
Wyczuwamy pewien pośpiech u Pana Jezusa, zarówno, gdy nauczał, czynił znaki, jak
i po zmartwychwstaniu. Ukazuje nową rzeczywistość, chce byśmy ją przyjęl i , otworzyl i
serca, by mógł w nas zamieszkać, uzdalniając do dawania świadectwa. Nawet jeśl i
w pełni nie rozumiemy, to pozwalając na działanie w nas, doświadczymy Jego mocy.
Pragnie byśmy uwierzyl i , doświadczyl i i dawali świadectwo.

zy dojrzałam do nawracania innych,
jak św. Piotr czynił to wobec miesz-
kańców Jerozol imy po Zesłaniu Du-
cha Świętego? Czy człowiek

wątpiący, chwiejny, myślący wciąż jeszcze
po ziemsku, trwający przy Chrystusie od
nawet 3 lat, ale opuszczający Jezusa
w chwil i zagrożenia, wreszcie, czy ktoś
zdradzający Pana ma jakiekolwiek szanse,
by po jego słowach nawracały się tysiace
dusz? Znamy odpowiedź: tak. Dopiero bo-
wiem ten, kto do dna duszy, przekona się
o swej małości, słabości i grzeszności nie
będzie przesłaniał działania Boga. Nic nie
przypisze swoim zasługom, raczej będzie
trwał w radosnym zdumieniu, że jest narzę-
dziem w ręku Boga bez żadnych własnych
pomysłów i planów.

Nade wszystko człowiek taki będzie
posiadał skarb, którym jest doświadcze-
nie łagodnej, najcierpl iwszej miłości
Zbawcy. Święty Piotr, razem z innymi
apostołami wątpił w zmartwychwstanie
Jezusa. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje
nam Chrystusa przychodzącego z darem
pokoju do tych, którzy Go opuścil i i nawet
teraz boją się, że widzą ducha. Pan

z nieskończoną dobrocią, bez wyrzutów,
krok po kroku przekonuje ich, że zmar-
twychwstał, ma prawdziwe ciało. Nie wspo-
mina nawet ich niedowiarstwa, lecz
oświeca umysły, by rozumiel i , co Pisma
mówiły o Mesjaszu. I tu jest kluczowe py-
tanie do mnie i do Ciebie. Czy pozwalasz
Jezusowi mówić do Ciebie? Czy trwasz
czasem samotnie, innym razem we wspól-
nocie na modlitwie? On przychodzi, ale
unika szumu radia, telewizj i , migających
okien w internecie, zajmowania się plotko-
waniem, ciągłym rozproszeniem nawet
obowiązkami. Jezus potrzebuje Twojego
serca, które „pała”, czyl i cieszy się, że sły-
szy Słowo Boże. Daj Bogu szansę i czytaj
Jego Słowa, zgłębiaj Bibl ię nie tylko w tygo-
dniu bibl i jnym, który teraz obchodzimy.

Czy zauważyl iśmy, że Jezus podkreśla
bardzo ważny znak: „w imię Jego głoszone
będzie nawrócenie i odpuszczenie grze-
chów wszystkim narodom”? Zatem nie
można wzywać kogoś do nawrócenia bez
dania mu możliwości uzyskania odpusz-
czenia grzechów. Przyznajmy, że najczę-
ściej chętnie pouczamy innych poniżając
ich, bo nie dajemy im sygnału, że są ko-
chani przez Boga, który w sakramencie
spowiedzi może odpuścić wszystkie grze-
chy. My ich też często odtrącamy, ponie-
waż obciążają trudnym swym
zachowaniem naszą psychikę. Zapomina-
my, że może kiedyś też tak postępowali-
śmy. Oj, jest się z czego nawracać!
Dlatego, jak mówi dziś Piotr w pierwszym
czytaniu: „pokutujcie i nawróćcie się, aby
grzechy wasze zostały zgładzone” i dalej
w następnym wersie Apostoł daje nadzieję,
szczególnie potrzebną w naszej epoce:
„aby nadeszły od Pana czasy ochłody
i aby ponownie posłał danego wam już
wcześniej Mesjasza, Jezusa”.

Anna Bielawska
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Daj Bogu szansę
i czytaj Jego Słowa,

zgłębiaj Biblię nie tylko
w tygodniu biblijnym,
który teraz obchodzimy.

CZYTANIA NIEDZIELNE:
DZ 3, 1 3-1 5. 1 7-1 9;
PS 4, 2. 4 i   9;
1 J 2, 1 -5;
Aklamacja (ŁK 24, 32);
Łk 24, 35-48.
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Kto może innych nawracać?

1 . 1 8.04 - Niedziela Bibl i jna, rozpoczynamy XII I
Ogólnopolski Tydzień Bibl i jny,
- po Mszy o g. 1 0.30 spotkanie przed I Komunią św.

2. 23.04 - piątek, uroczystość św. Wojciecha
Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski,
- można spożywać pokarmy mięsne.

3. 25.04 - niedziela, taca na Seminarium Duchowne.

4. Przypominamy o przestrzeganiu obowiązujących
obostrzeniach w związku z epidemią w trosce
o dobro braci. Komunię na rękę przyjmujemy w pod
obrazem Jezusa Miłosiernego, kładąc lewą rękę na
prawą, czyniąc w ten sposób tron dla Pana
w kształcie krzyża, chwilę adorujemy i spożywamy,
bacząc, by żadna cząstka nie pozostała nie spożyta.

Redakcja
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia wszystkie poprzednie
numery EPIFANII razem z  Epifankiem)

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, piątek

wgodzinach 17.00 - 17.45

Parafia Rzymskokatolicka

Objawienia Pańskiego

ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne

tel. /fax (022) 722 02 50

Konto parafii

Nastąpiła zmiana konta parafialnego,

prosimy o uwzględnienie tego.

Nowe konto:

1 6 2490 0005 0000 4530 7455 5934

MSZE ŚW.

I   NABOŻEŃSTWA
Niedziele i święta
9.00
1 0.30 - Msza święta dla dzieci,

(wrzesień - czerwiec)
1 2.00
1 8.00
Dni powszednie
8.00
1 8.00
Spowiedź

Spowiedź odbywa się
przed każdą Mszą św.

Pierwszy piątek miesiąca

Spowiedź od godz. 1 7.1 5
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Oni również opowiadal i , co ich spotkało w drodze, i jak Go poznal i przy łamaniu chleba. A gdy rozmawial i
o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że wi-
dzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpl iwości budzą się w waszych
sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotkni jcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała
ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości
jeszcze nie wierzyl i i pełni byl i zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podal i Mu kawałek
pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do
was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza,
u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumiel i Pisma, i rzekł do nich: „Tak jest napisa-
ne: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie
i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozol imy. Wy jesteście świadkami tego”.

Maryja Niepokalana Matka Boga
i  Matka nasza Księga 1
Po 50 latach od powstania to najwspanialsze dzieło mariologiczne XX w., perła chrześcijań-
skiej duchowości trafia do rąk polskiego czytelnika. Dzieło wyjdzie w trzech tomach. Pierwszy
tom to wspaniała wizja Maryi zbudowana na niezwykłej znajomości Pisma Świętego. Dech
w piersi zapiera ukazanie Niepokalanej Dziewicy jako centrum Bożego planu zbawienia. Bóg
w książce ks. Dolindo jest Stwórcą wpatrzonym w obraz przyszłej Matki Jednorodzonego Sy-
na w momencie powoływania do istnienia wszechświata i planowania przyszłego odkupienia
go w Chrystusie. Autor wsłuchuje się w księgi Starego Testamentu, zwłaszcza Księgę Przy-
słów i Mądrości, by z nich wydobyć przepiękną postać Matki Boga zapowiedzianą w zda-
niach natchnionego tekstu. Prowadzi też czytelnika na spotkanie z wieloma kobietami
będącymi bibl i jną figurą Niewiasty, która miała wydać na świat Odkupiciela.

https://sklep. loretanki.pl
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Rehabilitacja kard. Nycza
Kard. Kazimierz Nycz opuścił Centralny
Szpital Kliniczny MSWiA w  Warszawie.
Najbl iższy czas poświęci na rehabil itację
w jednym ze specjal istycznych ośrodków.
Złożył podziękowania wszystkim lekarzom
i całemu personelowi szpitala przy ul. Woło-
skiej za opiekę medyczną podczas całego
procesu leczenia, okazane wsparcie i profe-
sjonal izm. Kuria warszawska ponawia jed-
nocześnie prośbę o modlitwę o powrót
Pasterza do zdrowia i pełni sił.

Niedziela z Biblią
W  niedzielę 1 8 kwietnia po raz piąty od-
bywa się narodowe Czytanie Pisma
Świętego. Wydarzenie to jest początkiem
1 3. Tygodnia Bibl i jnego, któremu w tym roku
towarzyszą słowa: „Zgromadzeni na świętej
wieczerzy”. Uroczysta celebracja narodo-
wego Czytania Pisma Świętego będzie mia-
ła miejsce podczas Mszy św. pod
przewodnictwem abp. Marka Jędraszew-
skiego w sanktuarium Miłosierdzia w Ła-
giewnikach. Liturgia będzie transmitowana
w TVP 1 o godz. 7.00. Ten sam rytuał czyta-
nia Bibl i i towarzyszyć będzie Mszy św.
w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. Tak-
że to wydarzenie będzie transmitowane
w TVP 1 o godz. 1 1 .00.

Co z Pierwszą Komunią?
Maj i   czerwiec to czas pierwszych ko-
munii świętych. Dlatego biskupi polskich
diecezj i przypominają o zachowywaniu bez-
pieczeństwa. Proboszczowie parafi i w poro-
zumieniu z rodzicami dzieci decydują
o formie i terminie uroczystości, ale należy
je organizować z zachowaniem obowiązują-
cych zasad sanitarnych np. w mniejszych
grupach lub indywidualnie, na dodatkowych
mszach świętych w niedzielę lub w innych
dniach tygodnia.

Beatyfikacja ofiary satanizmu
Włosi odkrywają postać siostry Laury
Mainetti, zamordowanej 21 lat temu przez
nastoletnie satanistki. Jej beatyfikacja od-
będzie się 6 czerwca na stadionie miejskim
w Chiavennie, gdzie zakonnica pracowała
z młodzieżą i została bestialsko zamordo-
wana. Za zbrodnią stały trzy nastolatki nie-
sprawiające wcześniej żadnych problemów
wychowawczych. Pochodziły z normalnych
rodzin, niczego im nie brakowało. W śledz-
twie zeznały, że mordując zakonnicę, chcia-
ły złożyć hołd szatanowi. Zwabiły siostrę
w pułapkę podszywając się pod potrzebują-
cą pilnie pomocy dziewczynę w ciąży.

Z  ŻYCIA
KOŚCIOŁA I   PARAFII

CUD W  BLIZNEM ZA PRZYCZYNĄ ŚW. SZARBELA

ok temu plany wizyty w ojczyźnie św.
Szarbela zostały pokrzyżowane przez
pandemię koronawirusa. Nic stracone-

go. Liban znów na nas czeka. Spędzimy tam
wspólnie aż osiem dni, między 7 a 1 5 l ipca. Je-
śl i wciąż się wahasz, pozwól, że przybl iżę Ci
cel naszej podróży.

„Z  Libanu przyjdź…”
Liban to miejsce, którego orientalna przy-

roda i krajobrazy zachwycają na każdym kroku.
Są tam piękne plaże i wybrzeża, zielone góry
i dol iny, jaskinie z podziemnymi rzekami (my
odbędziemy wycieczkę do Jeita Grotto, naj-
dłuższej jaskini na Bliskim Wschodzie, która
była final istką w konkursie „Nowych Siedmiu
Cudów Świata”).

Z pewnością wycieczka do Libanu będzie
niesamowitym przeżyciem. W jej trakcie zwie-
dzimy miasta o ponad tysiącletniej histori i i po-
znamy zabytki pamiętające czasy Jezusa. Na
własne oczy ujrzymy też majestat słynnych l i-
bańskich cedrów, które sięgają chmur i są na-
zywane Drzewami Pana Boga - bo były
używane do budowy świątyni jerozol imskiej
oraz pałaców Dawida i Salomona. To dlatego
cedry występują w Bibl i i jako symbol łaski, zba-
wienia i radości; a sam Liban jest synonimem
bujności i bezpieczeństwa (jak np. w Pieśni
nad Pieśniami).

Zakochani w  Matce Bożej
Libańczycy uznają się za następców Fe-

nicjan, czyl i narodu kupców, żeglarzy i prekur-
sorów wielu rozmaitych rozwiązań (podobno
wynaleźl i np. mydło). Są niezwykle otwartymi

i serdecznymi ludźmi, a rel igia zajmuje w ich
życiu szczególne miejsce.

Liban jest krajem chrześcijańskim, jedy-
nym takim na Bliskim Wschodzie i właśnie ze
względów rel igi jnych nie raz określa się go
mianem bliźniaka Polski w tamtym rejonie
świata.

Wiedz, że jeśl i pojedziesz z nami na piel-
grzymkę, to poznasz kraj, który znajduje się
w Ziemi Świętej. Tak, Liban to miejsce, w któ-
rym swoje stopy stawial i Jezus, Apostołowie
i Matka Boża. My mamy w planie m. in. wizytę
w Grocie Matki Bożej, czyl i w miejscu, w któ-
rym wedle tradycj i Najświętsza Panna czekała
na Jezusa wracającego z Sydonu. Będziemy
też nocować u Matki Bożej w Harissie – stol icy
rel igi jnej Libanu, miejscu kultu maryjnego.
Trzeba w ogóle powiedzieć, że Libańczycy ko-
chają Matkę Bożą. Kapliczki z jej figurkami zo-
baczymy na wielu rozdrożach, a więc… już
teraz szykujmy różańce!

Św. Szarbel Makhlouf
Oczywiście odwiedzimy też miejsca

związane ze św. Szarbelem: dom, pustelnię,
w której ukrył się na kilkadziesiąt lat, a także je-
go grób w Annaya – miejsce, nad którym przez
kilka tygodni po jego śmierci utrzymywała się
jasna poświata i gdzie ludzie zawsze doznają
ogromnego pokoju serca. Ten prosty chłop,
który jako dziecko pasł owce, a dziś jest jed-
nym z najbardziej zapracowanych świętych Ko-
ścioła katol ickiego, z pewnością każdemu
z nas będzie miał do przekazania jakieś orę-
dzie z Nieba.

A po wizycie u niego pojedziemy do jesz-

cze jednej l ibańskiej świętej – Rafki, czyl i spe-
cjal istki od skutecznego wypraszania
uzdrowień z chorób oczu i innych przewlekłych
schorzeń.

Ale w Libanie czeka nas nie tylko strawa
duchowa.

Dobra strawa i   wypoczynek na plaży
Cóż, nasze żołądki mają powody do ra-

dości, bo kuchnia l ibańska jest uznawana za
jedną z najzdrowszych i najsmaczniejszych na
świecie. Jest lekka, dużo w niej ziół, a obfitość
owoców, warzyw i przypraw zaskoczy każdego
podróżnika. W libańskim menu dominują sałat-
ki, pasty, sosy, placki i warzywa marynowane,
a z mięs – soczysta jagnięcina i baranina. No
i jeszcze te słodycze: ciastka, budynie, daktyle
i orzechy prażone w karmelu…

To nie koniec. Podczas wyjazdu znajdzie
się też czas na plażowanie!

Ja zaś jako kapłan gwarantuję wszystkim
duchową opiekę. Do zobaczenia na l ibańskiej
ziemi, a najpierw - w kościele św. Teresy od
Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich,
już za tydzień!

ks. Paweł Paliga

DZIEŃ ŚW. SZARBELA VOL.  2
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miesiąca po rozpoczęciu procesu szcze-
pień na Covid-1 9, Konferencja Episkopatu
Polski wydała oświadczenie dotyczące

korzystania z preparatów dwóch producentów:
AstraZeneca (tzw. szczepionka oksfordzka, w Pol-
sce dostępna od 2,5 miesiąca) oraz John-
son&Johnson (pierwsza dostawa dotarła do
naszego kraju w ubiegłą środę).

Dokument wskazuje, iż materiał biologiczny
wykorzystany przy produkcj i obu szczepionek ma
„niemoralną genezę”. „Szczepionki firm AstraZene-
ca i Johnson&Johnson są niestety oparte na tech-
nologi i bazującej na komórkach pochodzących od
abortowanych płodów” – wskazał bp Józef Wróbel.

„Katol icy nie powinni godzić się na szcze-
pienie tymi szczepionkami, gdyż istnieją inne
[szczepionki] (…), które nie budzą wiążących su-
mienie zastrzeżeń moralnych.” – dodał w imieniu
ekspertów.

Ze Stanowiska dowiadujemy się, że mimo to
wierny może skorzystać z produktów firm AstraZe-
neca lub Johnson&Johnson „bez winy moralnej”,
pod warunkiem, że nie posiada możliwości wyboru
innej szczepionki (np. z powodu posłuszeństwa za-
wodowego). Powinien wtedy jednak zamanifesto-
wać swój sprzeciw przeciw aborcj i , np. pisząc list
protestacyjny do przełożonych.

Co z  pozostałymi szczepionkami?
Wspomniana alternatywa dla AstraZeneki

i J&J to preparaty firm Pfizer oraz Moderna, wyko-
rzystujące technologię mRNA. W poprzednim Sta-
nowisku (z końca 2020 roku) Zespół Ekspertów ds.
Bioetycznych KEP wskazał, iż obie te szczepionki

„nie budzą poważnych przeciwskazań etycznych,
gdyż w ich produkcj i nie korzystano z l ini i komórko-
wych stworzonych na bazie tkanek płodów aborto-
wanych”. Dokument przyznaje jednak, że zarówno
Pfizer jak i Moderna wykorzystały komórki aborto-
wanych dzieci na etapie testów początkowych.

Eksperci zwrócil i także uwagę, iż sprzeciw
wobec stosowania tego typu technologi i był przez
lata lekceważony i przemilczany oraz że doszło do
zaniechania instytucjonalnych nacisków na firmy
farmaceutyczne w tym względzie.

Eksperci Episkopatu podkreśl i l i przy tym, że
wynalezienie szczepionek „może być uznane (…)
za szczególny owoc daru udzielonego człowiekowi
przez Boga (…), Miłośnika życia” i że dzięki nim
udało się wyeliminować wiele chorób zakaźnych,
niegdyś prowadzących do śmierci.

AstraZeneca i   J&J wstrzymane w  wielu krajach
We wtorek federalne agencje zdrowia w Sta-

nach Zjednoczonych zaleciły wstrzymanie stosowa-
nia szczepionki Johnson&Johnson z uwagi na
wystąpienie ki lku przypadków rzadkich zakrzepów
krwi. Z tego samego powodu już ki lkanaście euro-
pejskich krajów podjęło decyzję o zawieszeniu
szczepień z udziałem produktu firmy AstraZeneca.

Kilka dni temu włoski dziennik „La Stampa”
doniósł nieoficjalnie, iż Komisja Europejska podjęła
decyzję o nie przedłużeniu kontraktów z oboma fir-
mami na dostawę szczepionek w przyszłym roku.
Podobno Bruksela chce teraz w pełni postawić na
wykorzystywanie produktów wykorzystujących
technologię mRNA, czyl i właśnie Pfizera i Modernę.

Paulina Konieczna

EPISKOPAT O  ASTRAZENECA
I  JOHNSON&JOHNSON

R

Na początku ubiegłego roku otrzymałem łaskę zorganizowania Dnia św. Szarbela w  Bliznem. Cieszę się, bo teraz ponownie mam
okazję zaprosić Parafian na spotkanie z  pielgrzymem wieczności z  Annaya! Tym razem zobaczymy się jednak w  warszawskich
Włochach, gdzie obecnie posługuję. Już za tydzień, w  sobotę 24 kwietnia, po Mszy św.   g. 1 8:00 w  kościele na ul. Rybnickiej 27 będzie
można uczcić relikwie św. Szarbela, uzyskać namaszczenie jego słynącym z  cudów olejem i… zapisać się na pielgrzymkę do Libanu!

Kącik bioetyczny: dla wierzących i   ateistów

„Katolicy nie powinni godzić się na szczepienie tymi szczepionkami” – czytamy
w  oficjalnym dokumencie Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych sprzed kilku
dni. Technologia ich produkcji „budzi poważny sprzeciw moralny” – wyjaśnił
przewodniczący zespołu, bp  Józef Wróbel.

W związku z l icznymi zapytaniami
informujemy, iż istnieje możliwość wyku-
pienia dodatkowego ubezpieczenia od
ewentualnej rezygnacji z wyjazdu do Li-
banu.

Do 21 powodów upoważniających
do uzyskania zwrotu pieniędzy przed
wylotem - Ubezpieczyciel dopisał sytu-
ację zachorowania na Covid-1 9 (także
przez osobę bliską) i znalezienia się
w izolacj i lub na kwarantannie.

Inne możliwe powody rezygnacji
to m. in. :

- zwolnienie z pracy (jeśl i był to etat na
czas nieokreślony),
- w przypadku osób bezrobotnych: roz-
poczęcie nowej pracy w terminie, w któ-
rym odbędzie się pielgrzymka,
- konieczność odbycia egzaminu po-
prawkowego na uczelni wyższej w tym
czasie.
Koszt ubezpieczenia wynosi 7% ceny
pielgrzymki (ubezpieczenie należy wyku-
pić do 7 dni od momentu wpłaty zal iczki
za wyjazd).

Wszelkie szczegółowe informacje na te-
mat warunków ubezpieczenia można
uzyskać telefonicznie lub mailowo (p.pa-
l iga@vp.pl)

Koszt wyjazdu to 1 950 PLN + 775
USD. Cena zawiera w sobie m. in. :
- 2 posiłki dziennie (śniadanie, obiado-
kolacja),
- bi lety wstępu do zwiedzanych obiektów,
- ubezpieczenie KL i NNW (zawiera
ubezpieczenie od chorób przewlekłych).

Drzewa Pana mają wody do syta,
cedry Libanu, które zasadził. (Ps 104, 16)

Zwrot pieniędzy za pielgrzymkę do Libanu, jeśli zachorujesz na Covid/
znajdziesz się na kwarantannie/ w izolacji

3,5

Z całą pewnością możemy już potwierdzić,
że w Dniu św. Szarbela w Bliznem, 1 2
stycznia 2020 roku, w trakcie namaszcze-
nia olejem św. Szarbela doszło do cudu.
Młody, ok. 40-letni mężczyzna, który reszt-
ką sił przybył na – mający się odbyć po su-
mie parafialnej - koncert pastorałek
w wykonaniu zaprzyjaźnionego zespołu
Wrzawa, w chwil i namaszczenia został
z miejsca uzdrowiony z niezwykle si lnych
bólów gastrycznych, będących efektem
stanu ropnego w układzie pokarmowym.
Wcześniej bóle te uniemożliwiały mu pracę
i normalne funkcjonowanie; lekarze rozkła-

dal i ręce, a podobne przypadki w rodzinie
kończyły się nowotworami.

Mężczyzna skorzystał z namaszcze-
nia w ostatniej chwil i , jako jedna z ostat-
nich osób w kościele. Wcześniej, pod
koniec Mszy Świętej złapał go tak duży ból,
że musiał wyjść na zewnątrz. „Na szczę-
ście tuż przed końcem udało mi się wrócić
i skorzystać z daru namaszczenia. Wte-
dy… wszystko odeszło, jak ręką odjął! Gdy
szedłem do samochodu, nic mnie już nie
bolało.” – powiedział nam mężczyzna, któ-
ry dziś jest w świetnej formie i ma bardzo
dobre wyniki badań. Chwała Panu!




