Nasze sprawy
<>Jak było na odpuście?
W czwartek 21 listopada,
w Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, nasza parafia przezywała odpust. Cieszę się, że nasi parafianie swoją
obecnością odpowiedzieli na prośbę duszpasterzy, by licznie w tym dniu uczestniczyć na mszy św. o godz. 8.00, 12.00,
a zwłaszcza o godz. 18.00. Widać było, że
na te msze św. przyszli najpobożniejsi parafianie. Nie było pośpiechu. Niestety w niedzielę w naszej bazylice rzuca się w oczy,
że dość pokaźna liczba ludzi wychodzi
z kościoła podczas komunii św. Zauważyłem, że pewno i właściciele kramów cieszyli się, bo mieli klientów i w dzień odpustu i w niedzielę Chrystusa Króla. Jestem
przekonany, że tym nowym sposobem przeżywania odpustu parafialnego oddaliśmy należną cześć Najświętszej Maryi Pannie. Jak
Bóg pozwoli to w przyszłych latach odpust
parafialny odbywałby się w sam dzień
Święta Ofiarowania.
<> Adwent i upominki
Ledwo rozpoczyna się Adwent, a już jest
św. Mikołaja – patrona bezinteresownej
życzliwości, anonimowego obdarowywania. Krótki – przeważnie trzytygodniowy
czas oczekiwania na przyjście Pana – kończy się tzw. gwiazdką – choinka z darami.
Nasze chrześcijańskie wyczucie we właściwy sposób odczytuje Boga, który obdarowuje ludzkość najcenniejszym podarunkiem
– swoim Synem. Bezinteresownie nas obdziela przepięknym darem swojego Syna.
Nie dziwimy się, że właśnie Kościół ten czas
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adwentowy wybrał do
realizacji tzw. Adwentowego Dzieła Pomocy
Dzieciom. Znakiem jest rozprowadzana
świeca. Warto przypomnieć, że w Polsce
u początku tej akcji w roku 1994 rozprowadzono ok. 145 tys. świec pozyskując
300 tys. zł. W roku 2000 sprzedano 4,3
mln świec i uzyskano 13 mln zł. Rok temu
dochód z akcji sięgnął 14 mln zł. Świece
Caritas kupiło 4,5 mln osób. Jak będzie
w tym roku? Na ilu dziecięcych twarzach
dzięki nam pojawi się uśmiech? Trzeba
również przypomnieć, że przy organizowaniu wakacyjnych kolonii nasza parafia otrzymała w ostatnim roku na ten cel z Caritas
krakowskiej sumę 3 tys. zł.
<> Pomoc dla Wschodu
Od trzech lat, w drugą niedzielę Adwentu, spieszymy z pomocą modlitewną i finansową naszym braciom ze wschodu. Już
św. Paweł u początku chrześcijaństwa pisał w swych listach jak ówcześni uczniowie Chrystusa dzielili się swoimi mieniem
z biedniejszymi kościołami. Narody, które
wyzwoliły się z jarzma komunistycznego,
nie mogą się materialnie i duchowo podnieść. Przez całe lata byliśmy przekonani,
że ta religijna pustynia będzie chłonęła w
wolności ożywcze zdroje ewangelii. Za bardzo upraszczaliśmy sprawy ludzkiej egzystencji. Wyzwolony wschodni człowiek
przeżywa głód najrozmaitszych wartości.
Wśród tych głodów – mgliście ujawnia się
potrzeba wiary. Ewangelizacja na wschodzie napotyka na większe trudności niżeliśmy liczyli.
Do użytku parafialnego
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Kto nam będzie przewodził?
Na ostatnim zebraniu członków Rycerstwa Niepokalanej ustaliliśmy, że po każdej mszy św. w niedziele będziemy odmawiać dziesiątkę różańca. Prowadzić będą
członkowie tego Zespołu.

6.00 – P. Aniela Polak,
P. Stanisława Piwowarczyk;
7.30 – P. Anna Grobelny,
P. Anna Wolczko;
9.00 – P. Helena Bik, P. Alfreda Radwan;
10.30 – P. Albina Dudoń,
P. Stanisław Potoczny,
12.00 – dzieci,
13.15 – chrzestni,
18.00 – P. Eugeniusz Kruk.

Zaproponowano, aby w pierwszą niedzielę rozważać tajemnice radosne, w drugą – tajemnice światła, w trzecią – część bolesną, w czwartą – część chwalebną.

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

ROKA IZAJASZA:
Iz 63, 16b-17.19b; 64, 3-7
Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił

LISTU ŚW.PAWŁA DO KORYNTIAN:
1 Kor 1, 3-9
Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa

EWANGELIA:

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.

Mk 13, 33-37 Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie

Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas
ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż.
Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył
zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan
domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim:
Czuwajcie!
Oto słowo Pańskie.
REFLEKSJA EWANGELICZNA
Wezwanie do czuwania rozlegać się będzie przez najbliższych kilka tygodni,
a przede wszystkim w okresie Adwentu.
Adwent oznacza przyjście, a z tym właśnie
wiąże się oczekiwanie. Niełatwo jest czuwać człowiekowi, który nie zna kresu swojego czuwania i nie wie kiedy to czuwanie
wypełni się przyjściem Pana. Może właśnie dlatego Kościół w Adwencie przypomina nam, ze Pan przychodzi nieustannie
do człowieka. Przede wszystkim w sakra-

mentach Kościoła, spośród których najważniejsza jest Eucharystia. Dlatego w Adwencie od dawna wierni gromadzili się na codziennej Mszy świętej zwanej roratami. Czuwać to wiele znaczy. Jan Paweł II na spotkaniu z młodzieżą na Jasnej Górze w 1983
roku poświęcił czuwaniu całe swoje przemówienie. Czuwać to wśród wielu znaczeń
przede wszystkim być z Chrystusem. Każdy dzień Adwentu powinien być wypełniony radością Chrystusa.
Ks. Jan J.

RORATE COELI DESUPER ET NUBES PLUANT JUSTUM
Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry, Sprawiedliwego wylejcie chmury
Wołanie o zbawienie, wyraz
pragnienia spotkania Boga.
Miejscem spotkania jest cisza
poranka, przed nastaniem dnia.

Spotkania, którego potrzebuje człowiek. Z tej racji Msze roratnie są
najwłaściwszym przygotowaniem
na spotkanie z wcielonym Bogiem.

Intencje
mszalne:

Czwartek 5 grudnia
6.00 Sp. Ryszard Święch
Śp. Wojciech Baran
7.00 Śp. Jadwiga i Marian Iciek
7.30 Śp. Franciszek Gał
8.00 Śp. Maria Kwarciak
Śp. Aniela
12.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
17.00 Śp. Stanisław Knapek - 3 r. śm.

Poniedziałek 2 grudnia
Wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego,
kapłana
6.00 Śp. Jadwiga Iciek
7.00 Śp. Teodor Żak
7.30 Śp. Stanisław Trzópek
8.00 Śp. Agata Kordek - Jurczak
Śp. Aniela
12.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
17.00 Śp. Józefa i Jakub Bogacki - 2 r. śm.

Piątek 6 grudnia
Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
6.00 O zdrowie i bł. Boże dla Marii Kwarciak
7.00 Śp. Jadwiga Iciek
7.30 Śp. Kazimierz, Julia, Irena Jarzynka
Śp. Herbert Myśliwicz
8.00 Śp. Aniela
12.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
17.00 Śp. Maria Zięba

Wtorek 3 grudnia
Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego,
kapłana
6.00 Śp. Stanisława i Józef Kryjak
Sp. Jadwiga Iciek
7.00 O zdrowie dla Ireny, Pauliny
i Stefanii
7.30 Śp. Teodor Żak
8.00 Śp. O zdr. i błog. Boże dla Zdzisławy
Śp. Aniela
12.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
17.00 Śp. Barbara i Kazimierz Tobiasiewicz

Sobota 7 grudnia
Wspomnienie św. Ambrożego,
biskupa i doktora Kościoła
6.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
Śp. Urszula Pasternak-Paleczna
7.00 Śp. Honorata, Jan, Franciszek, Józef
7.30 Śp. Kazimierz Kasperek - 11 r. śm.
8.00 Śp. Stanisław Kłaput - r. śm.
O bł. Boże dla Rycerstwa
Niepokalanej i opiekuna ks. Prałata
12.00 Śp. Agata Kordek - Jurczak
17.00
18.00 Śp. Maria, Antoni, Stanisława Rajda

Środa 4 grudnia
Wspomnienie św. Barbary,
dziewicy i męczennicy
6.00 O zdr. i błog. Boże dla Barbary
Śp. Franciszek,Władysław,Barbara Owcarz,
Bronisława iCzesław Owcarz
7.00 Śp. Jadwiga Iciek
7.30 Śp. Urszula Pasternak-Paleczna
8.00 Śp. Waldemar, Barbara, Eleonora,
Józef i zmarli z rodziny Pływacz
Śp. Aniela
12.00 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 16.30
17.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych
próśb i podziękowań
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Niedziela 8 grudnia
6.00 W intencji Bogu wiadomej za żywych
o zdrowie i błogosławieństwo Boże
7.30 Śp. Adam i Maria Krzyżecki
9.00 Śp. Józef i Barbara Drabik - 4 r. śm.
9.00 Śp. Władysława Janowska - 1 r.śm.
10. 30 O zdr. i bł. Boże dla Heleny
w rocznicę urodzin
11.30 Śp. Tadeusz i Jerzy Szczerkowscy
12.00 Śp. Bronisława Grad i Stanisław
13.15 Roczki
Śp. Aniela
18.00 Śp. Józef Mastek - 25 r. śm.

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W grudniu swój Roczek obchodzą:

Mariola Marta DYRCZ
Paweł Łukasz ZAJĄC
Julia Oliwia GUZDEK
Jeremiasz Hubert BIK

Martyna Renata FICEK
Paulia ELŻBIECIAK
Patryk STROKA
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.

Rok Różańca Matka Boska w Roku Różańcu św. nawiedziła następujące rodziny:
24 listopada - Bogdan i Jadwiga DRZAZGA, ul Ady Sari 48
25 listopada - Wiesław i Albina DUDOŃ, Os. XX-lecia 11/13
26 listopada - Józef i Krystyna KLAUZNER, Os. XX-lecia 9/42
27 listopada - Władysław i Genowefa MALINOWSKI, ul. Widok 22
28 listopada - Tomasz i Monika SKOWRONEK, Os. XX-lecia 16/27
29 listopada - Władysław i Rozalia - ul. Zygmunta Starego 16
30 listopada - Władysław i Anna DUDZIK - Os. XX-lecia 1/62
1 grudnia - PP. Oczkowscy, ul. Wojska Polskiego 53

Nasze

kierownik wycieczki traktuje kościół jako
obiekt godny zwiedzania – to za zwiedzanie obiektu we współczesnym czasie już się
płaci.

sprawy

<> Pielgrzymki i wycieczki
Nasza parafia nie pretenduje do tego by
być biurem turystycznym. Chętnie jednak
organizuje pielgrzymki, tak krajowe jak
i zagraniczne. Pielgrzymkowe podróżowanie ma za cel nawiedzania sanktuariów połączone z dużą doża modlitwy i rozważań.
Do naszej bazyliki przybywa dużo pielgrzymek. Cieszymy się z nich. Widzimy jak ich
uczestnicy pobożnie modlą się w naszym
kościele. Obok religijnych pielgrzymek pojawiają się również i wycieczki. One są zaprogramowane na zwiedzanie i podziwianie. Nie możemy przed nimi naszego kościoła zamykać. Jeśli szanują miejsce sakralne mają prawo go nawiedzać, ale my jako
gospodarze kościoła mamy obowiązek pobierania określonych należności na utrzymanie porządku w naszej świątyni. Jeśli

<> Rekolekcje adwentowe
Odbędą się od trzeciej niedzieli adwentu
15 grudnia, do środy 18 grudnia. Tematem
tych rekolekcji będzie problem chrześcijańskiego wychowania. Prowadził je będzie
ks. dr Tadeusz Nosek – wykładowca katechetyki na PAT-cie w Krakowie. Serdecznie zachęcam naszych parafian do udziału
w rozważaniach adwentowych. Będą one
na wszystkich mszach św. w niedzielę, natomiast w poniedziałek, wtorek i środę dla
dorosłych na mszach św. o godz. 6.00, 8.00,
12.00 i 18.00, dla młodzieży będzie specjalne czuwanie w dniu papieskim 16 grudnia
o godz. 20.00. Dzieci szkolne proszę na roraty o godz. 17.00.
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Ogłoszenia parafialne
I NIEDZIELA ADWENTU 01.12.2002 r.
1. Dzisiaj o godz. 16.00 w Domu Katolickim jest spotkanie Duszpasterskiej Rady
Parafialnej.
2. W niedziele adwentu o godz. 17.30
odprawiamy Nieszpory adwentowe.
3. Zachęcamy do udziału we Mszy św.
roratniej o godz. 6.00 dla dorosłych i młodzieży, a dla dzieci szkolnych w ciągu tygodnia o godz. 17.00. W piątek na godz.
17.00 na roraty zapraszamy młodzież.
Wszystkich, którzy w adwencie zamówili
Msze św. o godz. 18.00, powiadamiamy,
że ich intencje będą odprawiane o godz.
17.00 z wyjątkiem sobót i niedziel, gdyż
w te dni będą odprawiane również Msze
św. o godz. 18.00. Na porannych roratach rozważania poświęcimy tajemnicom
różańca świętego.
4. Podczas adwentu nie będzie Mszy
św. o godz. 6.30 oraz o godz. 18.00.
5. W środy adwentowe nowenny będą
o godz. 8.30 oraz 16.30 – przed wieczornym roratami.
6. Jak co roku w adwencie, Caritas zachęca wiernych do udziału w Wigilijnym
Dziele Pomocy Dzieciom. Znakiem tej
pomocy jest nabywanie świecy. Caritas
naszej archidiecezji zasugerowało, aby
przy rozprowadzaniu świecy adwentowej
pobrać 4 zł. Pieniądze zebrane z tego dzie-

ła przesyłamy do centrali krakowskiego
Caritas. Natomiast, jeśli wierni składają
wyższe ofiary, to przeznaczamy je na pomoc dla rodzin wielodzietnych.
7. Prosimy wszystkich, którzy są w bardzo trudnej sytuacji materialnej, by zgłaszali swe tragiczne położenie w punkcie
Zespołu Charytatywnego w Domu Katolickim w środy od godz. 10.00 do 12.00.
Parafia pragnie im przyjść z pomocą.
8. W pierwszy piątek spowiadamy rano
od 6.00 – 8.30 i po południu od 15.30 do
18.00.
9. W pierwszą sobotę na Mszy św.
o godz. 8.00 modlimy się w intencji rodzin, które spodziewają się potomstwa.
Jest to dzień duchowej adopcji. W tym
dniu odwiedzamy chorych i starszych
z sakramentami świętymi.
10. W sobotę na spotkanie przygotowujące do bierzmowania zapraszamy młodzież klas I i II gimnazjum na godz. 10.00
do kaplicy domu parafialnego.
11. Przyszłą niedzielę przeżywamy
w naszej Ojczyźnie jako dzień modlitw za
Kościół katolicki w byłych republikach
radzieckich. Przy kościele odbędzie się
zbiórka pieniężna dla katolików za
wschodnią naszą granicą.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Legendy o świętym Mikołaju
Ocalił rozbitków z toni morskiej.
Jego uczynek przypomina nam,
żebysmy wspierali tych, którzy
znaleźli się w potrzebie.

Wyrwał trzy dziewczyny
z nierządu. Jego uczynek przypomina nam, żebyśmy niegdy
nie zdradzali samych siebie.
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Jakże blisko do Bożego Miłosierdzia
Pielgrzymując w piątek 22 listopada do
Łagiewnik myślałem o wyjątkowej łasce
bliskości tego sanktuarium. Ojciec Święty
podczas konsekracji świątyni poświęconej
Bożemu Miłosierdziu 18 sierpnia 2002 roku
ogłosił, że jest to światowe sanktuarium.
Po raz kolejny odkryliśmy jak Kościół
Święty – nasza najlepsza Matka wydobywa ze skarbca swego rzeczy stare i nowe.
Dużą pomocą w tym odkrywaniu są prywatne objawienia wybrańców Bożych. Mniej
znamy treści objawień prywatnych ze starożytności Kościoła. Wiele więcej historia
podaje nam takich faktów z nowożytnej historii. Paire lemonial, z objawieniem kultu
serca Bożego. Katarzyna Laboure – Cudowny medalik. Lourdes – Niepokalane Poczęcie. Fatima – różaniec i pierwsze soboty.
Łagiewniki – tajemnica Boga bogatego
w miłosierdzie. Prywatne objawienia w nadzwyczajny sposób oświetlają prawdy wiary zawarte w Bożym objawieniu. Uaktualniają ich potrzebę w życiu człowieka. Dają
wyczerpujące odpowiedzi na trudne współczesne pytania. Zaradzają bolesnym, aktualnym zagrożeniom.
Niewątpliwie kończący XX wiek ukazał
ogrom ludzkiej podłości, a nawet potworności. Pokazał, do czego człowiek jest zdolny,
gdy przekreśla Boży dekalog. Tak totalitaryzm czerwony jak i brunatny – jeden
w imię klasy, a drugi w imię rasy, był niszczycielskim walcem wgniatającym w ziemię
miliony ludzkich istnień. Właśnie w tamtym
czasie Bóg powołuje Faustynę jako Apostołkę Miłosierdzia. Zadaniem Jej życia było
przekazanie światu prawdy, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Nowy wiek i nowe
tysiąclecie rozpoczęło się poczuciem wielkiego bezpieczeństwa współczesnego świata, a przynajmniej Europy. Zaledwie półtora
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roku upłynęło wieku XXI, a ludzkość przeżyła szok swojej kruchości. Pojawiło się
nowe światowe zagrożenie, jakim jest terroryzm. W wymiarze naszego kraju dały
o sobie znać wielkie zagrożenia spowodowane wzmagającym się bezrobociem, jak
również wielkim bezprawiem i niespotykaną niesprawiedliwością. To zło coraz
bardziej nas osacza. Nie umiemy sobie
z nim poradzić. Szukamy rozwiązań. Na
ratunek spieszy nam polityka, ekonomia.
Mamią nas populistycznymi hasłami.
W głębi serca czujemy, że jest to wielkie
zakłamanie. Zatrwożeni szukamy prawdziwego oparcia, które by nas zabezpieczało
przed paraliżującym lękiem.
Wniknięcie w tajemnice Bożego Miłosierdzia jest wielką pomocą w spokojnym spojrzeniu w teraźniejszość i przyszłość. Stąd
tak bardzo aktualne jest zaistnienie sanktuarium w Łagiewnikach. Jest ono odpowiedzią na współczesne zagrożenia. To miejsce na naszych oczach szybko napełnia się
ludźmi spragnionymi miłosierdzia i zaufania. Jest ich coraz więcej.
Jesteśmy świadkami ile kilometrów pielgrzymi muszą pokonywać by znaleźć się
w Łagiewnikach. Wystarczy wspomnieć
o tych Polakach, którzy tu przybywają
z Olsztyna czy Białegostoku, Koszalina czy
Szczecina. Ileż kilometrów trzeba przebyć.
Tym bardziej jakież odległości muszą pokonywać ci, którzy chcą dotknąć Sanktuarium miłosierdzia, a mieszkają w różnych
krajach Europy czy nawet świata.
Wiem ile trudu kosztowało mnie, gdy
chciałem nawiedzić Fatimę, Lourdes, czy
też Ziemię Świętą. Wielki trud finansochłonny i czasochłonny. Związany z dużą kasą,
oraz wieloma dniami podróży. Do Łagiewnik z Wadowic jadę zaledwie godzinę. Pła-

cę tylko 10 zł. Czyż Bogu nie należy dziękować za łaskę bliskości Łagiewnik od
Wadowic?
Odległość fizyczna jest łatwa do pokonania. O wiele trudniejsza do przebycia
może okazać się odległość duchowa. Wyraża się ona w takiej postawie: „Ja nie
widzę potrzeby odwoływania się do Bożego Miłosierdzia. Mnie żadne Miłosierdzie nie jest potrzebne. Mnie tylko potrzebna jest dobra praca, która zabezpieczałaby
mój byt i dawałaby godne warunki utrzy-

mania mojej rodziny. Ja nie chcę otrzymywać żadnej jałmużny, lecz oczekuję sprawiedliwej płacy za określoną pracę, którą powinno mi państwo zabezpieczyć”.
Takie myślenie potrzebne jest człowiekowi. Ono go aktywizuje. Chroni przed życiową biernością. Jednak ta postawa nie jest
sprzeczna z chrześcijańskim zaufaniem
Chrystusowi bogatemu w miłosierdzie. Zaufanie Bogu chroni człowieka przed załamaniem. Jezu ufam Tobie.
Ks. Proboszcz

W blaskach miłosierdzia
Niestrudzony nasz ks. Proboszcz, ciągle dąży do rozwijania naszej duchowości, także poprzez wspólne pielgrzymowanie. Tym razem nasze kroki, nasze serca
kieruje do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Pielgrzymka odbyła się 22 listopada,
w 3-ci piątek miesiąca - dzień, w którym
w naszej archidiecezji szczególnie czczone jest Boże Miłosierdzie.
Po krótkiej podróży jesteśmy na miejscu. W pamięci ożywają wspomnienia
z ostatniej pielgrzymki Ojca Świętego do
Ojczyzny, który poświęcił 17 sierpnia Bazylikę w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
W dniu konsekracji nowego kościoła
Ojciec Święty mówił, że dzisiejszy świat
ogarnięty wojnami i brakiem miłości potrzebuje Bożego Miłosierdzia, dlatego dokonał zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu właśnie w tym miejscu, gdzie orędzie o miłosiernej miłości Boga objawione
zostało św. Faustynie. Jeszcze w uszach
brzmią słowa Ojca Świętego, że stąd ma
wyjść iskra, która przygotuje świat na
ostateczne przyjście Pana Jezusa.
Czas pielgrzymów do udziału w Godzinie Miłosierdzia wypełnia prelekcja jednej

z sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia. Przybliża nam duchowość św.
Faustyny, Jej życie nacechowane pokorą,
wielką ufnością i miłością do P. Jezusa.
Godzina Miłosierdzia - gromadzimy się w
nowej Bazylice, aby w godzinie konania P.
Jezusa stanąć w duchu u stóp krzyża i błagać Jego miłosierdzia. Modlimy się o łaski
dla Ojca Świętego, dla wszystkich kapłanów,
za wszystkich potrzebujących, a także we
własnych intencjach. Potem uczestniczymu
w uroczystej mszy św. koncelebrowanej
również przez naszego ks. Proboszcza,
w kaplicy klasztornej, gdzie św. Faustyna adorowała Najświętszy Sakrament. Tam Pan
Jezus wielokrotnie się Jej ukazywał. Atmosfera tego miejsca jest szczególna. My także
spotykamy tam Jezusa w Najświętszej Eucharystii. Za św. Faustyną - Orędowniczką
łask mówimy - Jezu zawsze ufam Tobie!
Na zakończenie, przed obrazem Miłosiernego Pana Jezusa, przy relikwiach św. Faustyny, powierzamy Bogu bogatemu w miłosierdzie wszystkie nasze dziękczynienia
i prośby, z którymi tam przybyliśmy, modląc się koronką do Miłosierdzia Bożego.
Dziękujemy Bożej Opatrzności za to Miejsce, za dar św. Faustyny, a ks. Proboszczowi mówimy serdeczne Bóg zapłać.
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