gactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu 
zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ef 1, 17-18)
   Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
  przeniknie nasze serca swoim światłem,
  abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: 1Krl 8, 22-23. 27-30; Mt 16, 13-19
Wtorek: Ga 5, 1-6; Łk 11, 37-41
Środa: Ga 5, 18-25; Łk 11, 42-46
Czwartek: Ef 1, 1-10; Łk 11, 47-54
Piątek: Ef 1, 11-14; Łk 12, 1-7
Sobota: Ef 1, 15-23; Łk 12 8-12
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Proces beatyfikacyjny na szczeblu 
diecezjalnym dr Wandy Błeńskie

Uroczysta sesja trybunału pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego zainauguruje proces beatyfika-
cyjny na szczeblu diecezjalnym dr Wandy Błeńskiej. „Światowa Niedziela Misyjna i święto patrona lekarzy 
św. Łukasza to dzień, który doskonale wyraża powołanie misyjne i lekarskie Matki Trędowatych” – ks. Ja-
rosław Czyżewski.

Rozpoczęcie procesu

Postulator procesu beatyfikacyjnego przypomina, że dr Błeń-
ska od dzieciństwa marzyła, by zostać lekarką pracującą na 
misjach. „Mówiła też: to jest ładna praca – być lekarzem na 
misjach. Bo nie tylko leczy się choroby, ale również duszę” – 
zauważa ks. Czyżewski.
Nihil obstat, czyli zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfika-
cyjnego wydał kard. Angelo Becciu, prefekt watykańskiej 

Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. Bp Szymon Stułkowski 
podkreśla, że pamięć o dziele misyjnym dr Błeńskiej jest cią-
gle żywa wśród wiernych. „Od sześciu lat w dniu jej odejścia 
do domu Ojca gromadzimy się na Mszy św., a przy jej grobie 
odmawiamy różaniec. Co miesiąc wierni modlą się o jej be-
atyfikację i o duchowe wsparcie dzieł misyjnych” – podkreśla 
poznański biskup pomocniczy.
Rozpoczęcie procesu odbędzie się w niedzielę 18 październi-
ka 2020 r. o godz. 9.30 w katedrze poznańskiej. Bezpośrednio 
po sesji trybunału metropolita poznański będzie przewodni-
czył Mszy św. w intencji beatyfikacji pochodzącej z Poznania 
lekarki i misjonarki, „ambasadorki misyjnego laikatu”.
„Widziała w trędowatych nie tyle jednostkę chorobową do 
wyleczenia, ile całego człowieka z jego lękami i nadziejami, 
któremu należy się – oprócz profesjonalnej opieki – szacunek 
i czułość. Podjęła wiele działań, by przywrócić im poczucie 
godności i przełamać lęk przed trądem. Nazwano ją Matką 
Trędowatych” – napisał w edykcie wydanym w 2019 r.                     

abp Stanisław Gądecki. Wanda Błeńska urodziła się 30 paź-
dziernika 1911 r. w Poznaniu, uzyskała dyplom lekarski na 
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego w 1934 r. 
Po II wojnie światowej, w której uczestniczyła jako żołnierz 
Armii Krajowej, uzyskała też dyplom Instytutu Medycyny 
Tropikalnej i Higieny na Uniwersytecie w Liverpoolu.
W 1950 r. wyjechała do Ugandy, gdzie w Bulubie nad 

jeziorem Victoria 
ofiarnie oddawała 
się służbie cho-
rym, zwłaszcza 
trędowatym. Dzięki 
poznańskiej lekarce 
tamtejsza placówka 
sióstr franciszkanek 
zyskała światową 
sławę, a centrum 
szkoleniowe szpi-
tala nosi nazwę 
„Wanda Blenska 
Training Centre”. 
Centrum medyczne 
jej imienia działa 
też  w Befasy na 

Madagaskarze. Doktor Błeńska otrzymała od papieża Jana 
Pawła II najwyższe odznaczenie przyznawane świeckim za-
angażowanym w życie Kościoła, Order Świętego Sylwestra. 
Jest honorową obywatelką Ugandy i miasta Poznania. Papież 
Franciszek wybrał dr Błeńską na świadka wiary Nadzwyczaj-
nego Miesiąca Misyjnego w 2019 r.
W stolicy Wielkopolski działa Szkoła Społeczna im. dr Wandy 
Błeńskiej. Jej imię nadano Akademickiemu Kołu Misjologicz-
nemu w Poznaniu. W 2018 r. została wybrana przez mieszkań-
ców „Poznanianką stulecia”.
Od 2019 r. działa strona internetowa wandablenska.pl w języ-
ku polskim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim, 
chińskim, arabskim, rosyjskim, niemieckim i francuskim.
Wanda Błeńska zmarła 27 listopada 2014 r. w wieku 103 lat. 
Co miesiąc przy jej grobie na cmentarzu jeżyckim gromadzą 
się wierni odmawiając różaniec.

ms/KAI
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Historia życia
dr Wandy Błeńskiej

30 października 1911
Wandy Błeńskiej, Teofil 
Błeński jako dwudzie-
stolatek, 1890 r. (fot. 
Archiwum Anny Guzek                        
z d. Woźniak z Łodzi)
W Poznaniu przychodzi 
na świat Wanda Błeńska, 
córka Teofila i Heleny               
z domu Brunsz. 

9 grudnia 1911

 

Księga chrztów parafii pw. św. Marcina w Poznaniu 
z zapisem z 9 grudnia 1911 r. o chrzcie Wandy Ma-
rii Błeńskiej, córki nauczyciela Teofila Błęckiego 
(Błeńskiego) i Heleny z d. Brunsz, zamieszkałych                                    
w Poznaniu przy ul. Rycerskiej 20. Rodzicami chrzest-
nymi Wandy zostało rodzeństwo Franciszek i Wikto-
ria Błeńscy z Gdańska (fot. Archiwum Anny Guzek                 
z d. Woźniak z Łodzi). Na chrzcie w kościele św. Mar-
cina w Poznaniu otrzymuje imiona Wanda Maria.

1912

 

Wanda Błeń-
ska z bratem 
Romanem           
w Poznaniu 
ok. 1913 r. 
(fot. Archi-
wum Anny 
Guzek z d. 
Woźniak z Ło-

dzi)Ze względu na słaby stan zdrowia matki, rodzina 
Błeńskich przenosi się do Puszczykowa k. Poznania.

1 lutego 1913

 

Matka Wandy 
Błeńskiej, He-
lena Błeńska                           
z d. Brunsz (fot. 
Archiwum Anny 
Guzek z d. Woź-
niak z Łodzi)
Śmierć Heleny 
Błeńskiej.

1920–1928

 

Pierwsza Komunia 
Święta w parafii pw. św. 
Jakuba w Toruniu(fot. 
Archiwum Anny Guzek 
z d. Woźniak z Łodzi) 
Wanda uczęszcza do 
Miejskiego Gimnazjum 
Żeńskiego w Toruniu. 
Pierwsza Komunia 

Święta i sakrament bierzmowania w kościele św. Ja-
kuba w Toruniu.

25 maja 1928

 

(fot. Archiwum Anny Guzek z d. Woźniak z Łodzi)
Wanda Błeńska zdaje egzamin maturalny.

1928

 



Źródło: https://wandablenska.pl/historia-zycia/
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Wanda Błeńska trzecia z prawej. Zdjęcie wykonano 
prawdopodobnie w dniu rozpoczęcia studiów me-
dycznych w Poznaniu (fot. Archiwum Hanny Kry-
nickiej Dulian z Gdańska)Wanda Błeńska wraca do 
Poznania i rozpoczyna studia na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Poznańskiego. Rozpoczyna też działal-
ność w Akademickim Kole Misyjnym.

1-3 listopada 1929



 

(fot. Archiwum Anny 
Guzek z d. Woźniak                     
z Łodzi)W Krakowie 
odbywa się Zjazd 
Delegatów Akademic-
kich Kół Misyjnych. 
Wanda Błeńska zosta-
je powołana do Głów-
nego Zarządu Kół 
Misyjnych w Polsce.

6-11 listopada 1930

 

Archiwum Anny 
Guzek z d. Woźniak 
z Łodzi) Wanda 
Błeńska uczestniczy 
w Międzynarodo-
wym Akademickim 
Kongresie Misyj-
nym w Ljubljanie.

Luty 1931

 

Wanda Błeńska z bra-
tem Romanem (fot. 
Archiwum Anny Guzek 
z d. Woźniak z Łodzi) 
Z inicjatywy prof. 
Adama Wrzoska, ku-
ratora Akademickiego 
Koła Misjologicznego, 
powstaje przy AKM-ie 
Sekcja Pomocy Lekar-
skiej, w której udziela 
się Wanda Błeńska. 
Zadaniem Sekcji jest 
zbieranie leków, środ-

ków opatrunkowych dla stacji lekarsko-misyjnych           
w Chinach.

1928-1934

 

Spacer po ośnie-
żonym Poznaniu: 
Teofil Błeński 
(ojciec),Wanda 
Błeńska i Roman 
Błeński (brat), 
1930 r.(fot. Archi-
wum Anny Gu-
zek z d. Woźniak               
z Łodzi) Wanda 

20 czerwca 1934

pracuje w „Annales Missiologicae”, pierwszym cza-
sopiśmie misjologicznym w Polsce, na stanowiskach 
od „pakowaczki” do redaktora (pełniła tę funkcję                  
w latach 1930–1934).

 

(fot. Archiwum Hanny Krynickiej Dulian z Gdańska)
Wanda Błeńska uzyskuje dyplom lekarski na Wydzia-
le Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego.

1934

 

(fot. Wikipedia)
Pracuje w Szpitalu Miejskim w Toruniu, odbywając 
staż na internie, ginekologii i chirurgii. Zostaje człon-
kiem oddziału toruńskiego Związku Lekarzy Państwa 
Polskiego.
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Panie Jezu, Zbawicielu świata,
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

zmiłuj się nad nami
i wybaw nas od wszelkiego zła!

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, 
która się rozprzestrzenia,

przywrócił zdrowie chorym,
zachował zdrowych,

wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.
Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze

i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.
Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,

Matki Twojej i naszej,
która wiernie trwa przy nas,

a także przez wstawiennictwo św. Józefa,
Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

MODLITWA O USTANIE EPIDEMII

MODLITWA O USTPIENIE EPIDEMI

 

1936

 

W toruńskim laboratorium Państwowego Zakładu Hi-
gieny. Wanda Błeńska z prawej (fot. Archiwum Han-
ny Krynickiej Dulian z Gdańska) Podejmuje pracę                                                                                                                     
w Państwowym Zakładzie Higieny (PZH) w Toru-
niu, która trwa (z krótką przerwą) do 1945 r.

1939

 
(fot. Wikipedia)Przeprowadza się do Gdyni. Służy 
chorym w Szpitalu Morskim w Gdyni.

Październik 1939

 

Roześmiane grono laborantek (Wanda Błeńska 
druga z prawej) z Państwowego Zakładu Higieny                           
w Toruniu, 3.05.1941 r. (fot. Archiwum Wandy Błeń-
skiej) Wraca do Torunia, aby kontynuować pracę                   
w Państwowym Zakładzie Higieny w charakterze la-
borantki.

1940

 Fort w Toruniu-Glinkach (fot. Wikipedia)
Angażuje się w działalność konspiracyjną. Przekazuje 
żywność, bieliznę i korespondencję polskim żołnie-
rzom-jeńcom w fortach na Glinkach w Toruniu.

30 czerwca 1942

 

Wanda Błeńska    
z ojcem Teofi-
lem w Toruniu 
na domowym 
podwórku; lata 
II wojny świato-
wej (fot. Archi-
wum Hanny 

Krynickiej Dulian z Gdańska)Umiera ojciec Wandy, 
Teofil Błeński.

c.d.w następnym numerze
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NAWIEDZENIA
12.10. – Opalenica parafia św. Józefa 
13.10. – Opalenica parafia św. Mateusza 
14.10. – Kuślin 
15.10. – Michorzewo 
16.10. – Wojnowice 
17.10. – Dakowy Mokre 
18.10. – Sędziny 
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KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

Nabożeństwa różańcowe w październiku codziennie dla dorosłych, młodzieży i dzieci                      
o godz. 17.30. Rozważania prowadzą / w poniedziałek – Żywy Różaniec, we wtorek – Caritas 
Parafialna, w środę – dzieci, w czwartek – Czciciele Miłosierdzia Bożego, w piątek – dzieci,                   
w sobotę i niedzielę – Kapłani i S. Pallotynki, po różańcu Msza św. 

Dzisiaj DZIEŃ PAPIESKI. Zbiórka ofiar do skarbon na Fundusz Dzieła Nowego Tysiąclecia.

W poniedziałek, 12 października br., w Rocznicę Poświęcenia Katedry Poznańskiej w Bazy-
lice Archikatedralnej o godzinie 18.00 sprawowana będzie Eucharystia pod przewodnictwem 
Biskupa Stanisława Napierały, który w tym roku obchodzi 40. rocznicę przyjęcia sakry biskupiej. 
Zachęcamy do udziału.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania:
• we wtorek o godz. 18.45 spotkanie młodzieży z klasy VII szkoły podstawowej
• w środę o godz. 18.45 spotkanie młodzieży z klasy VIII szkoły podstawowej.

We wtorek 13. dzień miesiąca. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwo fatimskie o godz. 20.00.

Od najbliższego poniedziałku 12 października, w godzinach otwarcia biura parafialnego 
przyjmujemy rezerwacje intencji mszalnych na pierwsze półrocze 2021 roku.

18 października w Światową Niedzielę Misyjną w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu                         
o godz. 9.30 rozpocznie się proces beatyfikacyjny naszej parafianki dr Wandy Błeńskiej, a o godz. 
10.00 Msza św. pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej 
uroczystości. Z tej okazji nasz tygodnik Dobra Nowina dzisiaj i za tydzień w całości poświęcony 
osobie kandydatki na ołtarze.

Trwa epidemia – przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w kościele.
Spowiadamy tylko w otwartych częściach konfesjonałów, a po zakończonej spowiedzi każdy 
spowiadający się dezynfekuje folię ochronną. Nie korzystamy z zamkniętych części konfesjo-
nałów.

Zmarł nasz parafianin śp. Stefan Mocydlarz z ul. Szpitalnej. Polećmy zmarłego miłosierdziu 
Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie …


