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Słowo na niedzielę

Łk 21, 5-19 Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców.

DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU
ŚW. PAWŁA  DO TESALONICZAN:

Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI PRO-
ROKA MALACHIASZA:
M1 3, 19-20a
Sprawiedliwy sąd Boży.

2 Tes 3, 7-12
Kto nie chce pracować, niech też nie je.

EWANGELIA:

Nasze sprawy

 Oto słowo Pańskie.

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest
przyozdobiona pięknymi kamieniami i da-
rami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas,
kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie
kamień na kamieniu, który by nie był zwa-
lony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy
to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to
dziać zacznie»? Jezus odpowiedział:
«Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono.
Wielu bowiem przyjdzie pod moim imie-
niem i będą mówić: „Ja jestem” oraz „nad-
szedł czas”. Nie chodźcie za nimi. I nie
trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach
i przewrotach. To najpierw musi się stać,
ale nie zaraz nastąpi koniec». Wtedy mó-
wił do nich: «Powstanie naród przeciw
narodowi i królestwo przeciw królestwu.
Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami
głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska

i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym
wszystkim podniosą na was ręce i będą
was prześladować. Wydadzą was do sy-
nagog i do więzień oraz z powodu mojego
imienia wlec was będą do królów i na-
miestników. Będzie to dla was sposobność
do składania świadectwa. Postanówcie
sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej
obrony. Ja bowiem dam wam wymowę
i mądrość, której żaden z waszych prze-
śladowców nie będzie się mógł oprzeć ani
się sprzeciwić. A wydawać was będą na-
wet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele
i niektórych z was o śmierć przyprawią.
I z powodu mojego imienia będziecie
w nienawiści u wszystkich. Ale włos
z głowy wam nie zginie. Przez swoją wy-
trwałość ocalicie wasze życie».

<>   Tobie Panie zaufałem
Codziennie w naszej ba-

zylice odmawiamy Koron-
kę do Bożego Miłosierdzia
po Mszy św. o godz. 8.00,

12.00, oraz w sposób uroczysty o godz.
15.00. Odmawiana w kościele Koronka
do Bożego Miłosierdzia jest obdarzona
odpustem zupełnym. Dziękujemy parafia-
nom za liczną obecność.

<>Duszpasterska Rada Diecezjalna
Trwają obecnie w naszej diecezji wy-

bory do bardzo ważnego, doradczego gre-
mium biskupa, jaką jest Diecezjalna Rada
Duszpasterska. Z naszej parafii kandyda-
tami są: ks. Janusz Żmuda, oraz P. Jacek
Skowronek – lekarz i P. Józef Lehrfeld –
urzędnik.

<>   Współistnienie
W naszej parafii jest 70 Romów w tym

25 małżeństw. Wielkim wymogiem naszej
mądrej społeczności jest ukazać im sens
zdobywania wiedzy, oraz określonego za-
wodu. Dzięki niemu mogliby przeżywać
radość rozwoju swych talentów. U Ro-
mów jest wielkie nabożeństwo za zmar-
łych. Widać ich częściej w kościele w li-
stopadzie.

<>   Oblicze Nuncjusza
W sobotę 10 listopada Nuncjusz Apo-

stolski, ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk
dokonał na Kopcu, u Księży Pallotynów
otwarcia wystawy „Jan Paweł II – naj-

większy Misjonarz
świata”. Przy tej oka-
zji poznałem prawdzi-
we oblicze Nuncjusza. Mówiono, że jest
ikoną Ojca Świętego. On zaprzeczył mó-
wiąc: „Trzeba żyć w prawdzie,
a nie w obłokach. Daleko mi do profe-
tycznego wymiaru obecnego Ojca Świę-
tego. Ja Go tylko nieudolnie reprezentu-
ję. Modlę się, bym poprzez urzędowanie
w Polsce nie zasłonił wspaniałego obli-
cza Papieża”.

<>   Wielkie  zainteresowanie
Zewnętrzna uroczystość odpustowa

będzie u nas w niedzielę 25 listopada -
w Uroczystość Chrystusa Króla. Nato-
miast  w środę 21 listopada zapraszam
czcicieli Matki Bożej na Mszę św. o godz.
12.00. Zauważam, że najbardziej zainte-
resowani są naszym odpustem różnego
rodzaju kramarze. Odpust jest dla nich
biznesem.

<>   Apel Jasnogórski
W ostatni piątek 16 listopada na Apel

Jasnogórski do Częstochowy wyjechało
przeszło 40 naszych parafian. Gratuluje-
my księdzu Krzysztofowi Główce uda-
nego pomysłu. Oby ten znaczący dzień,
określający datę wyboru Wadowiczani-
na na Stolicę Świętą, był czasem omo-
dlenia Jego Świątobliwości w Domu Matki
Jasnogórskiej, oraz naszej świątyni.

Na zbliżający sie tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego
i obfitych łask, zwłaszcza dla Jubilatów i Solenizantów
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/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

Prośba
Prosimy Naszych Czytelników, aby zechcieli napisać, co w Biuletynie uważają za zbędne?
...........................................................................................................................................
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................... ................................
.................................................................................................... ............................

Odpowiedzi prosimy wkładać do skarbonek,
skąd brany jest Biuletyn. Dziękujemy!

Linia cięcia

REFLEKSJA EWANGELICZNA:

W obliczu końca zapowiadanego przez
proroków i Jezusa chrześcijanin potrze-
buje szczególnej odwagi i wytrwałości.
Znaki na niebie, ruina tego co wielkie
i wspaniałe dla świata nie powinny za-
trwożyć serca tych którzy zaufali Panu.
Na czasy trudne Bóg daje nam łaskę uf-
ności. Człowiek wiele razy w życiu staje

wobec  problemów i zjawisk, które wyda-
ją się mu zagrażać. Ciężka choroba, ży-
ciowe problemy, niepewność jutra mogą
załamywać i odbierać nadzieję. W takich
sytuacjach bardziej ufajmy Bogu. Przecież
włosy na naszej głowie są policzone. Nie
ma więc powodu tracić ducha. Właśnie
wtedy składamy świadectwo Bogu gdy do
końca potrafimy zaufać.

Ks. Jan J.

Ogłoszenia parafialne

1.   W miesiącu listopadzie codziennie
o godz. 17.30 modlimy się na różańcu, pod-
czas którego wypominamy zmarłych
z naszych rodzin.

2. W środę jest wspomnienie Ofiaro-
wania Najświętszej Maryi Panny. Jest
Ona głównym patronem naszej parafii
oraz bazyliki. Mszę św. o godz. 12.00 od-
prawimy w tym dniu w intencji naszych
parafian, tak żywych jak i zmarłych. Kon-
celebrowanej mszy św. będzie przewod-
niczył ks. prałat Józef Prorok – proboszcz
parafii Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy w Mistrzejowicach, w Nowej Hucie.
Gorliwych naszych parafian zapraszamy
na tę uroczystą koncelebrę.

3. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się za poległych za Oj-
czyznę, zwłaszcza Wadowiczan, którzy
zginęli w I lub II wojnie światowej.

4. Dla młodzieży szkół średnich i do-
rosłych, którzy dotychczas nie przyjęli sa-

kramentu bierzmowania jest przygotowa-
nie w środę o godz. 10.00.

5. W czwartek, na godz. 16.30, zapra-
szamy na spotkanie do kaplicy Domu Ka-
tolickiego Honorową Straż Serca Boże-
go.

6. Nasza parafia, co miesiąc wydaje
2600 zł. na dzieła charytatywne. 1000 zł
przekazujemy naszemu Zespołowi Chary-
tatywnemu, 1.000 zł. na sprawy miłosier-
dzia duchowego, 600 zł na kuchnię
św. Brata Alberta. Nasz Zespół Charyta-
tywny od 1 września 2000 roku do 31
sierpnia 2001 roku ofiarował potrzebują-
cym sumę 50.424 zł.

7. W przyszłą niedzielę jest Uroczy-
stość Chrystusa Króla. W naszej parafii
zewnętrzna uroczystość odpustowa. Sumę
o godz. 12.00 odprawi ks. Proboszcz Sta-
nisław Prorok z Wysokiej. W tym dniu
Msza Św. o godz. 13.15 będzie w kaplicy
Domu Parafialnego.

<>   Odwiedziny
Do naszej bazyliki od czasu do czasu

przybywają nadzwyczajni pielgrzymi.
Przed dwoma tygodniami, przy papieskiej
chrzcielnicy, przez długi czas klęczały trzy
panie z Moskwy. W rozmowie dowiedzia-
łem się, że są to Polki od 50 lat mieszka-
jące, najpierw w gułagach syberyjskich,
a w latach 50-tych zwolnione – zamiesz-
kały w stolicy. Przybyły do nas, aby bła-
gać Boga, by Rosję odwiedził Papież.

We wtorek 13 listopada do naszej ba-
zyliki pielgrzymował. ks. Rvola Mirdita –
Arcybiskup Tirany z Albanii wraz ze
swym kapelanem O. Dariuszem  Nowa-
kiem – salwatorianinem – Polakiem.
W księdze pamiątkowej Ks. Arcybiskup

z Albanii napisał: „Z wielka radością od-
wiedzam kościół chrztu Ojca Świętego.
Uwielbiam tutaj Boga za niezwykły dar
z Wadowic dla współczesnego świata. Na-
ród albański jest wdzięczny za Jego mi-
łość.” Po wręczeniu dostojnemu Gościo-
wi z Albanii specjalnej ikony Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, wzruszony powie-
dział: „Proszę modlić się za naród albań-
ski przed Wadowicką Panią”.

<>   Roraty
Podczas tegorocznych rorat odprawia-

nych rano o godz. 6.00 dla dorosłych bę-
dziemy pogłębiali znajomość Mszy św.

Poniedziałek:  1 Mch 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64 *
Łk 18, 35-43

Wtorek:   2 Mch 6, 18-31   *   Łk 19, 1-10
Środa:   2 Mch 7, 1. 20-31   *   Łk 19, 11-28
Czwartek:   1 Mch 2, 15-29   *   Łk 19, 41-44
Piątek:   1 Mch 4, 36-37. 52-59   *   Łk 19, 45-48
Sobota:   1 Mch 6, 1-13   *   Łk 20, 27-40

Pismo święte na codzień:
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Intencje mszalne:

Piątek 23 listopada  Klemensa, Adeli
WSPOMNIENIE ŚW. KLEMENSA I, PAPIEŻA

  6.00 Śp. Tadeusz Sabuda
  6.30 Śp. Julia i Stefan Kuś
  7.00 Śp. Mieczysław
  7.30 Śp. Leonard Frączek
  8.00 W intencji Krystyny o wysłuchanie

prośby Bogu wiadomej
12.00 Śp. Janina i Stanisław Tomasik
18.00 Śp. Ks.Czesław Adamaszek

Sobota  24 listopada  Jana, Flory
  6.00 Śp. Ks.Czesław Adamaszek
  6.30 Śp. Tadeusz Sabuda
  7.00 Śp. Julia Kuś
  7.30 Śp. Bogusław Jasiński
  8.00 Śp. Elżbieta Skowronek
12.00 Śp. Jan Bińkowski
18.00 Śp. Katarzyna Dihm-Sworzeń

Niedziela  25 listopada   Katarzyny, Erazma
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

      ZEWNĘTRZNA UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA

  6.00 Śp. Ks.Czesław Adamaszek
  7.30 Śp. Franciszka Filipek
  9.00 O bł. Boże dla Bogumiły i Ryszrda

Bury w 25 r.ślubu
Śp Franciszek Rozalia Jan Władysław

10.30 Śp. Stanisław Rodziński
11.30 Za dusze w czyśćcu
12.00 Suma odpustowa

Dziękczynna z 30 lat małżeństwa Marii i Józefa
13.15 Śp. Elżbieta Skowronek
18.00 Śp. Maria i Robert Hojnic

Poniedziałek  19 listopada   Salomei, Seweryna
  WSPOMNIENIE BŁ. SALOMEI, ZAKONNICY

  6.00 Śp. Tadeusz Sabuda
Śp. Amalia Sośnicka - od sąsiadów z Rokowa

  6.30 Śp. Mirosław Sediwy
  7.00 Śp. Elżbieta Skowronek
  7.30 Śp. Ks.Czesław Adamaszek
  8.00 Śp. Roman Brańka, Stanisław i Józefa
12.00 Śp. Józef Klinowski
18.00 Śp. Stanisław Budzowski

Wtorek  20 listopada  Anatola, Sędzimira
WSPOMNIENIE ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, KAPŁANA

  6.00 Śp. Ks.Czesław Adamaszek
  6.30 Śp. Tadeusz Sabuda
  7.00 Śp. Mirosław Sediwy
  7.30 Śp. Czesław Pawlik z rodzicami, Józef Matuszyk
  8.00 Śp. Kazimiera i Wiktor Kopeć, syn Dariusz
12.00 Śp. Janina i Stanisław Tomasik
18.00 Śp. Władysław Styła - 5 r.ś.

Środa  21 listopada         Janusza, Konrada
   ODPUST PARAFIALNY

WSPOMNIENIE OF. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

  6.00 Śp. Tadeusz Sabuda
  6.30 Śp. Tadeusz Rajda
  7.00 Śp. Ks.Czesław Adamaszek
  7.30 Śp. Amalia Sośnicka
  8.00 Śp. Leonard Frączek
12.00 Śp. Janina i Stanisław Tomasik

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

8.30 i 17.30
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

Czwartek 22 listopada    Cecylii, Marka
WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII, DZIEWICY

  6.00 Śp. Tadeusz Sabuda
  6.30 Śp. Stanisław Budzowski
  7.00 Śp. Ks.Czesław Adamaszek
  7.30 Śp. Amalia Sośnicka
  8.00 Śp. Jan Siwek
10.00 Msza św. dla mieszkańców Domu Opieki Społ.
12.00 Śp. Janina i Stanisław Tomasik
18.00 Dziękczynna z prośbą o błogosła-
wieństwo dla Genowefy

Patron parafii
W najbliższą środę – 21 listopada – jest

liturgiczne wspomnienie
Ofiarowania Najświęt-
szej Maryi Panny

w świątyni. Jest to patro-
nalne święto naszej pa-

rafii.
Każdy człowiek ma
swoje imię. Po-
prawnie powinien

to być święty patron. Imię dla katolika naj-
częściej wiąże się z chrztem świętym.
W nim zostaliśmy ofiarowani Bogu. Po-
lewając głowę kapłan mówił: „N /właści-
we imię/ ja ciebie chrzczę w Imię Ojca
i Syna i Ducha św.” Przez ten akt czło-
wiek stał się własnością Bożą. Wtedy nas
rodzice po raz pierwszy ofiarowali Bogu.

Najświętsza Maryja Panna pochodziła
z narodu żydowskiego. Żyła Ona zgodnie
z wymogami religii żydowskiej. Przepisy
Wyznania Mojżeszowego – nawiązując do
wyjścia z Egiptu, Paschalnej Nocy – wy-
jaśniały, że pierworodne dziecko jest wy-
łączną własnością Jahwe. Każda rodzina
żydowska po narodzeniu pierwszego
dziecka zobowiązana była złożyć określo-
ną ofiarę w świątyni. Dar ten był zależny
od zamożności. Przez ten gest rodzina
wyznawała wiarę w moc uwalniającej
nocy egipskiej, a właściwie w moc uwal-
niającego Boga.

W naszych kościołach znane jest Święto
Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego. Na-
zywamy w Polsce to święto Matką Bożą
Gromniczną. W tym dniu wspominamy
jednak Ofiarowanie Pana Jezusa w Świą-
tyni Jerozolimskiej. Jezus Chrystus jest
pierworodnym dzieckiem Najświętszej

Maryi Panny i Ojca Niebieskiego. Przy-
nosimy w tym dniu do kościoła świece
zwane gromnicami. Syn Boży jest świa-
tłością świata. Również znakiem Matki
Bożej jest zapalona świeca. Niepokalana
Dziewica przez zrodzenie Syna Bożego
wydała światu Przedwieczną Światłość.

Innym świętem od poprzedniego jest
Ofiarowanie Matki Bożej w Świątyni.
Obchodzimy je 21 listopada. Niektórzy tłu-
maczą, że przez to święto wspominamy
fakt, jak Anna i Joachim – rodzice Maryi
– zanieśli swe pierworodne dziecko do
świątyni, aby wyrazić Bogu – poprzez zło-
żoną ofiarę – hołd i uwielbienie za ocale-
nie narodu wybranego od śmiercionośne-
go Anioła.

Inni tłumaczą, na podstawie apokryfu,
że rodzice Maryi, gdy Ją urodzili byli już
starymi ludźmi. Obumarli Ją, gdy Ona
jeszcze była dzieckiem. Wtedy to dziew-
czę żydowskie poszło do ochronki przy-
świątynnej i tam się wychowywała. To
był sposób na sieroce życie – rozwijać się
pod opieką służby świątynnej. W ochron-
ce tej Miriam dojrzała w zamyśle, by ofia-
rować swą dziewiczość Bogu. Świado-
mie zrezygnowała z rodzenia dzieci. Nie
będzie ich miała. To była niezwykle doj-
rzała ofiara młodej dziewczyny, bo każda
ówczesna Żydówka pragnęła jak najszyb-
ciej wyjść za mąż i mieć dzieci. Przez tę
postawę wchodziła w narodową wizję
mesjańską. Wybrany naród przez całe
wieki nosił w swoim łonie świadomość,
że któraś z jego kobiet porodzi Mesjasza.
Maryja świadomie rezygnuje z tych pla-
nów. Wyłącza się z tego wybraństwa.

ciąg dalszy na stronie 4
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Pielgrzymki, które sprawiają radość cz.III

Ks. Proboszcz

Dziewiczość w tamtych czasach u Żydów
była zupełnie niezrozumiała. Normalna
dziewczyna nie mogła samotnie żyć. Wła-
śnie dlatego, aby mogła normalnie żyć, po-
ślubiła św. Józefa, któremu wcześniej wy-
jawiła swą tajemnicę, a On ją zaakceptował.
W oczach ludzkich było to normalne życie.

W takim spojrzeniu wyrażała się mądrość
Maryi. Akceptacja warunków w jakich
z woli Bożej przyszło mu żyć.

Patron kształtuje swego imiennika i nim
się opiekuje. Boża Rodzicielka w jej geście
ofiarowania jest patronką naszej parafii.
Ona nas kształtuje i nami się opiekuje.

Dalej udaliśmy się szlakiem błogosławio-
nej Karoliny Kózkównej – przejeżdżaliśmy
przez Radłów – pierwszą parafię Karoliny
przez 12 lat, tu przyjęła Sakrament Chrztu
Św. i I Komunię Św.

Zabawa – to główne sanktuarium bł. Ka-
roliny i Jej druga parafia. Obok kościoła
widzieliśmy grób Karoliny, gdzie przeniesio-
no z cmentarza Jej ciało w trzecią rocznicę
śmierci, dnia 18 listopada 1917 roku. Po-
mnik nagrobkowy ufundowali Jej rodzice,
na którym umieszczono dwie tablice: “Bło-
gosławieni czystego serca, albowiem oni
Boga oglądają” i drugi tekst: “Tu spoczywa
śp. Karolina Kózka, męczennica za swe pa-
nieństwo z ostatniej wojny światowej. Uro-
dzona 6 sierpnia 1898 roku – zamordowa-
na 18 listopada 1914 roku”.

Wchodząc do wnętrza kościoła, w przed-
sionku obejrzeliśmy wiszący na ścianie po-
mnik poświęcony bł. Karolinie, który przed-
stawia Ją w półpostaci, z różańcem i palmą
męczeństwa, a tekst wyjaśnia cel i okolicz-
ności powstania pomnika: “W tym miejscu
były złożone Jej doczesne szczątki w latach
1981-1987 w czasie trwania procesu beaty-
fikacyjnego”.

Dalej skierowaliśmy się do prezbiterium,
gdzie w nastawie dawnego ołtarza jest Naj-
świętszy Sakrament. Przed tą nastawą wi-
dzieliśmy obecny ołtarz ofiarny, a jego pod-
stawę stanowi wykonany z brązu sarkofag

z relikwiami bł. Karoliny. Ma on kształt tru-
mienki z napisem: “Błogosławiona Karoli-
na, Dziewica, Męczennica”. Kompozycyj-
ną oprawę dla trumienki stanowią klęczą-
cy z obu stron dwaj Aniołowie, którzy osła-
niają Ją skrzydłami.

Jakże przejmująco brzmiały słowa mo-
dlitwy wypowiedziane przez nas: “Błogo-
sławiona Karolino, Dziewico, Męczennico
– módl się za nami.”

Rodzinna wieś bł. Karoliny Wał-Ruda leży
w odległości 3 kilometrów od Zabawy. Nie
zachował się pierwotny dom rodzinny Kóz-
ków, jednak w ramach przygotowań do
beatyfikacji Karoliny został odtworzony na
tym samym miejscu, wiernie co do kształ-
tu i układu pomieszczeń. Wchodzi się bez-
pośrednio do dawnej stajni, zamienionej
obecnie na kaplicę, a stamtąd dopiero do
izby mieszkalnej. W kaplicy znajduje się
tabernakulum z Najświętszym Sakramen-
tem, przed którym modliliśmy się za Mę-
czenniczkę. Izba i jej wnętrze zostało urzą-
dzone tak jak za czasów Karoliny – sprzę-
ty, obrazy na ścianach, piec z okapem, oso-
biste przedmioty Błogosławionej.

Za domem Karoliny rozpoczyna się sze-
reg kapliczek słupowych, które przypomi-
nają wydarzenia ostatnich chwil życia
i śmierci Męczenniczki. Dalej znajdują się
stacje Drogi Krzyżowej, które prowadzą
do miejsca Jej męczeńskiej śmierci. Mówi

o Niej wiersz ks. Pawła Wieczorka: “Kie-
dy najeźdźcy, jak wzburzona fala, Jej wieś
zalali, w las uprowadzona, Zginęła z ręki
dzikiego Moskala. Po krwawej walce
śmiertelnie raniona. Droższą niż życie była
dla niej cnota, Gdy w jej obronie stoczyła
bój z wrogiem, Milszą śmierć sroga, niż
grzechu sromota, Więc męczennicą stanę-
ła przed Bogiem”.

Pełni refleksji i zadumy opuszczaliśmy
te niezwykłe miejsca z nadzieją, że powró-
cimy tu na wiosnę, aby wędrować ścież-
kami Jej życia oddanego Bogu i heroicznej
śmierci.

W drodze powrotnej odmawialiśmy róża-
niec, śpiewaliśmy pieśni maryjne, a także
wspominaliśmy odbyte pielgrzymki krajowe
i zagraniczne. Stwierdziliśmy, że każda z tych
pielgrzymek wniosła w nasze życie coś no-
wego, pozwalały zachwycać się urokiem
i krajobrazem naszej ziemi, wlewały w sko-
łatane serca błogi spokój, podnosiły serca
ku Bogu, nastrajały do modlitwy, sprawiały
radość.

To wszystko dzięki naszemu organizato-
rowi tych wspaniałych pielgrzymek, ks. Pra-
łatowi Jakubowi Gilowi, któremu składamy
serdeczne Bóg zapłać, prosząc o następne.

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy
Prośby i podziękowania do Wadowickiej Pani

Matko Boża i Matko nas ludzi.
Z wielka pokorą dziękuję za przeżyte 70

lat, za wszystkie łaski, które otrzymałam,
jak również i krzyże, które przy Twojej
pomocy mogłam udźwignąć. Chwała
i uwielbienia Trójcy Przenajświęt-
szej i Tobie Matko Boża, Pani Wa-
dowicka. Proszę o dalszą opiekę.

Wierna czcicielka

Wadowicka Pani! Jak dawno nie
byłam u Ciebie. Jakże tęsknię za
Tobą i za nowenną wadowicką od-
prawianą ku Twej czci.

Tak pieknie wygląda dzisiaj kaplica,
a co najważniejsze - Pan Jezus w Najświęt-
szym Sakramencie. Czuję się jak w Nie-
bie. O Maryjo! Tyle myśli przebiega mi
przez głowę, tyle lat spędzonych w Wa-
dowicach, tyle łask otrzymanych za Two-
im pośrednictwem. czy zdołąm Ci podzie-

kować za wszystkie?
Nie sposób ich wyliczyć. Dziękuję za na-

rodziny, za chrzest, za rodziców i rodzeń-
stwo, za męża i dwoje dzieci, za ludzi któ-

rych postawileś na mojej drodze. Ufam
Ci Wadowicka Pani!

Nie opuszczaj mojej rodziny, polecam
Ci mojego męża i jego problemy, moje
dzieci i ich powołanie życiowe, moje-
go brata i jego wiarę, oraz dusze mo-
ich rodziców.

Jeśli będzie to zgodne z wolą Boga,
to proszę Cię o dar kapłaństwa dla mo-

jego syna. Prowadź nas prostą drogą do
domu Ojca.

Chciałabym Cię prosić, abym zdała z ma-
tematyki i żeby tata nabrał rozumu i prze-
stał pić.

Grażyna
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