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ŚWIĘTA CECYLIA I MUZYKA KOŚCIELNA 
 „Gdy muzyka grała, ona w Sercu Panu jedynie śpiewała. Przyszła 
wreszcie noc, kiedy Cecylia znalazła się ze swym małżonkiem w tajemniczej 
ciszy sypialni. Wówczas tak przemówiła do niego: Najmilszy, istnieje tajem-
nica, którą ci wyznam, jeśli mi przyrzekniesz, że będziesz jej strzegł troskli-
wie. Jest przy mnie anioł Boży, który mnie kocha i czujnie strzeże mego cia-
ła. Będziesz go mógł zobaczyć, jeśli uwierzysz w prawdziwego Boga i obie-
casz, że się ochrzcisz. Idź więc za miasto drogą, która nazywa się Appijska i 
powiedz biedakom, których tam spotkasz: Cecylia posyła mnie do was, aby-
ście pokazali mi świętego starca Urbana. Skoro ujrzysz jego samego, po-
wtórz mu wszystkie moje słowa. A gdy on już oczyści ciebie i wrócisz do 
mnie, wtedy ujrzysz i ty owego anioła. 
Walerian przyjął chrzest z rąk św. Urbana. Wróciwszy do Cecylii znalazł ją w 
sypialni rozmawiającą z aniołem. Anioł trzymał w ręce dwa wieńce z róż i 
lilii i podał jeden z nich Cecylii, a drugi Walerianowi, mówiąc przy tym: 

Strzeżcie tych wieńców nieskalanym sercem i czystym ciałem, ponieważ przyniosłem je dla was z raju Bożego. One nigdy nie 
zwiędną ani nie stracą swego zapachu i nigdy nie ujrzą ich ci, którym czystość nie jest miła”.  
 Za patronkę muzyki kościelnej uznano św. Cecylię dopiero pod koniec średniowiecza. Miało to swoje źródła w błędnym 
rozumieniu treści jednej z antyfon oficjum brewiarzowego: Cantantibus organis Coecilia Domino decantabat. Owo sformułowa-
nie antyfony spowodowało powstanie licznych przedstawień ikonograficznych św. Cecylii, która gra na instrumencie przypomi-
nającym organy. 
  W nawiązaniu do tej średniowiecznej tradycji od XVI w. w Kościele zachodnim zaczęły powstawać stowarzyszenia, któ-
rych celem było pielęgnowanie muzyki kościelnej. Największy jednak rozgłos zyskało Stowarzyszenie św. Cecylii, które powstało 
w Bambergu w 1868 r. Dążyło ono do odnowienia prawdziwej muzyki kościelnej poprzez oczyszczenie liturgii z elementów 
świeckich i przywrócenia w liturgii chorału gregoriańskiego oraz polifonii Szkoły Rzymskiej. Rychło ruch cecyliański rozszerzył 
się na cały Kościół powszechny, a wybitni kompozytorzy dedykowali jej swoje dzieła.  
 Sam związek muzyki i liturgii jest problemem niezwykle zajmującym. Już święty Augustyn zwrócił uwagę, że muzyka i 
śpiew są uroczystym językiem Kościoła, a nie tylko sztuką. Wypowiedź Doktora Łaski nie straciła swojej aktualności. Od począt-
ku myśli zbawczej, jaką prowadzi Kościół, śpiew był zawsze uroczystą proklamacją Słowa Bożego i tekstów liturgicznych. Zwią-
zek muzyki i śpiewu z liturgią był zawsze istotny i takim pozostanie do końca. 
 Bo muzyka w kościołach wykonywana była praktycznie od zawsze. Na początku chrześcijaństwa towarzyszyła czynno-
ściom liturgicznym – później pojawiły się inne jej formy, od średniowiecznych misteriów do barokowych koncertów. Kościoły 
spełniały funkcję dzisiejszych filharmonii, a granica między muzyką świecką i religijną była w świadomości odbiorców i samych 
wykonawców zacierana. 
 Według Kodeksu Prawa Kanonicznego w świątyni sprawować można tylko to, co służy szerzeniu kultu, pobożności i reli-
gii. Ale nigdy właściwie nie wiedziano, jaka muzyka religijna być powinna, ale zawsze ją krytykowano i zawsze tworzono. Ojco-
wie Kościoła ostrzegali, św. Augustyn płakał, Gwido uciekł z Pomposy, Skarga gderał, Bach był przesłuchiwany, Strawiński kryty-
kował... 
 W 1903 r., ukazało się słynne motu proprio św. Piusa X, podkreślające długą muzyczną tradycję Kościoła. Niemniej rady-
kalnego przełomu w rozumieniu muzyki dokonała reforma Vaticanum II. Muzyka od tej pory nie jest już tylko ozdobą, dekora-
cją, dodatkiem, ale pojmowana jest jako integralny element liturgii. Trudno zresztą wyobrazić sobie liturgię bez muzyki. Po 
przestudiowaniu dokumentów kościelnych można wyróżnić cztery funkcje, jakie powinna spełniać muzyka liturgiczna, a równo-
cześnie nakreślić konkretne propozycje rozwiązań i działań z nimi związanych. Po pierwsze muzyka powinna budować Wspólno-
tę, po drugie - uczyć medytacji, po trzecie - uwrażliwiać na piękno i po czwarte - głosić Słowo Boże. Jan Paweł II zachęcał: Trzeba 
modlić się do Boga nie tylko formułami poprawnymi teologicznie, ale również w sposób piękny i dostojny. Wspólnota chrześci-
jańska musi dokonać rachunku sumienia, aby w coraz większym stopniu powracało do liturgii piękno muzyki i śpiewu. 
  I jeszcze komentarz M. P. Shea do augustiańskiej maksymy (Qui cantat bene bis orat - kto dobrze śpiewa, dwa razy się 
modli): Modlitwa jest jak muzyka. Bóg w trzech osobach - Kompozytora, Śpiewaka i Pieśni - spaja nas razem w jeden cudownie 
zjednoczony chór wielu głosów.                                 /opracowała Magdalena Ions/ 



 

NIEDZIELA, 16 LISTOPADA 2014; 33 ZWYKŁA; 
   9:30 – Za śp. + Kazię Rabuszko i + Kazię Sowińską - dar intencji od przyjaciół   
 10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 

       11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże dla ROCZNIAKÓW 
      Olivera IGNATIUK & Izabeli WALCZAK oraz Ich rodziców i chrzestnych 

Harrogate  16:30 – Za śp. + Monikę Kiersnowską - dar intencji od przyjaciół 
 19:00 – Za śp. ojca + Jana Bieniek w 1 rocznicę śmierci - dar int. od córki Anety z rodziną  
  
PONIEDZIAŁEK, 17 LISTOPADA 2014; Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zak.; 
 10:00 – Za śp. rodziców + Helenę i + Stanisława Konior - dar int. od córki Doroty z rodziną  
  10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 19:00 – Za śp. brata + Janusza Tomaszewskiego w 30 dzień po śmierci - dar intencji od 
                               siostry Bożeny Paszel z rodziną 
 
WTOREK, 18 LISTOPADA 2014; Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dz. i mecz.; 
 10:00 – Za śp. zmarłych z rodzin ++ Bartoszków, ++ Leszczyńskich i ++ Karpów - dar  
                               intencji od pp. Leszczyńskich 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 19:00 – Za śp. męża + Jerzego Milibrodt w 2 rocznicę śmierci - dar intencji od żony  
                               Veroniki, syna Gregorego i mamy Rozalii oraz całej rodziny 
 
ŚRODA, 19 LISTOPADA 2014 Wspomnienie bł. Salomei, zak.; 
                  10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 11:00 – Za śp. męża + Jana Płygawko, rodziców + Sabinę i + Michała Leszczyńskich,  
                               + Jana i + Julię Płygawko, oraz szwagra Wiktora - dar int. p. Płygawko z rodziną  
 18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla żony i mamy Ewy Szczepura z okazji 29 rocznicy urodzin - dar intencji 
                               od męża Pawła i dzieci Sebastiana i Eleny 
 
 CZWARTEK, 20 LISTOPADA 2014 Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezb.; 
  10:00 – Za śp. ojca + Józefa w 25. rocznicę śmierci i mamę + Czesławę - dar intencji od 
                               córki Barbary Malach z rodziną 
  10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
  19:00 – Za śp. tatę + Stanisława Adamczyka - dar int. od uczestników pogrzebu w Polsce 
 
PIĄTEK, 21 LISTOPADA 2014; Wspomnienie Ofiarowania NMP, III miesiąca ku czci Mi; 
 10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowia dla żony Barbary Zagajewskiej z okazji urodzin - dar intencji od męża  
                               Bolesława z dziećmi i Ich rodzinami  
 10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI  
          18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 19:00 – Za śp. + Kazimierę Rabuszko w rocznicę śmierci - dar intencji od męża z dziećmi  
 
 SOBOTA, 22 LISTOPADA 2014; Wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.; 
    8:30 – Za śp. + Stanisława Nieckarz - dar intencji od p. Barbary Malach z rodziną 
  14:00 – CHRZEST - Alexander Franciszek WALCZAK 
   14:00 – CHRZEST - Nicola KAMIONKA         
            XXXIII TYDZIEŃ ZWYKŁY 
  18:00 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
  18:30 – Za śp. babcię + Bożenę i dziadka + Kazimierza Pogonowicz na rocznicę śmierci 
                               dziadka - dar intencji od wnuczek Iwony i Moniki 

P O R Z Ą D E K    M S Z Y    Ś W I Ę T Y C H    I    N A B O Ż E Ń S T W 



NIEDZIELA, 23.11.2014; UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA; 
   9:30 – Za śp. rodziców + Helenę i + Władysława Trzcińskich - dar intencji od  
                               pp. Aliny i Bernarda Sztyrbickich z rodziną  
 10:30 – NABOŻEŃSTWO DO JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA;  

       11:00 – Za śp. mamę + Annę Kurdziel w 2. rocznicę śmierci i śp. ojca + Wojciecha Kurdziel 
                    - dar intencji od syna Tomasza 

Normanton 16:15 – Za śp. rodziców + Antoninę i + Stanisława Chlewickich oraz zmarłych z ++ rodziny  
                              - dar intencji od córki Bożeny z rodziną 
 19:00 – Za śp. braci + Władysława i + Jana Pasternak z okazji urodzin - dar intencji od  
                               żony i bratowej Henryki Pasternak z dziećmi   

 
 

*  WYPOMINKI  ZA  ZMARŁYCH Trwa miesiąc listopad i związana z nim modlitwa za na-
szych bliskich zmarłych, zwana „wypominkami”. Zachęcamy do udziału w tej modlitwie nie tylko w 
dniach, gdy jest ona ofiarowana za naszych zmarłych, lecz również w innych dniach, abyśmy łączyli 
się w modlitwie jako wspólnota Kościoła pielgrzymującego, która pragnie wspomagać naszych braci i 
siostry należących do wspólnoty Kościoła oczyszczającego się. Wypominki w naszym kościele odpra-
wiane są codzienne wg Porządku Nabożeństw. 

*  KOLEKTA NA IPAK W ANGLII I WALII - ZOSTANIE ZEBRANA W  PRZYSZŁĄ NIEDZIE-
LĘ W CAŁEJ PMK NA POTRZEBY AK W WIELKIEJ BRYTANII. Za tydzień, w niedziele, 23 listopada, 
będziemy przeżywać uroczystość Chrystusa Króla. Tradycyjnie jest to święto Akcji Katolickiej. Organi-
zacja ta jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928 i zrzesza osoby pra-
gnące promować i wprowadzać w życie społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierar-
chią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, 
zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani.  
 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica; zostawszy wdową w wieku 20 lat oddała się wychowaniu dzie-

ci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu; ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty 

chorym i biednym (wspomnienie obowiązkowe);  

18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica; jest nazywana polską Marią Goretti, gdyż tak jak 

ona zginęła, broniąc swojej godności i czystości (wspomnienie obowiązkowe); 

19 XI – bł. Salomea (†1268), zakonnica, córka Leszka Białego, która poślubiła węgierskiego księcia Kolomana, a po jego 

śmierci wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście koło Sandomierza (wspomnienie obowiązkowe); 

20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, sybi-

rak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem; jest patronem ludzi poszukują-

cych sensu życia i zagubionych na drogach wiary (wspomnienie obowiązkowe); 

21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Wspomnienie to ma podstawę w przeko-

naniu wierzących, które sięga bardzo daleko wstecz, do początków chrześcijaństwa. Obecnie ma ono nam przede 

wszystkim ukazywać znaczenia ofiarowania swojego życia Bogu, całkowitego zdania się na Niego. Wspomnienie to 

jest okazją do szczególnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają modlitwie  

22 XI – św. Cecylia (†III wiek), dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów 

wokalno-muzycznych (wspomnienie obowiązkowe). 

 *  PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i odbyły 
spotkanie indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotkanie na probostwie - z 
Ks. Proboszczem. Można się umówić telefonicznie. 

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 

*  OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2014 OTWARTA  - Prosimy Parafian o skła-
danie intencji mszalnych. Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach Św.  
*  KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Św. rano lub wieczo-
rem. Można umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Prob. na określony termin. 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA ADWENTOWA 2014 – ROZPOCZNIE SIĘ 
W SOBOTĘ 6 GRUDNIA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.1 

godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, a po Mszy Św. 
godz. 19:30 – 2. konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.I 
        W NIEDZIELĘ 7 GRUDNIA O GODZ. 18:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.2 
godz. 18:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.II, a po Mszy Świętej 
godz. 20:00 – 4. konferencja – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ 



*  5 SPOTKANIE MINISTRANTÓW I KANDYDATÓW odbędzie się w sobotę 22 listopada br. 
o godz. 13:15. po zajęciach szkolnych w kościele. 
LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok II”. 
Niedziela   16.11.14  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela   23.11.14  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein   *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae Fidelis 
Niedziela   30.11.14      g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak            *   g. 11.00 –  J. Harężlak & H. Stanisławska  
Niedziela     7.12.14   g. 9.30 – R. Biedka i A. Pepliński       *   g. 11.00 –  S. Skotna & H. Rożkowiec 
Niedziela   14.12.14   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

*  POLSKIE DAY  CENTRE  - Zapraszamy na smaczne obiady, bingo, kawę i herbatę. W każdą środę po 
Mszy Świętej o godzinie 11:00. Raz jeszcze - serdecznie zapraszamy. 
*  RESTAURACJA W POLSKIM CENTRUM KATOLICKIM - zaprasza na smaczne obiady. Polecamy także 
ciasta własnego wypieku. Restauracją jest dodatkowo otwarta także w sobotę od 13.00 do 15.00. Restauracja 
przyjmuje zamówienia na uroczystości rodzinne - chrzciny, wesela itp. Zapraszamy serdecznie! 
*  ZAPRRASZAMY NA BAL SYLWESTROWY Zapraszamy  jak co roku na Bal Sylwestrowy. Tej imprezy 
zachwalać nie trzeba. Ma ona już swą renomę i cieszy się zawsze dużą popularnością. Cena biletów sylwestro-
wych taka sama jak w poprzednich latach, czyli dla Parafian £25.00, dla dzieci £15.00 dla gości spoza Parafii 

£35.00. W cenie biletu obiad, buffet i lampka wina. Obowiązuje strój wieczorowy.  Szczegóły 
na plakatach. Bilety do nabycia w sklepiku. ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy! 
*  ŚWIĘTY MIKOŁAJ ODWIEDZI NASZĄ PARAFIE - Polska Szkoła Sobotnia zaprasza 
dzieci do lat 7 na spotkanie z Mikołajem. Św. Mikołaj odwiedzi nas w sobotę 6 grudnia o 13:30 i 
spotka się z każdym dzieckiem, które (jeśli ono było grzeczne ma się rozumieć) obdaruje prezen-
tem. W międzyczasie będzie odbywała się zabawa dziecięca prowadzona przez zawodowego 
wodzireja. Zapewniamy słodki poczęstunek. Cena biletu £ 7.00. Bilety do nabycia w sklepiku i w 
szkole. Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców. Ilość miejsc ograniczona. 

*   ZEBRANIE ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO - Doroczne zebranie Zjednoczenia Polskiego w Leeds odbę-
dzie się w piątek 21 listopada o godz. 19:30. jest to zebranie śródkadencyjne, mające na celu ułożenie kalenda-
rza imprez na rok 2015. Przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Zjednoczeniu prosimy o udział w zebraniu, a w 
przypadku niemożności - o przekazanie istotnych dla siebie dat Prezesowi Zjednoczenia Stanisławowi Guscinowi.  
*  PROŚBA O POMOC Serdecznie zapraszamy wszystkich na kawiarenkę która odbędzie się 16 listopada. Ta 

Kawiarenka to akcja zorganizowana dla Bartka Hadynskiego z Polski. Bartek to 10-letni chłopiec który od 2 lat zmaga się z 

bardzo rzadkim rodzajem nowotworu mózgu. Obecnie są kolejne przeżuty i potrzebna kolejna chemioterapia a dalsze lecze-

nie za granicą. Sytuacja rodziny jest o wiele poważniejsza gdyż Bartka mama również zmaga sie z choroba nowotworowa, 

którą wykryto w ubiegłym roku. Rodzice żyją w strachu i niepewności - pomóżmy i dajmy im szanse na leprze jutro. Cala 

kwota zebrana podczas akcji zostanie przekazana w całości na potrzeby leczenia Bartka i pomoc rodzinie. 

Kawiarenka zorganizowana przez rodziców Szkoły polskiej oraz Fundacji Olendrzy dla Polski. 

Powstała nowa strona Parafii na Facebook'u, można ja znaleźć wpisując hasło  
''Parafia Leeds'' lub wpisując link : https://www.facebook.com/polskaparafialeeds 

Znaleźć tam można bieżące informacje z naszej Parafii. Zapraszamy do korzystania z serwisu :) 

OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej Parafii swoje dary na tacę w niedzielę: 

9/11/14  + Kopertki - £ 157-58p. +  Ofiary Gift Aid - £ 846-40p.  +  na tacę - £ 534-51p.  + Biuletyn - £ 32-88p. 
 

*  PREZES PARAFII DZIĘKUJE SERDECZNIE dziękuje serdecznie drogim Parafianom i ich gościom za wsparcie po-
przez uczestnictwo w Bonfire Night. Mamy nadzieję, że podobało się Państwu i zapraszamy za rok. Jak zwykle bardzo ser-
decznie dziękuje Komitetowi Parafialnemu i rodzinom członków Komitetu jak również wszystkim Przyjaciołom za pomoc w 
zorganizowaniu tej imprezy.  Serdeczne Bóg zapłać 
*  SEKCJA POLSKA NR1 BRITISH LEGION dziękuje serdecznie wszystkim, którzy poparli zbiórkę pieniężna na 
Fundusz Maków. O wyniku finansowym zbiórki poinformujemy Państwa w najbliższym czasie. Wszystkim, którzy nabyli 
maki, krzyżyki lub akcesoria makowe - bardzo dziękujemy. 
*  PREZES ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO Stanisław Gościn dziękuje wszystkim, którzy swym udziałem przyczynili 
się do uświetnienia obchodów Święta Niepodległości w zeszłą niedziele. Podziękowania składa Ks. Prob. Janowi, pocztom 
sztandarowym, organizatorom akademii, dzieciom i nauczycielom Szkoły Sobotniej, Harcerzom i Zuchom, Scholi Pierwsze-
go Dnia Tygodnia, gościnnie występującej z przedstawieniem "Lekcja Historii" grupie z Huddersfield. Podziękowania składa 
także pp. Zygmuntowi Green i Romanowi Paszelowi za oprawę medialną. Dziękuje także p. Pawłowi Prychidko za repre-
zentowanie nas na uroczystościach  rocznicowych w Leeds. Wszystkim uczestnikom obchodów serdeczne Bóg zapłać. 

K O M U N I K A T Y 

S E R D E C Z E  +  P O D Z I Ę K O W A N I A  +  B Ó G  Z A P Ł A Ć 


