
Psalm responsoryjny (Ps. 98(97), 1. 2-3ab. 3cd-4). 
Wobec narodów objawił zbawienie. 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
albowiem uczynił cuda. 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica 
i święte ramię Jego. 

Wobec narodów objawił zbawienie. 
Pan okazał swoje zbawienie, 
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. 

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją 
dla domu Izraela. 

Wobec narodów objawił zbawienie. 
Ujrzały wszystkie krańce ziemi 
zbawienie Boga naszego. 
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, 
cieszcie się, weselcie i grajcie. 

Wobec narodów objawił zbawienie. 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, 

a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Czytanie z Pierwszego listu św. Jana Apostoła 

Słowa Ewangelii wg św. Jana 

VI  NIEDZIELA  WIELKANOCNA   ROK  B 

10 maja 2015 r.        NR 10 (310/860) 

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na 
spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. 
Piotr podniósł go ze słowami: «Wstań, ja też je-
stem człowiekiem». Wtedy Piotr przemówił: 
«Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu 
na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu 
ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie». 
Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty 
zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdu-

mieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy 
przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany 
został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią 
językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: 
«Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali 
Ducha Świętego tak samo jak my?». I rozkazał 
ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem 
uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni. 

(Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48). 

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ mi-
łość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się 
z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo 
Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga 
ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na 

świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym 
przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Bo-
ga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swo-
jego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 

(1 J 4, 7-10). 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie 
umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wy-
trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowy-
wać moje przykazania, będziecie trwać w miłości 
mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca 
mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedzia-
łem, aby radość moja w was była i aby radość wa-
sza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowa-
łem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś 
życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jeste-

ście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam 
przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo słu-
ga nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was 
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszyst-
ko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie 
wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was 
na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz 
trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek 
Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, aby-
ście się wzajemnie miłowali». 

(J 15, 9-17). 
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POD  PŁASZCZEM  MARYI 

Intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc maj 2015 r. 

Ogólna: 
Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować 
się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich. 

Ewangelizacyjna: 

Aby wstawiennictwo Maryi pomagało chrześcijanom żyją-

cym w zsekularyzowanych środowiskach z gotowością gło-
sić Jezusa. 

II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny: 
Aby miłość do Maryi wiązała się z naśladowaniem Jej posta-
wy wobec Boga i ludzi. 

   Pamiętam – jeszcze 6-8 lat temu – zupełnie nie umia-
łam zwracać się w modlitwie do Matki Bożej. Oczywiście 
znałam modlitwy maryjne: Różaniec, Litanię Loretańską, 
„Pod Twoją obronę”. Jednak za słowami, które wypowiada-
łam była pustka. Nie czułam więzi z Maryją i nie umiałam 
prosić Jej o cokolwiek. Może i chciałam to zmienić, nawet 
„zazdrościłam” innym, że zwracają się do Maryi 
„Matuchno”, „ukochana Mateczko”. Nie umiałam jednak 
wzbudzić w sobie takiej dziecięcej ufności do Matki Bożej. 
Jedyną radą duchową jaką dostałam było, abym wytrwale 
prosiła o pobudzenie mojej miłości do Matki. Niestety, 
nie było we mnie wiary, że coś może się 
zmienić. 
   Jednak nadeszły w moim życiu bar-
dzo ciężkie doświadczenia – na poważne 
problemy rodzinne i niepoukładane rela-
cje z osobami najbliższymi nałożyły się 
moje trudności i lęki wewnętrzne, 
ogromne poczucie osamotnienia i po-
czątki depresji. Nie umiałam sobie z tym 
wszystkim poradzić, nie miałam się ko-
mu zwierzyć, potrzebowałam pomocy… 
Nie wiem skąd i jak, w mojej domowej 
biblioteczce znalazła się książka „Dar 
mojej Matki”. Były to proste, ale pełne 
nadziei rozważania o Szkaplerzu karme-
litańskim połączone z modlitwami do 
Matki Bożej Szkaplerznej i licznymi 
świadectwami osób, które doświadczyły 
Jej cudownego wstawiennictwa. 
   Jak wspomniałam, na pewno sama 
tej książki nie kupiłam, ani nie dostałam 
od nikogo ze znajomych, bo nikt ze zna-
nych mi osób Szkaplerza nie nosił. Nie 
wiedziałam dobrze, czym jest Szkaplerz 
- szata Maryi, ale w poczuciu całkowitego opuszczenia 
i beznadziei zawołałam: „Matko, ukryj mnie pod Twoim 
płaszczem, tylko Ty możesz mnie uratować!” Dzięki książce 
dowiedziałam się gdzie i jak mogę znaleźć się „pod płasz-
czem Maryi” – przyjąć Jej Szkaplerz; szybko udałam się 
do klasztoru OO. Karmelitów na Piasku. Tam, podczas krót-
kiego obrzędu przed Mszą św. nałożono mi dwa małe, pro-
stokątne kawałki sukna, połączone rzemykiem. Ojciec Kar-
melita, który nakładał mi Szkaplerz pouczył mnie jaką mo-
dlitwę mam odmawiać codziennie (antyfonę „Pod Twoją 
obronę”), że mam nosić Szkaplerz (lub zamiennie poświęco-
ny medalik szkaplerzny) oraz żyć w czystości według stanu, 
co oznacza wierność powołaniu żony i matki, a także naśla-
dować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć. 
   To była bardzo spontaniczna decyzja, z pewnością in-
spirowana przez Matkę Bożą, której pomocy wezwałam. 
Dopiero później zaczęłam zgłębiać historię tego znaku obec-

ności Maryi w dziejach Zakonu Karmelitańskiego i całego 
Kościoła. Dowiedziałam się, jak liczne są obietnice złożone 
przez Matkę Bożą tym, którzy „z czcią będą nosić Jej święty 
Szkaplerz”. 
Przywileje te są następujące: 
  • Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym, nie zostanie 
potępiony. 
  • Noszący Szkaplerz jako czciciel Matki Bożej zapewnia 
sobie Jej opiekę, co do duszy i ciała w tym życiu i szczegól-
ną pomoc w godzinie śmierci. 
  • Każdy, kto pobożnie nosi Szkaplerz i zachowuje czy-

stość według stanu, zostanie wybawiony 
z czyśćca w pierwszą sobotę po swojej 
śmierci. 
  • Ci, którzy należą do Bractwa Szka-
plerznego, są duchowo złączeni z Zako-
nem Karmelitańskim i mają udział 
w jego dobrach duchowych za życia 
ziemskiego i po śmierci, a więc 
w Mszach św., Komuniach św., umar-
twieniach, modlitwach, postach, itp. 
   Przyjąć tę szatę Maryi może każdy. 
Nie trzeba być osobą duchowną, nie 
trzeba składać żadnych ślubów wieczys-
tych. Wiadomo, że Karol Wojtyła kiedy 
był kilkunastoletnim chłopcem, przyjął 
Szkaplerz w klasztorze Karmelitów Bo-
sych w Wadowicach. Od tego dnia nosił 
Szkaplerz codziennie, miał go nawet 
w szpitalu po zamachu na swoje życie 
w 1981 roku. Jako Papież Jan Paweł II 
kilkakrotnie z wdzięcznością mówił 
o łaskach, jakie odniósł dzięki nabożeń-
stwu Szkaplerza. 
   Czy moje życie zmieniło się, jak 

za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, po przyjęciu szaty 
Maryi? Szkaplerz karmelitański nie jest żadnym amuletem, 
ani magicznym panaceum na życiowe problemy. Jest nato-
miast znakiem łączności z Maryją, świadectwem Jej nie-
ustannej opieki; dzięki temu, że noszę Szkaplerz wiem, 
że Ona jest też moją Mamą. Doświadczam, że mi towarzy-
szy i prowadzi w trudnych sytuacjach. Z perspektywy kilku 
lat dostrzegam, jak problemy, z którymi się zmagałam znala-
zły szczęśliwe rozwiązanie, dzięki zawierzeniu ich Mamie. 
To co było trudne i sprawiało ból, okazało się potrzebne, 
abym teraz mogła pełniej i radośniej żyć. Najmocniej odczu-
wam Jej obecność podczas corocznej pielgrzymki na Jasną 
Górę. Wtedy Maryja daje mi odczuć, że Jej królewska potę-
ga jest w stanie zwyciężyć wszystkie ludzkie słabości i prze-
jawy złej woli, małe i duże konflikty, niebezpieczeństwa. 
Jako dobra Wychowawczyni wie, że nie da się uniknąć odci-
sków i pęcherzy i że czasem pielgrzymi muszą być pokro-
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MARYJO  RATUJ  RODZINY! 

pieni deszczem. Jednak mogę zaświadczyć, że podczas ze-
szłorocznej pielgrzymki, gdy kilkukilometrowy odcinek tra-
sy szliśmy z Najświętszym Sakramentem, burza z piorunami 
„szła” za nami, zaś w Trzyciążu, gdzie mieliśmy nocleg była 
ulewa. A my nic – sucha droga, ani jednej kropelki deszczu. 
Taką przewodniczką jest Maryja! 
   Teraz rozumiem też, że tak jak całe życie Matki Bożej, 
tak i Jej szata jest utkana z jasnych i ciemnych nici. Podob-
nie moje życie, pod ochronnym płaszczem Maryi nie może 
być tylko beztroską sielanką. Jednak mam pewność, że co-
kolwiek się wydarzy, Ona jest ze mną. Mama Jezusa i moja 
Mama! 
   O Maryjo, Ty na różne sposoby spełniasz misję Pośred-

niczki łask. W znaku Szkaplerza świętego spodobało się To-

bie dać mi wyraz uprzedzającej miłości. Przez ten widzialny 

znak Twej obrony wzywasz mnie do skromności, umartwie-

nia i modlitwy. Dopomóż mi tak praktykować te cnoty, abym 

zasłużyła na miłość Twego Niepokalanego Serca, a dla bliź-

nich stała się dobrym przykładem. Niosącym Szkaplerz obie-

całaś pomoc wśród niebezpieczeństw, zachowanie od piekła 

i rychłe wyzwolenie z czyśćca. Dopomóż mi tak żyć, abym 

dostąpiła wszystkich łask i przywilejów jakie przyobiecałaś 

noszącym Twoją świętą szatę. O Dziewico Maryjo, Królowo 

Karmelu, oświeć i prowadź mnie drogą doskonałej miłości, 

abym doszła do wielbienia Boga i dziękowania Tobie w nie-

bie. Amen. 

Ewa 

   Temat: „Potęga rodziny. Domowy Kościół, którego 

nie przemogą bramy piekła”. 

 

   Każdy może włączyć się w dzieło Wielkiej Nowenny 
Fatimskiej - to znaczy wypełnić to, o co Maryja prosiła 
w Fatimie. W ramach Nowenny: 
 - Odmawiamy różaniec, najlepiej codziennie, tak jak prosi-
ła nas Matka Boża. 
 - Odprawiamy nabożeństwo pierwszych sobót, w którym 
uczestniczymy przez kolejnych pięć 
pierwszych sobót miesiąca. 
 - Świadomie poświęcamy się Niepoka-
lanemu Sercu Maryi - przynajmniej 
raz w roku w dniu 22 sierpnia we wspo-
mnienie Maryi Królowej. 
 - Odmawiamy modlitwę Wielkiej No-
wenny Fatimskiej np. raz w tygodniu. 
 - Na ile to możliwe uczestniczymy 
w nabożeństwach fatimskich odprawia-
nych 13-go dnia miesiąca. 
 - Poznajemy coraz lepiej Maryję przez 
lekturę książek i uczymy się coraz bar-
dziej miłować Ją na co dzień. 
   Matka Boża powiedziała w Fati-
mie: „Jezus chce, abym była lepiej zna-

na i miłowana”. Ta prośba pozostaje 
wciąż nie do końca podjęta. Powtarzamy 
więc: „Pragniemy, aby Najświętszą Ma-
ryję Dziewicę, Matkę Boga oraz ludzi, 
znały, kochały, wysławiały i służyły Jej przez całą wiecz-
ność wszystkie istoty w niebie i na ziemi”. Dlaczego to takie 
ważne? Bo to jest ważne dla Boga, który dał nam swoją 
Matkę za przewodniczkę do Królestwa. Bo wypełnienie 
tej prośby uchyla bramy nieba i wylewa na nas morze łask. 
Bo poznanie i pokochanie Maryi owocuje nie tylko przemia-
ną naszych dusz, ale i przemianą świata. Jeżeli Bóg chce 
obdarzyć nabożeństwo do Serca Maryi taką skutecznością, 
to kim my jesteśmy, by podawać w wątpliwość Jego moty-
wy i plany? Otrzymaliśmy proste lekarstwo na zło - jest nim 
kult Niepokalanego Serca Maryi. Co powstrzymuje nas 
od rozpowszechniania i praktykowania tak skutecznego na-
bożeństwa? Może to, że nie znamy Jej Serca zbyt dobrze 
i nie kochamy wystarczająco mocno - to jest zadanie 

na wieczność. Ale trzeba zacząć już tu, na ziemi, już teraz, 
już dziś. 
   W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała: 
„Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzesz-

ników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić 

na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca”. 

10 grudnia 1925 r. w Pontevedra ukazała się s. Łucji Naj-
świętsza Panna wraz z Dzieciątkiem Jezus i powiedziała: 
„Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi 

niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa 

i niewdzięczność stale ranią. Przynajm-

niej ty staraj się mnie pocieszyć i prze-

każ wszystkim, że w godzinę śmierci 

obiecuję przyjść na pomoc z wszystkimi 

łaskami tym, którzy przez pięć miesięcy 

w pierwsze soboty odprawią spowiedź, 

przyjmą Komunię św., odmówią jeden 

różaniec i przez 15 minut rozmyślania 

nad piętnastu tajemnicami różańcowymi 

towarzyszyć mi będą w intencji zadość-

uczynienia”. 
   Objawienie w Fatimie w paździer-
niku w 1917 r. zakończyło się „cudem 
słońca”, którego świadkami byli zgro-
madzeni tam ludzie. W tym czasie wi-
zjonerzy (Łucja, Franciszek, Hiacynta) 
byli świadkami trzech objawień. Pierw-
szym było objawienie Świętej Rodziny: 
Nasza Pani i Dziecię Jezus błogosławią-

ce lud w ramionach św. Józefa. To objawienie jest treścią 
rozważań na siódmy rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej, uję-
te w tytule rozważań: „Potęga rodziny. Domowy Kościół, 
którego nie przemogą bramy piekła”. S. Łucja wskazuje ja-
kie są cele rodziny: świętość misji rodziny, jako że Bóg czy-
ni ludzi uczestnikami swej mocy stwórczej, nierozerwalność 
małżeństwa mająca swój fundament w sakramencie i Bożym 
prawie, wzór Świętej Rodziny będącej odniesieniem w cza-
sach naznaczonych wypaczeniem dzieła Bożego, obowiązki 
i misja rodziców wobec powierzonych im przez Boga dzieci, 
powinności dzieci względem własnych rodziców, źródła 
uświęcenia życia rodzinnego. 

T.S. 
(Na podstawie materiałów przygotowanych przez Sekretariat Fatimski). 

Rok 2015 - siódmy rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej 



 W sobotę 25 kwiet-
nia br. nasze Sanktu-
arium gościło uczest-
ników już III Piel-
grzymki Rodzin Kol-
pinga do trzech kra-
kowskich Sanktu-
ariów: Najświętszej 
Rodziny, Miłosier-
dzia Bożego i święte-

go Jana Pawła II. Nasze Sanktuarium było pierwszą stacją piel-
grzymki. To ważne wydarzenie zgromadziło prawie 150 sióstr 
i braci z 16 stowarzyszeń kolpingowskich z Polski południowej. 
Hasłem przewodnim pielgrzymki są od lat słowa świętego Jana 
Pawła II: „Musicie wygrać walkę o rodzinę”. Pielgrzymi zostali 
przywitani przez członków naszej Rodziny Kolpinga i Klubu 
Seniora oraz przez władze Dzieła Kolpinga w Polsce – Prezesa 

Krajowego ks. Prałata Józefa Jakubca, Przewodniczącego Ro-
berta Prusaka i Sekretarza Naczelnego Krzysztofa Wolskiego. 
Po wpisie do księgi pamiątkowej uczestnicy wysłuchali konfe-
rencji: „Jak wprowadzać dziecko w świat ludzkiej miłości 
i płciowości”, którą prowadził dr Marek Babik - wykładowca 
Akademii „Ignatianum” w Krakowie wraz ze swą małżonką 
Martą. Obok konferencji, część pielgrzymów wzięła udział 
w nadzwyczajnej sesji związanej z koniecznością uchwalenia 
zmian w statucie, m.in. umożliwiających zakładanie diecezjal-
nych struktur kolpingowskich. Następnie wszyscy pielgrzymi 
wysłuchali konferencji ks. Prezesa Józefa Jakubca dotyczącej 
formacji duchowej Rodzin Kolpinga w Polsce, zakończonej 
zawierzeniem ich i całego Związku Najświętszej Rodzinie. 
Na zakończenie pobytu w Nowym Bieżanowie zgromadzeni 
uczcili relikwie bł. ks. Adolpha Kolpinga i wyruszyli w dalszą  
trasę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. 
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1. W dniu dzisiejszym ma miejsce procesja ku czci 
św. Stanisława z Wawelu na Skałkę. Łączymy się duchowo 
z rzeszami wiernych z całej Polski, a zwłaszcza z naszej 
Archidiecezji, którzy w ten sposób kontynuują 
wielowiekową tradycję. W tym roku dziękujemy Bogu 
za osobę św. Jana Pawła II w pierwszą rocznicę jego kano-
nizacji, polecamy polskie małżeństwa i rodziny oraz modli-
my się w intencji Światowych Dni Młodzieży. 

2. Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski 
uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego zostaje przenie-
siona z czwartku na VII niedzielę wielkanocną czyli 
na przyszłą niedzielę. 

3. Jutro rozpoczynają się dni modlitw o urodzaje i za kraje 
głodujące, które potrwają do środy. Zachęcamy w tych 
dniach do licznego udziału w nabożeństwach majowych. 
Klęski żywiołowe coraz częściej zdarzają się również 
w Polsce, a ludzi głodujących na świecie ciągle przybywa. 

4. Zapraszamy na nabożeństwa majowe - codziennie o godz. 
17.30, a w niedziele o 18.00. Majówka przy kapliczce 
osiedlowej koło bloku Aleksandry 27 o godz. 20.00. 

5. Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony młodzieży 
naszej parafii jutro, 11 maja podczas Mszy św. o godz. 
18.00 przez posługę ks. Infułata Bronisława Fidelusa. 

6. Również jutro, 11 maja Grupa Modlitewna św. Ojca Pio 
zaprasza na comiesięczne formacyjne spotkanie, które odbę-
dzie się w sali nr 1 po Mszy św. wieczornej. 

7. W środę 13 maja przypada 98. rocznica objawień NMP 
w Fatimie i 34. rocznica cudownego ocalenia Papieża Jana 
Pawła II z zamachu na jego życie. Po Mszy św. 
o godz. 18.00 zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie z pro-
cesją wokół kościoła, na którą zabieramy różaniec i świece. 

8. W przyszłą niedzielę 17 maja o godz. 11.00 uroczystość 
I Komunii Świętej dla dzieci klas III ze SP nr 24 i 111.  

Próba generalna przed I Komunią Świętą we wtorek o godz. 
18.30. Zapraszamy na tę próbę dzieci wraz z rodzicami. 
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz spowiedź 
dla dzieci i ich rodzin w sobotę o godz. 8.30. Msza św. 
po uroczystości pierwszokomunijnej zostanie odprawiona 
o godz. 13.00 zamiast 12.30. Ze względu na dużą ilość dzie-
ci przystępujących do I Komunii Świętej prosimy, aby wy-
brać Mszę św. o innej porze. 

9. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy pa-
miętali o inwestycyjnym charakterze składki w I niedzielę 
miesiąca maja. Wyniosła ona 11.181,50zł, z czego 3.980zł 
to ofiary w kopertach. Dziękujemy również za przelewy 
na konto parafialne, na które w marcu wpłynęła kwota 
6.060zł. 

10. Na adres parafii przyszły podziękowania za możliwość zbie-
rania ofiar do puszek przez Hospicjum Domowe dla Dzieci 
„Alma Spei” (16.245zł i 5EUR) oraz ze strony Katolickiej 
Wspólnoty Chleb Życia (14.200zł). To najwyższe ofiary 
ze strony naszych Parafian na tego typu dzieła pomocy bra-
terskiej świadczące o dużej wrażliwości na los człowieka 
w autentycznej potrzebie. Serdecznie za nie dziękujemy. 

11. W odpowiedzi na apel Papieża Franciszka o braterską soli-
darność z ofiarami trzęsienia ziemi w Nepalu i w krajach 
sąsiednich przeprowadzamy po Mszy św. zbiórkę do puszek 
dla poszkodowanych. 

12. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 
            • środa: wsp. NMP z Fatimy; 
            • czwartek: Święto św. Macieja, Apostoła; 
            • sobota: Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera 
                           i męczennika, patrona Polski. 
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