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NIEDZIELA PALMOWA, MĘKI PAŃSKIEJ
Iz 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Mt 26, 14 – 27, 66 (Mt 27, 11-54)

Jezusa postawiono przed namiestnikiem. A namiestnik zapytał: „Czy Ty jesteś królem Żydów?”. Jezus odpowiedział: „Ty
tak mówisz”. Ale gdy Go oskarżali wyżsi kapłani i starsi, nic
nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: „Czy słyszysz, o co
Cię oskarżają?”. Lecz On nie odpowiedział mu ani słowem,
co bardzo zdziwiło namiestnika. Z okazji święta namiestnik
miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego lud wskazał. Mieli wtedy znanego więźnia, zwanego Jezusem Barabaszem. Kiedy się więc zgromadzili, Piłat ich zapytał: „Kogo
mam wam uwolnić? Jezusa Barabasza czy Jezusa, zwanego
Chrystusem?”. Wiedział bowiem, że wydali Go z zawiści. A gdy
on zasiadał na ławie sędziowskiej, jego żona przekazała mu
prośbę: „Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym. Dziś
we śnie wiele wycierpiałam z Jego powodu”. A wyżsi kapłani
i starsi podburzyli tłum, żeby prosił o Barabasza, a domagał
się śmierci dla Jezusa. Namiestnik zapytał: „Którego z tych
dwóch mam wam uwolnić?”. Odpowiedzieli: „Barabasza!”. Piłat ich zapytał: „A co mam uczynić z Jezusem, zwanym Chrystusem?”. Wówczas wszyscy odpowiedzieli: „Na krzyż z Nim!”.
Wtedy ich zapytał: „Co On złego zrobił?”. Lecz oni jeszcze
głośniej krzyczeli: „Na krzyż z Nim!”. Piłat widział, że to nic nie
pomaga, a zamieszanie staje się coraz większe. Wziął więc
wodę i na oczach tłumu umył sobie ręce. I powiedział: „Nie
ponoszę winy za tę krew. To wasza sprawa”. A cały lud odparł:
„Niech Jego krew spadnie na nas i na nasze dzieci!”. Wtedy
wypuścił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na
ukrzyżowanie. Żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium. Zgromadzili tam cały oddział. Następnie rozebrali Go
i narzucili na Niego szkarłatny płaszcz. Uplecioną z cierni koronę włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę.
Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, wołając: „Bądź
pozdrowiony, królu Żydów!”. I plując na Niego, brali trzcinę
i bili Go po głowie. Kiedy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz
i założyli Mu Jego własne ubranie. Następnie poprowadzili
Go na ukrzyżowanie. Kiedy wychodzili, spotkali Cyrenejczyka
imieniem Szymon. Przymusili go, żeby niósł Jego krzyż. Gdy

przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki,
dali Mu do picia wino zmieszane z żółcią. On skosztował, ale
nie chciał pić. Potem ukrzyżowali Go, a Jego ubranie rozdzielili między siebie, rzucając o nie losy. Po czym usiedli i pilnowali Go. A nad Jego głową umieścili napis z podaniem Jego
winy: „To jest Jezus, król Żydów!”. Razem z Nim ukrzyżowano
dwóch przestępców: jednego z prawej, a drugiego z lewej
strony. A przechodzący szydzili z Niego. Potrząsali głowami
i mówili: „Ty, co burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, wybaw sam siebie! Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź
z krzyża!”. Podobnie szydzili wyżsi kapłani, nauczyciele Pisma
i starsi. Mówili: „Innych wybawiał, a sam siebie nie może wybawić! Jest królem Izraela. Niech zejdzie teraz z krzyża, to Mu
uwierzymy! Zaufał Bogu, niech Go teraz wybawi, jeśli Go kocha! Powiedział przecież: «Jestem Synem Bożym!»”. Podobnie
ubliżali Mu ukrzyżowani z Nim przestępcy. Od godziny szóstej do godziny dziewiątej ciemność okryła całą ziemię. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eli,
eli lema sabachthani?”. To znaczy: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”. Niektórzy z tych, co tam stali, słysząc to,
mówili: „Eliasza wzywa”. I zaraz jeden z nich podbiegł, wziął
gąbkę, nasycił ją octem, włożył na trzcinę i dał Mu pić. Inni
jednak mówili: „Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz,
aby Go wybawić”. A Jezus znowu zawołał donośnym głosem
i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się od góry
do dołu na dwie części. Ziemia się zatrzęsła, a skały popękały. Grobowce się otwarły i wielu z pogrzebanych świętych
wstało w swoich ciałach. Wyszli z grobowców, po Jego zmartwychwstaniu weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu.
A setnik i ci, którzy razem z nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to wszystko, co się wydarzyło, bardzo się przerazili i stwierdzili: „Rzeczywiście On był Synem Bożym” .
Zdrajca
Zdrajcy udało się zarobić trzydzieści srebrników. Za tyle sprzedał
swojego Mistrza. A jaka jest nasza cena? Za ile wyrzekamy się

Jezusa? Co sprawia, że Go opuszczamy, aby ucieszyć się tym, za
co Go wydaliśmy? Czy przynajmniej po jakimś czasie, wcześniej
lub później, być może nawet po wielu latach potrafimy się zreflektować, i tak jak Judasz zawołać: Zgrzeszyłem, gdyż wydałem
niewinnego, czy raczej nie pozwalamy, aby wyrzuty sumienia zakłócały i burzyły święty spokój naszego życia? Każdy z nas wielo-

krotnie zdradził Mistrza. Im szybciej sobie to uświadomimy i do
tego przyznamy, tym wcześniej wydamy owoc nawrócenia.
Panie Jezu, Ty jesteś wierny w swojej miłości do nas pomimo naszej niewierności. Niech Twoja Krew obmyje nas,
abyśmy wydali w naszym życiu owoc nawrócenia.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Dz 10, 34c. 37-43; Kol 3, 1-4; J 20, 1-9

W pierwszym dniu tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze
panowały ciemności, przyszła Maria Magdalena do grobu
i zauważyła kamień odsunięty od grobowca. Pobiegła więc
i przybyła do Szymona Piotra oraz do innego ucznia, którego
Jezus kochał, i oznajmiła im: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go złożono”. Piotr i ten inny uczeń wyruszyli więc
i udali się do grobu. Obydwaj biegli razem, lecz ten inny uczeń
wyprzedził Piotra i jako pierwszy znalazł się przy grobie. A gdy
się pochylił, zobaczył leżące płótna. Nie wszedł jednak do
środka. Przybył także idący za nim Szymon Piotr i on wszedł
do grobowca. Tam spostrzegł leżące płótna oraz chustę, która
była na Jego głowie. Nie leżała ona razem z tamtymi płótnami, lecz zwinięta osobno w innym miejscu. Wtedy wszedł ten
inny uczeń, który dotarł wcześniej do grobu. A gdy zobaczył,
uwierzył. Nie pojmowali bowiem jeszcze Pisma, iż trzeba, aby
On powstał z martwych.

Pobiec do grobu Pana
Nie tylko dziś powinniśmy przybiec do grobu Pana Zmartwychwstałego, w którym jest źródło naszego życia. Jezus jest większy
niż wszystko to, co nas przygniata, przezwyciężył nawet śmierć
i obdarza nas zwycięstwem. Odkrycie tego, że Ukrzyżowany żyje,
jest procesem. Choć to Maria Magdalena jako pierwsza staje
się świadkiem pustego grobu, a Szymon Piotr wchodzi do niego pierwszy, to jednak uczeń, którego Jezus kochał jako pierwszy zobaczył i uwierzył. Fakt pustego grobu był dla nich takim
samym znakiem, ale każdy z nich potrzebował innego czasu,
aby zrodziła się w nim wiara. W wyścigu do grobu Pana nie ma
przegranych. Bóg jako pierwszy, przyjmując ludzkie ciało, żyjąc
w pełni jako zwykły człowiek, wyszedł nam na spotkanie, które,
jak się okazuje, może być odkryciem Jego prawdziwej natury
w miejscu, w którym Go nie ma, w Jego pustym grobie.
Zmartwychwstały Panie, udziel nam łaski odkrycia prawdy o Tobie i umocnij nią naszą wiarę, prowadząc nas do
świętości.

Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy
nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej
doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć,
nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu
Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na
zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia.
Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie:
aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską
miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy
się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej
miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza
społecznym i narodowym. Współczesność ciągle
domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko
na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem,
na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości
i miłości można budować lepszą przyszłość.
PROGRAM WIELKIEGO TYGODNIA 13-16.04.
WIELKI CZWARTK, 13.04. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
o godz. 18.00. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną
dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego
dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław,
języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust
zupełny. Po Mszy św. Adoracja Najświętszego sakramentu do
godz. 22.00.

WIELKI PIĄTEK, 14.04. – zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu
osoby od 14 do 60 roku życia nie mają dyspensy. Niech towarzyszy nam modlitwa, skupienie i zaduma nad Tajemnicą
Męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia na
znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny.

Ofiary składane w tym dniu przy adoracji krzyża przeznaczone są na Boży Grób w Jerozolimie. Od godz. 8.00 rano przez
cały dzień adoracja Pana Jezusa w ciemnicy. O godz. 11.00
adoracja dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej. O godz. 15.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia. O 17.30 Droga krzyżowa,
a o godz. 18.00 uroczysta liturgia Męki Pańskiej z czytaniem
Pasji, adoracją krzyża i Komunią Świętą. Po liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja do godz. 23.00.
WIELKA SOBOTA, 15.04. Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy pobłogosławić pokarmy. Jest to czas upamiętniający
zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i za-
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duma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować
post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych.
Od godz. 8.00 rano przez cały dzień adoracja Pana Jezusa
w grobie. Od godz. 9.00-13.00 i od 15.00-17.00 co pół godziny
święcenie pokarmów. Ofiary składane podczas święcenia pokarmów przeznaczone są na potrzeby kościoła. O godz. 19.00
uroczysta liturgia Wigilii Paschalnej – prosimy przynieść świece.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 16.04.
Msza św. rezurekcyjna z procesją wokół kościoła rano o godz.
6.00, zapraszamy asystę. Pozostałe Msze św.: o godz. 9.00,
10.30 – chrzty, 12.00 i 18.00. W Poniedziałek Wielkanocny
Msze św. według tego samego porządku. Taca w drugi dzień
świąt przeznaczona jest na uczelnie katolickie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, 9 kwietnia, wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszedł
do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie
okazało się, że stoimy w tym tłumie, który woła: „Hosanna”,
a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż w Nim”!. Prośmy o łaskę,
abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem
szczery żal z powodu naszych nieprawości, po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały. W liturgii tego dnia wspominamy
uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Na każdej Mszy
św. poświęcenie palm a uroczysta procesja z palmami wokół
kościoła o godz. 12.00. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.15.
2. Niedziela Palmowa obchodzona jest jako Światowy Dzień
Młodzieży. Wspominając ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, łączmy się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dziś w Rzymie i w poszczególnych stolicach
diecezji, aby zawsze pragnęli być blisko Chrystusa i chętnie
odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem.
3. W Niedzielę Palmową, 9 kwietnia, ofiary składane do puszki przeznaczone są na kwiaty do Bożego Grobu. Bóg zapłać.
4. Wielki Poniedziałek, 10 kwietnia, kieruje nasze myśli do
tragicznego wydarzenia sprzed 7 lat. W tym dniu przypada
bowiem 7. rocznica katastrofy prezydenckiego samolotu pod
Smoleńskiem. Wspominając tamte chwile, prośmy Pana Boga
o to, abyśmy nauczyli się wyciągać właściwe wnioski z każdej
dotykającej nas lekcji historii.
5. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po
chrześcijańsku. Przyciszmy, a może wyłączmy telewizory, odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze i inne media. Niech
trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota
będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii.
6. W nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę, w godz. 20.00
do 6.00, będzie miała miejsce inicjatywa duszpasterska „Noc
Konfesjonałów”. Dyżury księży posługujących w konfesjonałach w naszym rejonie będą w kościele: Dąbrowa Górnicza:
bazylika pw. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, kościół pw.
Św. Rafała Kalinowskiego.
7. W okresie Wielkiego Postu możemy wesprzeć potrzebujących, składając do kosza wystawionego w kościele dary żywnościowe. Zachęcamy do włączenia się w Wielkanocne dzieło

Caritas nabywając: „Paschaliki”, specjalne świece na stół wielkanocny oraz „Chleb miłości”, który niech się znajdzie w koszyczkach ze święconym – cena 5 zł.
8. W sobotę, 15 kwietnia, przypada 34. rocznica wydania
dekretu erygującego naszą parafię. Dekret wszedł w życie 1
czerwca 1983 roku. W niedzielę, 30 kwietnia, jest 17. rocznica
poświęcenia naszego kościoła.
9. W niedzielę, 16 kwietnia, zapraszamy na Mszę św. o godz.
18.00, będziemy się modlić za wstawiennictwem św. Jana
Pawła II, możemy składać karteczki z intencjami i ofiarami.
10. W niedzielę, 16 kwietnia, przeżywamy największe ze
świąt chrześcijańskich – Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech radość z faktu, że grób jest pusty, zagości na trwałe w naszych sercach, a zwłaszcza wtedy, gdy będą
nas dotykać trudne doświadczenia. Pamiętajmy wówczas, że
mamy zmartwychpowstać! Uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego jest centrum roku liturgicznego, jego punktem kulminacyjnym, źródłem i szczytem tego, co celebrujemy w ciągu całego roku. Niech ta myśl szczególnie nam towarzyszy,
gdy będziemy się spotykać w gronie rodzinnym czy wśród
przyjaciół.
11. Drugi dzień świąt – Wielkanocny Poniedziałek. Msze św.
o godz.: 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. Ofiary składane na tacę
przeznaczone są na uczelnie katolickie.
12. Okres Wielkanocny będzie trwał aż do Zesłania Ducha
Świętego. Pierwszy tydzień Wielkanocny, to Oktawa Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego, ma bardzo uroczysty charakter, nie obchodzimy w tym czasie żadnych innych uroczystości. W ten sposób Kościół podkreśla fundamentalne znaczenie
Zmartwychwstania Chrystusa dla chrześcijaństwa. Każdego
dnia powtarzać będziemy te same słowa: „Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Pozwólmy,
aby nasze serca napełniały się tą prawdą naszej wiary przez
udział w liturgii oktawy. W związku z oktawą, w piątek nie
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
13. W sobotę, 22 kwietnia, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się modlić za wstawiennictwem św. Rity, orędowniczki
spraw najtrudniejszych. Istnieje wiele dowodów Jej skutecznego wstawiennictwa u Boga. Uprasza małżonkom potomstwo. Pomaga ofiarom wypadków. Jest wsparciem dla uzależnionych. Dla wielu wyprosiła u Boga uzdrowienie z choroby

nowotworowej, często w przypadkach, gdy medycyna nie dawała już żadnych szans. Pomaga rodzinom. W sposób szczególny bliska jest kobietom, zna ich problemy i troski.
14. Druga niedziela Wielkanocy, 23 kwietnia, w tradycji ma
wiele przydomków: przewodnia, biała, Bożego Miłosierdzia.
O ten ostatni tytuł prosił sam Pan Jezus za pośrednictwem
świętej Faustyny. Ustanowił ją w 2000 r. Jan Paweł II. Od kilku lat niedziela ta rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Chcemy
uwielbiać nieskończone Boże miłosierdzie, a jednocześnie
podjąć refleksję, czy sami jesteśmy miłosierni. Warto się nad
tym zastanowić zwłaszcza w trwającym jubileuszowym Roku
Miłosierdzia. O godz. 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Godzina Miłosierdzia.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA
CHRZTY: marzec 2017
1. Antonina Alicja Woźniak
2. Zuzanna Gburzyńska
ZMARLI: marzec 2017
1. Jerzy Keler
2. Helena Twardoch
3. Ryszard Bagiński
4. Halina Nizińska
5. Helena Staniec

5 INTENCJE MSZALNE

Niedziela Palmowa, Męki Pańskiej 09.04.
9.00. † Władysława Lis w 4. r. śmierci
10.30. † Mariannę Sikora z okazji urodzi n i imienin
12.00. † Bronisławę, Stanisława, Reginę Mędrych, od córki
18.00. † Magdalenę, Franciszka, Andrzeja, Czesława Cichy
Wielki Poniedziałek 10.04.
17.00. † Jana Herman, od uczestników pogrzebu
18.00. † Jana Pansewicza; Agnieszkę Siekierka
Wielki Wtorek 11.04.
7.00.
18.00. 1) † Zdzisława Galus, od wnuczki z mężem
		 2) † Jana Turek, od Ryszarda i Olgi Wielgus
Wielka Środa 12.04.
17.00. † Marię, Józefa Grabowskich
18.00. 1) † Annę Szlaworaką-Albera, od rodziny Kozób
			 i Giemza
		 2) † Alfreda Kubackiego w 23. r. śmierci, od córek
Wielki Czwartek 13.04.
18.00.		 Liturgia Wielkiego Czwartku
		 1) † Annę Czernikowską, od męża i syna z rodziną
		 2) O dobre przygotowanie do Pierwszej Komunii
			 Świętej dla wnuczki i jej rodziny
Wielki Piątek 14.04.
18:00 		 Liturgia Wielkiego Piątku
Wielka Sobota 15.04.
19:00.		 Liturgia Wigilii Paschalnej
		 1) † Zofię Szczepańską, od córki, syna, wnuczki
		 2) † Kazimierza, Genowefę Duchnowskich;
			 Włodzimierza, Zdzisława Sitko
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 16.04.
6.00.		 W intencji parafian
9.00.		 O Boże błogosławieństwo zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Przemysława i Aleksandry Socha w 15. r.
			 ślubu oraz dla Weroniki w 10. r. urodzin
10.30. 1) Chrzty: Bartosz Trzewiczek, Zofia Cichoń, Nela Miłek
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św. Jana
			 Pawła II, za pracowników przychodni Duo Medic
			 im. św. Jana Pawła II o dary Ducha Świętego dla

			 nich, a także za wszystkich pacjentów oraz o życie
			 wieczne dla zmarłych pacjentów
12.00. † Ryszarda Kowalskiego w 4. r. śmierci, od żony
			 i synów z rodzinami
18.00.		 Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, od Żywego
			 Różańca
Poniedziałek Wielkanocny 17.04.
9.00. † Ryszarda Bagińskiego, od żony
10.30.		 O Boże błogosławieństwo i zdrowie w 1. r. ślubu
			 Anny i Piotra Woda, od rodziców
12.00.		 Roczki:
18.00. † Annę Szlaworaką-Albera
Wtorek Wielkanocny 18.04.
7.00.
18.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Szymona
Środa Wielkanocna 19.04.
17.00. † Tadeusza Muras, od pracowników przedszkola nr 4
18.00. † Edwarda w 11. r. śmierci, Janinę Czubala
Czwartek Wielkanocny 20.04.
17.00. † Izabelę Wadowską i zmarłych z rodziny
18.00. 1) † Zygmunta Gulińskiego w 6. r. śmierci, od syna
			 z rodziną
		 2) † Halinę Nizińską, od męża
Piątek Wielkanocny 21.04.
17.00. † Dariusza Nowińskiego w 2. r. śmierci
18:00 1) † Stanisława Dudek
		 2) † Jana Turek, od Kazimiery i Jana Wrona
Sobota Wielkanocna 22.04.
7.00.
17.00.		 Ślub: Karol Migodziński – Anna Kocjan
18:00. † Stanisławę, Piotra Depaków
Niedziela Bożego Miłosierdzia 23.04.
9.00. † Janinę Sztorc; Józefa Klocka
10.30. † Józefa, Józefę Podstawa
12.00.		 Roczki:
18.00. † Tadeusza Muras, od Agaty i mamy
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