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    XI niedziela zwykła  
                           

Mt 9, 36 - 10, 8  18 czerwca  2017 
 

 (36) A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, 

jak owce nie mające pasterza. (37) Wtedy rzekł do swych uczniów:  
 

żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. 

 
 (38) Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.  
 

(1) Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił 
im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli 

wszystkie choroby i wszelkie słabości.  
 

(2) A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem,                 

i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza,i brat jego Jan, (3) Filip               
i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza,                                  

i Tadeusz, (4) Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. 
 

 (5) Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie 
idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta 

samarytańskiego!(6) Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu 

Izraela. (7)  
 

 
 

  
 

Dr Joanna Jaromin  z "Kręgu biblijnego nr 33" wyd. Biblos 
 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 

Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek                      

w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 41 

 

Bliskie już jest królestwo niebieskie.  Uzdrawiajcie 

chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie 

trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo 

otrzymaliście, darmo dawajcie! 
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Wezwanie do modlitwy o powołania 
 

Werset Mt 9, 35 podsumowuje poprzednią perykopę i jednocześnie wprowadza nas we 

fragment, który będzie przedmiotem naszych rozważań (Mt 9, 36 - 10,8), zawierający 

wskazania dla apostołów oraz wszystkich powołanych i zaangażowanych w działalność 

misyjną Kościoła. Należy do niego też początek tak zwanej mowy misyjnej Jezusa 

(Mt 10, 5-8). 

Podczas swojej wędrówki przez miasta i wioski Izraela Jezus dostrzegł, że ich mieszkańcy 

są jak "owce nie mające pasterza" (Mt 9, 36), czyli zagubieni i pozbawieni wsparcia. 

Garnęli się do Niego, gdyż Jego słowa napełniały ich pokojem, głodni mogli liczyć na chleb, 

a chorzy na uzdrowienie. Jezus nie potrafił przejść obok nich obojętnie i litował się, widząc 

ich nędzę, zwłaszcza duchową. 

Zwierzchnicy Izraela swoim postępowaniem przyczyniali się bowiem raczej do upadku 

narodu niż do jego budowania. Wprowadzali zamęt, zamiast przywracać harmonię; nakładali 

brzemiona nie do udźwignięcia. 

W omawianym fragmencie Mateusz rozwija ideę oczekiwania Izraela na obiecanego 

pasterza - Mesjasza którą wprowadził już wcześniej, gdy w oparciu o teksty 

starotestamentalne, stwierdził, że Mesjasz będzie "pasterzem Izraela" (Mt 2, 6). 

Jezus, wzywając uczniów, aby zaradzili potrzebom ludu, posłużył się tu obrazem żniw, 

które zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie są metaforą sądu Bożego  

(np.  

 "Wtedy stanie się narodom ziemi, jak oliwkom w czasie żniwa" [Iz 24, 13]; 

 "Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: 

Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś 

zwieźcie do mego spichlerza" [Mt 13, 30]; 

 "Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie" [Mt 13, 39]). 

 

Wydaje się, że w omawianej perykopie znaczenie żniwa jest jednak inne. Tutaj raczej 

chodzi o  czas poprzedzający sąd. Żniwa nie są tu jeszcze ostatecznym wypełnieniem, ale 

wydarzeniem poprzedzającym je. Można powiedzieć, że są one metaforą misji uczniów 

Jezusa. 

Jego słowa: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana 

żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo" (Mt 9, 37-38) - są opisem tej nowej 

sytuacji, a jednocześnie wezwaniem do modlitwy do Boga, ponieważ to On jest Panem 

żniwa. On kieruje dziejami narodu, On też będzie go sądził. To Bóg dogląda swój lud, aby 

mógł dojrzeć, ale to On również ma prawo oczekiwać owoców w stosownym czasie.  
 

Tylko zjednoczenie z Bogiem i dar Ducha Świętego czynią człowieka zdolnym 

do wypełniania tej samej misji, którą Ojciec powierzył Synowi. 
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Antoni Paciorek zwraca uwagę na istotny fakt: 
 

 "W obrazie pasterza dominuje dobroć i miłosierdzie, w obrazie żniwa pojawia się groźny 

temat sądu. Mateusz ustawia obydwa te obrazy obok siebie, nie starając się "ujednolicić" 

wymowy perykopy. Tutaj stoimy wobec wielkiego problemu całej Ewangelii, a także 

duchowego życia chrześcijanina: w jaki sposób połączyć obraz miłosiernego Pasterza ze 

sprawiedliwym Sędzią - Synem Człowieczym?". 
 

Nie powinniśmy mieć z tym problemu podobnie, jak nie powinniśmy widzieć Boga 

Starego Testamentu jako surowego Sędziego w przeciwieństwie do nowotestamentalnego 

miłosiernego Ojca. 
 

Miłosierdzie i sprawiedliwość nie wykluczają się wzajemnie, 

lecz  

 idą w parze,  

 dopełniają się,  

 jedno nie istnieje bez drugiego.  

 

Bóg okazuje się sprawiedliwy właśnie wtedy, gdy objawia swoje miłosierdzie 

(np. Iz 41, 10; 42, 21; 45, 21). A skoro "Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca" 

(Franciszek, Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia), to również w Nim 

miłosierdzie i sprawiedliwość są przymiotami komplementarnymi. 

 

Jezus zachęca uczniów do modlitwy o nowych współpracowników zbawczego dzieła, ale 

też wzywa dwunastu spośród nich, aby im powierzyć szczególną misję. 

 

 
 

 

 

"Dwanaście" jest liczbą symboliczną. 

Symbolizuje wspólnotę, cały lud Izraela, 

dwanaście jego pokoleń. Wybrani 

uczniowie są więc wspólnotą, podwaliną 

nowego ludu Bożego, czyli Kościoła. Są też 

łącznikiem miedzy okresem przed-

paschalnym i po-paschalnym, należą 

bowiem do czasu Jezusa Chrystusa i czasu 

Kościoła. 
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Pierwszy raz w stosunku do członków tej właśnie grupy uczniów pojawia się określenie 

apostolos, czyli "posłany". Uczniowie mają więc występować w imieniu Posyłającego, mają 

być Jego reprezentantami w świecie. Jezus dopuszcza ich do współuczestnictwa w swojej 

władzy, aby mogli dokonywać egzorcyzmów i uzdrawiać. Musimy pamiętać, że  
 

każdy chrześcijanin jest apostołem wezwanym do głoszenia 

Ewangelii i dawania świadectwa. 

 

Mateusz wymienia imiona dwunastu apostołów (Mt 10, 2-4). Warto przyjrzeć się tej 

liście.  

Czterech uczniów Jezus powołał nad Jeziorem Galilejskim (Mt 4, 18-22). Pierwszym z 

nich jest Szymon Piotr; ważne jest tu określenie proto ("pierwszy"), gdyż wskazuje ono na 

szczególną pozycję Piotra w gronie Dwunastu. Nie trudno się też domyślić, dlaczego Judasz 

zajmuje ostatnie miejsce na tej liście. Widzimy tu już zatem pewną hierarchię.  

Imiona apostołów wymieniane są parami - być może dlatego, że byli posyłani po dwóch 

(Mk 6,7), co wynikało zapewne ze starotestamentalnego wymogu dawania świadectwa przez 

dwóch albo trzech świadków (np. Pwt 19, 15).  
 

Głoszenie Ewangelii jest też jednocześnie dawaniem świadectwa 

(Łk 24, 48; Dz 1, 8), 
 

gdyż uczniowie są świadkami Jezusa, Jego słów i czynów, a niebawem staną się 

świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. 

 

 W Starym Testamencie posłany do tego stopnia utożsamiał się z posyłającym, 

że przekazywał jego słowa w pierwszej osobie.  

 

Jezus otrzymał posłannictwo od Ojca (Mt 10, 40) i przekazuje je apostołom. Zaznacza, aby 

nie szli do pogan, ani do Samarytan, tylko do "owiec, które poginęły z domu Izraela" 

(Mt 10, 6). 

 

Samarytanie byli potomkami kolonistów asyryjskich, którzy wymieszali się z Izraelitami  

z północnego królestwa (2 Krl 17, 24-41). Za świętą księgę uznali tylko Pięcioksiąg, a 

ośrodek religijny ustanowili na górze Gerazim (J 4, 20), w związku z czym Żydzi traktowali 

Samarytan jako odstępców od prawowitej wiary. 
 

Pewien problem stwarza zestawienie dwóch nakazów misyjnych:  
 

 tego z Mt 10, 5-6, skierowanego do apostołów posłanych do Żydów,  

 z tym z Mt 28, 19, skierowanym do całego Kościoła po - paschalnego, którego 

terenem misyjnym ma być cały świat. 
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Nakazy misyjne 
Mt 10, 5-6, 

skierowany do apostołów posłanych do 

Żydów 

Mt 28, 19, 

 skierowany do całego Kościoła 

po - paschalnego, którego terenem 

misyjnym ma być cały świat 
(5) Tych to Dwunastu wysłał Jezus, 
dając im następujące wskazania:               

Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie 
do żadnego miasta samarytańskiego!  
(6) Idźcie raczej do owiec, które 

poginęły z domu Izraela. 
 

(19) Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając 

im chrztu w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego. 

 

To pozorna sprzeczność: sam Jezus przyszedł najpierw do Izraela, zatem i uczniów 

posłał najpierw do niego, a dopiero w Mt 28, 19 posłannictwo ulega rozszerzeniu na 

wszystkie narody. 
 

Przedmiotem głoszenia apostołów, podobnie jak w przypadku Jana Chrzciciela (np. Mt 

3,2) czy samego Jezusa (np. Mt 4, 170, ma być królestwo niebieskie i jego bliskie nadejście.  

 

W ten sposób ewangelista przedstawia ciągłość zbawczego planu Boga:  

 Jan Chrzciciel - prorok łączący Stary Testament z Nowym,  

 Jezus Chrystus i założony przez Niego Kościół głoszą tę samą dobrą nowinę                 

o zbawieniu.  

 

Mateusz, jako kierujący swoją ewangelię do judeochrześcijan, unika używania imienia 

Boga, dlatego zamiast o królestwie Bożym będzie mówił o królestwie niebieskim. Królestwo 

niebieskie jest rzeczywistością zbawczą, obejmującą swym zasięgiem cały świat. 

Zainaugurował ją na ziemi Jezus Chrystus, ale ma się ona dopełnić w przyszłości.                           

W głoszeniu uczniów brakuje tylko wezwania do nawrócenia, ponieważ także i oni sami tego 

nawrócenia potrzebowali. 

 

     Poza nakazem:   

 
 

 

Mają zatem powtarzać te dzieła, które On sam czynił wcześniej.  

Nauczanie Jezusa i Jego dzieła były ze sobą ściśle związane, wzajemnie się dopełniały, 

zatem i w przypadku uczniów głoszenie i czyny muszą iść w parze. 

 

Jezus poleca uczniom: 

"Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, 

oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy" 

(Mt 10, 8a). 
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Choroby i śmierć są najbardziej dotkliwym wyrazem ograniczoności człowieka, 

uwolnienie więc z nich pozwala mu doświadczyć bliskości królestwa Bożego; a dzięki temu - 

zrozumieć, że Bóg pragnie jego dobra. 
 

Ten werset jednak sprawiał trudności egzegetom, począwszy od 

Ojców Kościoła. 
 

 Większość głosicieli Ewangelii, następców apostołów, nie jest bowiem w stanie 

dokonywać cudów.  

Aby te trudności przezwyciężyć,  
 trzeba więc wezwanie Jezusa do uzdrawiania rozumieć szerzej. Chodzi w nim 

również o uzdrowienie duchowe.  

 Natomiast przez wskrzeszanie umarłych należy rozumieć wyprowadzanie bliźnich 

ze stanu śmierci duchowej, wywołanej trwaniem w grzechach śmiertelnych.  

 Przez oczyszczanie trędowatych możemy rozumieć akceptowanie innych takimi, 

jakimi są.  

 W wypędzaniu złych duchów natomiast możemy widzieć odciąganie ludzi od tego 

wszystkiego, co zasłania im Boga lub zniekształca Jego obraz. 

 

Zdolność dokonywania wielkich dzieł uczniowie otrzymali od Jezusa jako dar. Ten dar 

został im dany dla dobra tych, do których zostali posłani, dlatego też mają go przekazywać 

bezinteresownie, za darmo: "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie" (Mt 10, 8b). 
 

W pierwotnej wspólnocie Kościoła każdy dar, jaki ktoś posiadał, miał być 

wykorzystywany dla dobra ogółu:  
 

"Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, 

jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. 

Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był 

wielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa" (1 P 4, 10-11). 
 

Poza tym dla misjonarza bardzo istotne jest połączenie głoszenia królestwa                            

z ubóstwem. 

 

Jezus wyraźnie to zaznacza: misjonarze niczego nie mają zabierać ze sobą w drogę (Mt 

10,10; por. Łk 9, 1-3), a ich zapłatą ma być jedynie posiłek u gościnnych ludzi.  

 

Ubóstwo tego, który poświęcił się służbie głoszenia królestwa, jest znakiem jego 

dyspozycyjności oraz zawierzenia opatrzności Bożej. Jego misja ma być bezinteresowna, 

ponieważ samo królestwo Boże jest darem dla tych, którzy zechcą je przyjąć; nie można 

wejść w jego posiadanie za pieniądze. 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Jan Chryzostom [Złotousty] 
 

Jezus posyła swoich uczniów 

 
 „A widząc rzesze, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jako 

owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo 

wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście tedy Pana żniwa, aby 

wysłał robotników na żniwo swoje»”.  
 

Patrz znowu na pokorę [Jezusa]: aby nie ściągnąć do siebie wszystkich, wysyła swoich 

uczniów. A nie dlatego jedynie. Chce także uczniów nauczyć, aby wyćwiczywszy się w Palestynie 

jakoby w palestrze, wystąpili do walki na całym świecie. Dlatego też zadaje im większe ćwiczenia, 

odpowiednie dla ich cnoty, aby tym łatwiej wystąpili do czekających walk, sposobni jak młode 

ptaki do lotu. Na razie czyni ich lekarzami ciała, na później zachowuje znakomity dar leczenia 

duszy. Patrz również, że przedstawia tę sprawę jako łatwą i potrzebną.   

Cóż bowiem powiada? 

 „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.” Nie na siejbę – powiada – was 

posyłam, ale na żniwo. Powiedział to także w Ewangelii Jana: „Inni się natrudzili, a w ich 

trudy wyście weszli” (J 4, 38). To zaś powiedział, upokarzając ich wysokie o sobie mniemanie, 

dodając im odwagi i wskazując, że cięższa praca już minęła. Patrz, jak i tutaj od miłosierdzia 

zaczyna, a nie od jakiejś nagrody.  

„Litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jako owce niemające pasterza”. 

Jest tu zawarte oskarżenie przełożonych żydowskich, że będąc pasterzami okazywali się wilkami. 

Nie tylko bowiem nie prowadzili ludu do dobra, ale nawet wzrostowi dobra przeszkadzali... Lecz o 

jakich robotnikach mówi? O swoich dwunastu uczniach. Cóż tedy, czy powiedziawszy: 

„robotników mało”, ich liczbę powiększył? Dlaczego więc powiedział:  

„Proście tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje?” Ponieważ chociaż 

ich było tylko dwunastu, później ich pomnożył, nie w liczbie, ale dając moc. Następnie pokazując, 

jak wielkim jest ten dar, mówi: „Proście tedy Pana żniwa” i nieznacznie na siebie wskazuje jako 

na posiadającego tę moc... Z tego się okazuje, że On jest rolnikiem, że On jest Panem żniwa, On, 

Pan proroków. Jeżeli bowiem wysłał ich żąć, to widocznym jest, że nie cudze zboże, ale to, które 

przez proroków zasiał. Ale nie w taki sposób jedynie napełnił ich odwagą, nazywając ich działanie 

żniwem, ale i przez to, że uczynił ich gotowymi do tego zadania. 
 

 „Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy 

nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby                       

i wszelkie słabości.”  
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A przecież nie był im jeszcze dany Duch: „Duch bowiem jeszcze nie był dany – powiada 

– ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony” (J 7, 39). Jak więc wyganiali duchy 

nieczyste? Z Jego rozkazu i z Jego mocy. Patrz także na stosowność chwili ich wysłania.  

 

Nie na początku ich wysłał, ale gdy już przebywali czas dostateczny w Jego towarzystwie i 

widzieli wskrzeszenie umarłego, uspokojenie morza, wypędzenie duchów (nieczystych), 

uzdrowienie trędowatego; gdy otrzymali dostateczny dowód Jego mocy tak w czynach, jak i w 

mowie, wtedy ich dopiero posyła. I to nie na żadne niebezpieczeństwa, nie było bowiem wtedy 

żadnego niebezpieczeństwa w Palestynie, ale musieli jedynie walczyć przeciw złorzeczeniom. 

Prócz tego przepowiada im także i niebezpieczeństwa, przygotowując ich przed czasem i czyniąc 

ich przez ciągłe przepowiadanie sposobnymi do walki... Tych dwunastu wysłał Jezus. Jakich to? 

Rybaków i celników, albowiem czterech było rybaków, dwóch celników – Mateusz i Jakub – a 

jeden nawet zdrajca. I cóż do nich mówi?  
 

 Rozkazuje im, mówiąc: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta 

samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela”. 
 

 Nie myślcie bowiem – powiada – że ponieważ Mnie znieważają i nazywają opętanym od 

szatana, ja ich dlatego nienawidzę i od nich się odwracam. Wszak ich pierwszych usiłowałem 

podnieść, a odwracając uczniów od wszystkich innych, do nich wysyłam jako nauczycieli i lekarzy. 

I nie tylko zabraniam przed nimi głosić komukolwiek (mej nauki), ale nawet nie pozwalam wstąpić 

na drogę tam prowadzącą, ani też wejść do ich miast... 
 

 „Idźcie i głoście: Bliskie jest królestwo niebieskie”.  
 

Czy widzisz wielkość posłannictwa, czy widzisz godność wysłańców? Otrzymują nakaz 

głoszenia nie czegoś podpadającego pod zmysły, jak Mojżesz i dawniejsi prorocy, ale coś nowego i 

niesłychanego. Nie takie to rzeczy głosili tamci, ale o ziemi i o dobrach ziemskich; ci natomiast o 

królestwie niebieskim i o jego sprawach. Ale nie tylko dlatego są większymi, ale także dla swego 

posłuszeństwa. Nie kryją się bowiem, nie ociągają jak ci dawni, ale chociaż o niebezpieczeństwach, 

o wojnach i o nieznośnych prześladowaniach słyszeli, przyjmują rozkazy z wielką uległością, 

ponieważ byli zwiastunami królestwa. I cóż w tym dziwnego, powiesz, jeśli nie głosząc nic 

przykrego i trudnego chętnie usłuchali? Czyś nie słyszał o więzieniach, o prowadzeniu na śmierć, o 

wojnach domowych, o wszystkich nienawiściach, o tym wszystkim, co – jak powiedział – wkrótce 

ich spotkać miało. Do innych wysłał ich jako zwiastunów i głosicieli niezliczonych dóbr, im samym 

natomiast mówił i przepowiadał, że będą znosić najstraszliwsze męki.  
 

 „Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, 

wypędzajcie złe duchy. Darmoście wzięli, darmo dawajcie.” 
 

 Patrz, jak dba o obyczaje, i to nie mniej jak o znaki, okazując, że znaki bez nich nic nie znaczą. 

Albowiem umysł ich upokarza, mówiąc: „Darmoście wzięli, darmo dawajcie”. Zabiega, aby 

wolni byli od chciwości pieniędzy. Aby zaś nie mniemali, że spełnianie cudów jest ich dziełem i 

aby w dumę się nie wzbili, powiada: „Darmoście wzięli”. Nic nie darowujcie tym, którzy was 

przyjmą; nie za zapłatę wzięliście ani za trudy, moja to bowiem łaska. 
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   św.  Grzegorz Wielki 
 

Szukać tego, co ma prawdziwą wartość 

Za tajemniczym zrządzeniem Opatrzności nauczanie od uszu niektórych zostaje oddalone, nie 

zasługują bowiem, aby łaska ich poruszyła. Konieczne jest więc, najdrożsi bracia, abyśmy ze 

wszystkim, co czynimy, lękali się ukrytych, tajemniczych względem nas zarządzeń 

wszechmocnego Boga, żeby nasze serce za to, iż nie chce się odwrócić od owych rozkoszy, nie 

zasłużyło na to, by sędzia wystąpił przeciw niemu, zsyłając mu straszliwe kary.  

Psalmista dobrze to rozumiejąc, powiedział: „Chodźcie, a oglądajcie dzieła Pana, jakże 

jest straszny w planach nad synami człowieczymi” (Ps 66[65], 5). Widział bowiem, iż jeden 

jest miłosierny wezwany, drugi zaś, stosownie do żądań sprawiedliwości, zostaje odtrącony; że Pan 

nad jednymi się lituje, a drugich w gniewie karze. Psalmista, widząc wyroki Boga nie tylko 

niezbadane, lecz również w niektórych wypadkach nieugięte, nazwał Go straszliwym w swych 

wyrokach...  

Lecz wy, najdrożsi bracia, którzy jesteście w świeckim stanie..., zwróćcie oczy waszego ducha 

na swoje sprawy. Wszystko więc wzajemnie darmo czyńcie. Nie chciejcie za swe czyny na tym 

świecie szukać nagrody, widząc, jak szybko on ginie. Tak jak ukrywacie swe złe czynności, aby ich 

inni nie widzieli, tak też strzeżcie się, aby dobre nie były wykonane dla ludzkiej chwały. Ani 

jakiegokolwiek zła ni dobra nie czyńcie dla doczesnej nagrody. Starajcie się mieć Tego za świadka, 

który będzie waszym sędzią. Niech On teraz widzi ukryte wasze dobre czyny, aby ukazał je 

publicznie wtedy, gdy będzie wypłacał. Jak swemu ciału, aby nie zamarło, codziennie udzielacie 

pokarmu, tak dla waszego ducha niechaj codziennym pożywieniem będą dobre wasze czyny. Ciało 

się żywi pożywieniem, a duch dobrym czynem. Tego, co dajecie ciału, które umrze, nie 

odmawiajcie duszy, która ma żyć wiecznie.  

Gdy nagły pożar ogarnie mieszkanie, jego właściciel chwyta to, co ma wartość, i ucieka; uważa 

zysk, jeśli co z ognia wyniesie. Oto płomień cierpień pali świat i wszystko, co w nim zdawało się 

mieć wartość, pustoszy jak ogień. Uważajcie więc, najdrożsi bracia, za największy zysk, jeśli ze 

sobą cokolwiek z niego porywacie; jeśli zaś uciekając, coś zabieracie, co mogło być stracone, 

zachowujcie dla otrzymania wiecznej nagrody przez udzielanie z tego jałmużny. Tracimy wszystko 

co ziemskie, lecz zachowujemy je natomiast, hojnie z tego udzielając. Szybko czas ucieka. 

Ponieważ wszystko z całą bezwzględnością nam wskazuje, iż wnet naszego Sędziego ujrzymy, 

przygotujmy się do tego dobrymi uczynkami z pomocą naszego Pana. 
 

   św.  Hieronim 
 

Żniwo i robotnicy 

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.” Żniwo wielkie oznacza mnogość 

ludów, robotnicy nieliczni – brak nauczycieli. [Chrystus] nakazuje, aby prosili Pana żniwa, by 

wysłał robotników na swoje żniwo. To są owi robotnicy, o których mówi psalmista: „Kto sieje we 

łzach, w radości żąć będzie. Idąc, szli i płakali, niosąc swe ziarno, wracając natomiast, 

przyjdą w radości, niosąc swe chusty” (Ps 126[125], 5 n). I, bym powiedział jaśniej, żniwo 

wielkie to wielka rzesza wierzących, robotnicy to nieliczni apostołowie i naśladowcy tych, którzy 

są posłani na żniwo. 
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PAWEŁ ZUCHNIEWICZ, „SIOSTRA NASZEGO BOGA. 

NIEZWYKŁA HISTORIA HANNY CHRZANOWSKIEJ” wyd. ZNAK 

 

Gdy umarła, tysiące krakowian żegnały ją ze łzami w oczach, a kondukt żałobny 

prowadził sam kardynał Karol Wojtyła. Kobieta o wielkim sercu, pielęgniarka, 

instruktorka, gotowa nieść pomoc tym, od których wszyscy odwracali wzrok. Jej biografię 

napisał Paweł Zuchniewicz, dziennikarz i publicysta katolicki. 

(fragment) 

 Zofia Szlendak słuchała kolejnej już reprymendy Zofii Kurek, dyrektorki Państwowej 

Szkoły Pielęgniarskiej: - Koleżanko, to jest przesada. Mamy wykształcić pielęgniarki, a 

nie pracowniczki opieki społecznej. Ja ostrzegam, nie ma zgody na angażowanie uczennic 

do chodzenia po domach poza minimum wymaganym przez program. To wszystko. Zofia 

podniosła się z krzesła, powiedziała: „Rozumiem”, i wyszła. Martwiła się podwójnie. O 

chorych i… o Hannę. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wiele się zmieniło. Anna Rydlówna, 

która gorąco popierała pracę Chrzanowskiej wśród chronicznie chorych w domach, nie 

była już dyrektorką szkoły, czas nauki słuchaczek skrócono do dwóch lat, zmniejszono 

liczbę praktyk, a co najgorsze, władze mianowały dyrektorką kobietę, która niechętnym 

okiem patrzyła na domowe.  

Inne były też uczennice. Te, które przychodziły do szkoły tuż po okupacji, wybierały 

pielęgniarstwo świadomie. Przeważały wśród nich dziewczyny odpowiedzialne i 

samodzielne. Nie bały się zmęczenia, chętnie przyjmowały i wykonywały najtrudniejsze 

polecenia. Teraz było zupełnie inaczej. Nie stosowano już tak ostrych kryteriów 

przesiewania kandydatek, przyjmowano młode dziewczyny, często maturzystki 

zawiedzione, że nie dostały się na uczelnię. Nie miały one już w sobie takiego ducha 

służby, potrafiły szemrać, krytykować i skarżyć się na zbytnie obciążenia. Te skargi 

docierały do Kurkowej. Cioteczko, jestem między młotem a kowadłem - powiedziała 

Zofia Hannie, gdy spotkały się na Plantach, niedaleko Dominikanów. Odkąd weszła w 

krąg jej bliskich przyjaciół zwracała się do niej właśnie tak: „cioteczko”. - Uczennic 

ubywa, dostaję skargi, że są za mocno eksploatowane, a chorych coraz więcej. Nie dajemy 

rady. -  

Przecież już mniej chodzimy do domów. - Chrzanowska była zrozpaczona. - Żeby tak 

zdobyć kogoś życzliwego, jakiegoś proboszcza, u którego w parafii zrobiłybyśmy 

przyczółek. Nie myślała już o tym, aby sprawę załatwić „od góry”, przez kurię i 

arcybiskupa Baziaka. Dwa lata wcześniej razem z ówczesną instruktorką Wiesią Francik 

poszły do biskupa Jopa, aby prosić go o pomoc. Myślały o tym, aby każde ze zgromadzeń 

zakonnych, których nie brak było w Krakowie, zajęło się jednym chorym. Mimo bardzo 

dobrej reakcji biskupa nic z tego nie wyszło. Próbowała też w pewnej parafii. Skończyło 
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się na tym, że zrobiła awanturę, stając w obronie głodującej chorej, którą nie chciano się 

już zajmować, ponieważ odmawiała zgody na umieszczenie w zakładzie opiekuńczym.  

- Jest jeszcze ksiądz Karol, pamiętasz… - przypomniała Zofia, która nieraz opowiadała 

Hannie o księdzu z kościoła Mariackiego. 

 - Rzeczywiście! Masz takiego księdza, który chodzi do chorych, to umów go z nami! 

Kilka dni później obie kobiety pojawiły się na ulicy Kanoniczej, gdzie mieszkał Wojtyła. 

Gospodyni, pani Marysia, przyjęła je bez specjalnej wylewności. Za swój obowiązek 

uważała chronić go, a tymczasem do jego drzwi pukało coraz więcej ludzi, szczególnie 

młodych.  

- Księdza profesora jeszcze nie ma - oświadczyła.  

- Poczekamy. Czekały długo. Wreszcie się pojawił. Zofia przedstawiła swoją dawną 

nauczycielkę:  

- To jest pani Chrzanowska, o której Wujkowi wspominałam.  

- Dobrze pamiętam pani ojca. W czym mogę pomóc?  

- W Krakowie są rzesze cierpiących, ukrytych przed ludzkimi oczami chorych 

chronicznie - zaczęła Hanna. - Żyją w strasznych warunkach, pozbawieni podstawowej 

opieki. Odkrywamy coraz to nowych, brakuje możliwości, aby się nimi zająć. Instruktorki 

i uczennice szkoły pielęgniarskiej nie starczają, musieliśmy ograniczyć liczbę dyżurów. 

Ksiądz wie, co to znaczy, kiedy taki chory czeka na kogoś, a ten ktoś nie przychodzi? - 

Chrzanowskiej zadrżał głos. - Proszę sobie wyobrazić takiego człowieka: w brudzie, w 

zaduchu, w odleżynach, w samotności. Zaniedbane jest jego ciało i… dusza. Wojtyła 

słuchał jej, lekko uśmiechnięty. Drwi sobie czy co? Musisz nam pomóc! - Hannie ta myśl 

przeleciała przez głowę jak błyskawica.  

- Potrzebujemy rąk do pracy, ludzi, którzy poświęcą się temu całkowicie. Nie 

przypadkowych ochotników, ale fachowców przygotowanych do pielęgnacji chorych, a 

zarazem oddanych im całym sercem - powiedziała zdecydowanie. - To znaczy, że ci ludzie 

muszą zarabiać. Jego odpowiedź ją zaskoczyła. 

 - Spotkamy się za trzy dni u księdza Machaya, proboszcza parafii Mariackiej - 

powiedział ksiądz. 

 - Proszę być o dwunastej przed ołtarzem Chrystusa Ukrzyżowanego. 

Kołczan 

 Mąż alkoholik. Żona po operacji mózgu. Objęłyśmy opieką, kiedy się wydawało, że 

jest już w agonii. Bezwład całkowity, nieprzytomna, odleżyny ogromne. Odchuchaliśmy. 
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Obecnie trochę chodzi, mówi bełkotliwie, ale jest całkowicie przytomna, zadowolona z 

życia. 

 Mąż ją kocha i dba o nią. Mają wychowankę. Dziecko było z początku bardzo trudne. 

Zadbano o jej odzież, wychowanie - pielęgniarka razem z inną pracownicą służby zdrowia, 

sąsiadką. Obecnie dziewczyna jest już prawie dorosła, dba o matkę, dobra, gospodarna.  

Hanna spodziewała się ciężkiej walki, na którą nie mogła pójść bezbronna. 

Przygotowała sobie więc argumenty - miała nadzieję, że będą nie do odparcia. Jej 

dotychczasowe doświadczenia z angażowaniem struktur kościelnych do pracy dla chorych 

nie były dobre, więc zakładała, że i tym razem przyjdzie jej stoczyć ciężki bój. Co prawda 

z księdzem Machayem zetknęła się w czasie okupacji - prosiła go o pomoc i on jej bez 

zwłoki udzielił - ale to było tak dawno temu, że właściwie o tym zapomniała. A teraz 

miała za sobą wiele nieudanych prób przekonania parafii czy zakonów do włączenia się w 

pielęgnację chronicznie chorych. I nie miała wyjścia. Choćby przyszło jej ich zmusić - 

zrobi to! Jeśli zajdzie taka potrzeba, to wypuści całe mnóstwo strzał, nie tylko tę jedną. 

Która będzie następna? 

 Matka nieślubna na klinice położniczej. Dzieckiem zajmować się nie chce. Otaczamy 

ją opieką po wypisaniu; ponieważ nie ma warunków pozwalających na powrót z 

dzieckiem do domu - to ostatnie umieszczamy w Domu Małego Dziecka (bo w Domu 

Matki i Dziecka przyjęcia chwilowo wstrzymane: kwarantanna). Ale sprawa najważniejsza 

- rozbudzenie w matce uczuć macierzyńskich. Młodziutka pielęgniareczka co dzień 

prowadzi ją do zakładu, aby karmiła dziecko. Po kilku dniach matka chodzi już sama, nie 

można jej odgonić. Ojciec znany. Ta sama pielęgniarka skłania go (z trudem), aby 

zobaczył się z matką dziecka. Nie ma gdzie - więc cała trójka spotyka się gdzieś na ulicy. 

Wodzą się długo. Po paru dniach ojciec oświadcza: „Nie wiem, do cholery, co się stało, ale 

ta pani (tzn. pielęgniarka) tak mnie opętała, że chyba się ożenię”. Trudności, brak 

papierów dla urzędu stanu cywilnego - wszystkie przezwyciężone. Ale brak spodni dla 

pana młodego. Wytrzaskujemy spodnie. W końcu triumf: ślub - oczywiście za darmo, bo 

oboje nie mają pieniędzy - w kościele oświetlonym a giorno.  

Ta historia skończyła się dobrze. Ale czyż nie ostrzejsza, celniejsza będzie strzała, która 

zaniesie inną wiadomość - o dramacie, który rozegrał się, ponieważ było już za późno:  

Psychicznie chora w ciemnej norze bez okna, dziury w podłodze, rozwalone kraty, 

kopcący piecyk, barłóg zasłany łachami. Wchodzimy - nic nie widać przez dym, tylko 

rzuca się na nas pies. Po chwili dostrzegamy na barłogu stwora z włosami na jeża, z twarzą 

dosłownie czarną od brudu. Cała w strupach. Jedyne ogrzewanie zimą - to pies na barłogu. 

Chora co jakiś czas żywiona „przez ludzi”, rodziny nie ma, tylko brata poza Krakowem, 

który o siostrę nie dba. Tak całymi miesiącami. Pielęgniarka znalazła ją przypadkiem. 

Przenosimy do zakładu. Umiera w krótkim czasie. Takich historii miała w zanadrzu wiele. 
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Może te trzy wystarczą, ale gdyby nie… O, opowie im następne, przygwoździ każdego, 

byleby tylko zdobyć pomoc, której potrzebowała rozpaczliwie. Był piękny czerwcowy 

dzień, kiedy ze swoim niewidzialnym kołczanem pełnym strzał weszła do bazyliki 

Mariackiej razem z Zofią. Pod ołtarzem Chrystusa Ukrzyżowanego czekał ksiądz 

nazywany przez Zofię Wujkiem. Denerwował ją trochę ten jego uśmiech, ale to teraz nie 

miało znaczenia. Przywitali się krótko i ksiądz zaprowadził je na plebanię. Ksiądz Machay 

kazał im usiąść na kanapie i spojrzał pytająco zza okrągłych drucianych okularów.                             

Hanna zapisze w swoim pamiętniku:  

Nie mogę inaczej określić mojego uczucia jak: wściekła pasja. Niechby odmówił! 

Niechby nie pojął! Przygotowałam w sobie na ten wypadek mnóstwo strzał - zamieniłam 

się cała w kołczan. Przedstawiłam mu krótko i węzłowato sytuację chorych. Brak istnienia 

pielęgniarstwa domowego w ramach służby zdrowia. Okaleczałą placówkę szkoleniową. 

Konieczność zaangażowania przez proboszcza stałej, płatnej opiekunki chorych. Wielki, 

siwy, patrzył na mnie spokojnie oczyma, które potem były tak bardzo biedne, a wtedy 

jeszcze zdrowe. Tak! Zagadnienie chorych jest mu znane jeszcze z parafii Najświętszego 

Salwatora. Rozumie. Potem rzeczowo: „1000 zł miesięcznie wystarczy?”.  

- Wystarczy - potaknęłam olśniona, przecież to była płaca wyższa niż początkującej 

pielęgniarki. [W rękopisie z 9 sierpnia 1967: Przerwałam! Anioł Pański w południe. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!] Ksiądz infułat dr Ferdynand Machay zmarł 31 

lipca 1967 roku. I wówczas [podczas pierwszego spotkania] powiedział do mnie te 

znamienne słowa, które od razu dały nam wolną rękę i okazały, jak dalece ksiądz Machay 

rozumie, o co nam chodzi.  

- Tylko pamiętajcie, ja z tym nie chcę mieć kłopotów. Wy jesteście fachowcy, nie ja. 

Odeszłam - mimo tryumfu - jak zmyta. Głupie strzały, z których ani jednej nie musiałam 

wypuścić. 

Kropla w morzu 

 Miał przed sobą zaledwie kilka kartek, ale ważyły one więcej niż niejeden tom, który 

musiał przeczytać, przygotowując habilitację. Czy to możliwe, żeby takie rzeczy działy się 

w promieniu kilku kilometrów od jego domu, od wspaniałego zamku wawelskiego, co 

gorsza, w pobliżu tylu kościołów, których w Krakowie nie brakowało? Do zamkniętego 

zakładu leczniczego nigdy nie namawiamy forsownie. Ale czasem wyjątkowo musimy 

forsować. Mróz 12 stopni. Szopa w jakimś zakamarku na Podgórzu, nie opalana. Znowu 

barłóg, brudy, gałgany, głód. Chora około 40 lat. Psychoza i ciężki reumatyzm. Piszemy 

podanie, klęcząc na podłodze, oparłszy się o jakąś deskę: nie ma stołu ani stołka. Atak na 

pewien zakład zakonny. Przedstawiamy co i jak. Że mróz, że chora się zanieczyszcza. To 

nas zgubiło: „Taka młoda, to ileż ona prześcieradeł zużyje!”. Przerażone taką „caritas”, ale 

nie chcąc naszej chorej gotować dodatkowych przykrości, zaciskamy zęby i pertraktujemy 
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dalej. Może jednak. Ale nic z tego. Na szczęście w innym, również - na szczęście! - 

zakonnym zakładzie przyjęcie ludzkie, serdeczne. Ale po jakimś czasie, gdy odwiedzamy 

chorą - zasada unikania zakładów pogłębia się w nas. Chora bywa niespokojna, krzyczy, 

nie może leżeć na dużej sali, a separatek nie ma. Jest tylko sześcioosobowa salka dla 

umierających. I tak nasza chora co dzień patrzy, jak umierają. Siostry zakonne temu nie 

winne - cóż innego mogły zrobić. A my? 

 Ksiądz Karol Wojtyła czytał relację Hanny wstrząśnięty i zarazem zadziwiony.                  

Gdy usłyszał o niej pierwszy raz, była dla niego przede wszystkim córką wielkiego 

profesora polonistyki, wielkiego w jego oczach również ze względu na ofiarę z życia, 

którą Ignacy Chrzanowski złożył w obozie w Sachsenhausen. Ale już przy pierwszym 

spotkaniu zobaczył osobę, która - będąc nieodrodną córką swojego ojca - miała w sobie 

pasję skierowaną ku człowiekowi cierpiącemu. Jemu podporządkowała wszystko, także 

niewątpliwy talent literacki, tak widoczny w zapiskach, które otrzymał. Potwierdzały się 

jego wrażenia ze spotkania na Kanoniczej i później u księdza Machaya.  

Hanna była osobą o bardzo wysokiej kulturze osobistej, miała klasę wyniesioną z 

profesorskiego domu, zarazem jednak szła w miejsca, o których przeważnie ludzie z tak 

zwanych dobrych domów woleli nie myśleć. Zupełnie jak Brat Albert, świetny malarz 

Adam Chmielowski, który sens swojego życia odkrył wśród najuboższych w krakowskich 

ogrzewalniach. Brat Albert wpisywał się w bogatą tradycję Krakowa - miasta artystów, 

naukowców i… świadków miłosierdzia, podobnie jak niegdyś królowa Jadwiga, wielka 

władczyni o wielkim sercu.  

W czasie okupacji postać Brata Alberta pomogła i Wojtyle odkryć powołanie - 

zrozumieć, że ma zostawić sztukę: poezję i teatr, dla służby Bogu jako ksiądz. 

 Kiedy po wojnie i studiach w Rzymie wrócił do Polski, zrozumiał, że Adam 

Chmielowski był odpowiedzią Boga na nadchodzące czasy. Napisał sztukę Brat naszego 

Boga i przedstawił w niej Alberta jako człowieka, który nie tylko pomaga najuboższym, 

ale także staje się jednym z nich. Wspina się w ten sposób na szczyty świętości, naśladując 

Boga stającego się jednym z ludzi.  W swej literackiej wizji przeciwstawił Adama 

partyjnemu agitatorowi, który ludzką nędzę chce wykorzystać, aby wzbudzić rewolucyjny 

gniew prowadzący do przewrotu i zmiany porządku politycznego. Adam nie wzbudza 

gniewu - on daje dowód miłości i w ten sposób dokonuje największej rewolucji. Władze 

komunistyczne zdawały sobie sprawę, jak ważna dla misji Kościoła jest posługa 

potrzebującym.  

Nie wystarczyło im usunięcie katechezy ze szkół, utrudnianie na każdym kroku życia 

religijnego. Komuniści zabrali Kościołowi Caritas i pozamykali lub przejęli prowadzone 

przez zakony zakłady opiekuńcze. I oto pojawia się ta kobieta pochłonięta pasją 

pomagania ludziom chronicznie chorym. Jej wizja była inna niż dotychczasowa praca 
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charytatywna Kościoła. Zakład opiekuńczy był dla niej ostatecznością - chciała 

pielęgnować chorych w ich domach.  Była świeckim fachowcem, lecz prowadziła głębokie 

życie wewnętrzne. I ta jej szczerość.  To cenił najbardziej, choć prawda, którą 

przekazywała, była bardzo bolesna.  

Matka nieślubna jakoś donosiła ciążę, ale jeszcze nic straconego: kiedy doznała bólów 

porodowych, otwarła okno na mróz i rodzi, stojąc. Niech się dziecko zaziębi i potłucze, 

przecież nie powinno żyć. Jakoś ją tak zastają sąsiedzi, wszczynają alarm. Na klinice 

jeszcze nie rezygnuje, strąca dziecko z łóżka. Ale i to nie pomaga. Dziecko żyje. 

Odłączamy je od matki.  

Czytając to, nie mógł nie pomyśleć o słowach Izajasza: 

 Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego 

łona?  A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.  

Chrzanowska była odpowiedzią Boga na ludzką nędzę. 

Pielęgniarka wchodzi do pokoiku zarośniętego brudem i pajęczynami. Krzyk: „Proszę 

ich szukać pod łóżkiem!”. Pielęgniarka zagląda pod łóżko, siedzą tam gołębie. To jedyna 

pociecha czterdziestoletniego samotnika ciężko chorego na serce, z nogami jak kłody. 

Chory żarty przez muchy - najważniejsza sprawa to rozwieszenie lepów. Całe festony 

lepów. Brud i głód. Myjemy, zanosimy leki. Chory jest dobry, łagodny. Kiedyś zastajemy 

trupa, gaz był odkręcony. Chory nie chodził. Więc może jakiś amator na mieszkanie?                  

A może jakaś dalsza rodzina - aby zagarnąć jakąś tam chudobę?  

Notatki te pod koniec 1957 roku Hanna Chrzanowska zostawi na biurku redaktora 

„Tygodnika Powszechnego” Tadeusza Żychiewicza. Załączy do nich ręcznie napisane 

objaśnienie:  

Jestem pielęgniarką. Od dawna doszłyśmy do wniosku, że zamknięte zakłady lecznicze 

nie wszystko są w stanie załatwić. (…) O jakie sprawy chodzi, wyjaśni tekst, który 

załączam. To nie jest literatura. Ręczę osobiście, że wszystkie podane w nim fakty są 

dosłownie prawdziwe. 

 Jest to zresztą tylko niewielki ułamek. Dwie karty z pielęgniarskiego notatnika. Proszę 

zrobić z nimi, co Pan uzna za stosowne. Jeśli Redakcja zdecyduje się opublikować je - 

proszę nie podawać mojego nazwiska. To naprawdę zupełnie niepotrzebne. Proszę tylko 

dodać, że akcja otwartego pielęgniarstwa rozwija się i że znalazła już oparcie (także 

finansowe) w jednej z krakowskich parafii. Nie wiem, do kogo kierować by należało te 

kartki: do znudzonych, do narzekających, do sytych i zabezpieczonych - czy może 

prościej: do ludzi. Ale to już brzmi zbyt drętwo. Gdyby przypadkiem kogoś 

zainteresowały te sprawy - będzie Pan wiedział, do kogo kierować zainteresowanych.  
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A Karol Wojtyła w czasie prowadzonej w adwencie 1957 roku konferencji dla lekarzy 

powie:  

Opieka nad człowiekiem nieszczęśliwym, opuszczonym, nad chorym, który nie 

znajduje się wprawdzie w szpitalu, ale w straszliwych warunkach żyje gdzieś w 

samotności w swoim mieszkaniu, które nie przypomina często miejsca pobytu człowieka. 

Tę sprawę zasygnalizowały pielęgniarki. I wokół tego zagadnienia toczyła się w Polsce 

dyskusja na podstawie artykułu w „Tygodniku Powszechnym”, wzbudzającego ogólne 

zainteresowanie. Na skutek tego w nie- których parafiach została podjęta przez 

pielęgniarki akcja takiej opieki nad chorymi i jest prowadzona. Ale to jest kropla w morzu, 

tu trzeba nieporównanie więcej. 

 

 

Serdecznie zapraszam na zakończenie roku akademickiego Studium 

Biblijnego, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Dzieła Biblijnego 

im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej, które odbędzie się w dniu 

17 czerwca 2017 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie                  

przy ul. Witolda 11 A. 

  

Program 

 

 9.00 –  Msza święta pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Jana 

Wątroby (kaplica) 

 

10.00 – Wręczenie dyplomów ukończenia UTWDRz (duża aula) 

 

10.15 – Wykład ks. dra Wojciecha Radomskiego (duża aula) 

 

11.00 – Spotkanie przy kawie, herbacie i ciastku (bar Instytutu) 

 

11.30 – Możliwość podbicia legitymacji DB 

 

x. dr Marek Dzik 


