
       9 marca 2003 r. Nr 10(158) Rok 4
ISSN 1640-0607

Matka Boska w Roku Różańca św.
nawiedza następujące rodziny:
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Niech Bóg obdarza wszelkim dobrem rodziny,
które przyjęły do swego grona Maryję wraz z Jezusem.

Niech doświadczą radości Domu Nazaretańskiego.

3 marca
Janina i Henryk Kundys

ul. Konstytucji 3 Maja 15
6 marca

Anna i Dariusz Zaremba
ul. Batorego 21/3

7 marca
Maria i Józef  Widlarz

ul. Pułaskiego 6

W dniu 03.03.02 odbyło się spotkanie Rady Duszpa-
sterskiej. Spotkanie otworzył Ks. Prałat-opiekun. Następ-
nie Przewodniczący przywitał zebranych i zaproszonych
gości /P. Prezesa Centrum dla Bezrobotnych Kolping -Pra-
ca, ks. Mieszka, ks. Artura, ks. Krzysztofa/ i przedstawił
porządek spotkania:
1. Słowo Boże ks. Krzysztofa na temat „Różaniec a rodzina”.
2. Sprawozdanie z działalności Grup Rady Duszpasterskiej.

3. Relacja przedstawiciela Centrum Kolping – praca.
Ks. Krzysztof przedstawił smutną rzeczywistość stanu duchowego rodzin naszej wspólnoty.
Opinia ta wynika z rozmów przeprowadzonych z młodzieżą na katechezach. Trzeba posta-
wić sobie pytanie - czy podtrzymujemy i pielęgnujemy tradycję modlitwy rodzinnej lub indy-
widualnej przynajmniej raz w ciągu dnia - przekazaną nam przez naszych rodziców i dziad-
ków? Jak sami postępujemy? Jaki dajemy przykład naszym dzieciom? Jest ROK RÓŻAŃCA
- przeżyjmy go tak, aby zagubieni i wątpiący mogli w nas zobaczyć ludzi szczęśliwych bo
potrafimy i chcemy żyć z Jezusem.
Sekcja ds. wychowania dzieci i młodzieży - Pani Zadora
1) zorganizowano wyjazdy dla dzieci w czasie ferii zimowych /wyjazd do Zakopanego, na
Jasełka do Kalwarii Z. i do wytwórni Filmów Animowanych do Bielska Białej),
2) przygotowano montaż słowno-muzyczny o św. Teresie,
3) w miesiącu maju zorganizują wystawę zdjęć z ostatniej pielgrzymki Ojca Św. do Polski.
Sekcja ekonomiczna - Pan Dziedzic
Kontynuacja prac związanych ze zgłoszonym projektem reorganizacji ruchu wokół Bazyliki.
Sekcja ds. kontaktów z mediami- Pan Rzycki i Lerhfeld
Zajmuje się aktualizacją strony internetowej Parafii, propozycja umieszczenia informacji o
istniejących grupach przy Parafii i ich działalności.
Sekcja charytatywna - Pan Skowronek
Zbiórka odzieży dla potrzebujących, pomoc osobom samotnym. Udzielanie bezpłatnych po-
rad lekarskich ludziom biednym, opuszczonym.
Pan Prezes Centrum Kolping -Praca przedstawił historię Stowarzyszenia Rodziny Kolping w
Wadowicach. Obecnie istnieje Centrum dla Bezrobotnych Kolping-Praca.Celem Centrum jest:
1. Pośrednictwo w poszukiwaniu pracy dla bezrobotnych.
2 Organizowanie bezpłatnych szkoleń /kasy fiskalne, komputerowy, j.niemiecki/.
3. Organizowanie prac sezonowych /sprzątanie itp/.
Zarejestrowano w Centrum 350 osób poszukujących pracy. Otrzymano 50 różnych ofert
pracy. Dotychczas znaleziono pracę dla 17 osób.
Podsumowanie - wnioski:
Sekcja ekonomiczna dostała zadanie - poszukiwanie ofiarodawców na wykonanie prac zwią-
zanych z odnowieniem frontonu i elewacji Bazyliki.
Sekcja charytatywna - rozpoznać możliwość dofinansowywania wyjazdów dzieci na kolonie
i zimowiska przez Ośrodek Pomocy Społecznej działający w W-cach. Maria Wolczko



Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW.PIOTRA APOSTOŁA:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU:

EWANGELIA:

 Mk 1, 12-15 Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś
  Mu usługiwali

Rdz 9, 8-15
1 P 3, 18-22

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Przymierze Boga z Noem po potopie
Woda chrztu nas ocala

 Oto słowo Pańskie.
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Intencje
mszalne

ks. Zdzisław J. Peszkowski
(Dzień Pański 11/2003)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez
szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali.

Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

IDŹ PRECZ, SZATANIE!
Jest pierwsza niedziela Wielkiego Postu.

Rozpoczynamy czas podejmowania w na-
szym życiu duchowym trudnych decyzji -
trudnych, bo dotyczących naszego stosunku
do Boga, do świata, do ludzi i do wieczności.

W przeznaczonej na dzisiejszą niedzielę
Ewangelii sam Jezus daje nam wzór postępo-
wania wobec szatańskich pokus. On, Bóg-
Człowiek, Chrystus Pan, pozwolił złemu
duchowi, aby Go kusił. Stało się to przede
wszystkim po to, aby nam, słabym i grzesz-
nym ludziom, pomóc w walce ze złym. Je-
zus swoim postępowaniem uczy nas, aby-
śmy zmagali się ze złem i wobec pokus po-

trafili powiedzieć: „nie!”, zwyciężając za-
sadzki szatana.

Nie ma takiej pokusy, której człowiek wie-
rzący nie mógłby zwyciężyć w imię Boże. „Idź
precz szatanie!” - taka odpowiedź, dopełnio-
na modlitwą, westchnieniem do Boga, czyni
nas mocarzami, bez względu na nasz wiek
i zaistniałe okoliczności.

Boże, pełen miłosierdzia, spraw, aby ten
Wielki Post był wypełniony dobrymi decy-
zjami i zwycięstwem nad pokusami złego
ducha. Obdarz mnie wytrwałością w modli-
twie, w umartwieniu i dobrych uczynkach,
abym nawrócił się i wierzył w Ewangelię
Twojego Syna.

Poniedziałek    10 marca
  6.00 O zdrowie i bł. Boże dla Róży Męskiej
  6.30 Śp. Jan Jaglarz
  7.00 Śp. Wiesław Domański
  7.30 Śp. Kazimierz Korzeniowski
  8.00 Śp. Stanisław Płaszczyca
 12.00 Śp. Józefa Łopata
 18.00 Śp. Roman Ogiegło

Wtorek   11 marca
  6.00 Śp. Jerzy Sitarz
  6.30 Śp. Jan Jaglarz
  7.00 Śp. Wiesław Domański
  7.30 Śp. Kazimierz Korzeniowski
  8.00 Śp. Antonina i Julian Buda
 12.00 Śp. z rodz. Kulisz i Matuszyk
 18.00 Śp. Piotr Czaicki - 1 r. śm.

Środa 12 marca
  6.00 Śp. Jerzy Sitarz
  6.30 Śp. Kazimierz Lempart

Śp. Karolina Polus z rodziną
  7.00 Śp. Wiesław Domański
  7.30 Sp. Kazimierz Korzeniowski
  8.00 Prośba o błog. Boże w 49r. ślubu
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00 O bł. Boże i łaski dla Tomasza i Andrzeja
 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny,

oraz w intencjach składanych
próśb i podziękowań

Czwartek 13 marca
  6.00 Śp. Jerzy Sitarz
  6.30 Śp. Teresa
  7.00 Śp. Wiesław Domański
  7.30 O zdr. i błog. Boże dla Dominika w 4r. ur.
  8.00 O błog. Boże i opiekę Matki Bożej
  i miłosierdzie dla Krystyny, Haliny, Macieja
 12.00 O zdr. i błog. Boże dla Józefy w dniu imienin
 18.00 Śp. Kazimierz Korzeniowski

Piątek 14 marca
  6.00 Śp. Jerzy Sitarz
  6.30 Śp. Maria Majewska
  7.00 Śp. Wiesław Domański
  7.30 Śp. Kazimierz Korzeniowski
  8.00        O zdr. i błog. Boże dla Katarzyny w 18 ur.
12.00 Śp. Krystyna, Józef
18.00 Śp. Bolesław Witek

Sobota  15 marca
  6.00 Śp. Jerzy Sitarz
  6.30 Śp. Karolina i Jan Zamysłowscy
  7.00 Śp. Wiesław Domański
  7.30 Śp. Kazimierz Korzeniowski
  8.00 Śp. Lotar Graf
12.00 Śp. Józef Drabik
18.00 Śp. Olga i Józef Gajczak

Niedziela 16 marca
  6.00 Śp. Józef  Szczur
  7.30 Śp. Anna Jakubowska
          Sp. Władysława Przystał
  9.00 Śp. Józef Witek, brat Jan i rodzina
10.30 Śp. Kazimierz Korzeniowski
11.30 Śp. Jan Jaglarz
12.00 Śp. Jozef Grochowski - 7 r. śm.
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Wiesław Domański
20.00 Śp. Aleksander Mlak

Taca z ostatniej niedzieli, która przezna-
czona jest na remonty kościoła, wynosiła
9.220 zł. Natomiast na ogrzewanie kościo-

Pożegnaliśmy: Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim
czasie przeszli do wieczności:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Jerzy SITARZ,  ur. 1945 r., zam. Andrychów, Os. Lenartowicza 24/3
Maria MAJEWSKA, ur. 1946 r., zam. ul. Gimnazjalna 15/2
Jadwiga TARGOSZ, ur. 1916 r., zam. ul. Młyńska 94

Nasze sprawy ła, pomieszczeń domu katolickiego, oraz
pomieszczeń plebani zapłaciliśmy za luty
9.500 zł. Wszystkim nam dokucza ostra
zima. Jest dokuczliwa zwłaszcza na nasze
kieszenie.
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I Niedziela Wielkiego Postu 9 marca 2003

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

(ciąg dalszy na str. 4)

I dobrze i źle

Zapowiedzi:
Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi

małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Dariusz WASZKIEWICZ Syn Józefa i Małgorzaty z d. Zie-
lińska Zam. Wadowice, ul. Lwowska 64/7 Beata FIGURA
Córka Mieczysława i Małgorzaty z d. Miska Zam. Wadowice,
Pl. Jana Pawła II 10/1

Piotr SOBALA Syn Zdzisława i Ireny
z d. Sopicka Zam. Wadowice, os. Koper-
nika 6/12 Patrycja ZAWIŁA Córka An-
toniego i Haliny z d. Pawłowska Zam.
Wadowice, Os. Kopernika 2/88

Daniel Grzegorz DYBCZAK Syn Ka-
zimierza i Marii z d. Szumlas Zam. Pewel
Mała 42 Katarzyna Elżbieta CHOLE-
WA Córka Franciszka i Teresy z d. Kna-
pik Zam. Wadowice, ul. Wiśniowa 6

1. W okresie Wielkiego Postu w piątki od-
prawiamy Drogę Krzyżową: dla dorosłych
o godz. 8.30 i 17.30, dla dzieci o godz. 16.45,
a dla młodzieży o godz. 18.30. Koronkę do
Bożego Miłosierdzia odmawiamy codzien-
nie po Mszy Św. o godz. 8.00,12.00 oraz
15.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali odpra-
wiamy w niedziele o godz. 17.00. Kazania
pasyjne wygłasza ks. Krzysztof Główka. Za-
chęcamy wiernych do udziału w tych po-
kutnych nabożeństwach.

2. Jutro, we wtorek i w środę, w kuchni św.
Brata Alberta na Os. XX-lecia, o godz. 10.30
urządzamy spotkania rekolekcyjne dla osób
bezdomnych i biednych. Zainteresowane
osoby prosimy o udział w tych spotkaniach.

3. W środę na nowennie do Matki Bożej

Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się o dobre przeżycie rekolekcji
wielkopostnych. Obowiązkiem każdego ka-
tolika jest uczestniczenie w rekolekcjach
wielkopostnych. Prosimy o udział dorosłych,
młodzież i dzieci.

4. W sobotę 15 marca po mszy św. wie-
czornej zebranie Akcji Katolickiej.

5. W przyszłą niedzielę na mszach św.
gościmy Przełożonych i Kleryków z semi-
narium Redemptoris Mater z Warszawy.

6. Nasza parafia poprowadzi w przyszłą
niedzielę Apel na Jasnej Górze. Prosimy
o liczniejszy udział. Koszt przejazdu wynosi
25 zł. dorośli,  dzieci i młodzież 5 zł. Wy-
jazd o godz. 15.30.

W okresie Bożego Narodzenia, nawiedza-
jąc z błogosławieństwem kolędowym rodzi-
ny katolickie, przeżywałem kilka razy wiel-
kie wątpliwości. Przyczyną było święcenie
domów, w których rozpromienieni gospoda-
rze pokazując mi rozkład pomieszczeń
w nowo wybudowanym domu z dumą wy-
jaśniali: ten pokój to dla Jarka, chodzi teraz
do klasy trzeciej średniej, a ten to dla naszej
Oli, jest w klasie szóstej podstawowej, na-
tomiast ten to dla naszej małej Jadzi – cho-
dzi do klasy drugiej podstawowej. My
mamy do użytku ten pokój, a tu kuchnia,
a tam sanitariaty. Jeszcze niech Ksiądz po-
patrzy na duży pokój stołowy. Wreszcie do-
czekaliśmy się, że każdy u nas ma swoje
pomieszczenie. To jest nasz duży sukces
życiowy.

Ten sukces budził moje niepokoje, żeby
w przyszłości nie obrócił się w klęskę. Dla-
czego? Wiemy jak bardzo każdy chce bu-
dować swój świat. Dzieci, młodzież i doro-

śli. Nawet widać to po urządzonych poko-
jach, uposażeniach, oblepionych plakatach.

Jest czymś dobrym dążyć do standardu
życiowego wyrażonego między innymi tak-
że w wielu mieszkaniach swego domu. A jed-
nak z wielkim wzruszeniem myślę o moim
domu rodzinnym postawionym tuż po woj-
nie, w którym była duża kuchnia i dwa ob-
szerne pokoje. Rodzina składająca się z sied-
mioro dzieci i rodziców. Jeden drugiemu
wciąż deptał po piętach. Rodzeństwo nawza-
jem poszarpujące się. Myśmy rodzicom czę-
sto wchodzili w drogę. Ale i oni nam. Nawet
fizycznie nie dało się tego uniknąć. Z braku
miejsca. Było to ogromne ułatwienie kon-
taktów rodzinnych.

Na pewno w nowych czasach powinien być
inny standard życiowy niż przed 60 laty. To
przecież już początek XXI wieku. Zastana-
wiam się tylko nad tym, czy obecnie w ta-
kich domach, w których obszar jest wielki,
a gęstość zaludnienia mała – łatwo o ko-
munikację międzyrodzinną, czy trudno? Czy

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące dzieci przyjęły
Sakrament Chrztu:

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga
i Kościoła powszechnego.

Adrianna katarzyna Krupnik, córka Tomasza i Katarzyny
Mikołaj Wiesław Talaga, syn Rafała i Katarzyny

Chrzty:

Tadeusz Stanisław ŁOPATECKI, Syn Tadeusza i Genowefy z d. Kalińska, Zam. Wita-
nowice 143, Anna Bronisława KWARCIAK, Córka Stanisława i Stanisławy z d. Nidec-
ka, Zam. Wadowice, Pl. Kościuszki 3

Częstochowa. Papież liczy na naszą modlitwę!
Na początku lutego Kapłani obchodzący 25

i 10 rocznicę święceń kapłańskich udali się do
Rzymu, do Papieża. Uczestniczyliśmy we Mszy
św. dla osób konsekrowanych, w modlitwie
Anioł Pański z Papieżem i środowej audiencji
ogólnej. Bóg dał nam możliwość spotkać się
również na prywatnej audiencji z Piotrem na-
szych czasów. My, Kapłani pracujący w Jego
rodzinnej parafii pozdrawiamy od ks. Probosz-
cza Jakuba Gila i od wszystkich Parafian. Opo-
wiadamy, co dzieje się w Wadowicach. Ojciec
Święty cieszy się z powstającej polichromii,
która – jak mówimy – czeka na Jego ocenę. Mó-
wimy o Papieskim Różańcu, który peregrynuje
po rodzinach parafii, o comiesięcznych wyjaz-
dach do Sanktuarium w Łagiewnikach i piel-
grzymkach do Częstochowy (w 16 dzień mie-
siąca w intencji Papieża). Otrzymujemy błogo-

sławieństwo do codziennej pracy i różańce
do modlitwy! Na koniec wspólne zdjęcie.

Ojciec Święty, wiedząc o naszych comie-
sięcznych wyjazdach, liczy na jeszcze więk-
szą modlitwę, tym bardziej, że obecny rok
jest 25-tym rokiem - Jubileuszowym - Jego
Pontyfikatu.

Zapraszamy wszystkich, którzy kochają
Papieża na wyjazd do Częstochowy, w cza-
sie którego ks. Prałat Jakub Gil odprawi
Mszę św. w Kaplicy Cudownego Obrazu
i przewodniczyć będzie modlitwie Apelu Ja-
snogórskiego (transmitowanego na cały
świat za pośrednictwem Radio Maryja).

Pragniemy, aby większa liczba dzieci
i młodzieży (zwłaszcza przygotowująca się
do Sakramentu Bierzmowania) uczestniczyła
w tym pielgrzymowaniu.

Ks. KrzysztofSerdecznie zapraszamy
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(ciąg dalszy ze str. 3)

Ks. Proboszcz

świat dzieci wchodzi w dorosły świat ro-
dziców? Czy jest osmoza, czyli przenikanie
tych dwóch światów? Lękiem napawa mnie,
gdy słyszę zdanie od rodziców, że dzieci
wszystko mają: nawet komputer, internet,
nie mówiąc już o telewizorze czy video.

W naszych czasach bardzo dużo mówi
się o zagrożeniu wojennym. Ludzie nie chcą
ze sobą rozmawiać. Nie chcą rzetelnie słu-
chać. Jak to jest w tym rodzinnym mikro-
kosmosie skoro ten zewnętrzny makroko-
smos jest taki wrogi.

Marzy mi się, że ta jedyna wieczerza wigi-
lijna, która jest tylko raz w roku, podczas któ-
rej rodzina ma dla siebie czas, otwiera się na
siebie, jest sobie bardzo życzliwa, ponawia
się w domach, co tydzień, a nawet w zwykłych
wymiarach – codziennie. Życzliwość rodzi-
ców dla swych latorośli. Zainteresowanie się

nimi. Zwykła rozmowa, która często staje
się niezwykłą. Rozmowa rodziców z dzieć-
mi o wierze, o Kościele. Słyszę, jak księża
katechizujący młodzież, słyszą od swych
uczniów, że w ich domach na tematy reli-
gijne nigdy się nie mówi, a jeśli już mama
czy tata zabiera głos, to tylko po to, by opo-
wiedzieć o tym, co jest złego w Kościele.

Weszliśmy w Wielki Post. Proponuję, aby
w ramach pokuty wielkopostnej pogłębić ro-
dzinny dialog między sobą, a także wspólną
rodzinną modlitwę. Jeśli słyszeliśmy w Środę
Popielcową, żeby wejść do izdebki i tam się
modlić, to Chrystusowi chodziło o pokorę
w modlitwie. W naszych czasach koniecz-
nością jest, aby domownicy wychodzili ze
swoich „izdebek” i wspólnie wieczorem się
modlili. Zachęcam do takiej praktyki pokut-
nej w naszej parafii w Wielkim Poście.
Niech nam w tej pracy Bóg błogosławi.

Za czy przeciw Unii Europejskiej - cd z poprzedniego numeru
Po wejściu Polski do Unii w 2004 r. sta-

niemy się drugą Białorusią krajem trzeciej
kategorii i zostanie ustalona dominacja bo-
gatych nad biednymi. Wejście Polski do Unii
w tym terminie –  Polska nic nie skorzysta,
a nie wejście – Polska nic nie straci. Prze-
cież następna grupa państw starających się
o wejście do Unii jak: Bułgaria, Rumunia
i inne kraje mają wejść w 2007 r. Podykto-
wane jest to tym, jak skończą się pieniądze
zasilane z 10 krajów, będą czerpać z pozo-
stałych naiwniaków.

Trzeba pamiętać, że naród składa się
z tych, którzy są, ale również z tych, którzy
byli i z tych, którzy będą. Dla tych, którzy
byli musimy okazać szacunek. Wobec tych,
którzy będą musimy okazać odpowiedzial-
ność. Nie ma sytuacji przegranych, są tylko
ludzie pozbawieni nadziei. Polak nie może

być niewolnikiem. Mamy za sobą tysiąc-
letnią historię walki o przeżycie i niepodle-
głość. Należy wziąć pod uwagę fakt: każ-
dy kraj ma problemy własne, które nieko-
niecznie występują u sąsiada. Najdotkliw-
szy z nich, dla Polski i Polaków, to pro-
blem wykupu naszej ziemi – a bardziej ogól-
nie, naszego państwowego majątku.

Narzucono nam z zewnątrz – właśnie
w imię Europy – takie tempo zmian, które
niechybnie, wskutek rozpadu przedsię-
biorstw ma spowodować katastrofę spo-
łeczną w postaci masowego bezrobocia.
Przedsiębiorstwa nasze stały się łupem dla
zagranicznych drapieżców, które za bezcen
niemal je wykupują. Niecierpliwie czekają
na naszą klęskę ekonomiczno-społeczną;
lecz to oni ją nam starannie spreparowali.

Nikt nie neguje konieczności przeprowa-
dzenia reform i aby ludzie nie zapłacili za
nie ceny za wysokiej. Rozbiór Polski, po-
przez wszechstronny i nieodwracalny wy-
kup, jest na zaawansowanym etapie. Zapla-
nowano go bardzo szczegółowo i dokład-
nie. Z pomocą nas wielu. Poprzez dziki
wolny handel, niepohamowaną przewagę
bogatych nad biednymi, wędrówką ludzi za
poszukiwaniem pracy, a przez rozłąkę i roz-
bicie rodziny spowoduje upadek moralny
w naszym społeczeństwie.  Czy za cenę
wstąpienia do Unii Europejskiej nasze ro-
dziny muszą ulec rozsypce? W Unii Euro-
pejskiej nastąpi nawrót do wrogości po-
między narodami, które rządzone przez
cudzoziemców, poczują się pozbawione
wpływu na swój los.

Jeśli ks. Proboszcza nie znudzą moje
wywody, chciałbym pokrótce dokończyć
moje skojarzenia, jakie czekają Polskę
i Polaków po wejściu do Unii:

1. Polska straci na zawsze całą swą su-
werenność, a nie jakąś cząstkę.

2. Zniknie nasza waluta Złotówka, a za-
stąpi ją Euro.

3. Obcokrajowcy będą mogli głosować
i kandydować w wyborach w Polsce.

4. Prawo wspólnotowe będzie automa-
tycznie miało pierwszeństwo nad prawem
polskim, nawet rangi konstytucyjnej.

5. Nasze rolnictwo zostanie zniszczone
i podporządkowane Brukseli. Polski rol-
nik bankrutuje-Unia Europejska-tryumfu-
je.

6. Polska zostanie bezpowrotnie wyku-
piona, a polski naród z jego tradycyjnymi
wartościami zginie.

7. Polska będzie podlegała karom pie-
niężnym w przypadku nie dostosowaniu się
do Traktatu z Maastricht, jak: śluby dla ho-
moseksualistów i adopcję przez nich dzie-
ci, oraz aborcję i eutanazję.

8. Traktat z Maastricht, służący światu fi-
nansów, zniszczy ślepo wszystkie bariery
w imieniu ultra-liberalnego pojęcia świata,
ustali dominację bogatych nad biednymi
w superpaństwie federalnym.

9. Ochrona społeczna spadnie, a bezrobo-
cie wzrośnie.

10. Żadne odstąpienie z Unii nie jest prze-
widziane i nie będzie dozwolone.

11. Niemcy bez najmniejszego ogranicze-
nia będą mogli nabywać nieruchomości, grun-
ty i osiedlać się u nas, Nie ukrywają tego, że
chcą „wrócić”. Żądają od Polski naprawienia
„wyrządzonych im krzywd” oraz zwrotu ma-
jątku wypędzonych.

12. Na ziemiach wykupionych przez Niem-
ców, Holendrów, Duńczyków i innych, będą
Polacy rugowani z własnych ziem i domostw.

13. Otworzy się raj dla przestępczości, nar-
komanii i korupcji.

14. Po wstąpieniu Polski do Unii Europej-
skiej wprowadzony będzie podatek katastral-
ny, który będzie obowiązywał wszystkich
i wszystko.

15. Po zdobyciu naszych ziem, Unia Euro-
pejska w późniejszym czasie rozpadnie się,
a ziemie zostaną w władaniu obcych.

Oglądając programy telewizyjne, słucha-
jąc radia, słyszy się tylko same superlatywy
na temat Unii. Oby moje prognozy nigdy się
nie ziściły. Pozostaje mieć nadzieję, że w ob-
liczu narastającego zagrożenia nastąpi reli-
gijne przebudzenie Zachodu.

O Maryjo! Bądź Przewodniczką w ciemno-
ściach, uproś Swego Syna, aby cały Naród nie
lękał się żadnego trudu, oświeć w ciemno-
ściach, daj pociechę w ucisku, w niebezpie-
czeństwie obronę, a w wątpliwościach radę.
Różaniec jest najsilniejszą i najpotężniejszą
bronią przeciw złu i zakusom szatańskim.

Z poważaniem:
Wajdzik Aleksander
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