
Poniedziałek, 16 kwietnia  

J 6, 22-29 

 

Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora 

spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł 

do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. 

Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie 

dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. 

A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli 

do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na 

przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?» 

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie 

Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. 

Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie 

wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą 

naznaczył Bóg Ojciec». 

Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?» 

Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli 

w Tego, którego On posłał». 



Rozważanie: 

Czym wierzę? 

1. „Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów”. Jeśli Bóg nie JEST w moim sercu, to 

żadna ilość cudów nie sprawi, że w Niego uwierzę. Zawsze znajdzie się ktoś, kto 

będzie mi udowadniał, że cud nie był cudem, że można go racjonalnie 

wytłumaczyć. 

Lecz jeśli wierzę w Tego, który we mnie JEST, to nawet najdrobniejszy szczegół 

codzienności może stać się dla mnie cudem, który będę celebrować z największą 

radością dziecka ukochanego przez swego Ojca. 

2. „Zabiegajcie o pokarm, który trwa na życie wieczne”. Wieczność zaczyna się 

już teraz. W wieczności będę czerpać z tego pokarmu, który sobie nazbieram 

teraz. Są tacy ludzie, którzy chcą budować sobie schrony pancerne zdolne 

przetrwać nawet koniec świata. A jeśli nawet to możliwe, to czy chciałbym 

spędzić wieczność w takim schronie? 

Na pustyni Bóg nakazał Izraelitom zbierać tylko tyle manny, ile mogli spożyć w 

ciągu jednego dnia. Teraz Jezus mówi nam, że przyszedł czas, by całymi garściami 

gromadzić sobie „chleb” na wieczność. 

3. „Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał”. Ja 

sam z siebie nic nie mogę. Mogę jedynie wierzyć tak, by Bóg mógł we mnie, 

przeze mnie czynić swoje dzieła. 

A więc jak wierzę? Czym wierzę? Czy wierzę w Boga poprzez Jego JESTEM, które 

we mnie trwa? 

 



Wtorek, 17 kwietnia 

J 6,30-35 

 

W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: 

«Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? 

Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb  

z nieba”». 

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał 

wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. 

Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». 

Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!» 

Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi,  

nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie». 

 

 



Rozważanie: 

Do kogo przychodzę? 

1. „Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli?” Czy 

naprawdę Jezus musi mi coś udowadniać? W Ewangelii Jego rozmówcy stawiają 

siebie przed Nim: Ty masz coś zrobić, żebyśmy my uwierzyli, że jesteś tym, za 

kogo się podajesz. Redukują Syna Bożego do kogoś równego im, a Jego chleb  

z nieba do nietrwałej, pustynnej manny. 

2. „Dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba”. Trzeba mi 

doświadczyć, że jest coś więcej. Że człowiek nie ogranicza się tylko do pragnienia 

pokarmu fizycznego. Że nosi w sobie o wiele głębsze pragnienie, które jest 

tajemnicą jego nieśmiertelnej duszy. Że moje życie wypełnia się w Bogu i w Nim 

nabiera zupełnie innej wartości i piękna. 

3. „Ja jestem chlebem życia”. Do kogo przychodzę? Kim jest dla mnie Bóg? Kimś 

na zewnątrz, kto może „załatwić” moje codzienne problemy? Czy kimś, kto we 

mnie zasiewa ziarno życia, pielęgnuje je i sprawia, że cudownie rozkwita?  

Z miłości do mnie. 



Środa, 18 kwietnia 

J 6,35-40 

 

Jezus powiedział do ludu:  

«Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we 

Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście 

Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie,  

a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem 

nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. 

Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi 

dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, 

aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę 

w dniu ostatecznym». 

 



Rozważanie: 

Czym się żywię? 

1. „Jezus powiedział do ludu: «Ja jestem chlebem życia»”. Jezus porównuje siebie 

do chleba. A przecież chleb symbolizuje najbardziej podstawowy, najbardziej 

niezbędny do przeżycia pokarm. Skoro bez chleba moje ciało nie przeżyje dłużej 

jak kilka tygodni, to bez Jezusa moja dusza też obumrze. Nie przetrwa. Bardziej 

dosadnie Syn Boży nie mógł tego wyrazić. Bez Niego nie ma życia, tak samo, jak 

człowiek nie jest w stanie żyć bez jedzenia. 

2. „Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy 

pragnąć nie będzie”. Bywa, że ciężko chore osoby są karmione przez sondę, 

nawet wbrew ich woli. Może to być bardzo bolesne i upokarzające. Jezus nikogo 

do siebie nie przyciąga na siłę. Mówi: „Kto do Mnie przychodzi…”. On mnie nie 

„uszczęśliwi”, dopóki ja sam nie zapragnę żywić się Jego życiem. 

3. „Tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę”. Każdy, kto tego pragnie, 

otrzyma życie wieczne w Jezusie. Kto tego pragnie. Tak, jak Jezus nakarmił tłumy 

i nikomu nie zabrakło chleba i ryby, tak samo nikomu, kto do Niego przyjdzie, nie 

zabraknie miejsca w Domu Ojca. Taka jest wola Boga. Czy więc pragnę żywić się 

pokarmem, który daje mi życie wieczne? 

 



Czwartek, 19 kwietnia 

J 6,44-51 

 

Jezus powiedział do ludu: 

«Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; 

Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy 

będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do 

Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, 

widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma 

życie wieczne. 

Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest 

chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, 

który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, 

który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata». 

 

 

 



Rozważanie: 

Gdzie jest mój Bóg? 

1. „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie 

posłał”. Czy przypominam sobie w moim życiu moment, w którym Bóg pociągnął 

mnie do siebie? Co mi po całej mojej wierze i pobożności, jeśli bym nie pozwalał 

Bogu pociągać się do siebie? Jeśli moja wiara nie przybliża mnie do Boga, to coś 

musi być z nią nie tak. 

 2. „Jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca”. Nie chodzi o to, by zdobyć 

niepodważalne dowody na istnienie Boga. Nigdy na tym świecie nie będę 

mieć stuprocentowej pewności. Nawet święci miewali chwile wątpliwości. 

Chodzi o relację z Nim. O Jego życie wieczne, które staje się we mnie, a ja 

codziennie odkrywam, jak bardzo jest piękne. 

3. „Ja jestem chlebem życia”. Gdzie dla mnie jest mój Bóg? Gdzie Go 

umiejscawiam? Czy jest tak podstawowy i niezbędny, jak chleb? Czy żywię 

się moim Bogiem, Jego Słowem, Jego Ciałem? A jeśli tak, to czy potrafię sobie 

wyobrazić, jak bardzo blisko mnie On JEST? 



Piątek, 20 kwietnia  

J 6,52-59 

 

Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do 

jedzenia?» 

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie 

jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w 

dniu ostatecznym. 

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, 

będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak 

ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył 

na wieki». 

To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum. 

 



Rozważanie: 

Jakim rytmem bije moje serce? 

1. „Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?” Na to pytanie Jezus daje 

odpowiedź, która dla Jego słuchaczy jest jeszcze bardziej szokująca niż wszystko, 

co powiedział im do tej pory: „Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego 

ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie”. Syn Boży podprowadza 

słuchaczy do tej prawdy stopniowo, od cudownego rozmnożenia chleba przez 

swoją mowę w synagodze w Kafarnaum, gdzie najpierw objawia im, że jest 

Chlebem życia, który zstąpił z nieba, a potem, że, aby mieć życie, należy 

spożywać Chleb życia, i tym Chlebem jest Jego Ciało. A na koniec dodaje jeszcze, 

że nie tylko Jego Ciało należy spożywać, ale też pić Jego Krew. Napięcie narasta, 

od cudownego nakarmienia tłumów, aż do wyjawienia tajemnicy 

eucharystycznej, która stanowi kulminacyjny punkt tej historii. 

2. „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”. To dla 

słuchaczy prawdziwy szok. O czymś takim nie było mowy nigdzie w Pismach. Oni 

znali historię o mannie i przepiórkach na pustyni. Dla nich Jezus był przede 

wszystkim synem Józefa z Nazaretu. I taki ktoś mówi im teraz, że mają się żywić 

Jego organami, by stać się nieśmiertelnymi. Czy moje serce bije szybciej, kiedy 

uważnie wsłucham się w te słowa i próbuję sobie wyobrazić, jak brzmiały 

wypowiedziane przez Jezusa po raz pierwszy w synagodze w Kafarnaum? 

3. „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie 

spożywa, będzie żył przeze Mnie”. Jezus kieruje swoją naukę nie tylko do Żydów 

słuchających Go w synagodze, ale też do tych, którzy przez wieki będą czytać te 

słowa w Ewangelii, i albo przyjmować je do serca, albo je odrzucać. Czy moje 

serce  rozpala się, kiedy czytam te słowa? Czy moje serce bije w rytm serca 

Jezusa, kiedy wypowiadał te słowa po raz pierwszy w Kafarnaum i kiedy 

powtarza je teraz, do mnie osobiście? 



Sobota, 21 kwietnia 

J 6,55. 60-69 

 

W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: 

«Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym 

napojem». 

A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. 

Któż jej może słuchać?» 

Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To 

was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był 

przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam 

powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie 

wierzą». 

Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł 

więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli 

nie zostało mu to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło  

i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie 

odejść?» 

Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia 

wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym». 

 

 



Rozważanie: 

Do kogo idę? 

1. „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” Jezusowa mowa jest trudna. 

Myśli Boże nie są naszymi… Stąd często pokusa, aby przeinaczać słowa Boga, 

przycinać je na własną miarę: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział?”. A Jezus mówi, 

że Jego słowa są duchem i życiem. Jego słowa, te, które On sam wypowiada. 

Nawet, jeśli są trudne. Zwłaszcza, jeśli są trudne. Jego słowa prowadzą do życia. 

2. „Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą”. Takie stwierdzenie może zaboleć. 

Jeśli od dziecka jestem katolikiem, praktykującym, a w pewnym momencie 

przekonuję się, że wcale niewierzącym, to taka świadomość boli. Nauka Jezusa  

w synagodze w Kafarnaum była bardzo, bardzo radykalna. I dzisiaj Jezusowy 

radykalizm nie stracił na sile: Jego Ciało jest prawdziwym pokarmem, a Jego Krew 

jest prawdziwym napojem. Innej drogi do życia nie ma. 

3. „Panie, do kogo pójdziemy?” Ile raz na życiowych zakrętach zdarzyło mi się 

powtórzyć za Piotrem: Panie, do kogo pójdę? Ty masz słowa życia wiecznego. Ile 

razy mówiłem Mu: Prowadź!, kiedy kompletnie nie miałem pojęcia, którędy 

wiedzie droga? 

 



Niedziela Dobrego Pasterza, 22 kwietnia 

J 10, 11-18 

 

Jezus powiedział: 

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik 

zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc 

nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; 

najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak 

Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne 

owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu 

mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. 

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt 

Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc 

je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca». 

 

 



 

Komentarz 

Kontekst: Dziesiąty rozdział Janowej Ewangelii to mowa – przypowieść, w której 

Jezus został ukazany jako pasterz, wierzący w Niego jako owce, podążanie za 

Jezusem to droga na żyzne pastwisko, a wilk to demon, który chce pożreć owce. 

Fragment dzisiejszej Ewangelii poprzedzony jest uroczystą deklaracją, w której 

Jezus odsłania przed uczniami cel swojego przyjścia na świat: „Ja przyszedłem po 

to, aby owce miały życie i by miały je w obfitości” (J 10,10). 

Mowa Jezusa jest skierowana do tego samego audytorium, które w poprzednim 

rozdziale było świadkiem uzdrowienia niewidomego od urodzenia. 

1. Omawiana perykopa rozpoczyna się od ukazania różnicy pomiędzy dobrym  

a złym pasterzem. Zaczyna się od dobrego, czyli tego, który oddaje życie za owce. 

Prorok Amos, pisze o pasterzu, który z lwiej paszczy ratuje tylko dwie nogi albo 

koniec ucha (por. Am 3,12). Dawid opowiadał Saulowi, jak to pasąc owce swego 

ojca musiał staczać potyczki z lwem i niedźwiedziem (1 Sm 17,34-36). Podobnie 

Izajasz mówi o gromadzie pasterzy zwołanych dla przepędzenia lwa (Iz 31,4). Dla 

pasterza było oczywiste, że musi ryzykować swoim życiem w obronie 

powierzonych owiec. Podobny obraz dobrego pasterza ukazany jest w tradycji 

synoptycznej (u Mt, Łk i Mk). Jest on ukazany jako ten, który wyrusza za 

zaginioną owcą i na ramionach przynosi ją z powrotem do stada (Mt 18,10-19;  

Łk 15,3-7).  

2. Prawdziwe niebezpieczeństwo dla stada stanowiły wilki. Jezus mówił swoim 

uczniom, że posyła ich jak owce pomiędzy wilki (Mt 10,16). Apostoł Paweł 

przestrzega starszych wspólnoty w Efezie, że przyjdą drapieżne wilki, które nie 

będą oszczędzały stada (Dz 20,29). Zobaczywszy wilki pasterz, który jest tylko 

najemnikiem zapomina o stadzie ratując jedynie własne życie ucieczką. Prorok 



Zachariasz określa fałszywych pasterzy taką cechą, że w ogóle nie usiłują oni 

zebrać z powrotem rozproszonych owiec (Zach 11,16).  

Święty Augustyn w słynnym kazaniu „O Pasterzach” oprócz zaniedbań  

i obojętności wskazuje jeszcze na zły przykład, który psuje „owce”: „Źli pasterze 

nie dość, że nie dbają o chore i słabe, o zbłąkane i zagubione owce, ale nadto,  

o ile to od nich zależy, zabijają mocne i tłuste. W jaki sposób? Zabijają, gdy 

prowadzą złe życie, zabijają, gdy dają zły przykład. (…) Oto nawet zdrowa owca, 

patrząc na swego źle postępującego pasterza, odwraca oczy od przykazań 

Pańskich, kieruje je ku człowiekowi i zaczyna mówić w sercu swoim: Jeśli mój 

pasterz tak postępuje, kimże ja jestem, Aby nie czynić tak samo?” 

3. W wersetach 14 i 15 czterokrotnie występuje greckie słowo ginoskein, które 

oznacza poznawać, znać. Nie chodzi jednak o poznanie intelektualne czy 

pojęciowe, ale o poznanie w sensie biblijnym. W tym kontekście poznać kogoś 

oznacza doświadczyć konkretnego spotkania z drugim człowiekiem, mieć z nim 

szczególne relacje, żyć w pewnym stopniu w ciągłej komunii z nim. To poznanie 

stanowi wyraz miłości, szczególnego upodobania, które skłania wierzących do 

posłuszeństwa i pójścia śladami Jezusa. Tych wierzących nie nazywa On już 

owcami, lecz swoją własnością (Mędala). 

4. Rozważając perykopę o dobrym pasterzu warto porównać ją z Psalmem 23: 

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych 

pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją 

duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje 

imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze 

mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz  

wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest 

przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego 

życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.  



Rozważanie: 

Gdzie jest moje ukojenie? 

1. „Ja jestem dobrym pasterzem”. Jezus jest dobrym pasterzem i zależy Mu na 

Jego owcach. Obdarza mnie wszystkim, co dla mnie najlepsze, ponieważ Mu na 

mnie zależy. Nie jest jak najemnik, który dba bardziej o siebie niż o powierzone 

mu owce. Jemu naprawdę na mnie zależy, dlatego jest przy mnie w każdej chwili 

mojego życia. 

Dlatego też nie pobłaża mi, ale wymaga ode mnie, bo zależy Mu na tym, bym 

miał życie, w pełni i w obfitości. 

2. „Życie moje oddaję za owce”. Jezus jest chlebem, który daje życie wieczne. On 

swoje życie oddaje za mnie: nie tylko umiera za mnie na krzyżu, ale też dzieli 

się ze mną życiem, które ma w sobie, dając mi swoje Ciało i swoją Krew do 

spożywania. Dlatego może powiedzieć: znam owce moje, a moje Mnie znają. 

3. „I będą słuchać głosu mego”. Po co owce mają słuchać głosu pasterza? Po to, 

by czuć się bezpiecznie, by wiedzieć, że nie grozi im żadne niebezpieczeństwo. 

Słucham słów Jezusa po to, by w nich znajdować ukojenie. Jezus jest dobrym 

pasterzem, i Jego słowa są dobre. Wypełniają moje serce pokojem i radością. 

Zabierają lęk, gniew, chaos, i budzą mnie do życia. 

Czy słowa Syna Bożego są dla mnie ukojeniem? 

 


