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Dyktujemy Bogu spo-
soby kontaktu                      

z nami.                                              
Nie chcemy zaufać mą-

drości i miłosierdziu 
Boga .  

Należy walczyć o Boga, 
nie o siebie.  

 
bł. Michał Sopoćko  

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża, Rok XI,  Nr 463,  05.03.2023 r.    74-300 MYŚLIBÓRZ, ul. Kościelna 17,  Tel. +48 534 179 127   

 

Chrześcijanin?   Ten inny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                         

IV niedziela Wielkiego Postu prowadzi do 

odnowienia łaski przejścia  z ciemności do 

światła (Ewangelia o uzdrowieniu niewido-

mego od urodzenia). W tę niedzielę Bóg 

chce umocnić w nas dar oświecenia, który 

zainicjował na chrzcie świętym poprzez 

uwolnienie z ciemności grzechu                     

i wprowadzenie w Bożą światłość. Łaska 

oświecenia oznacza także komunię                    

z Chrystusem dającą „światło życia”. Wska-

zuje ponadto na wiarę jako łaskę oświece-

nia. Dzięki odnowieniu tych darów w cele-

bracji wierzący mają podjąć zobowiązania, 

które wyrażają się w „postępowaniu jak 

dzieci światłości”. W konkrecie chodzi o 

potrzebę rozwijania łaski wiary, a także 

trwanie w Chrystusie i badanie, co jest miłe 

Panu. Dzięki zjednoczeniu z Chrystusem 

przez wiarę wierzący mogą wydawać „owo-

ce światłości” i być światłem świata. 

V niedziela Wielkiego Postu i itinerarium 

chrzcielnego wskazuje na łaskę przejścia ze 

śmierci do życia (wskrzeszenie Łazarza).      

W tę niedzielę jako ludzie ochrzczeni mamy 

dziękować za chrzest święty, który uwolnił 

nas od grzechu i śmierci wiecznej, a tym 

samym był naszym „pierwszym zmar-

twychwstaniem”. W celebracji liturgicznej 

w ochrzczonych ma zostać odnowiony dar 

życia wiecznego. Ta niedziela, przez odno-

wioną łaskę, umożliwia ochrzczonym poko-

nanie lęku przed śmiercią, a także ożywienie 

nadziei przyszłego zmartwychwstania. Ła-

ska nowego życia, udzielona na chrzcie                           

i odnowiona w celebracji, ma sprawiać, by 

wierzący zawsze mogli być żywymi człon-

kami Kościoła. Mamy nieustannie powsta-

wać ze śmierci do życia, a także żyć w 

Chrystusie i pielęgnować żywą wiarę. Nasze 

powstawanie ze śmierci do życia wyrazić 

ma się również w naśladowaniu miłości 

Chrystusa, który oddał własne życie za 

zbawienie świata. 

Wielki Post to zatem szczególna droga                    

z Chrystusem i za Chrystusem, to droga 

odnowy łask chrzcielnych, to „pracowity 

chrzest”. Wszystko po to, by w świętą Noc 

Zmartwychwstania z przekonaniem                              

i z radością w sercu ponowić przyrzeczenia 

chrzcielne, a tym samym swoją osobistą 

więź z Chrystusem umarłym                                        

i zmartwychwstałym. 

 

Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste,                                

zmiłuj się nad nami. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wielki Post to "pra-
cowity chrzest” 

Wielki Post jest szczególnym czasem dla 

pogłębienia i odnowienia chrztu. W histo-

rii Kościoła okres ten tradycyjnie związa-

ny był z przygotowaniem katechumenów 

do przyjęcia sakramentów inicjacji. Po-

nadto, był on dla wszystkich wiernych 

intensywnym czasem odnowienia chrztu – 

powrotem do pierwotnej „świeżości” tego 

sakramentu. 

Wielki Post do dnia dzisiejszego zachował 

ten charakter – nie tylko pokutny, ale                   

i chrzcielny. W sposób wyraźny przypo-

mniał o tym Sobór Watykański II: „Zarówno 

w liturgii, jak i w katechezie należy przed-

stawiać w pełniejszym świetle podwójny 

charakter Wielkiego Postu. Przez przypo-

mnienie chrztu lub też przygotowanie do 

niego oraz przez pokutę ma on usposabiać 

wiernych, gorliwiej oddających się słuchaniu 

Bożego słowa i modlitwie, do obchodzenia 

paschalnego misterium” (KL 109). Chrzciel-

ny charakter Wielkiego Postu znajduje zatem 

odzwierciedlenie w przygotowaniu do chrztu 

– co dotyczy katechumenów, jak i w przy-

pomnieniu chrztu – co dotyczy wszystkich 

ochrzczonych. 

Na chrzcielny wymiar Wielkiego Postu – 

obok pokutnego – zwróciła uwagę także 

Kongregacja Kultu Bożego w 1988 roku                   

w Liście okólnym o przygotowaniu                          

i obchodzeniu świąt paschalnych.                            

W dokumencie tym na nowo zostało przy-

pomniane, że czas wielkopostny jest przygo-

towanie katechumenów i wszystkich 

ochrzczonych do obchodów Misterium Pas-

chalnego: „Doroczny obchód Wielkiego 

Postu jest czasem stosownym, w którym 

wstępujemy na świętą górę Paschy”. Wszy-

scy wierni mają gorliwiej słuchać słowa 

Bożego i trwać na modlitwie, a także przez 

pokutę przygotować się do odnowienia przy-

rzeczeń chrzcielnych. 

Chrzcielny charakter Wielkiego Postu jest 

szczególnie widoczny w celebracjach nie-

dzielnych Wielkiego Postu cyklu                        

A. Warto dodać, że cykl A przeżywamy 

właśnie w tym roku liturgicznym. Jak przy-

pomina Dyrektorium homiletyczne, dla 

wszystkich ochrzczonych ma być to czas 

szczególny – przeznaczony „na odnowienie 

łask chrzcielnych i oczyszczenie otrzymanej 

wiary”. Na taki cel wielkopostnych niedziel 

zwracał uwagę Benedykt XVI, podkreślając, 

że okres wielkopostny stanowi dla ochrzczo-

nych drogę analogiczną do katechumenatu: 

„Szczególny związek łączy chrzest z Wiel-

kim Postem jako czasem sprzyjającym do-

świadczeniu łaski, która zbawia (…).Ten dar 

[chrzest] winien być w nas wciąż odnawia-

ny, a Wielki Post stanowi drogę analogiczną 

do katechumenatu, który podobnie jak był 

dla chrześcijan starożytnego Kościoła, tak                     

i dla dzisiejszych katechumenów jest nieza-

stąpioną szkołą wiary i życia chrześcijań-

skiego”. Jest to o tyle istotne, że – jak zazna-

czył Jan Paweł II – całe chrześcijańskie 

 

 

 

życie powinno być katechumenatem: „kate-

chumenat stał się obowiązkiem naszego życia 

chrześcijańskiego, naszego życia wiarą”. 

Wejście w chrześcijaństwo przez chrzest nie 

jest bowiem zakończeniem procesu wtajem-

niczenia, ale jego początkiem – „bramą”, 

która prowadzi w głąb nowego życia w Chry-

stusie. Wielkopostne niedziele, szczególnie 

tego roku liturgicznego, stwarzają zatem 

właściwą okazję nie tylko do przypomnienia 

chrztu, ale przede wszystkim do ożywienia                    

i odnowienia otrzymanych łask poprzez pod-

jęcie osobistej „wędrówki chrzcielnej”. 

I niedziela Wielkiego Postu zaprasza nas do 

odnowienia łaski udziału w zwycięstwie 

Chrystusa nad grzechem i szatanem (Ewan-

gelia o kuszeniu Jezusa). Poprzez chrzest 

święty wierzący zostali włączeni                    

w zwycięstwo „nowego Adama”, a także 

uwolnieni od grzechu pierworodnego. Zosta-

ły nam udzielone cnoty wiary, nadziei                   

i miłości, które pozwalają żyć w bliskości 

Boga i odnosić skuteczne zwycięstwo nad 

szatanem. Wszyscy chrześcijanie,                               

w odpowiedzi na łaskę, zobowiązani są do 

naśladowania Chrystusa – „nowego Adama”. 

Wyrazić się to ma w podejmowaniu ducho-

wej walki, wyrzeczeniu się szatana                    

i wszelkiego zła opartym na miłości, zaufaniu 

i posłuszeństwie Bogu, a także w podjęciu 

modlitwy. 

II niedziela Wielkiego Postu jest czasem do 

odnowienia łaski, którą jest udział w chwale 

Chrystusa (Ewangelia o Przemienieniu Jezu-

sa). Chrzest święty jest darem „nowego stwo-

rzenia” poprzez udział wierzących                     

w śmierci Chrystusa i zmartwychwstaniu                   

z Nim. W tę niedzielę ochrzczeni mają od-

nowić w sobie dar synostwa Bożego, jak 

również nadzieję udziału w przyszłej chwale 

Chrystusa. Chrzcielne obdarowanie łaską – 

upodobnienie do Chrystusa – pociąga za sobą 

zobowiązanie. Jest nim stała troska ochrzczo-

nego o zachowanie i rozwijanie podobień-

stwa do Pana. Realizuje się to w powszech-

nym powołaniu do świętości, podjęciu pas-

chalnej drogi poprzez umieranie dla grzechu, 

a także branie udziału w trudach i przeciwno-

ściach znoszonych dla Ewangelii.  

III niedziela Wielkiego Postu (niedziela 

Samarytanki) jest okazją do odnowienia łaski 

obdarowania Duchem Świętym.                                 

W wielkopostnej odnowie wierzący mają na 

nowo otworzyć się na „wodę żywą”, która 

przynosi pojednanie z Bogiem. Celebracja 

liturgiczna tej niedzieli wskazuje ponadto na 

Ducha Świętego, który „rozlewa miłość Bożą 

w sercach” – jest wypełnieniem najgłębszych 

pragnień człowieka. Wierzący mają pamiętać, 

że na chrzcie Duch Święty wprowadził ich                           

w życie Trójcy Świętej, a dar ten ma być                    

w nich ciągle odnawiany. Wszyscy ochrzcze-

ni w odpowiedzi na łaskę mają zachować 

pokój  z Bogiem, co wyraża się w: pokornym 

przyznawaniu się do przewinień, niezatwar-

dzaniu serca, odrzuceniu idoli i bożków, 

nieuleganiu grzechowi kuszenia Boga, podję-

ciu uczynków pokutnych, otwarciu na Ducha 

Świętego, prowadzeniu życia z wiary, które 

objawia się w miłości. 

 

URZECZYWISTNIENIE                   

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 

CHRZEST 

 
…Kocham przede wszystkim Ciebie, Jezu 

któryś założył Kościół i przez Ducha swe-

go ożywiasz Go i w chrzcie św. oczyściłeś 

duszę moją od grzechu pierworodnego. 

Sakramenty św. są to widzialne znaki 

łaski Bożej, są to narzędzia, przez które 

miłosierdzie Boże spływa w Kościele na 

ludzi. Gdyby człowiek nie miał ciała, 

byłyby mu podawane dobra duchowe 

bez osłon zmysłowych. Ponieważ dusza 

jest złączona z ciałem, Bóg łaski swoje 

podaje w znakach zmysłowych, które 

się nazywają sakramentami… 

Chrzest jest narodzeniem się człowieka 

do życia nadprzyrodzonego… wyciska 

na duszy charakter sakramentalny.                    

O nim Ojcowie Kościoła mówią jako                 

o znaku, „na widok którego drżą szatani, 

a Aniołowie otaczają posiadającego ten 

znak jako krewnego i należącego do 

rodziny Bożej” (Cyryl Jerozolimski). 

Nadto porównują go do znaku wypalo-

nego żelazem na ramieniu niewolnika, 

do pieczęci na wosku wyciśniętej pier-

ścieniem, do godła żołnierskiego, do 

znaku obrzezania itp. Znak jest stały, 

różni się od łaski, albowiem tkwi                     

w duszy nawet po jej utracie.  

Chrzest jest urzeczywistnieniem nie-

skończonego miłosierdzia Bożego – 

świetlanym obłokiem łaski, z którego 

bezustannie rozbrzmiewa głos Ojca 

Niebieskiego: Tyś jest mój Syn umiło-

wany, w Tobie mam upodobanie Łk 3, 

22), czystą tonią morską, z której się 

wynurzają nieskończone pokolenia dusz 

uświęconych, aby niebo zaludnić. Do-

stąpienie łaski chrztu należy uważać za 

największe szczęście, albowiem wów-

czas otrzymujemy pierwszą łaskę po-

święcającą. Jest to tak doniosłe zdarze-

nie w życiu człowieka, że przystałoby 

uderzyć w dzwony wszystkich Kościo-

łów w chwili, gdy dziecko  chrzest 

przyjmuje. Rodzi się bowiem obywatel 

niebieski nie z woli ludzi, lecz z nie-

skończonego miłosierdzia Bożego. Nie 

przychodzimy na świat jako chrześcija-

nie, lecz stajemy się nimi z miłosierdzia 

Bożego. Ono nas rodzi dobrowolnie, 

czyni w chrzcie św. dziećmi Bożymi                        

i żywymi członkami Oblubienicy Chry-

stusowej – Kościoła.  

Chrzest św. był dla mnie pocałunkiem, 

przez który Bóg przyjął mnie za przy-

brane dziecko swoje i wcielił do Kościo-

ła – do królestwa swojego. Odtąd mam 

prawo nazywać Boga Ojcem, a Kościół 

natką moją, ale zarazem mam obowią-

zek nosić przykazania jego w sercu 

swoim i stosować się do nich jak naj-

wierniej. Kocham ponad wszystko Boga 

– Ojca mego najmiłosierniejszego, który 

bez żadnych z moje strony zasług pod-

niósł mnie z miłosierdzia swego do tak 

wielkiej godności. Kocham również 

Kościół – Matkę moją, która tak tro-

skliwie czuwała i czuwa, bym nie od-

padł od dziedzictwa, do którego przez 

chrzest św. nabrałem prawa. Kocham 

przede wszystkim Ciebie, Jezu…   

 
Miłosierdzie Boga w dziełach Jego,                       

bł. M. Sopoćko,  t.III, s.219-223  
 

 
, jaki jest nasz cel oraz jaką dro-
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             Intencje mszalne                             Intencje mszalne                              Parafia  - ogłoszenia  
 

II   NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU – 05.03.                                                                                      

800    + Damian Kurzydlak - greg.8                                                                                                                     
1030   w int. Żywego Różańca i ich rodzin                                                                                                                        
1200  + Władysława, Stanisław i Feliks Szpakowscy                                                                                                                                                                      
1800  w intencjach dziękczynno- błagalnych za 
wstawiennictwem św. Faustyny Kowalskiej                                                                                                                                                                  
1800  + Maria Ludowicz  - greg. 5 

900 NAWROCKO  +  Helena, Władysława, Mie-
czysław Domańscy + Maria Dyndał                                                                                                                                                    
900 WIERZBÓWEK  w 2 rocz. + Genowefa                              
i + Stanisław Bajer                                                                                                                                                     
1015 DALSZE  - o Boże błogosławieństwo, po-
trzebne łaski Boże i zdrowie dla Agnieszki                              
i Stanisławy Emerle 

PONIEDZIAŁEK – 06.03.                                                                                                                                                                                                                   
700 O pojednanie w rodzinie Michała i Eweliny 
oraz o potrzebne łaski dla wnuczki Amelki                                               
700   + Maria Ludowicz – greg. 6                                                                                                                                                                                                                                                                              
1800 + Damian Kurzydlak - greg.10                                                                                                                                                                                                                                                               

WTOREK  – 07.03 – wotywa o Miłosierdziu 
Bożym                                                                                                                
700    + Damian Kurzydlak - greg.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1700 DALSZE  + Maria Ludowicz – greg. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1800 + Roman w 38 rocz.  

ŚRODA – 08.03.                                                                                                              
700  + Damian Kurzydlak - greg.12                                                                                                                                                           
1700 WIERZBÓWEK  + Maria Ludowicz – greg. 8                                                                                                                                                                                                                                           
1800 w int. Michała o Boże błog. dary Ducha Św. 
oraz o zdrowie w dniu 25 rocz. urodzin  

CZWARTEK  -  09.03.                                                                         
700 O Boże błogosławieństwo dla Antonia i Marioli 
z okazji urodzin, o zdrowie dla Wiolety                                                   
700   + Maria Ludowicz – greg. 9                                                                                                                                                   
1800 + Damian Kurzydlak - greg.13                                            
1800+ Emilia Katkowska w 3 rocz.                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

PIĄTEK  - 10.03.                                                                                                        
700  + Damian Kurzydlak - greg.14                                                                                                                                     
1700 NAWROCKO  + Maria Ludowicz – greg. 10                                                                                                                                                                                                                                                               
1800 + Krystyna Kula 3 rocz. + Józef Kula 26  

SOBOTA - 11.03.                                                                                                                               
700   + Maria Ludowicz – greg. 11                                                                                                                                                   
1100  + Weronika w 26 rocz. + Aleksandra w 47 
rocz. + Jan w 75 rocz. z rodziny Budrewicz                                                                                                                                      
1800  + Damian Kurzydlak - greg.15                                                                                                                          

III NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU – 12.03                                                                                      

800    + Damian Kurzydlak  - greg.16                                                                                                                 
1030   za parafian                                                                                                                       
1200  + Leontyna Wesołowska (2r. śm)                                                     
1200 w int. Patryka z okazji urodzin, dla jego rodzi-
ców Joanny i Pawła i braciszka Piotrusia,                          
o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę 
Matki Bożej                                                                                               
1800  ++ Barbara, Edyta, Cyryl, Wojciech, Hiero-
nim, Mieczysław i Henryk, Ryszard z rodz. Pełków; 
++ rodziców obojga stron  

900 NAWROCKO  + Bronisława, Piotr, Edward 
Szmigiel i + Adam Guzowski  
900 WIERZBÓWEK + Józef i Janina Kuźniewscy    
1015 DALSZE + Maria Ludowicz - greg. 12 
 
Intencje prosimy zamawiać w kancelarii parafialnej  
Msze gregoriańskie, do których zachęcamy                            
w szczególny sposób, prosimy o zgłaszanie                              
z miesięcznym wyprzedzeniem i tylko u księdza. 
Intencje można również zamówić telefonicznie                
 534 179 127 oraz  majlowo:  kancelaria@milosierdzie-
mysliborz.pl.  Ofiarę za Mszę św. można złożyć za pomo-
cą karty płatniczej.  

Intencje mszalne na rok 2023 prosimy również zamawiać 
on-line poprzez stronę internetową  

http://www.milosierdzie-mysliborz.pl 

 

 

 

 

  

 

.  

OSTATNIA ZBIÓRKA DO PUSZEK W NASZEJ 
PARAFII  DALA UKRAINY  to 2451, 56  zł.  

Bardzo dziękujemy ! 
       

ZBIÓRKI ODZIEŻY  - JEŚLI CHCESZ POMÓC: 

W 2013 roku Caritas Archidiecezji Szczecińsko-
Kamieńskiej zawarła umowę  z Firmą Handlową K&M 
zajmującą się zbiórką odzieży. Do worków może być pa-
kowana odzież, obuwie, koce, ręczniki, pościel, itp. 

Dzięki podjętej współpracy odzież i inne materiały tek-
stylne podlegają właściwej selekcji i są w pełni wykorzy-
stane w zależności od stanu ich zużycia, a nasi pod-
opieczni otrzymują odpowiednie ubranie. Zwracamy się 
prośbą o życzliwe przyjęcie podjętej przez nas akcji. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PIĄTEK  

DROGA KRZYŻOWA 

17.00. z udziałem dzieci  
17.30. z udziałem młodych i dorosłych 

16.45. kościołach filialnych 
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste,  zmiłuj 
się nad nami ! 

NIEDZIELA                    
GORZKIE ŻALE  

17. 30  w kościele parafialnym 
z kazaniem pasyjnym. 

w kościołach filialnych 20 min 
przed Mszą św. 

 

ADORACJA                        
NAJŚWIĘTSZEGO                              

SAKRAMENTU - KAPLICA  

poniedziałek – piątek                                                
7.30.- 17.30.  

 
 

  
 

        II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                             

 (Mt 5,  3-16)  
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój 
smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, 
chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.  Wy 
jesteście światłem świata. Nie może się ukryć 
miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy 
i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, 
aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak 
niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby 
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca wa-
szego, który jest w niebie». OTO SŁOWO PAŃSKIE. 

SŁOWO NA DZIŚ! 

Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świa-
ta... Bardzo modne ostatnio, prawda? To wzywanie  
by Kościół, wierzący, upodobniali się do świata. Nie, 
nie, nie! My mamy być inni. Radykalnie inni. Będąc 
dla świata solą mamy nadawać mu lepszy smak. Bę-
dąc światłem mamy pomóc, by człowiek w tym świe-
cie nie błądził. Bo po cóż zostaliśmy powołani, jeśli 
nie po to, by ten świat czynić innym, lepszym, bar-
dziej Bożym? Na co  w kuchni świata zwietrzała sól? 
Na co siedzącym w ciemności świece w szufladzie, 
których nikt nie zamierza zapalić? Nie mamy  i nie 
możemy być tylko jak ten świat, pozwalając się, jak 
uschłe liście, miotać wszystkim dziejowym wiatrom. 
My, jeśli trzeba – a trzeba bardzo w dzisiejszych cza-
sach, oj trzeba – musimy mieć odwagę iść pod prąd. 
W wierności temu, czego uczył Chrystus. Zrozum ten 
świat, przemawiaj jego językiem – słyszę.  Lepiej czy 
gorzej rozumiem, lepiej czy gorzej tak właśnie sta-
ram się mówić. Ale moje widzenie świata, moja hie-
rarchia wartości, mój styl, muszą być inne. Tak uczy 
dziś Jezus. A ja chcę Go traktować serio. 
 

        

       
 
W Instytucie rozpoczęły się przygotowania do                       
III Myśliborskiego Kongresu Miłosierdzia, który 
odbędzie się w dniach 11-18 czerwca br. Kongresy 
odbywa się raz na pięć lat. W tym roku zostanie 
zorganizowany po raz trzeci z racji 30 - lecia po-
wstania Myśliborskiego Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego. 
  
III Myśliborski Kongres Miłosierdzia przeżyjemy 
pod hasłem: Czyn,słowo,modlitwa – miłosier-
dzie na trudne czasy.  Patronat naukowy objął 
dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Szczecińskiego ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, 
prof. WTUS. 
 
Pierwsze spotkanie odbyło się 15 lutego br; kiedy 
obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie bł. Micha-
ła Sopoćki, jego 48 rocz. śmierci, jego narodzin dla 
nieba.  W miniony wtorek 28 lutego odbyło się 
drugie robocze spotkanie celem powołania odpo-
wiednich zespołów do realizacji działań mających 
jak najlepiej zrealizować zamierzone cele. Powo-
łane zostały cztery zespoły:  

1. naukowy 
2. liturgiczny  
3. artystyczny  
4. logistyczny. 

 
Kolejne robocze spotkanie zaplanowane jest na 
14.03.br godz. 18.00 na plebani. Zapraszamy do 
współpracy. Masz czas wolny przyjdź!  
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