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Droga siostro, Drogi bracie

Zwracam się w ten sposób do Ciebie drogi czytelniku, bo 
zakładam, że po takie pojęcia, jakie występują w tytule tej książ-
ki (Bóg i Post), sięga człowiek wierzący, pragnący wzmocnić 
swoje relacje z Bogiem przez post. Zakładam również, że znana 
ci jest tzw. Modlitwa Pańska, która zaczyna się od słów - Ojcze 
Nasz, który jesteś w niebie... Skoro więc naszego Boga nazy-
wasz Ojcem, to ja ze swojej strony witam Ciebie na kartach tej 
książki jako członka rodziny Bożej. W tej rodzinie łączą nas sil-
ne więzy krwi – Chrystusowej – przelanej na Golgocie za nasze 
grzechy.

Chciałbym przedstawić Ci w swojej pracy post jako au-
tentyczny Boży dar, który wszczepiony został w naszą duszę ja-
ko swoisty mechanizm naprawczy całego człowieka. Chciałbym 
wyeksponować błogosławieństwa, które spływały i nadal mogą 
spływać na ludzi praktykujących posty oraz wydobyć z zapo-
mnienia ten wspaniały dar, z którego tak rzadko korzystają 
chrześcijanie.

Ideą postu jest dobro. Bóg pragnący naszego dobra wła-
śnie przez post chce nam dać zdrowie fizyczne i duchowe. 
W Słowie Bożym można przeczytać o ludziach, którzy w czasie 
postu czynili zło (Iz 58r.), ale spotkała ich surowa krytyka ze 
strony Boga. Bóg nie życzy sobie złych intencji postnych, jak 
też złych zachowań w czasie postu, bo post, w rozumieniu Bo-
ga, jest dobrem samym w sobie dla wszystkich ludzi. Jest abso-
lutną prawdą to, że czynienie zła nie jest zgodne z ideą postu. 
Chciałbym jednak mocno podkreślić, że krytyka złych zachowań 
w czasie postu nie przekreśla fizycznego i duchowego bogactwa, 
jakie może być udziałem każdego poszczącego człowieka.



W Słowie Bożym – Biblii – przeczytasz o postach trzy-
dniowych, tygodniowych, trzytygodniowych i czterdziestodnio-
wych, które praktykowali mężowie Boży. Praktyką stałą był 
post siedmiodniowy, o którym autorytety lekarskie mówią, że 
jest absolutnie bezpieczny do przeprowadzenia w domu. U Bo-
ga każdy post ma równą wartość. Już jednodniowy post (naka-
zany prawem) jednał człowieka z Bogiem, a trzydniowy potrafił 
uratować naród Izraela od całkowitej zagłady.

Czytaj, proszę, tę książkę w ciszy i spokoju. Książka ta 
powstała na podstawie doświadczeń, do których Duch Święty 
mnie prowadził, a potem zainspirował do ich spisania.

Życzę Ci droga siostro, drogi bracie, aby to Duch Boży 
przekonał Ciebie o walorach przedziwnego daru łaski Bożej, ja-
kim jest post.

Piotr Fras
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Część I

Boży dar













Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje 
uzdrowienie rychło nastąpi...2

Poprawiło się panu krążenie jak 
i którym lekiem pan to zrobił?













Głodówka lecznicza to operacja bez skalpela, najdeli-
katniejsza, ukierunkowana mikrochirurgia, przeprowadzo-
na samodzielnie przez organizm. Nie rani, nie powoduje 
upływu krwi. Usuwa to, co złe, chore i szkodliwe – 
a wzmacnia i poprawia to, co zdrowe. Jaka sztuka leczenia 
mogłaby obiecać więcej?







A Mojżesz miał sto dwadzieścia lat w chwili swojej śmierci, 
ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość.4



I rzekł Pan: 
Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, 
gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto 
dwadzieścia lat

Gdy wstąpiłem na Górę, aby przyjąć kamienne tablice, ta-
blice przymierza, które Pan zawarł z wami, przebywałem 
na górze przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie je-

dząc chleba i nie pijąc wody.6



Padłem na ziemię przed Pa-
nem, jak poprzednio, przez czterdzieści dni i czterdzieści 
nocy, nie jedząc chleba i nie pijąc wody z powodu wszyst-
kich grzechów waszych, któreście popełnili, czyniąc zło na 
Jego oczach i pobudzając Go do gniewu. Bałem się bo-



wiem gniewu i zapalczywości, jakimi zapłonął Pan na was, 
chcąc was wytępić. Ale i tym razem Pan mnie wysłuchał

Zostaw mnie! Wytępię ich i wy-
mażę ich imię pod niebem, z ciebie zaś uczynię naród 
potężniejszy i liczebniejszy niż oni.8

Teraz, racz odpuścić ich grzech, lecz jeśli nie, to wy-
maż mnie ze swojej księgi, którą napisałeś





Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał suro-
wy post, a wróciwszy do siebie, całą noc leżał na ziemi. 
Dostojnicy jego domu, podszedłszy do niego, chcieli po-
dźwignąć go z ziemi: bronił się jednak; w ogóle z nimi nie 
jadał. W siódmym dniu dziecko zmarło. Słudzy Dawida 
obawiali się powiadomić go, że dziecko umarło. Twierdzi-
li: Jeżeli, gdy dziecko jeszcze żyło, przemawialiśmy do nie-
go, a głosu naszego nie usłuchał, to jak możemy mu powie-
dzieć, że chłopiec umarł? Może uczynić sobie coś złego. 
Gdy jednak Dawid zauważył, że słudzy jego rozmawiają 
szeptem, zrozumiał, że dziecko zmarło. Pytał więc sługi 
swoje: Czy dziecko umarło? Odpowiedzieli: Umarło. Da-
wid podniósł się z ziemi, umył się i namaścił, zmienił swe 
ubranie i wszedłszy do domu Pańskiego oddał pokłon. Po-
wróciwszy do domu zażądał, by mu podano posiłek, któ-
rym się pożywił. Słudzy na to mu powiedzieli: Co ma zna-
czyć twój sposób postępowania? Gdy dziecko żyło – płaka-
łeś, lecz gdy zmarło – powstałeś i posiliłeś się. Odrzekł: 
Dopóki dziecko żyło, pościłem i płakałem, gdyż mówiłem 
sobie: Kto wie, może Pan nade mną się ulituje i dziecko 
będzie żyło? Tymczasem umarło. Po cóż mam pościć? Czyż 
zdołam je wskrzesić? Ja pójdę do niego, ale ono do mnie 
nie wróci. Dawid okazywał współczucie dla swej żony Bat-
szeby. Poszedł do niej i spał z nią. Urodził się jej syn, które-
mu dała imię Salomon. A Pan umiłował go.



Głodówka lecznicza to operacja bez skalpela, najdeli-
katniejsza, ukierunkowana mikrochirurgia, przeprowadzo-
na samodzielnie przez organizm. Nie rani, nie powoduje 
upływu krwi. Usuwa to, co złe, chore i szkodliwe – wzmac-
nia i poprawia to, co zdrowe.



Byłem człowiekiem, który zasługiwał na tysiąc kar 
śmierci. Nie było przykazania dekalogu, którego bym nie 
przekraczał notorycznie. Kradłem, cudzołożyłem a dla ro-
dziców byłem wręcz zabójcą. Nieustannie myślałem i życzy-
łem rodzicom śmierci. Wydawało mi się, że mam prawo 
o nich źle myśleć za całe zło, jakie mi wyrządzili w mło-
dych latach. Alkoholizm i nikotynizm były moimi notorycz-
nymi przyjaciółmi. Przez wiele długich lat próbowałem 
rzucić nałogi; próbowałem walczyć z innymi ciężkimi grze-
chami i nic mi nie wychodziło. Nie byłem w stanie wykazać 
się promilem silnej woli. Nie pomagały żadne kuracje od-
wykowe. Zawiodły wszelkie środki ludzkie. Doszedłem do 
przekonania, że Bóg nie chce wysłuchiwać żadnej mojej 



modlitwy. Diabeł starał się mnie omotać myślami o śmierci 
i niewiele brakowało, a skończyłbym samobójczo jak Ju-
dasz, który się powiesił. 

Zdeterminowany nałogami i grzesznymi czynami zde-
cydowałem się na modlitwę i trzydniowy post, w którym 
błagałem Boga o pomoc. Bóg Ojciec, cudowny w swojej 
dobroci, pomógł mi i wydobył mnie z dna piekła, gdzie już 
się faktycznie znajdowałem.

Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie 
całym swym sercem w poście, płaczu i narzekaniu.11



Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku czter-
dzieści dni i czterdzieści nocy aż do góry Bożej Choreb.12





I była Anna, prorokini, córka Fanuela, z plemienia Aser: 
ta była bardzo podeszła w latach, żyła siedem lat z mężem 
od panieństwa swego. I była wdową do osiemdziesiątego 

czwartego roku życia, i nie opuszczała świątyni, służąc Bo-
gu w postach i w modlitwach dniem i nocą. I nadszedłszy 
tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o nim wszystkim, któ-

rzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy.13



który pociesza nas we wszelkim utrapieniu na-
szym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, 
pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg po-
ciesza



Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani 
i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie15.

bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierz-
cie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim





Rzekł im: Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą 
i postem.17

Wychowywałem się tylko z matką, ponieważ z róż-
nych przyczyn moja matka rozeszła się z ojcem, gdy mia-
łem cztery lata. Od najmłodszych lat pamiętam mamę jako 
osobę palącą i spożywającą alkohol. Kiedy miałem piętna-
ście lat, moja mama spożywała alkohol dosyć regularnie 
i nie przeszkadzało jej to w pracy zawodowej. Kiedy byłem 
na progu dorosłości, moja mama stanęła w obliczu osobi-
stej tragedii. Zmarł jej drugi, świeżo poślubiony mąż. Wte-
dy zaczęła się tragedia w moim życiu osobistym. Mama, 
odziedziczywszy po mężu trochę złota, zaczęła pić na umór. 
Moje małżeństwo i rodzina były w poważnym zagrożeniu. 
Nie pomagały żadne prośby, aby mama nie paliła przy ma-
łych dzieciach. Ile bólu przeżyłem przez problem mojej 
matki, to tylko Bóg wie. Ile udręki przeżyła moja żona pod 
autokratyzmem teściowej, to też wie tylko Bóg. Na jesieni 
dwutysięcznego roku założyłem siedmiodniowy post za ma-
mę. Prosiłem Boga, aby uwolnił moją, ukochaną przecież, 



matkę od opresji demonicznej w postaci nałogów. Po trzy-
dziestu latach czekałem z niecierpliwością na odpowiedź 
Boga. Minęło dziewięć długich miesięcy i nic się nie dzia-
ło, i już zrezygnowałem w swoich nadziejach na cud Boży. 
We wrześniu dwa tysiące pierwszego roku stał się pierwszy 
cud w mojej rodzinie. Mamie „odjęło” pociąg do papiero-
sów. Rzucała nałóg nikotyny setki razy – nigdy z powodze-
niem. A tu nagle bez żadnych własnych starań nałóg znikł. 
Krótko potem mama przestała pić alkohol. Zaczęła regu-
larnie chodzić na nabożeństwa do Kościoła. W marcu dwa 
tysiące drugiego roku moja mama zawarła przymierze 
z Bogiem przez chrzest i otrzymała zadatek Ducha Święte-
go. Po trzydziestu latach odzyskałem matkę jako całkowi-
cie zmienioną osobę. Dzisiaj moja mama jest prawdziwym 
Dzieckiem Bożym prowadzonym przez Ducha Świętego. 
Nie przestaję dziękować Bogu za ten cud nowonarodzenia. 
Chwała Najwyższemu!



Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go ku-
sił diabeł. A gdy pościł czterdzieści dni i nocy, wówczas 
łaknął. I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu: Jeżeli 
jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się 
chlebem. A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie sa-
mym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które 

pochodzi z ust Bożych.18



Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego i postawił na 
szczycie świątyni. I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć 
się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, 
abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł: Napisa-

ne jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego.19

Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu 
wszystkie królestwa świata i chwałę ich. I rzekł mu: To wszyst-
ko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu 

Jezus: Idź precz szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu 
swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz.20





Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybiera-
ją oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Za-
prawdę, powiadam wam: Już odebrali swoją nagrodę. Ty 
zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie 

ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest 
w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.21

Nastaną jednak dni, gdy 
oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą.



W roku pierwszym jego panowania, ja, Daniel, dociekałem 
w pismach liczby lat, które objawił Pan prorokowi Jeremia-

szowi, że ma się dopełnić siedemdziesiąt lat spustoszenia 
Jerozolimy. Zwróciłem, więc twarz do Pana Boga, odda-

jąc się modlitwie i błaganiu w postach, pokucie i popiele.23



 modliłem się więc 
do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: Ach, Panie, 
Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski 
tym, którzy cię miłują i przestrzegają twoich przykazań. Zgrze-
szyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowali-
śmy się i odstąpiliśmy od twoich przykazań i praw.

Nakłoń, Boże mój, swo-
jego ucha i usłysz! Otwórz oczy i spójrz na nasze spustosze-
nia i na miasto, które jest nazwane twoim imieniem! Gdyż 
nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie 
przed twoje oblicze, lecz dla obfitego twojego miłosierdzia.



W owym czasie ja Daniel, byłem w żałobie przez trzy tygo-
dnie. Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina 

nie brałem do ust, nie namaszczałem się olejkiem, aż 
upłynęły trzy tygodnie.26

gdyż bój toczy-



my nie z krwią i z ciałem, lecz nadziemskimi władzami, ze 
zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze 
złymi duchami w okręgach niebieskich



I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, 
nic nie widział; wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do 
Damaszku. I przez trzy dni nie widział i nie jadł, i nie pił.28



Bo gorliwość o dom twój po-
żera mnie



Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej 
cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, 
w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, 

w czuwaniu, w postach.30



A Korneliusz rzekł: Od czwartego dnia aż do tej godziny po-
ściłem, a o dziewiątej godzinie modliłem się w domu moim, 
a oto mąż niektóry stanął przede mną w odzieniu jasnem.31

A pewien mąż w Cezarei, imieniem 
Korneliusz, setnik kohorty, zwanej italską...





mam i inne owce, które nie są z tej owczarni



Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec będzie im zabrany, 
a wtedy pościć będą.33

A gdy przez wkładanie rąk wyznaczali im w każdym zbo-
rze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, 

w którego uwierzyli.34

A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł 
Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzie-
ła, do którego ich powołałem. Wtedy, po odprawieniu po-



stów i modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. 
A oni wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, 
stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. A gdy przybyli do Salami-
ny, zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich.





Ruszyli tedy wszyscy synowie izraelscy, cały lud zbrojny, 
i przyszli do Betelu, i tam trwali przed Panem płacząc 
i poszcząc w tym dniu aż do wieczora, a potem złożyli 
przed Panem ofiary całopalne i ofiary pojednania.36



nie dzięki mocy ani 
dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mó-
wi Pan Zastępów



Ogłoście Święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie 
starszych, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, 

waszego Boga, i głośno wołajcie do Pana.38



Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie 
całym swym sercem w poście, płaczu i narzekaniu.39









Twój brat – Piotr Fras



Część II

Poradnik poszczącego
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wte-
dy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił dia-
beł. A gdy pościł przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy...

Chrzest w rzece 
Jordanie

Jezus wyszedł z wody, Tam 
gdzie wiele wód
Przybyli nad jakąś wodę
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Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebła-
gania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie po-
ścić...

O Panie, usłysz, o Panie, odpuść! O Panie, dostrzeż 
i uczyń! Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo 
twoim imieniem nazwane jest to miasto i twój lud!



I była wdową do osiemdziesiątego czwartego roku ży-
cia, i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach 
i w modlitwach dniem i nocą





Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego 
mego dorobku.44
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Często obserwowałem, jak 
ludzie zaczynali głodówkę na okres, który ustalałem na 
około 21-25 dni. Ale już w ciągu pierwszych sześciu dni po-
ruszonych zostawało tak wiele substancji toksycznych, że 
natychmiast przerywałem im głodówkę. Następnie osoba, 
która przeprowadzała głodówkę, przestawiała się na dietę 
naturalną, a po kilku tygodniach próbę powtarzałem. Lecz 
jeżeli znów uwalniało się zbyt dużo trucizn, to głodówkę 
ponownie trzeba było przerywać. […] Przeciętny człowiek 
jest obciążony nie tylko toksynami powstałymi wskutek nie-
prawidłowego odżywiania, zanieczyszczenia powietrza 
i wody, odpadami chemicznymi i solą, lecz także resztkami 
wielu stosowanych przez niego leków, które na długo od-
kładają się w jego tkankach. Dlatego też długotrwała gło-
dówka w celu oczyszczenia organizmu jest dobra z punktu 
widzenia teorii, ale nie w praktyce.
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Powiedz całemu ludowi kraju i kapłanom: Jeżeli pości-
liście i pokutowaliście w piątym i siódmym miesiącu, i to 
w ciągu siedemdziesięciu lat, to czy pościliście dla mnie?45

Kiedy pości-
cie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wy-
gląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, 
powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy po-
ścisz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom po-
kazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. 
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Nie 
strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do 
pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu 
podejmujcie współżycie.
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I rzekł im Jezus: 
Czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubie-
niec? Dopóki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć.

Ale przyjdą dni, kiedy im zo-
stanie zabrany oblubieniec, a wówczas, owego dnia będą 
pościć. i wtedy będą pościć
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Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: 
rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, 

co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i 
okaże się twoja roztropność.50

A gdy Daniel się dowiedział (…), 
udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju 
okna otwarte w stronę Jeruzalemu i trzy razy dziennie pa-
dał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to 
zwykle dotąd czynił



Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemski-
mi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świa-
ta ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich;

– Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić 
opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się;

– Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przy-
wdziawszy pancerz sprawiedliwości...;

– ...i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania 
ewangelii pokoju...;

– ...a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będzie-
cie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego;

– weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym 
jest Słowo Boże;

W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie 
modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i bła-
ganiem za wszystkich świętych.
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Dzięki składam za was wszystkich...53











Kolana mi się chwieją od postu i ciało moje schnie bez 
tłuszczu.55
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A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chle-
bem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi 

z ust Bożych.56
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Kochana siostro, kochany bracie

Synu mój!
Nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech prze-

strzega moich przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata 
życia oraz zapewnią ci pokój59. Ja nie zapomnę o tobie. 
Oto wyryłem cię na obu dłoniach60 Miłością wieczną umi-
łowałem cię , dlatego tak długo okazywałem ci łaskę61. 
Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się.62

Nie kłopocz się teraz, córko moja, uczynię dla ciebie, 
cokolwiek sobie życzysz63. Nie bój się, bom Ja z tobą, nie 
lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci 
pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej64. 
Z ogromną miłością cię przygarnę65. Nawróćcie się do 
Mnie całym swym sercem, przez post66. Albowiem przy-
wrócę ci zdrowie i z ran ciebie uleczę67. I obetrę wszelką 
łzę z oczu68. i szybko rozkwitnie twe zdrowie69. 

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowa-
ni i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie70. bo beze mnie nic 
uczynić nie możecie71. A oto Ja jestem z wami po wszyst-
kie dni aż do skończenia świata72. 
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