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CZYTAJ W NUMERZE

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

on „po stronie Jezusa”, bo to Jezus jest miarą 
wszystkiego.
 Każdy z nas ma swoje zadania i potrzebne 
talenty, by je zrealizować. W każdym z nas działa 
Boży Duch i każdy może prorokować - choć na 
różny sposób. Jezus przyszedł do wszystkich. 
Dlatego chce nam dzisiaj powiedzieć: „Nie bądź-
cie zazdrośni. Przeciwnie, radujcie się, że Boże 
dzieło może wzrastać w innych, w tym również 
w myślących i wierzących inaczej”.
I tak, jak trzeba jednoczyć wszystkie siły w budo-

waniu Królestwa Jezusa tu na ziemi, tak samo 
trzeba być gotowym wszystko poświęcić, aby 
unknąć piekła. Bo czy chcemy tego czy nie, pie-
kło istnieje i nie jest puste.
 Dlatego dzisiejsza Ewangelia zachęca nas 
do unikania pokus za wszelką cenę. Uczymy na-
sze małe dzieci, że gdy są same w domu i ktoś 
dzwoni do drzwi, mają się nie odzywać, bo gdy 

Dlatego Jezus dzisiaj mówi  
o odcinaniu ręki, nogi,  

o wyłupywaniu oka, tych części ciała, 
które przyczyniają się do naszego 
upadku. Chodzi tu jednak  
o radykalizm w odrzucaniu pokus,  
a nie samookaleczenie się.

W dzisiejszej Ewangelii sły-
szymy zdanie „Kto bo-
wiem nie jest przeciwko 

nam, ten jest z nami” (Mk 9,40).Jezus 
odpowiada tak na skargę uczniów, że 
ktoś, kto nie chodził z Jezusem, czyni 
cuda w Jego imieniu. I od razu przy-
pomina mi się inne zdanie z Ewan-
gelii, które równiez wypowiada Jezus 
„Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko 
Mnie; i nie zbiera ze Mną, rozprasza” 
(Mt 12,30). Zawsze wydawało mi 
się, że te zdania są sprzeczne czyli 
wzajemnie sie wykluczają. Jednak 
niekoniecznie. Kryterium, które de-
cyduje o tym, czy ktoś jest „z nami”, 
czy „przeciwko nam” jest... osoba Je-
zusa. Ktoś bowiem może się od nas 
bardzo różnić, może nie podzielać 
naszego zdania, ale w ostatecznym 
rozrachunku być „z nami”, bo  walczy 
o tę samą Bożą sprawę. Jego inność 
zaś może być dla mnie błogosławień-
stwem, może stać się powodem do 
nawrócenia, bo może się okazać, że 
to ja jestem „po niewłaściwej stronie”, 
że to ja rozpraszam. Zanim więc 
zapytasz o to, czy ktoś jest z nami, 
czy przeciwko nam, zapytaj, czy jest 

zaczną z obcym rozmowę , nigdy nie wiadomo, 
jak się ona zakończy. To samo dotyczy nas. 
Unikajmy pokus. Jeśli widzimy, że coś może nie 
podobać się Bogu - utnijmy sprawę,  powiedzmy 
„nie”. Nie dajmy się wciągnąć w trudne sytuacje, 
bo potem odczuwać będziemy niesmak, żal do 
samych siebie, poczucie beznadziejności, że 
znowu daliśmy się skusić, że nie mamy sił się 
opierać, a szatan szybko zasieje w naszych 
sercach nawet rozpacz z powodu naszej bez-
silności wobec grzechu. Dlatego Jezus dzisiaj 
mówi o odcinaniu ręki, nogi, o wyłupywaniu oka, 
tych części ciała, które przyczyniają się do na-
szego upadku. Chodzi tu jednak o radykalizm 
w odrzucaniu pokus, a nie samookaleczenie się. 
Człowiek jest istotą słabą i powinien za wszelką 
cenę unikać sytuacji, które mogą doprowadzić 
do grzechu. Jeśli masz problem z czystością 
przedmałżeńską – to przestań się spotykać sam 
na sam w miejscach intymnych, bo one sprzyjają 
by ulec grzechowi. Jeśli narzekasz na polityków, 
obrażasz ich i przeklinasz, to wyłącz telewizor 
czy radio, itd., itp.
 Odetnij to wszystko co sprzyja grzechowi. 
Zawsze pamiętajmy o swojej słabości ale też 
wielkiej inteligencji i sprycie szatana. Zawsze sta-
wajmy po stronie Jezusa, bo tylko z Nim możemy 
wygrywać.

Grażyna Karwowska

Codziennie w naszym sercu toczy się walka pomiędzy królestwem Boga a królestwem Szatana. Co 
wybieramy? Pan podpowiada nam, że chociażby jakaś rzecz, wydawałaby się, tak niezbędna jak 
ręka, noga, oko, a jest zła dla nas lub innych, należy z niej zrezygnować. Bóg nie dopuszcza pokusy, 
przerastającej nasze siły. Jeżeli więc Jezus jest w naszym sercu, a nasz wzrok wpatrzony w Niego, 
nie damy się zaskoczyć złemu. Całe nasze życie jest dojrzewaniem wiary, rodzącej się ze Słowa 
usłyszanego, przyjętego i przeżywanego sercem.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Lb 11, 25-29); 
(Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14);
 (Jk 5, 1-6); 
Aklamacja (J 17, 17ba); 
(Mk 9, 38-43. 45. 47-48);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Marka (9, 38-43. 45. 47-48) fragment
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Wtedy Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię 
wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie 
mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest 
przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chry-
stusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla 
jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go 
w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym 
wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. (...)

UNIKAJMY POKUS

BEATYFIKACJA 
OKIEM KLERYKA

Ks. Marian Rowicki
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Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

ZA WSTAWIENNICTWEM 
PRYMASA TYSIĄCLECIA
Od września, 28 dnia miesiąca o godz. 
19.00 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela 
w Warszawie co miesiąc będą odprawiane 
dziękczynne Msze święte. Pierwszej z nich 
28 września będzie przewodniczył abp Stani-
sław Budzik, metropolita lubelski. – Chcemy, 
by te spotkania trwały cały rok jako wielkie 
dziękczynienie za beatyfikację – podkreślają 
duszpasterze z katedry. Od dnia beatyfikacji 
wierni modlą się w tym miejscu zostawiając 
na kartkach swoje prośby i podziękowania 
w każdy wtorek. O godz. 19.00 odprawiana 
jest Msza św. o łaski za wstawiennictwem bł. 
kard. Stefana Wyszyńskiego. Przed Mszą od-
czytywane są prośby składane przez pielgrzy-
mów przy sarkofagu, a na zakończenie można 
otrzymać błogosławieństwo relikwiami.

PAPIEŻ DZIĘKUJE POLAKOM 
Za modlitewne wsparcie swej pielgrzymki 
do Budapesztu i na Słowację podziękował 
papież Polakom podczas audiencji ogólnej. 
Oto słowa Ojca Świętego: „Pozdrawiam ser-
decznie wszystkich Polaków! Po mojej Podró-
ży apostolskiej na Węgry i Słowację w moim 
sercu jest wielkie ‘dziękuję’. Dziękuję Wam 
za to, że przybyliście tak licznie, aby towarzy-
szyć mi swoją obecnością i modlitwą podczas 
tej pielgrzymki. Proszę Was o dołączenie do 
Waszych modlitw jeszcze jednej intencji, aby 
ziarna zasiane wydały dobre owoce”.

FRANCUZI PRZECIWKO 
GENDER

Francuscy lekarze, sędziowie, adwokaci, 
intelektualiści, nauczyciele i rodzice wy-
stosowali apel zdecydowanie sprzeciwia-
jący się transpłciowej indoktrynacji dzieci. 
Piszą w nim o „kradzieży dzieciństwa” i „ro-
bieniu towaru z ciała” nieletnich coraz częściej 
indoktrynowanych do zmiany płci. Mediom 
zarzucają, że świadomie promują ideologię 
gender, mimo iż znane są jej zgubne skutki. 
Wywierają też coraz większą presję społeczną 
na osoby, które nie popierają ideologii gender. 
Dzieci stają się dożywotnimi niewolnikami 
środków hormonalnych sprzedawanych przez 
firmy farmaceutyczne. 

BEATYFIKACJA OKIEM KLERYKA 

Uroczystość beatyfikacyjna ks. kard. 
Wyszyńskiego, która odbyła się w Świątyni Opat-
rzności Bożej w Warszawie, była dla mnie wyjąt-
kowym wydarzeniem. O ile heroiczny trud kierow-
ania Kościołem w Polsce przez Prymasa Tysiąc-
lecia miał miejsce w czasach, które znane są mi 
wyłącznie z podręczników historii, to jego wielka 
miłość do Boga i Kościoła – wydaje mi się wciąż 
żywa, bliska i stanowi wzór do naśladowania. 

Dla nas, kleryków warszawskiego sem-
inarium, było oczywiste, że będziemy zaan-
gażowani w przygotowania do beatyfikacji ks. 
kard. Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. 
Spodziewaliśmy się też, że niektórzy z nas zos-
taną wyznaczeni do posługi podczas Mszy Świętej 
jako służba liturgiczna. I rzeczywiście, dwa tygod-
nie przed beatyfikacją osoba odpowiedzialna za 
liturgię (czyli ceremoniarz) przekazała nam listę 
zadań przypisanych każdemu z nas. 

NA ZAPLECZU BEATYFIKACJI 

Niektórzy klerycy zostali wyznaczeni do obsłu-
gi zakrystii dla księży. I trzeba powiedzieć, że nie 
było to łatwe zadanie, gdyż w uroczystości wzięło 
udział około sześciuset księży koncelebransów.

Kolejna grupa miała pomagać przy zakrystii 
biskupiej. Nadmienię, że Mszę św. koncelebrowali 
kardynałowie i arcybiskupi, w tym m.in. metropol-
ita warszawski kard. Kazimierz Nycz, jałmużnik 
papieski kard. Konrad Krajewski, prymas Czech 
kard Dominik Duka OP oraz kard. Stanisław 
Dziwisz, emerytowany metropolita krakowski. 
Obecni byli także biskupi z różnych krajów, m.in. 
Francji, Włoch, Ukrainy, Węgier, Litwy i Mołdawii. 

Jeszcze inna grupa kleryków miała pełnić 

ważne funkcje dla samej celebracji liturgii, np. był 
diakon odpowiedzialny za przygotowanie ołtar-
za na ofiarę eucharystyczną, diakon czytający 
Ewangelię, ministrant od mikrofonu, ministrant od 
Mszału i wielu innych. 

Nasze bezpośrednie przygotowania do 
uroczystości rozpoczęły się o godzinie 8:00 
w niedzielę. Ostatnia odprawa przed Mszą 
Świętą, czyli próba, odbyła się około 9:30. Ja, 
podobnie jak około dwudziestu innych kleryków, 
pełniłem funkcje akolity. Z racji dużej liczby księży 
koncelebransów nie było możliwości, aby każdy 
z nich podszedł do ołtarza przed Komunią świętą 
i przyjął Ciało Pańskie. Naszym zadaniem było 
więc przeniesienie kielichów z Krwią Pańską i pat-
en z Ciałem Pańskim do tych księży. Z kolei po 
Komunii św. wszystkie kielichy i puszki (naczynia, 
z których udzielono ją osobom przebywającym na 
zewnątrz świątyni) należało dokładnie oczyścić 
z okruchów komunikatów – Ciała Pańskiego. Zaś 
po Mszy Świętej wszyscy byliśmy zaangażowani 
w składanie i rozdzielanie ornatów i alb, tak aby 
wróciły tam, skąd przyjechały (większość szat 
liturgicznych pochodziła z archikatedry warsza-
wskiej i z seminarium warszawskiego). 

KARDYNAŁ WYSZYŃSKI I JA 
Przyznam, że przygotowania do beatyfik-

acji rozpocząłem już znacznie wcześniej niż 12 
września. Postać Prymasa Wyszyńskiego była 
mi znana od zawsze; a szczegóły z jego życia 
poznawałem dopiero w seminarium. Spośród 
wielu jego myśli i słów jakie utkwiły mi w pamięci, 
niektóre uważam za szczególnie bliskie i ważne, 
zaś niektóre okazała się bardzo pomocna w życiu 
seminaryjnym. 

Nasz tegoroczny praktykant, kleryk Dominik Kulczycki, pełnił posługę 
na uroczystościach ogłoszenia matki Czackiej i kardynała Wyszyńskiego – 
błogosławionymi Kościoła! Poprosiliśmy go, aby opowiedział nam o kulisach 
historycznych wydarzeń z niedzieli, 12 września.  
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BEATYFIKACJA OKIEM KLERYKA 

Ksiądz Prymas w czasie rekolekcji wielko-
postnych dla kleryków w 1963 r. powiedział takie 
słowa: „Gdy macie w sobie pokusę niezwykłości 
i nadzwyczajności, nie dziwicie się sobie, i innym 
się nie dziwcie, gdy zobaczycie takich w swoim 
gronie. Powiedzcie sobie po cichu, ale to bardzo 
po cichu: «kark skręci». Natomiast nie dziwcie się 
i nie gorszcie się, zanim taki dojdzie do czegoś 
i przedtem rzeczywiście kark sobie skręci. Ale 
kiedy skutecznie sobie kark złamią, przestaną 
mówić językami ludzkimi i anielskimi a zaczną po 
prostu miłować.”

To prawda: jednym z niebezpieczeństw jest 
pragnienie wykazania się, czy nawet popisania, 
udowodnienia swojej wyjątkowości, niezwykłości, 
skupianie się na sobie i na tym, jak inni patrzą 
na mnie. Jest to pokusa pychy, karmiona ambic-
ją bycia bezbłędnym i perfekcyjnym pod każdym 
względem. Wtedy każde wytknięcie przez innych 
błędu lub nawet drobnego potknięcia - rodzi iry-
tację, a niekiedy frustrację. 

Pogoń za doskonałością może dotyczyć nie 
tylko codziennych obowiązków i zajęć, ale także 
życia duchowego, modlitwy i relacji z Bogiem. 
Modlitwa nie jest już spotkaniem z Bogiem, ale 
staje rozmową z samym sobą i oskarżaniem 
się ze swoich błędów. Życie duchowe, które ma 
przybliżać do Boga, staje się zestawem ćwiczeń, 
które są wykonywane dla wewnętrznej satysfak-
cji lub udowodnienia przed samym sobą swoich 
postępów. A przecież miłość do Boga i świętość 
to nie bezbłędność ani perfekcjonizm. 

Lekarstwem w dążeniu do takiej wyjąt-
kowości i niezwykłości jest pokora i życzliwość 
względem samego siebie. Pokora uczy, że nikt 
nie jest idealny i każdy popełnia błędy; a życzli-

wość sprawia, że pozwalamy sobie czasem na 
popełnianie błędów i potrafimy spojrzeć na nie 
z uśmiechem. Dlatego właśnie jak dla mnie poko-
ra jest najważniejszą nauczycielką miłości. 

Jednymi z najpiękniejszych słów, jakie Pry-
mas wypowiedział o miłości, są te: „Czas to 
miłość! (…) Całe nasze życie tyle jest warte, ile 
jest w nim miłości”. Sądzę, że warte są one pow-
tarzania i przypominania każdego dnia!

Kl. Dominik Kulczycki 

Mamy więcej zdjęć autorstwa kleryka 
Dominika zza kulis beatyfikacji! Cały album 
będzie można zobaczyć po niedzieli na naszej 
stronie „Parafia Objawienia Pańskiego” na 
Facebooku!  

BEATYFIKOWANY, CZYLI…? 

Dwie nowe literki „bł.” przed nazwiskiem 
kardynała Wyszyńskiego oznaczają, że 
jego kult jest już oficjalnie dozwolony 
w Kościele lokalnym, czyli w Polsce. 
Od teraz może on być już np. patro-
nem kościołów (od tygodnia mamy 
już dwie takie świątynie: sanktuarium  
bł. S. Wyszyńskiego w Kobylance oraz 
kościół pod tym samym wezwaniem 
w Chominie; oba w archidiecezji szc-
zecińsko-kamieńskiej). 
 A jak wiadomo… następnym krokiem 
po beatyfikacji może być kanonizacja. 
I właśnie o nią już od dziś się módlmy!

Czy istnieje

LEKARSTWO NA LĘK? 

godz. 18.00 

8
PAŹDZIERNIKA  

2021r.

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66 (AULA NARODOWEGO INSTYTUTU KULTURY I DZIEDZICTWA WSI - DAWNEJ BIBLIOTEKI ROLNICZEJ)

ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak, o. dr Tadeusz Kotlewski SJ

o. prof. Jarosław Kupczak, s. Anna Maria Pudełko AP

s. dr hab. Judyta Pudełko PDDM

PRELEGENCI:

KOMENTATORZY:

PROWADZENIE:

Patronat medialny:Organizator:

Α Ω
AKADEMIA
KATOLICKA
W WARSZAWIE

NARODOWY  
INSTYTUT 
KULTURY  
I DZIEDZICTWA WSI 

SPOTKANIE ODBYWA SIĘ W RAMACH 
OBCHODÓW XXI DNIA PAPIESKIEGO

LEKARSTWO 
NA LĘK

Akademia Katolicka w Warszawie 
zaprasza na kolejny wykład otwarty 

z cyklu „DUCHOWOŚĆ 
DLA WARSZAWY”. 

Wykład zatytułowany 
„CZY JEST LEKARSTWO NA LĘK?” 

wygłoszą: 
ks. dr  hab. Wojciech Węgrzyniak, 

(biblista z Krakowa) oraz 
o. dr Tadeusz Kotlewski SJ  
(psycholog z Warszawy). 

Wykład odbędzie się 
8 października (piątek) 

o godzinie 18.00  
w auli Narodowego Instytutu 

Kultury i Dziedzictwa Wsi 
(dawna Biblioteka Rolnicza, 

ul. Krakowskie Przedmieście 66). 

Wstęp wolny.
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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.

ARKADIO – GDY NIE WIDZI NIKT
PROJEKT MUZYCZNY
W 2020 r. premierę miała płyta rapera Arkadio, na którą udało mu się zaprosić gwiazdy z przeróżnych 
zakątków polskiej sceny muzycznej. Wśród nich m.in. Kasia Moś, Marika, Adam Sztaba (orkiestra-
cje), duet Fisheclectic. Jednocześnie obok siebie w utworze „pieniądze idą jak woda” udało się zebrać 
Artura Andrusa, Miśka Koterskiego i Piotra Barona (Saxofon). Wśród gości nie mogło oczywiście 
zabraknąć reprezentantów świata Hip-Hopu a wśród nich: Vix.N, Edzio, Bosski Roman, czy Mixer. 
Nie zabrakło także brzmień soulowo-bluesowych dzięki finalistce The Voice of Poland Ewie Novel 
i Krzysztofowi Antkowiakowi. 
Płyta Arkadio różni się od wszystkich poprzednich tym, że jest czystym dzieleniem się przeżyciami 
i emocjami, które pozwalają słuchaczowi w jeszcze większym stopniu się z nimi zidentyfikować i przy-
znać „Ja też tak mam!”.
„To płyta, która najbardziej odsłania moją prywatną rzeczywistość. Mam na celu zaprosić Cię do 
świata emocji, które przeżywałem w konkretnym okresie mojego życia” – mówi Arkadio.

www.profeto.pl, www.rtck.pl

1.  26.09 - niedziela, Światowy Dzień Migranta 
i Uchodźcy, módlmy się w tych intencjach,  
po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dla rodzi-
ców i dzieci przed rocznicą I Komunii św., 
warsztaty plastyczne dla dzieci

2.  27.09 - poniedziałek, wspomnienie św. 
Wincentego A’ Paulo. W g. 14.00- 18.00,  
w salce nad zakrystią, będzie można 
skorzystać z pomocy rachmistrzów, którzy 
pomagają w obowiązku Narodowego Spisu 
Powszechnego, który kończy się 30 września 
i jest obowiązkowy

3.  28.09 - wtorek, wspomnienie św. Wacława
4.  29.09 - środa, święto św. Archaniołów 

Michała, Gabriela, Rafała
5.  30.09 - czwartek, wspomnienie św. Hieroni-

ma
6.  Październik, miesiąc różańcowy. Różaniec 

opiera się na Ewangelii, odnosi się do  
Tajemnicy Wcielenia i Odkupienia ludzi. 
Można zdobyć odpust zupełny. Maryja w obja-
wieniach wzywa do tej modlitwy. Zapraszamy 
na nabożeństwa, w tygodniu po Mszy św.  
o g. 18.00, w niedziele o g. 17.30. Jeśli ktoś 
nie może przyjść, zachęcamy do modlitwy 
rodzinnej lub indywidualnej.

7.  01.10 - pierwszy piątek miesiąca,  
wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
spowiedź od 17.30, dzieci przygotowujące 
się do I Komunii św. otrzymają różaniec, 
nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, wystawienie Pana Jezusa do  
prywatnej adoracji do g. 21.00. Zachęcamy  
do udziału w adoracji, na pewno każdy  
z nas ma wiele spraw do omówienia  
z Panem, pomoc może przyjść tylko  
od Niego.

8.  02.10 - pierwsza sobota miesiąca,  
wspomnienie świętych Aniołów Stróżów,  
dziękujmy Bogu za Tych świętych pomocni-
ków, niech Pan da nam otwarte ucho,  
na ich podpowiedzi. O g. 17.00 nabożeństwo 
Pierwszych Sobót, o 18.00 modlimy się  
w intencji wynagradzającej

9.  03.10 - pierwsza niedziela miesiąca, 
miesięczna adoracja, zapraszamy asysty 
procesyjne, o g. 10.30 rocznica I Komunii św.

10.  09.10 - sobota, w g. 9.00 - 13.00 warsztaty 
dla mam dziewczynek w wieku 10-12 lat,  
jak rozmawiać z córką o pięknie jej kobie-
cości, zmianach, jakie zachodzą w jej ciele, 
szczegółowe informacje na plakacie


