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CZYTAJ W NUMERZE

Ks. Marian Rowicki

T Y G O D N I K  PA R A F I I
pod wezwaniem Objawienia Pańskiego w Bliznem

Z aczynamy czwarty tydzień 
Wielkiego Postu, okresu, 
który ma nas zbliżyć do 

Boga. W parafii rozpoczynamy 
właśnie rekolekcje, które mają 
pogłębić naszą wiarę. Bo celem 
każdych rekolekcji jest niejako 
zebranie, wyciągnięcie na wierzch 
tego, co w nas tkwi i wskazanie 
nam, w czym powinniśmy się po-
prawić, co zmienić, jak przybliżyć 
do Chrystusa.

Dzisiejsza Ewangelia nawiązu-
je do historii starotestamentalnej, 
gdy Izraelici kolejny raz nie wierzyli 
i nie ufali Bogu. Kiedy plaga węży 
jadowitych dotknęła wątpiących, 
Mojżesz sporządził miedzianego 
węża. Ci, którzy zrozumieli swój 
grzech i na niego spojrzeli, zostali 
ocaleni.

Ten wąż na palu jest figurą 
ukrzyżowanego Chrystusa. Kto 
spojrzy z wiarą na Krzyż, kto 

uwierzy w miłość Boga i wyzna swój grzech, 
otrzyma przebaczenie. Krzyż to symbol życia 
wiecznego, wybawienia, odkupienia.

Dzisiejsze Słowo wzywa nas do zauwa-
żenia, jak wielka jest Boża miłość względem 
nas. Bóg tak umiłował świat, że dał swo-
jego jednorodzonego Syna (J3, 16a), czyli 
pozwolił, by Jezus oddał za nas swoje życie, 
przyjmując najcięższą z kar - Krzyż, znak 
miłości Boga do człowieka. Czy patrząc na 
Krzyż widzę Miłość?

Temat wiary, jaki wybrzmiewa w Ewan-
gelii, ukazuje naszą kondycję. Odstępstwa 
i grzechy wynikają z naszej małej wiary 
w Bożą moc. Z naszej słabości. Wiarę trzeba 
pielęgnować, umacniać. Rekolekcje, modli-
twa, życie Słowem Bożym, sakramenty – to 
nasze środki do pogłębiania wiary. Ważna jest 
też modlitwa o czystą, ufną wiarę, która jest 
łaską – szczególnym darem Boga, na który 
mamy się otwierać i o który powinniśmy pro-
sić. W iluż to miejscach Ewangelii Jezus mówi 
o wierze, która ma ogromną moc, nawet „góry 
przenosić”… 

Kiedyś pewna starsza zakonnica prosiła 
w modlitwie o wiarę. Młodsza siostra zapyta-
ła ją, po co modli się o wiarę, skoro tyle lat 
jest w zakonie i jest taką pobożną zakonnicą. 
Staruszka odpowiedziała, że o wiarę trzeba 
zawsze prosić i pielęgnować ją, bo szatan 
będzie robił wszystko do ostatnich godzin 
naszego życia, by nam ją odebrać. I to jest 
prawda! 

Życie w prawdzie, życie w światłości i bli-
skości Boga wynika z wiary! Przecież cały 
Kościół, Ewangelia, Tradycja, cuda opierają 
się na naszej wierze! Wierze przekazywanej 
w rodzinach, w Kościele, wierze, za którą gi-
nęli męczennicy. Jak wielka jest siła wiary!

Trwamy w Roku św. Józefa i za kilka dni 
(w piątek 19 marca) będzie Jego liturgicz-
ne wspomnienie. Pewna pieśń ku czci tego 
świętego brzmi: „Taką wiarę mieć bez pytań, 
takie Bogu zaufanie, ciche Bogiem zadziwienie 
przez Jezusa daj nam, Panie!”. Prośmy przez 
Józefa o ufność i wiarę, które pozwolą nam iść 
w światłości i odkrywać niepojętą miłość Boga! 

Dk Stanisław Kijewski

Czy rozumiemy, jak wielkimi jesteśmy szczęśliwcami. Mamy krzyż Chrystusa, który nas ratuje przed 
śmiercią, gładzi grzech, niszczy moc szatana nad nami. Z krzyża płynie łaska życia, oczyszczenie 
i pokarm budujący w nas nowego człowieka. W krzyżu nasze grzechy zostały osądzone i zgładzone. 
Patrzmy z nadzieją na krzyż, aby światło wypływające z niego rozświetlało ciemności naszego serca. 

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(2 Krn 36,14-16.19-23); 
(Ps 137,1-2.3.4-5.6); (Ef 2,4-10); 
Aklamacja (J 3,16); (J 3,14-21);

SŁOWO TYGODNIA 
z EWANGELII  wg św. Jana (3, 14-21)

NUMER 412 • Czwarta Niedziela Wielkiego Postu • 14 marcaww 2021 r.

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższo-
no Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wiecz-
ne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, 
ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, 
nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie 
uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, 
że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność 
aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopusz-
cza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie 
potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do 
światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu».

PANIE, PRZYMNÓŻ MI WIARY!           

ŚLADAMI STEFKA WYSZYŃSKIEGO 
CZY WIESZ, JAK ZBIERAĆ ODPUSTY W WIELKIM POŚCIE? 
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ŚLADAMI STEFKA 
WYSZYŃSKIEGO 

Jesteśmy małżeństwem od 10 lat. Mamy 
Julka (7) i Tereskę (4), a półtora roku temu 
zmarł nagle nasz Ignaś (4). Nic tak bardzo 

nas nie dotknęło, jak właśnie to wydarzenie. Do-
świadczyliśmy, co to znaczy, że Jezus pokonał 
śmierć. Od tego momentu nic już nie jest takie 
samo - nie dlatego, że Ignasia fizycznie z nami 
nie ma, ale właśnie dlatego, że wiemy, że on 
nadal jest, że żyje i że my również nie umrze-
my. Uzmysłowienie sobie tego było dla nas 
cudem, choć patrząc z boku, można było zo-
baczyć tylko tragedię. 

W Kościele angażujemy się od dawna, nato-
miast o tym, w jaki sposób Bóg poprowadził 
nas przez doświadczenie śmierci dziecka, po 
prostu nie mogliśmy nie mówić. Założyliśmy 
na Facebooku stronę „Wąska droga”, by dawać 
świadectwo zwycięstwa Chrystusa nad śmier-
cią, którego doświadczyliśmy w naszej rodzinie. 

Książka dla dzieci i rodziców „Niedzie-
la w Zuzeli. Śladami Stefka Wyszyńskiego” 
również jest owocem tamtych przeżyć. 
Pośrednio dzielimy się w niej swoim doświad-
czeniem. Zadedykowaliśmy ją naszemu ś.p. 
synkowi. Jest to pięknie ilustrowany miniprze-
wodnik po tej malutkiej wiosce, a właściwie po 

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Nowe sanktuarium 
W piątek 19 marca przypada uroczystość św. 
Józefa Oblubieńca NMP. Kard. Kazimierz Nycz 
ustanowi sanktuarium kościół św. Józefa Oblu-
bieńca NMP przy ul. Deotymy na Kole. Głów-
na Msza pod przewodnictwem metropolity 
warszawskiego zostanie odprawiona o godz. 
18:00. Papież ustanowił Rok św. Józefa od 
8 grudnia 2020 roku do 8 grudnia 2021 roku. 
To upamiętnienie 150 rocznicy ogłoszenia św. 
Józefa patronem Kościoła powszechnego. 
Metropolita warszawski ustanowił na ten czas 
trzy świątynie Archidiecezji Warszawskiej, któ-
rym patronuje św. Józef, kościołami stacyjnymi: 
kościół św. Józefa na Kole, kościół św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Ursusie oraz kościół św. 
Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu.

Modlitwa za nienarodzonych 
Ponad 100 tys. osób włączyło się już w Tydzień 
Modlitw o Ochronę Życia, który potrwa od 19 do 
25 marca. Dorośli i młodzież, księża i siostry za-
konne obejmą modlitwą nienarodzone dzieci, 
rodziców, którzy słyszą od lekarza niekorzyst-
ną diagnozę prenatalną, ale także polityków, 
personel medyczny. Do modlitewnej inicjatywy 
można się zapisać na stronie zazyciem.pro-life.
pl oraz telefonicznie pod numerem 12 311 02 
60. Broszurę z rozważaniami można pobrać ze 
strony internetowej. Można ją również bezpłat-
nie zamówić telefonicznie w formie drukowanej.

Ataki na świątynie 
Jak podaje dziennikarz Wojciech Wybranowski, 
od początku akcji protestacyjnej „Strajk Kobiet” 
w całej Polsce zgłoszono 152 ataki na kościoły. 
Dane zebrała Komenda Główna Policji. W 58 
przypadkach były to uszkodzenie mienia, do-
szło do 29 przypadków niszczenia zabytków, 
a 13 razy zakłócono nabożeństwa. Ponadto 
13 razy znieważono pomnik lub miejsce kultu, 
a 39 razy czyjeś zachowanie zakwalifikowano 
jako obraza uczuć religijnych.

Wspólna Wielkanoc?
Watykański „minister ds. ekumenizmu”, kard. 
Kurt Koch z zadowoleniem przyjął niedawną 
propozycję ze strony Kościoła prawosławne-
go, aby od 2025 roku data Wielkanocy była 
wspólna dla wszystkich chrześcijan. Kard. 
Koch powiedział, że to życzenie bardzo leży na 
sercu papieżowi Franciszkowi. Choć ustalenie 
wspólnej daty Wielkanocy nie będzie łatwe, 
warto się jednak w to zaangażować – stwierdził 
kard. Koch.

Jak rozbudzić w naszych dzieciach pragnienie świętości? To pytanie zadaje sobie 
wielu rodziców. My też to robimy. I choć po śmierci naszego synka już żadna rodzinna 
wycieczka nie będzie taka sama, nadal umiemy cieszyć się jego obecnością. I Was zachę-
camy do podejmowania wspólnych rodzinnych wypraw śladami świętych oraz do lektury 
naszej książki. 

rodzinnej parafii i muzeum Stefana kardynała 
Wyszyńskiego, a przede wszystkim po jego 
dzieciństwie. Jest minireportażem z rodzinnej 
wycieczki. To mikrokosmos oglądany oczami 
kilkuletniego Julka, odkrywającego w przyszłym 
świętym kogoś podobnego do siebie. Książka 
zachęca do stawiania pytań o świętość - kiedy 
i jak się rodzi? Przybliża zarówno samo miejsce, 
jak i postać prymasa. Wspólna lektura może 
być inspiracją do własnej rodzinnej wycieczki do 
Zuzeli, a także przygotowaniem do uroczystej 
beatyfikacji kardynała, na którą wciąż czekamy. 
Warto nie zmarnować tego czasu! 

Co ważniejsze, książka została pomyślana 
jako pierwsza z serii o miejscach związanych 
ze świętymi. Rodzinne pielgrzymowanie to 
w przypadku dzieci bardzo atrakcyjny spo-
sób na przekazywanie im wiary, co jako rodzi-
ce doceniamy, praktykujemy i polecamy innym. 
Miejsc ważnych pod tym względem nie trzeba 
daleko szukać. 

Przygotowanie książki było doświadcze-
niem rodzinnym i integrującym. Tekst napisa-
łam razem z synem, ilustracje zrobiła Karolina 
Sobolewska, moja siostra, stroną techniczną 
przedsięwzięcia zajął się głównie mąż. 

Razem z książką dostępne są dodatkowe 
materiały video, kolorowanki, quiz. Instytut 
Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go objął patronat medialny nad książką. Więcej 
o samej książce i nas można przeczytać na 
stronie: www.niedzielawzuzeli.pl oraz na stronie 
„Wąska droga” na Facebooku: https://www.face-
book.com/wydawnictwowaskadroga.

Zostańcie z Bogiem,
Beata i Piotr Paszkowscy 
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W CZY WIESZ, JAK ZBIERAĆ 
ODPUSTY W WIELKIM POŚCIE? 
W każdym tygodniu Wielkiego Postu 

mamy co najmniej kilka szans na 
łatwe uzyskanie odpustu dla siebie 

lub osoby zmarłej. Niestety albo o tym nie 
wiemy, albo zapominamy i cenne dary łaski 
Bożej przechodzą nam koło nosa… 

Każdy czyn pociąga za sobą konsekwencje. 
Podczas spowiedzi świętej Pan Bóg odpuszcza 
nam winę za grzechy, ale pozostaje jeszcze 
kara za skutki naszych grzechów. Odpust to da-
rowanie tej kary (za grzechy, które zostały już 
odpuszczone). 

W okresie Wielkiego Postu możemy zyskać 
odpust zupełny na warunkach zwykłych za:

1. odprawienie Drogi Krzyżowej - publicz-
ne lub prywatne. Przy prywatnym odprawianiu 
należy przechodzić od stacji do stacji ważnie 
erygowanej Drogi krzyżowej np. w naszym ko-
ściele lub kaplicy. 

Odpust można również uzyskać poprzez 
pobożne włączenie się w Drogę Krzyżową od-
prawianą przez Ojca Świętego i transmitowaną 
przez telewizję lub radio! 

2. uczestnictwo w Gorzkich Żalach
3. odmówienie po Komunii św. modlitwy 

“Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu” przed wize-
runkiem Chrystusa Ukrzyżowanego (w piątki 
Wielkiego Postu)

4. pobożne uczestnictwo w rekolekcjach 
trwających minimum 3 dni 

Warunki zwyczajne uzyskania odpustu to:- 
bycie w stanie łaski uświęcającej danego dnia

- pobożne nawiedzenie świątyni i udział 
w Mszy i przyjęcie Eucharystii

- brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
- krótka modlitwa w intencjach podanych 

przez Ojca Świętego (nie musimy znać tych 
intencji).

W praktyce wygląda to tak, że jeśli przyj-
dziesz na Mszę świętą, a po niej zostaniesz na 
Drodze Krzyżowej, to wystarczy, że po zakoń-
czeniu odmówisz np. Pod Twoją Obronę albo 
Ojcze Nasz…, Zdrowaś…, Wierzę… w inten-
cjach, w których modli się Ojciec Święty - i w ten 
sposób zyskasz odpust dla siebie lub osoby 
zmarłej, która sama nie może już sobie pomóc. 

Każda osoba może uzyskać 1 odpust zupeł-
ny dziennie. 

Oto treść modlitwy “Oto ja, o dobry i naj-
słodszy Jezu” (pkt. 3):  

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, 
upadam na kolana przed Twoim obliczem 
i z największą gorliwością ducha 
proszę Cię i błagam, 
abyś wszczepił w moje serce 
najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości 
oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy 
i silną wolę poprawy. 
Oto z sercem przepełnionym 
wielkim uczuciem i z boleścią 
oglądam w duchu Twoje pięć ran 
i myślą się w nich zatapiam, 
pamiętając o tym, dobry Jezu, 
co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: 
“Przebodli ręce moje i nogi, 
policzyli wszystkie kości moje” 
(Ps 22,17).

Zachęcamy, by w czasie Wielkiego Postu 
zbierać odpusty. Warto zadbać o siebie i innych. 
W Czyśćcu już nie będzie na to szansy… 

Jacek Grubek  

„WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ…”, 
CZYLI MYŚLI KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO O MATCE BOŻEJ

Maryja trwała w wierze od Wielkiego Piąt-
ku, poprzez Wielką Sobotę do Niedzieli Zmar-
twychwstania. Trwała w wierze w boskość 
Jezusa, w nadziei na Jego Zmartwychwstanie. 
Nagrodą za Jej miłość i zaufanie było to, że 
to właśnie Ona jako pierwsza ujrzała zwy-
cięstwo Jezusa.  

Kiedy to nas spotykają trudne doświad-
czenia i kłopoty - nie raz buntujemy się, nie 
rozumiemy, co się dzieje, zadajemy Bogu py-
tania, dlaczego jest tak, a nie inaczej, mimo że 
przecież się modlimy, staramy się być dobrymi 
ludźmi, dobrymi chrześcijanami. A przecież 
życie każdego człowieka składa się zarówno 
z sytuacji radosnych jak i trudnych. Trudne 
doświadczenia wyciskają łzy, wywołują bunt, 
złość, gniew, niezrozumienie i bez Bożej po-
mocy są nie do udźwignięcia... Według Bożego 
planu dotyczą jednak nas wszystkich, bez wy-
jątku, a od kiedy doświadczył ich sam Jezus, 
mają postać krzyża.

Myśl 8: „Każda miłość musi być próbowana i doświadczana. Ale gdy wytrwa, doczeka się nagrody – zwycięskiej radości. Każda 
miłość prawdziwa musi mieć swój Wielki Piątek… Jeśli więc miłujemy naprawdę, trwajmy wiernie tak, jak trwała na Kalwarii Maryja z nie-
wiastami i ufajmy! Skończy się Wielki Piątek, przyjdzie Wielka Sobota i triumf Wielkiej Niedzieli!”

Krzyż jest tajemnicą, znakiem, który nieła-
two jest odczytać i zrozumieć. Potrzeba ogrom-
nej łaski Boga, mądrości, aby przyjąć radość 
płynącą z krzyża, ponieważ mądrość ta rodzi 
się z najtrudniejszego doświadczenia ludzkie-
go, jakim jest właśnie przeżywanie cierpienia.

W obecnych czasach, gdy nasze serca 
dręczone są wieloma bolączkami, mamy 
robić to, co zrobiła Maryja – kochać, ufać 
Bogu i mieć nadzieję! 

Kardynał Stefan Wyszyński był prawdzi-
wym czcicielem Matki Bożej. Wszystko po-
stawił na Niepokalaną i zwycięsko przeszedł 
przez wszystkie osobiste próby. 

Jak podkreślają doktorzy teologii, du-
chowość Prymasa Tysiąclecia nie mieści się 
w stereotypie słodkiej uczuciowej pobożno-
ści - takiej, która bywa czasem określana 
jako „łatwiejsza droga maryjna”. Uczuciowa 
pobożność nie była celem starań kardynała. 

Uznawał, że może ona być co najwyżej po-
czątkiem, pierwszym krokiem i wprost ostrze-
gał, że „nie wystarczy się modlić do Matki 
Bożej w niedzielę i święto; trzeba współ-
pracować z Nią‚ przyjmując odpowiedzial-
ność za Kościół‚ idąc Jej śladami‚ nawet 
jeśli to droga pod krzyż”. Kilka lat później 
Sobór Watykański II przypomniał‚ że praw-
dziwe nabożeństwo do Matki Chrystusa nie 
polega na uczuciach‚ ale na Jej naśladowaniu 
i naprawie własnego życia.

Niech dzisiejsze rozważania posłużą nam 
do tego, by nasza wiara nigdy nie uległa za-
chwianiu, mimo doświadczanych przez nas 
trudów i cierpienia - tak jak nigdy nie zachwiała 
się wiara Maryi, Matki Odkupiciela ludzkości.

I na zakończenie słowa Św. Josemaria 
Escrivy: „Nie uskarżaj się, kiedy cierpisz. 
Szlifuje się tylko taki kamień, który uważa 
się za wartościowy.”

Agnieszka Szymajda 
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MSZE ŚW.
I NABOŻEŃSTWA
Niedziele i święta
9.00
10.30 - Msza święta dla dzieci
(wrzesień - czerwiec)
12.00
18.00
Dni powszednie
8.00, 18.00
Spowiedź
Spowiedź odbywa się przed 
kaźdą Mszą św.
Nabożeństwa:
majowe, czerwcowe,
październikowe
po Mszy św. o godzinie 18.00
a w niedziele o godzinie 17.30
Pierwszy piątek miesiąca
Spowiedź od godziny 17.15

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, 
piątek w godzinach 17.00 - 17.45
Parafia Rzymskokatolicka 

Objawienia Pańskiego 
ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne
tel./fax (022) 7220250

NOWE KONTO PARAFII
Nastąpiła zmiana konta parafialnego
16 2490 0005 0000 4530 7455 5934

REDAKCJA
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia poprzednie numery 

Epifani razem z Epifankiem)

KOSZT WYDANIA: 50 GR
CENA: dobrowolne ofiary 

złożone do koszyka
 

ZAPRASZAMY  
DO WSPÓŁPRACY
Redakcja zastrzega sobie prawo  

modyfikacji tekstów.

1.  14.03 - niedziela, Rekolekcje Parafialne, nauki w czasie każdej Mszy św. po 10.30 spotkanie dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św., 17.30 Gorzkie Żale, 

2.  15, 16.03 - poniedziałek, wtorek, Msze św. z nauką rekolekcyjną g. 9.30, 18, 20.00
3.  17.03 - środa, wieczorem spotkanie w ramach 33 dniowych rekolekcji przygotowujących do zawie-

rzenia się Jezusowi przez ręce Maryi
4.  19.03 - piątek, Uroczystość św. Józefa, po Mszy św. droga Krzyżowa w ramach przygotowania do 

zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi
5.  25.03 - uroczystość Zwiastowania NMP, zachęcamy do adopcji dziecka nienarodzonego, zagrożo-

nego aborcją

Książka dla małego 
i dużego

„Jak zostać dżentelmenem w 30 dni” Księdza Janusza Stańczuka
Kto szuka dobrego rachunku sumienia dla dzieci na okres Wielkiego Postu (i nie tylko), ten go wła-

śnie w tej książce znalazł. W Księdze Izajasza mamy podpowiedź, że najlepszym sposobem zmierzenia 
się z grzechem i złem jest „zaprawianie się w dobrym” ( Iz 1,17). A tu nasz Ksiądz Janusz wskazuje na 
bezsprzeczne zalety: ofiarność, prawdomówność, wyrzeczenie, współczucie, bezinteresowność, pokora 
i wiele innych. Wspólna z rodzicami lub indywidualna lektura może pomóc zobaczyć, czym są abstrakcyjne 
nieraz dla dzieci cnoty.

Wzruszające są historie dziecięcych przygód, zwłaszcza, że większość z nich pokazuje dzieci w rela-
cjach koleżeńskich, przyjacielskich i szkolnych. A obecnie wiemy, jak bardzo brakuje naszym pociechom 
przebywania w gronie rówieśników. Nasz syn, Kuba, śledzi z wielką ochotą rozwój wydarzeń poszcze-
gólnych historii. Rozmawiamy o znaczeniu pojęć, by powoli serce dziecka nasiąkało dobrem. Nie brakuje 
też poczucia humoru. Ilustracje i tekst podany na zasadach komiksu pomagają szybko wyobrazić sobie 
sytuacje. 

Świat dziecka poszerza się, gdy przeżywa losy bohaterów. Uczy się bowiem tak empatii, a podpo-
wiadane propozycje zachowań w tej książce mogłyby uczynić świat pięknym. Nie tylko cnoty stanowią 
o bogactwie tej książki. Pojawiają się też zagadnienia takie, jak: kultura języka (a za nią stoi tyle dobra!), 
obowiązki (z którymi wiąże się mądra samodzielność, poczucie wartości), zauważanie sąsiadów, szacunek 
wobec nauczycieli, umiejętność korzystania z telefonu, czy komputera.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tą dobrą książką. Osłodzi ona dzieciom chwile samotności 
i pokaże w atrakcyjny sposób, jak pięknie jest być wrażliwym chłopcem, czy dziewczynką.

Anna Bielawska


