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MODLITWA                           
ZA  KAPŁANÓW 
 
    Najwyższy Kapłanie, Jezu 
Chryste, obdarz naszych 
Kapłanów swą mocą  
i miłością. Uzbrój ich w 
cierpliwość i wyrozumiałość 
wobec ludzkiej słabości. Daj 
im niezłomne męstwo  
w walce z wszelkim złem. 
Naucz ich pasterskiej troski 
o zaginione owce i uczyń 
światłymi przewodnikami  
na drogach naszych 
zwątpień i załamań. Zanurz 
ich w swojej świętości, aby 
ich życie było ciągle żywym 
znakiem, w którym ludzie 
rozpoznają Ciebie, Panie. 
Amen. 
 

 
       

                                         
                                         Panie... 
 

        Wołamy do Ciebie, każdy ze swoją sprawą i zapytaniem. A On nam 
odpowiada:  „Ja Jestem drogą i prawdą, i życiem". 
   Czas, który przeżywamy jest ważny, choć nie chcemy tego, co się dzieje 
w świecie i słusznie! Bo nie można chcieć, pragnąć zła. Jednak, gdy 
spojrzymy na historię naszej Wiary to widzimy już od samego początku, co 
Pan robi ze złem, które dosięga człowieka, niezależnie od tego czy jest on 
- człowiek jego autorem czy też nie. Adam zgrzeszył nieposłuszeństwem 
Panu Bogu, a Stwórca pośpieszył zaraz z obietnicą:  „Wprowadzam 
nieprzyjaźń między ciebie [szatana] a niewiastę, miedzy potomstwo twoje 
a potomstwo jej; ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę." 
Potomstwem niewiasty zwyciężającym zło jest Chrystus Pan. 
     Za kilka dni Wielkanoc - dzień zwycięstwa Syna Bożego nad grzechem  
i złem. Zmartwychwstanie jest podstawą i fundamentem naszej wiary, bo 
jak mówi Apostoł Narodów - św. Paweł:  „Gdyby Chrystus nie 
zmartwychwstał, daremna byłaby wasza wiara." 
  Ten czas niezwykłego Wielkiego Postu przygotowującego nas do Paschy 
Pana to czas odbudowy Wiary w Syna Bożego, czas ponownego zaufania 
Mu, wejścia na Jego drogę Ewangelii i Przykazań, z której wielu w 
dzisiejszym czasie zeszło, albo patrzy nań z przymrużeniem oka. Pan 
chce nas przeprowadzić ze śmierci czy słabości ducha do nowego życia. 
Panie...?! 
   Panie, chcę wierzyć, ale przymnóż mi wiary! Panie, chcę się modlić, ale 
naucz mnie się modlić! Panie, Twoją jestem własnością i do Ciebie 
należeć chcę. 
   Siostro i Bracie, idzie nowy czas. Pandemia skończy się. Życzę, abyśmy 
wyszli z tego czasu zdrowi nie tylko na ciele, ale przede wszystkim na 
duszy. Niech Pan to sprawi. Oto Go proszę dla nas Wszystkich. 
Niech Pan obdarzy Was pokojem.  
          Życzę, abyśmy tegoroczne Święta Zmartwychwstania przeżyli w 
głębokim zjednoczeniu ze Zmartwychwstałym w gronie rodzinnym. 

         

                                          ks. Marcin Staniszewski, proboszcz            
 
      Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy: 
                    Ogólna: Aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc                                                         
                                                                           i były otoczone opieką. 
 
                                                                                                                                                                                                                       

           ADORACJA  Najświętszego Sakramentu w kościele  
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ADRES: 
Ul. Kupnera 22 

14-260 Lubawa 

Tel. (0-89) 645 39 60 

 

ODPUSTY: 
1.Narodzenie św. 

  Jana Chrzciciela 

  24 czerwca 

2.Michała Archanioła 

  29 września 

 

MSZE ŚWIĘTE: 
Dni powszednie 

7.00 i 17.00 

Niedziele i święta 

8.00 10.30 12.00 17.00 

święta „zniesione” 

7.00   9.00     17.00 

 ADORACJA  
 NAJŚWIĘTSZEGO 
 SAKRAMENTU: 
  poniedz. - piątek  

 7.30 - 16.30 w kaplicy 

Św. Franciszka 

 

SAKRAMENT 
 POJEDNANIA: 
 p-szy piątek 15.00-17.00 

 piątki 16.00-17.00 

 i przed każdą Mszą św. 

 
NABOŻEŃSTWA: 
- NOWENNA  DO  MB 
  NIEUSTAJĄCEJ          
  POMOCY 
  środa godz. 17.00 

 

- DO MIŁOSIERDZIA 
  BOŻEGO 
  piątek  godz. 16.45 

 

-DO NIEPOK. SERCA 
NM P p-sza sobota g 6.30  
 
 -DO św.FRANCISZKA       
z Asyżu 2-ga sobota g,6.30 
   

-KU CZCI ŚW. JP II  
Z UCZCZENIEM 
RELIKWII 
16 dzień m-ca godz.17.00 

 
- KU CZCI  ŚW. o. PIO 
23 dzień m-ca. godz. 17.00 

 

MSZA ŚW.Z MODLITWĄ 

O UZDROWIENIE-ostatni 

piątek m-ca godz.17.00 

 

KANCELARIA 
 PARAFIALNA 
CZYNNA 
 15.30 - 16.30 

poniedziałek, środa,  piątek 

 Tel.896453960 

 

Redakcja gazetki zaprasza 

chętnych do współpracy. 

Kontakt z księdzem 

proboszczem. 

 
 

 
Za złożone 

dobrowolne ofiary: 
BÓG ZAPŁAĆ 

 

     
  
 

        
 

Triduum Paschalne: 
 

Wielki Czwartek - Msza św. Wieczerzy Pańskiej - godz. 18:00 - 
transmitowana przez Facebook'a - strona: Kościół p.w. Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Mortęgach 
 

Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej - godz. 18:00 - transmitowana przez 
Facebook'a - strona: Kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Mortęgach 
 

Wigilia Paschalna (sobota) - Msza św. - godz. 20:00 - transmitowana 
przez Facebook'a - strona: Kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego  
w Mortęgach, Telewizję Eltronik, Telewizję Lubawa 
 

I Święto - Suma - godz. 10:30 - transmitowana przez Facebook'a - strona: 
Kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Mortęgach, Telewizję Eltronik, 
Telewizję Lubawa. 
 
Nie będzie procesji rezurekcyjnej. Po Liturgii Wigilii Paschalnej zabrzmi z wieży 
naszego kościoła, po kilkudziesięciu latach, dzwon "Św. Franciszek" 
pochodzący z 1591 r. Widnieje na nim napis: "Ora pro nobis ad Deum Sancte 
Francisce" - "Módl się za nami do Boga Św. Franciszku". 
Z czterech balkonów wieży udzielę błogosławieństwa Najświętszym 
Sakramentem naszym rodzinom. 
       
RUCHY I 
STOWARZYSZENIA: 
 
1.SŁUŻBA LITURGICZNA 

 
2. SCHOLA PARAFIALNA 
 
3. ODNOWA W DUCHU 
ŚWIĘTYM 
      -  środa  godz.18.00 

4. GRUPA 
MŁODZIEŻOWA 
„PRZYJACIELE JEZUSA”  

       -  piątek godz. 18.00 

5. WSPÓLNOTA 
ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
Lubawa, Tuszewo  

i Fijewo -   pierwszy 

wtorek m-ca po  

Mszy św. o g. 17.00,          

Mortęgi -ostatni 

czwartek m-ca po  

Mszy św. o g.18.00 

6. RODZINY 
NAZARETAŃSKIE 
- środa po  

Mszy św.  o g. 17.00 

7. FRAŃCISZKAŃSKI               
ZAKON  ŚWIECKICH 
-niedziela o godz. 18.00    

 
W  NASZEJ  WSPÓLNOCIE  PARAFIALNEJ  

1. CHRZTY   
    Odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca na  

Mszy Św. o  godz.17.00.   Wymagane dokumenty:  

akt urodzenia dziecka oraz zaświadczenia rodziców 

chrzestnych, że są wierzący i praktykujący. Rodzicami 

chrzestnymi mogą być osoby bierzmowane,  

żyjące w związkach sakramentalnych. 

 

                  1. -  Gabriel Gaweł 14 III 
                  2. -  Agata Maria Trzcińska 14 

                  3. -  Karolina Rybusiewicz 21 III 
                  4. -  Karol Błaszkowski 28 III 
 
      

2.    BIERZMOWANIE                                                      
Odbywa się raz w roku.  Młodzież wraz z rodzicami 

spotyka się raz w miesiącu na wieczorach skupienia 

w kościele, a bezpośrednio przed otrzymaniem 

sakramentu poznaje owoce Ducha Świętego, 
 

3. ŚLUBY – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele. 

 

4. POGRZEBY   
                        - śp. Franciszek Neumann - 10 III 
                        - śp. Zygmunt Makowski - 20 III 
        

        Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie 

 

     Głos Św. Jana Chrzciciela –Pismo parafialne redaguje  zespól pod redakcją ks. Proboszcza (tel.507 143 682).         
Parafia Św. Jana Chrzciciela  i Św. Michała Archanioła  14 -260  Lubawa  ul. Kupnera 22 

konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Lubawie  55 8832 0001 1001 0000 2987 0001 
 



LITURGIA SŁOWA 
02 IV-czwartek, 15. Rocznica odejścia św. 
Jana Pawła II do Domu Ojca  
Rdz17,3-9;Ps105;J851-59 
05 IV- Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 
Procesja:Mt21,1-11;Msza Św. Iz50, 
4-7;Ps22;Flp2,6-11;Mt26,14-27.66 
09 IV- Wielki Czwartek Wj12,1-8. 
11-14;Ps116B;1Kor11,23-26;J13,1-15 
10 IV- Wielki Piątek Iz 52,13-
53.12;Ps31;Hbr4,14-16;5,7-9;J181-19.42 
11 IV- Wielka Sobota – Wigilia Paschalna 
Rdz1,1-2,2;Ps104;Rdz22, 
1-18;Ps16;Wj14,15-15.1a;Wj15Iz54,4a. 
5-14;Ps30;Iz55,1-11;Iz12;Ba3,9-15.32-
4,4;Ps19;Ez36,16-17a,18-28;Ps42Rdz6, 
3-11;Ps118,;Mt28,1-10 
12 IV- Niedziela  Zmartwychwstania 
Pańskiego, uroczystość  Dz10,34a.37-
43;Ps118;Kol3,1-4 lub1Kor5,6b-8;J20,1-9 
13 IV- Poniedziałek Wielkanocny 
Dz2,14.22-33;Ps16;Mt28,8-15 
19 IV- II Niedziela Wielkanocna, 
Miłosierdzia Bożego, uroczystość  
Dz2,42-47;Ps118;1P1,3-9;J20,19-31 
26 IV- III Niedziela Wielkanocna 
Dz2,14.22b-32;Ps16;1P1,17-21;Łk24,13-35 
01 V- piątek, św. Józefa, rzemieślnika, 
Święto Pracy Dz9,1-20;Ps117;J6,52-59 
03V- IV Niedziela Wielkanocy, 
Najświętszej Maryi Panny, Królowej 
Polski, uroczystość, Święto Konstytucji 
Trzeciego Maja 
 Dz2,14a.36-41Ps23;1P220b-25;J10,1-10 

 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
/koment. Ks. M. Krawiec SSP / 
05 IV- Mt26,14-27.66 Niedziela Palmowa 
rozpoczyna najważniejszy tydzień Dla 
każdego ucznia Chrystusa.  Czyż można 
uczynić coś więcej? Dać coś więcej? Wobec 
tak wielkiego objawienia miłości Boga 
wszelkie słowa są zbędne. 
12 IV- J20,1-9 Być nowym człowiekiem, 
człowiekiem zmartwychwstania, znaczy 
umieć oczami wiary dostrzec obecność 
Zmartwychwstałego tam, gdzie inni widzą 
tylko brak, nie pojmując głębszego sensu 
wydarzeń. Możemy podobnie jak Maria 
Magdalena zauważać jedynie niektóre 
fakty i wydarzenia zewnętrzne. Możemy 
razem z Piotrem widzieć więcej i głębiej, 
jednak bez zrozumienia, co tak naprawdę 
się wydarzyło. Możemy też tak jak Jan 
zobaczyć  wszystko, co jest widoczne dla 
oczu, a jednocześnie spojrzeć oczami serca 
i oczami wiary i uwierzyć Jezusowi.  
19IV- J20, 19-31 Jedynie miłosierdzie jest 
tak subtelne, aby wejść przez zamknięte 
drzwi i wprowadzić pokój i radość, nie 

przerażając, nie zniewalając , nic nie 
narzucając. Kiedy przyjmuję 
Miłosiernego w wieczerniku mojego 
serca, kiedy rozpoznaję Go, raduję się 
Jego obecnością , przyjmuję dar Jego 
Ducha – staję się człowiekiem posłanym 
do innych, aby to miłosierdzie dalej 
przekazywać! Niedowiarek to ten, który 
nie wierzy że może być kochany 
bezwarunkowo – miłością uprzedzającą 
przebaczającą, posyłającą. Wierzący 
natomiast to ten, który przyjmuje 
z wdzięcznością dar miłosierdzia.  
26IV-Łk24-13-35 Jezus zmartwychwstał 
i żyje! Ale uczniowie udający się do 
Emaus nic o tym nie wiedzą. Wciąż są 
pogrążeni w wielkopiątkowym smutku. 
Choć znali Go za życia, Teraz Go nie 
rozpoznają. On już nie należy do tego 
świata. Choć ich serca płonęły, gdy Ten, 
który sam jest Słowem, wyjaśniał im 
słowa Pisma, to ich oczy otwierają się 
dopiero wtedy, gdy wziął (On) chleb 
odmówił modlitwę uwielbienia, połamał 
i dawał im. Każdy z nas powinien udać 
się w drogę do Emaus. Możemy ją 
odbyć indywidualnie lub we wspólnocie 
, choćby w trakcie Eucharystii, kiedy to 
Jezus wyjaśnia nam Pisma i łamie dla 
nas chleb. Może wtedy doświadczymy 
pełni uczniostwa i nasze serca  
zapłoną, a oczy się otworzą.  
03 V- J10,1-10 Nie ma dla człowieka 
innej alternatywy, niż przejście przez 
bramę, którą jest Chrystus. Oczywiście z 
woli Ojca człowiek otrzymał wolną wole 
i może tę propozycję odrzucić. Przejście 
przez Bramę gwarantuje znalezienie 
odpowiedniego pokarmu i osiągnięcie 
zbawienia. Jezus ostrzega przed 
fałszywymi pasterzami. W dzisiejszym 
świecie pełnym różnych, 
alternatywnych wobec chrześcijaństwa 
propozycji ostrzeżenie Jezusa nabiera 
szczególnego znaczenia.  

 

KATECHEZA  
ŚW. JANA PAWŁA II 
SPONTANICZNOŚĆ  Kontynuujemy 
nasze rozważania na temat wzajemnego 
stosunku pomiędzy tym, co „etyczne”, a 
tym, co „erotyczne” . Rozważania toczą 
się stale na kanwie słów Chrystusa 
 z Kazania na Górze, w których nawiązał 
On do przykazania „Nie cudzołóż”,  
a równocześnie „pożądanie”(pożądliwe 
patrzenie”) określił jako cudzołożenie  
sercem. Z rozważań tych wynika jasno, 
iż etos łączy się z odkryciem nowego 
rzędu wartości. W tym co „erotyczne” 

zachodzi potrzeba stałego 
odnajdywania oblubieńczego 
sensu ciała oraz autentycznej 
godności daru. Jest to zadanie 
ludzkiego ducha zadanie natury 
etycznej Jeśli nie podjąć tego 
zadania, samo „porwanie” 
zmysłów i namiętność ciała mogą 
zatrzymać się na samym 
pożądaniu pozbawionym wartości 
etycznej – i człowiek (oboje 
mężczyzna i kobieta), nie 
doświadczy owej pełni erosa, 
która oznacza „porwanie” ducha 
ludzkiego w stronę tego, co 
prawdziwe, dobre i piękne, przez 
co również to, co „erotyczne” 
staje się prawdziwe, dobre i 
piękne. Tak więc nieodzowne jest, 
ażeby etos stał się siłą 
konstytutywną erosa. Powyższe 
rozważania bardzo blisko łączą się 
z problemem spontaniczności. 
Bardzo często bowiem spotykamy 
się z przeświadczeniem, że etos 
temu, co erotyczne w życiu i 
postępowaniu człowieka, odbiera 
właśnie spontaniczność. Stąd 
postuluje się oderwanie etosu 
„dla dobra” erosa. Słowa z 
Kazania na Górze zdają się Staś na 
przeszkodzie tego „dobra”. 
Jednakże stanowisko takie jest 
błędne. A w każdym razie 
powierzchowne. Przyjmując je, 
trzymając się go kurczowo, nigdy 
nie dotrzemy do pełnych 
wymiarów erosa , co musi mieć 
swoje konsekwencje w dziedzinie 
odnośnej praxis: naszego 
postępowania, a także 
przeżywania wartości. Ten 
mianowicie, kto akceptuje etos 
wypowiedzi z Mt5,27-28, musi 
wiedzieć, że jest wezwany 
również do pełnej i dojrzałej 
spontaniczności odniesień 
zrodzonych na gruncie odwiecznej 
fascynacji  męskością  
i kobiecością. Właśnie taka 
spontaniczność stopniowo staje 
się owocem rozpoznawania 
poruszeń własnego serca. Słowa 
Chrystusa są wymagające. 
Wymagają, aby człowiek w tej 
dziedzinie, w której kształtują się 
jego odniesienia do osób drugiej 
płci, miał pełną i dogłębną 
świadomość swoich czynów, 
przede wszystkim zaś aktów 

wewnętrznych. Aby miał 
świadomość poruszeń swego serca, 
aby umiał je dokładnie rozróżniać i 
kwalifikować Aby w tej sferze, która 
zdaje się bez reszty udziałem ciała  
i zmysłów, a więc człowieka 
zewnętrznego  - umiał być 
człowiekiem prawdziwie 
wewnętrznym. Aby umiał słuchać 
głosu prawego sumienia. Aby umiał 
być autentycznym Panem swych 
intymnych poruszeń, jakby stróżem 
pilnującym ukrytego źródła. Żeby 
wreszcie spośród tych wszystkich 
poruszeń umiał wydobyć to,  
co odpowiada „czystości serca”, 
budując świadomie i konsekwentnie 
owo podmiotowe poczucie 
oblubieńczego sensu ciała, które 
otwiera wewnętrzną przestrzeń 
wolności daru. Jeśli przeto człowiek 
ma odpowiedzieć wymowie tego 
wezwania, które zostało utrwalone 
u Mt 5,27-28, musi wytrwale i 
konsekwentnie uczyć się znaczenia 
ciała znaczenia kobiecości  
i męskości. Musi uczyć się ich nie 
tylko w jakiejś obiektywizującej 
abstrakcji (oczywiście to również 
jest potrzebne), ale uczyć się nade 
wszystko w obrębie wewnętrznych 
reakcji własnego „serca” Jest to 
„wiedza”, której do końca nie 
można nabyć z samych książek. 
Chodzi tu bowiem o głęboką 
„umiejętność” ludzkiego wnętrza.  
W ramach tej umiejętności człowiek 
uczy się rozróżniać pomiędzy tym, 
co składa się na wielorakie 
bogactwo męskości i kobiecości  
w tych sygnałach, jakie pochodzą 
 z odwiecznego wezwania, ze 
stwórczej atrakcji , a tym, co nosi na 
sobie znamię samej pożądliwości.  
I chociaż owe odmiany i odcienie 
wewnętrznych poruszeń serca do 
pewnego stopnia mieszają się  
ze sobą, trzeba powiedzieć , iż to 
zadanie możliwe do spełnienia  
i zaprawdę godne człowieka. 
Umiejętność bowiem, o którą 
chodzi, pozostaje w istotnym 
stosunku do ludzkiej 
spontaniczności. Podmiotowa 
struktura człowieka wykazuje w tej 
dziedzinie swoiste i wyraźne 
zróżnicowanie. Tak więc czymś 
innym jest np. szlachetne 
upodobanie, a czymś innym 
zmysłowe pożądanie. Dlatego też 

pożądanie, gdy łączy się z takim 
upodobaniem jest czymś innym, niż 
samo pożądanie. Podobnie, czymś 
innym jest – gdy chodzi o sferę 
bezpośrednich reakcji „serca” – samo 
zmysłowe podniecenie, a czymś innym 
głębokie wzruszenie, w którym nie 
tylko wewnętrzna wrażliwość, ale 
nawet sama zmysłowość inaczej 
odbiera integralną wymowę kobiecości 
czy męskości. Trudno tutaj zbyt 
szczegółowo rozwijać ten wątek, jeśli 
mówimy, że słowa Chrystusa z Mt5, 
27-28 są wymagające, to także i w tym 
znaczeniu że zawierają w sobie 
głębokie wymagania zwrócone pod 
adresem ludzkiej spontaniczności. Nie 
może to być spontaniczność wszelkich 
odruchów. I przynagleń pożądania 
zrodzonych z pożądliwości ciała – 
wszelkich: bez wyboru i stosownej 
hierarchii. To właśnie za cenę 
panowania nad nimi uzyskuje się tę 
głębszą i dojrzalszą spontaniczność, w 
której „serce” ludzkie, stając się panem 
odruchów, odkrywa całe duchowe 
piękno znaku, jakim jest ciało ludzkie w 
swej męskości i kobiecości. W miarę jak 
to odkrycie ugruntowuje się w 
świadomości jako przekonanie i w woli 
jako kierunek możliwych wyborów,  
a nawet prostych chceń, udziałem 
ludzkiego serca staje się jakby inna 
spontaniczność , o której nie wie, lub 
bardzo mało wie „człowiek cielesny”. 
Nie ulega wątpliwości, że słowem 
Chrystusa z Mt5,27-28 jesteśmy 
wezwani do takiej właśnie 
spontaniczności. I może najważniejszą 
dziedzina odnośnej praxis – działań  
i zachowań również najbardziej 
„wewnętrznych- jest właśnie ta, która 
do takiej spontaniczności toruje 
stopniowo drogę. Jest to temat 
obszerny, który wypadnie nam podjąć 
raz jeszcze w przyszłości, gdy będziemy 
starali się ukazać, jaka jest pełna natura 
ewangelicznej „czystości serca”. Na 
razie zakończymy wnioskiem że słowa  
z Kazania na Górze, w których Chrystus 
zwraca uwagę swych słuchaczy na 
„pożądanie” (pożądliwe patrzenie), 
wskazują pośrednio drogę do takiej 
dojrzałej spontaniczności ludzkiego 
serca, która nie tłumi jego szlachetnych 
pragnień i dążeń, lecz wręcz 
przeciwnie: wyzwala je i zasadniczo 
umożliwia. I niech to na razie 
wystarczy, gdy chodzi o sprawę 
wzajemnego stosunku, pomiędzy tym, 

co etyczne, a tym, co erotyczne w 
etosie Kazania na Górze.  
 

 
  
02 kwietnia minęła  piętnasta  rocznica 
odejścia św. Jana Pawła II  
do Domu Ojca, a 27 kwietnia – szósta 
rocznica beatyfikacji  Papieża.                                       
Czy ciągle pamiętamy o Jego nauce 
oraz wypełniamy Jego duchowy 
testament i budujemy cywilizację 
miłości? 
 

MÓWIĄ WIELCY     
W swojej Męce, Śmierci  
i Zmartwychwstaniu Chrystus streścił 
historię każdego pojedynczego 
człowieka i wszystkich ludzi razem. 
/ św. Paweł VI/ 
 

UŚMIECHNIJ SIĘ      
Pewnego dnia zapytano sławnego 
kaznodzieję, jaki był najbardziej 
widoczny skutek  jego piorunujących 
kazań. – Ujawnił się pewnego razu, gdy 
mówiłem kazanie o tym, że każdy 
powinien nieść swój krzyż, który daje 
nam Pan Bóg. Wtedy to dostrzegłem 
 z tyłu kościoła duże zamieszanie. 
Jeden mężczyzna próbował wziąć na 
ramiona swoją otyłą żonę.  
                        

 
                                                                                           


