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Bliżej Biblii…Niedziela Miłosierdzia Bożego

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Tomasz sądził, że Pan nie żyje. Tym-
czasem zewsząd zapewniano go, że żyje, 
że Go widziano i słyszano. Weźmy z nich 
przykład. Dla wielu mężczyzn i kobiet Chry-
stus pozostaje umarły, ponieważ nic dla nich 
nie znaczy, nie liczy się w ich życiu. Nasza 
wiara w Chrystusa zmartwychwstałego każe 
nam iść do tych osób i mówić im w różny 
sposób, że Chrystus żyje, że jednoczymy 
się z Nim poprzez wiarę i codzienne z Nim 
obcowanie, że nadaje sens naszemu życiu. 
Pierwsze wątpliwości Tomasza posłużyły 
dla umocnienia wiary tych, którzy później 
uwierzyli w Pana. Jeżeli nasza wiara będzie 
mocna, stanie się wówczas podporą dla wiary 
wielu innych ludzi. Odpowiedź Tomasza jest 
aktem wiary, uwielbienia i bezgranicznego 
oddania: „Pan mój i Bóg mój!”  Te cztery 
słowa są nabrzmiałe znaczeniami. Jego 
wiara wypływa nie tyle z oczywistego faktu 
widzenia Jezusa, ile raczej z głębokiego bólu. 
Do uwielbienia i powrotu do apostolstwa 
skłaniają go nie tyle dowody na zmartwych-
wstanie, co miłość. Tradycja mówi nam, że 
Tomasz umarł śmiercią męczeńską za wiarę 
w swego Pana. Służbie Jemu poświęcił całe 
swoje życie. Jezus Chrystus wymaga od nas, 
byśmy wyznawali Go przed ludźmi poprzez 
czyny. Dlatego zastanówmy się, czy nie 
powinniśmy być odważniejsi w tej czy innej 
okoliczności? Czy w pełnieniu swoich zadań 
nie powinniśmy być bardziej ofiarni? Czy 
dogłębnie znamy istotę naszej wiary?

Dziś, w Drugą Niedzielę Wielkanocną, 
obchodzimy Święto Miłosierdzia. Pan Jezus 
przekazał świętej siostrze Faustynie Kowal-
skiej następujące pragnienie związane z tym 
świętem: „…pragnę, aby uroczyście obcho-
dzone było w pierwszą niedzielę po Wielka-
nocy … Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było 
ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, 
a szczególnie dla biednych grzeszników… 
W tym dniu otwarte są wszystkie upusty 
Boże, przez które płyną łaski. …wylewam 
całe morze łask na dusze, które zbliżają się 
do źródła miłosierdzia Mojego…” Możemy 
wykorzystać to święto w apostolstwie, za-
chęcając naszych przyjaciół do spowiedzi.

Ewangelia: J 20, 19 – 31
Jezus przyszedł mimo drzwi zamknię-
tych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój 
wam! Następnie rzekł do Tomasza: 
Podnieś tutaj swój palec i zobacz 
moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do 
mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, 
lecz wierzącym.

Św. Tomasz apostoł jest patronem 
wątpiących i niedowierzających. Jest on 
jednym z wielu niepewnych, wątpiących, 
a jednocześnie poszukujących prawdy 
i Boga. Jest jednym z naszych braci 
techników, przyrodników, którzy mierzą, 
ważą i biorą pod mikroskop. Ten spo-
sób poznania wydaje się im jedyny, jaki 
może dać pewność. W naszych czasach 
ich liczba wciąż rośnie. Można przyjąć, 
że staje się większością. W niedzielę 
Zmartwychwstania Tomasz był nieobec-
ny pośród grona apostołów znajdujących 
się w Wieczerniku. Nie wierzy w to co 
mówią inni pełni radości: „Widzieliśmy 
Pana!” Potrząsa głową i mówi, że jeśli 
nie ujrzy Chrystusa na własne oczy, to nie 
uwierzy. Nawet świadectwo oczu wydaje 
mu się niewystarczające. Dlatego dodaje: 
Jeżeli… nie włożę palca mego w miejsce 
gwoździ… Idzie tu za przekonaniem, że 
dotyk daje większą pewność niż wzrok, 
który łatwo ulega złudzeniom.

Drogi Przyjacielu! Chrystus ulitował 
się nad nim i nad wszystkimi przyszłymi 
jego naśladowcami. Po ośmiu dniach znów 
zjawia się w Wieczerniku. Tomasz może 
sprawdzić swoje wątpliwości. A może ja 
również pragnę od Chrystusa spełnienia 
moich próśb i oczekiwań. Pamiętaj: „Bło-
gosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli”!

Ks. Sylwester

Wiara jest chodzeniem po linie 
w zawierzeniu Temu, który nas 

podtrzymuje i ubezpiecza.

Chodzenie po linie

Patron wątpiących!

https://mojaparafia24.pl/
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Ksiądz prałat Zygmunt Zimowski, 
dotychczasowy pracownik Kongre-
gacji Nauki Wiary Stolicy Apostol-
skiej, został mianowany przez Jana 
Pawła II biskupem i ordynariuszem 
diecezji radomskiej.

Ks. dr Zimowski ma 53 lata. Po-
chodzi z Kupienia. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej w Mędrzycho-
wie i Liceum Ogólnokształcącego 
w Dąbrowie Tarnowskiej wstąpił 
w 1967 roku do Wyższego Semi-
narium Duchownego w Tarnowie. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 1973r. 
w bazylice katedralnej w Tarnowie 
z rąk ówczesnego biskupa tarnow-
skiego – Jerzego Ablewicza. W lipcu 
1973r. został mianowany wikariuszem 
w parafii pod wezwaniem Św. Elżbiety 
w Starym Sączu, gdzie pracował do 
sierpnia 1975r., a od października roz-
począł studia specjalistyczne z zakresu 
Teologii Dogmatycznej na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Po ukończe-
niu kursu licencjackiego wyjechał na 
dalsze studia w tym kierunku do Ins-
brucku (Austria). Tam, w 1982r. otrzy-

MAMY NOWEGO PASTERZA
mał tytuł doktora w zakresie Teologii 
Dogmatycznej. 1 lutego 1983r. rozpo-
czął pracę w Kongregacji Nauki Wiary 
Stolicy Apostolskiej. Jest autorem i re-

daktorem kilku pozycji książkowych. 
Opublikował kilkadziesiąt artykułów, 
zaangażował się także w przygotowa-
nie Katechizmu Kościoła Katolickie-
go, szczególnie w wydanie w języku 
polskim. Nieobce są mu media. Współ-

pracował z „L’Osservatore Romano”, 
„Niedzielą” i „Rycerzem Niepokalanej 
dla Polonii”. Z jego inicjatywy został 
wybudowany w Kupieniu Dom Ra-
dosnej Starości im. Jana Pawła II dla 
75 osób w podeszłym wieku, chorych 
i niedołężnych.

Nominacja ks. Zimowskiego jest 
niespodzianką. Jeszcze przed Wielkim 
Czwartkiem (kiedy to ogłoszono tę 
decyzję Ojca Świętego) mówiło się 
nieoficjalnie, że najpoważniejszym 
kandydatem na ordynariusza jest bp 
Piotr Jarecki z Warszawy. Często 
pojawiało się również nazwisko bp 
Tadeusza Pieronka.

Hasłem biskupiego posługiwania 
Zygmunta Zimowskiego będą słowa 
„Non ministrari sed ministrare” („Nie 
przyszedłem, aby mi służono, lecz 
abym służył”).

Święcenia biskupie wraz z ingre-
sem przyjmie 25 maja br. w radom-
skiej katedrze z rąk prefekta Kon-
gregacji Nauki i Wiary – kardynała 
Josepfa Ratzingera.

Kuba Czubak

Zaproszenie na Rekolekcje

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres 
Księży Pallotynów, względnie na nazwi-
sko moderatora: 

Ks. Jan Porębski SAC,
 ul. Kordeckiego 49, 
42-226 Częstochowa, 
tel. (0-prefix-34) 365-66-68

Zaproszenie do Częstochowy – do Doli-
ny Miłosierdzia na Apostolskie Rekolekcje 
w 2002 r.

Nasze apostolskie rekolekcje zamknięte 
– są trzystopniowym przygotowaniem wszyst-
kich uczestników (młodzieży i starszych) do 
przyjęcia w kościelne struktury Zjednoczenia 
Apostolstwa Katolickiego, jako czcicieli 
i apostołów Bożego Miłosierdzia. 

Rozpoczynamy od pierwszego stopnia. 
Po tej, trzyletniej formacji wstępnej, chętni 
są przyjmowani do Pallotyńskiej Wspólnoty 
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. 
Natomiast już przyjęci do ZAK-u korzystają 
z dalszej, pogłębiającej, permanentnej for-
macji chrześcijańsko-apostolskiej i tworzą 
trwałą strukturę Zjednoczenia Apostolstwa 
Katolickiego w Kościele.

Rekolekcje I stopnia:   Rekolekcje dla przyjętych 
7 – 10 maja    do ZAK-u:
10 – 13 września
16 – 19 kwietnia

Rekolekcje II stopnia:  21 – 24 maja
12 – 15 marca   9 – 12 lipca – dla pracujących zawodowo
4 – 7 czerwca   15 – 18 października

Rekolekcje III stopnia:  Maryjne dni skupienia dla chętnych Współpracowników:
26 lutego – 1 marca  6 grudnia (rozpoczęcie o godz. 17.00)
24 – 27 września  do 8 grudnia (zakończenie o godz. 12.30)
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MIŁOSIERDZIE BOŻE
Jezu kochany Ty dobrze wiesz
Jak bardzo przeżywamy
Gdy co dzień o piętnastej godzinie
Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawiamy 
Modlitwa to wzruszająca
To modlitwa, wprost do Boga płynąca
Boże wysłuchaj nas
Gdy o godzinie piętnastej, tak mile spędzamy czas 
Siostra Faustyna to sprawiła
Że na koronce, modlić się nas nauczyła
Siostro Faustyno, Pan Jezus ciągle był z Tobą
Bo ty byłaś świętą osobą 
Tak bardzo przez Niego kochaną 
Ty byłaś wybraną
Siostra Faustyna zawsze była wesoła, uśmiechnięta
Bo Ona była taka czysta, taka święta
Dużo pracowała, nawet kiedy często chorowała, 
też się uśmiechała
Nigdy nie narzekała, zawsze była miła
Bo Ona często na Jezusa żywego patrzyła 
Siostro Faustyno!
Obraz Jezusa Miłosiernego od Ciebie mamy 
I Obraz ten bardzo kochamy
Jezu Ufamy Tobie
Bądź z nami zawsze w zdrowiu w chorobie 
A nawet w ciemnym grobie.

Leonarda Czubak

Jezu, ufam Tobie!
Zaufać Jezusowi - to przede wszystkim 

uwierzyć, że żyje. Uwierzyć i przyjąć, że 
Chrystus zbawił Ciebie i mnie. Uwierzyć, 
że kiedy umierał na krzyżu, z Jego boku 
wypłynęła woda, która usprawiedliwia duszę 
i krew, która jest życiem dusz. 

Zaufać Jezusowi  - to uwierzyć w Jego 
niezgłębione miłosierdzie. Zaufać Jezuso-
wi  - to żyć Jego, a nie moją wolą, robić 
to, o co Chrystus nas prosi. Być na każde 
Jego wezwanie, niezależnie od pory dnia 
i nocy, niezależnie czy jesteśmy chorzy czy 
zdrowi. Zaufać Jezusowi - to być do Jego 
dyspozycji zawsze, wyrzec się mojego „ja”, 
a Chrystusowi ufać bezgranicznie, robić to, 
co zwyczajnie po ludzku jest niemożliwe.  
Zaufać Jezusowi - to oddać Mu swoje życie, 
swoje myśli, plany, uczucia, ciało, majątek.

Kiedy zaufamy Jezusowi do końca i we 
wszystkim, On obdarzy nas wieloma łaskami, 
da pokój i radość nawet pośród trudów dnia 
codziennego. Dlatego, ufając Jezusowi, wy-
płyńmy na głębię dwudziestego pierwszego 
wieku: „Nie bój się, wypłyń na głębię, jest 
przy Tobie Chrystus” -  Jan Paweł II.

Maria Sowińska

„O godność osoby ludzkiej” – o proble-
mach uzależnienia od alkoholu, nikotyny 
i narkotyków.

W dniach 22-23.03.2002r. w Sali Kon-
certowej dawnego UW w Radomiu odbyła 
się konferencja naukowa poświęcona pro-
blematyce uzależnień, terapii i resocjalizacji. 
W intencji uczestników została odprawiona 
22.03 o godz. 9.00 Masz Św. w Kościele Ka-
tedralnym w Radomiu. Patronat naukowy objął 
ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa - dziekan Wydz. 
Teologicznego UKSW w Radomiu.

 W trakcie konferencji były wygłaszane 
przez naukowców z pięciu ośrodków aka-
demickich referaty, opublikowane w edycji 
książkowej pod tytułem „ O godność osoby 
ludzkiej”, którą można było nabyć w UW. 

Konferencja została zorganizowana przez 
stowarzyszenie SPES VITAE /nadzieja ży-
cia/, słowo wstępne do książki sporządził Pan 
Przewodniczący Stowarzyszenia – Lech J. 
Kułakowski. We wstępie – wyrazy szacunku 
i uznania oraz życzenia osiągnięć w trudnej 
pracy stowarzyszenia skierował do czytelni-
ków – Przewodniczący Rady Miasta Radomia 
– Pan Zygmunt Jacek Nita. W trakcie spotkania 
referaty wygłaszali między innymi: Ks. Arka-
diusz Nowak – Pełnomocnik Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej, O. prof. dr hab. dr h.c. 
Mieczysław A. Krąpiec OP, Ks. prof. dr hab.  
Czesław M. Cekiera SDS, prof. dr hab. Ka-
zimierz Pospiszyl, Ks. dr Marek Dziewiecki. 
Zaproszonym Gościem Honorowym był Ks. 
Jan Twardowski, którego utwór, poświecony 
Ks. Bp. Janowi Chrapkowi jest mottem do 
wyżej wspomnianej książki.

Ostatni wiersz
Sikorka wciąż na co dzień
szczęście raz na miesiąc
migdałek co mi zakwitł nagle na różowo
panna co chce się przytulić jak kotek
jakbym miał lat dwadzieścia
mając osiemdziesiąt.
Ze szczególnym zainteresowaniem wysłu-

chałam wykładu O. prof. dr hab. Mieczysława 
Alberta Krąpca – dominikanina, jednego 
z najwybitniejszych współczesnych myślicieli. 
Rozważał on zagadnienie istnienia człowieka 
jako osobowego bytu w oparciu o koncepcję 
człowieka Św. Tomasza z Akwinu. Zręcznie 
przeszedł od platonizmu, poprzez teorie Ary-
stotelesa do koncepcji św. Tomasza. Utkwiły 
mi w pamięci szczególnie słowa Ojca Pro-
fesora, mówiące o tym, że to dla człowieka 
jest społeczeństwo i państwo a nie odwrotnie. 
Człowiek jest suwerenem , człowiek jest celem 
państwa, rodziny, Kościoła. Wszelkie dewiacje 
(uzależnienia) są zagrożeniem dla człowieka, 
ograniczają jego rozum i niszczą dobrą wolę. 
Pięknie brzmiały słowa, mówiące o ludzkiej 
duszy, stworzonej od istnienia pierwszej ko-
mórki życia aż po ostatnie tchnienie w starości. 
Nawet śmierć nie niszczy istnienia duszy. 

Jadwiga Woźniak

Odbyła się...Niedziela Miłosierdzia Bożego

Miriam znana była w okolicy, gdzie 
od urodzenia zamieszkiwała ze starszymi 
obecnie, czcigodnymi rodzicami, Joachimem 
i Anną.

Miriam cieszyła się każdym dniem, bo 
wiedziała, że dany jest Jej od Stwórcy.

A świat wydawał się Miriam przepiękny; 
z zachwytem patrzyła na przesuwające się 
po szafirowym niebie biało-różowe obłoki, 
na ciągnące się aż po horyzont łąki, pokryte 
zamszową, zieloną trawą i oszałamiająco 
pięknie pachnącymi kwiatami. Świat jest 
wielkim cudem – rozmyślała zachwycona 
Miriam – a Bóg taki dobry, że dał nam to 
wszystko! Jej śniada, dziecinna niemal twarz, 
jaśniała radością, a ciemne oczy spoglądały 
na świat wesoło i przyjaźnie. I tego dnia słoń-
ce stało wysoko na niebie i rozgrzewało coraz 
silniej powietrze Nazaretu. Okoliczne domki 
lśniły czystością bieli. Miriam po ukończeniu 
jakiejś pracy zleconej Jej przez matkę, posta-
nowiła wejść na chwilę do wnętrza swego 
domu i chociaż moment odpocząć.

W izbie akurat nie było nikogo, więc 
Miriam przysiadła zmęczona na ławie. 

Nagle… Co to? Miriam odniosła wra-
żenie, że słyszy jakiś szum i lekki, chłodny 

ale przyjemny powiew. I rzeczywiście; po 
chwili skromna izdebka Miriam wypełniła 
się cudownym, niebiańskim blaskiem.

Przed Miriam stanął Ktoś, podobny do 
Anioła. Był taki piękny! (A był to sam Ar-
chanioł Gabriel). Anioł pozdrowił Miriam 
serdecznie słowami: „Bądź pozdrowiona, 
łaski pełnaś, Pan z Tobą…”.

Miriam nie bardzo wiedziała, co to 
wszystko ma oznaczać, lecz Archanioł Ga-
briel wyjaśnił Jej, że Bóg powołuje Ją na 
Matkę Swojego Syna. Bóg przyjmuje ciało 
w Jej łonie, urzeczywistnia tym samym nową 
postać przymierza i komunii ze swoim ludem. 
Dziecię, które się z Niej narodzi, będzie 
nazwane Emmanuel – czyli – Bóg z nami. 
Święte, Które się narodzi będzie Synem 
Bożym. A wszystko to stanie się za sprawą 
Ducha Świętego.

Miriam, bo tak nazywano Maryję w tam-
tych czasach, wiedziała, że będzie to trudne, 
z niezmierną pokorą odpowiedziała „Fiat” na 
Bożą propozycję: „Oto ja, służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa Twego”.

 Wtedy odszedł od Niej Anioł...

Katarzyna Wilczyńska

Święto Zwiastowania Pańskiego
8 kwiecień
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W minionym tygodniu

1. Dziś o godz. 16.00 w kaplicy św. Rodziny- Msza w intencji Rodzin.
2. Dziś o godz. 17.00 Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego połączone 

z adoracją Najświętszego Sakramentu. Po nabożeństwie zmiana tajemnic 
dla Kółek Żywego Różańca.

3. Młodzież, przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zapraszamy na 
spotkanie w środę, 10 kwietnia, o godzinie 17.00 do kościoła.  

4. W sobotę, 13 kwietnia Nabożeństwo Fatimskie dla chorych, cierpiących i ludzi starszych. 
Msza Święta o godz. 9.00, po Mszy Św. błogosławieństwo chorych Najświętszym Sa-
kramentem. Różaniec i okazja do spowiedzi o godz. 8.30. 

Odeszli do Pana:
Grzegorz Krzysztof Drabik – lat 33;
Maria Załęcka – lat 73
Anna Kowalczyk – lat 67

Ochrzczeni zostali:
Martyna Przybylska,
Zuzanna Janina Szumilewicz,
Martyna Anna Domagała,
Wiktoria Guzińska,
Wiktoria Sandra Drogomirecka,
Maciej Zuchowski,
Julia Gwardiak,
Dawid Masiarz,
Kamil Arkadiusz Wójcik,
Zuzanna Fituch,
Julia Natalia Sobolewska,
Eryk Maciejewski,
Mateusz Makowski,
Natalia Urbańska,
Zuzanna Gabriela Więcaszek,
Krystian Tadeusz Zegarek,
Barbara Błusińska,
Marianna Błasińska,
Nikola Szawica,
Bartosz Sasin,
Oliwer Marcel Puchniarz,
Zuzanna Kiljan,
Piotr Adam Ziętek,
Dawid Mateusz Buchacz,
Kacper Piotrowski,
Jan Krystian Czarnecki,
Jakub Paweł Dominiak,
Kacper Waldemar Sekuła,
Kamil Karol Chrząszcz,
Milena Bukalska,
Alicja Anna Spólna,
Mikołaj Dawid Wnukowski

Związek małżeński zawarli:
Justyna Anna Waniak i Mariusz Leszek Idziak
Katarzyna Wójcik i Przemysław Emil Kościów 
Monika Alicja Wierzbicka i Michał Marek Banasik

ŻYCZENIA
W 55. rocznicę ślubu Zofii i Władysława,
w 16. rocznicę ślubu Elżbiety i Stanisława, 
w 16. rocznicę ślubu Elżbiety i Grzegorza,
w 12. rocznicę ślubu Iwony i Ryszarda,
w 1. rocznicę ślubu Iwony i Janusza,
w 39. rocznicę urodzin Elżbiety,
w 25. rocznicę urodzin Piotra,
w 18. rocznicę urodzin Anity,
wielu łask i błogosławieństwa Zmartwych-
wstałego Chrystusa na dalsze lata życia życzy 
– Redakcja 

W drugi dzień po uroczystej radom-
skiej premierze wybrałam się do kina 
Atlantic na głośny film o naszym wielkim 
kompozytorze. Od dzieciństwa urzeczona 
jestem muzyką Chopina i z niecierpliwo-
ścią oczekiwałam emisji filmu, którego 
kanwą miały być jego melodie i miłość.

Świetnie się stało, że przy nadmiarze 
anglojęzycznej przemocy, Batmanów, 
Bondów, kosmitów i latynoamerykańskich 
romansów zaistniał na naszym rynku 
cudowny film rodzimej produkcji o Wiel-
kim Polaku. Panu Antczakowi – chwała, 
a sponsorom – dzięki za to polskie dzieło.

Przesłaniem filmu jest pragnienie mi-
łości. Pragną jej dzieci Pani Sand, pragnie 
ona sama i Chopin. W dościganiu miłości 
bohaterowie napotykają – jak w życiu 
– niezrozumienie, zazdrość, polityczną 
zawieruchę, choroby i nieszczęścia.

Ile razy jest umieszczone słowo 
„Biblia” na rysunku obok?

Refleksje po filmie
„Chopin – pragnienie miłości”

„Wszechmoc wszystko potrafi
więc także zapłacze
Wszechmogący gdy kocha najsłabszym być umie”

Ks. Jan Twardowski „Co prosi o miłość”  

Bohaterowie filmu przedstawieni są 
świetnie przez naszych wspaniałych, 
utalentowanych aktorów. Piotr Adam-
czyk wciela się w postać Chopina zna-
komicie. Pani Stenka stworzyła udaną 
kreację francuskiej pisarki. Wartość 
obrazu podnoszą przeurocze polskie 
plenery – mazowieckie łany z polnymi 
gruszami i wierzbami, ukwiecone łąki, 
przypałacowe parki oraz wnętrza pała-
ców. Poza tonami fortepianowej muzyki 
w wykonaniu światowej sławy pianistów 
– m. in. Olejniczaka – słychać skowronki 
i słowiki. W błękicie nieba wznoszą się 
orły – symbol polskości.

Dwukrotnie pojawia się scena wigilij-
nego, rodzinnego kolędowania w domu 
w Żelazowej Woli. Przywodzi ona 
wspomnienia naszych rodzinnych wigi-
lii z dzieciństwa i – pod przymkniętymi 
powiekami, przez łzy, widzimy nasze 
mamy, ojców, siostry, których już przy 
nas nie ma.

 Na sobotnim seansie było tylko 
dziewiętnaście osób. Być może – mała 
reklama, być może brak funduszy lub 
inne bardzo ważne zajęcia zatrzymały 
mieszkańców naszego miasta w domach. 

Kolejny raz udowodniono, że boimy 
się Wielkiej Kultury, nie rozumiemy 
jej, a może nawet komuś zależy, by nie 
docierała do większości.

Uważam, że film „Chopin – pragnie-
nie miłości” powinien obejrzeć każdy 
Polak, któremu bliskie są ponadczasowe 
wartości prawdziwej sztuki. 

Jadwiga Woźniak 
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