Watykan ogłosił najnowsze dane
o Kościele katolickim w Polsce
W POLSCE na koniec
ub.r. żyło ponad 36,6 mln
katolików, którzy stanowili prawie 96 proc. ludności
kraju. Wierni należeli do 10
114 parafii, w których pracowało 28 546
księży, w tym 22 221 diecezjalnych i 6
325 zakonnych oraz 23 304 siostry zakonne i 1 522 braci zakonnych; jest też 7
diakonów stałych. Te i wiele innych danych podało 26 kwietnia Biuro Prasowe
Stolicy Apostolskiej przy okazji przedstawienia szczegółowego dziennego i godzinowego - programu pielgrzymki Benedykta XVI do Polski.
Z danych Urzędu Statystyki Kościoła w
Watykanie, wynika ponadto, że Kościół w
Polsce dzieli się na 45 jednostek terytorialnych (metropolie, diecezje obrządków
łacińskiego i bizantyńskiego, ordynariat
polowy itp.), a oprócz 10 114 parafii komunikat wspomina o 800 „innych ośrodkach duszpasterskich”. Na dzień 1 kwietnia br. było w naszym kraju 133 biskupów. Biuro Prasowe podało też, że w naszym kraju 1081 osób należy do instytutów świeckich i działa 14418 katechetów.
Jeden kapłan ma w Polsce do obsłużenia

1283 katolików, a na jeden ośrodek duszpasterski (chodzi przede
wszystkim o parafie) przypada średnio
2,62 księdza. Do kapłaństwa przygotowuje się 1803 kandydatów w seminariach
niższych i 6427 kleryków w seminariach
wyższych, co w przeliczeniu na 100 tys.
mieszkańców daje wysoki wskaźnik 16,82
seminarzystów wyższych, a na 100 tys.
katolików - nawet 17,55. Na 100 kapłanów przypada ponad 22,5 alumnów.
Według danych watykańskich, Kościół
katolicki w naszym kraju na koniec 2005
r. prowadził 1240 przedszkoli i szkół podstawowych, do których uczęszczało ponad 132,6 tys. uczniów, 417 szkół niepełnych średnich i średnich z prawie 83 tys.
uczniów. Do Kościoła należą ponadto 33
szpitale, 244 ambulatoria, 267 domów
starców, zakładów opieki dla niepełnosprawnych i nieletnich, 538 sierocińców
i domów opieki nad dziećmi, 1820 poradni rodzinnych i ośrodków ochrony życia,
1462wychowawcze ośrodki specjalne i reedukacyjne, i 287 innych instytucji o charakterze charytatywnym bądź wychowawczym.
Wiadomości KAI

Pomagają
Serdeczne Bóg zapłać za pomoc w organizowaniu pielgrzymki:
Spółdzielnia Inwalidów PIONIER Wadowice, ul. Wałowa
NOWATECH, Lucyna i Mieczysław Nowak, Wadowice, ul. Podstawie

1.500,- zł
3.000,- zł

Na zbliżający sie tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask,
zwłaszcza dla Jubilatów i Solenizantów.
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Spieszmy sie kochać
VI Niedziela Wielkanocna

Historyczny wpis
Dnia 24 października 1988 roku wadowicką bazylikę odwiedził kardynał
Józef Ratzinger. W parafialnej księdze pamiątkowej jest zapis dokonany
Jego ręką:

Cooperatores Veritatis
Dominus ducat nos in
communione cum Sancti
Petri succusore in via Veritatis et Vitae
Joseph Card. Ratzinger
W tłumaczeniu polskim znaczy:

Pan niech nam dopomaga wraz
ze Świętym Piotrem bronić
Prawdy i Życia
Kard. Józef Ratzinger
Ojcze Święty Benedykcie XVI, dawny Kardynale Józefie Ratzinger –
przez nawiedzenie w dniu 27 maja ziemi wadowickiej, dopomóż w Imię Jezusa Chrystusa, którego Jesteś Namiestnikiem, bronić w życiu ewangelicznej prawdy i życia Bożego. Serdecznie o te dary się modlimy.

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
DRUGIECZYTANIE Z PIERWSZEGO
APOSTOLSKICH:

LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA:

Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48

1 J 4, 7-10

Powołanie pogan do Kościoła

Bóg jest miłością

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy

EWANGELIA: J 15, 9-17
Przykazanie miłości
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak
jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego
i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby
radość wasza była pełna. To jest moje
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie

swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie
to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni
pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co
usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie
wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko
dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie
w imię moje. To wam przykazuję, abyście
się wzajemnie miłowali”. Oto słowo Pańskie

ABC Społecznej Krucjaty Miłości
1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus
w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego
człowieka, twojego brata.
2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle
o nikim. Staraj się nawet w najgorszym
znaleźć coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich - nie
mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku
między ludźmi.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości.
Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób
przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj
i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko – wszystkim. Nie
chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy
wyciągnij rękę do zgody.
-2-

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń
dobrze każdemu, jak byś pragnął, aby tobie
czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto
winien, ale co ty jesteś winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie
spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj
ze swego. Staraj się dostrzec
potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.
Kard. Stefan Wyszyński

Pielgrzymka na grób Ojca Świętego
W dniach 28 kwietnia do 3 maja br. ks.
Jan Jarco zorganizował pielgrzymkę na
grób Ojca Świętego. Wzięło w niej udział
49 osób. Zwiedziliśmy Padwę, Wenecję,
Rzym, Florencję. Wspominając pielgrzymkę, chcę zwrócić uwagę na trzy
momenty, które utkwiły mi w pamięci.
30 kwietnia, kiedy przyjechaliśmy do
Rzymu, zaraz udaliśmy się na plac św.
Piotra, który jest jednym z największych
i najpiękniejszych placów miejskich na
świecie. Plac otoczony jest kolumnadą –
284 kolumny. Kolumnada ma symboliczną wymowę–wyobraża ramiona Chrystusa, który przygarnia każdego człowieka w objęcia Kościoła.
Wrażenie zrobiła na nas monumentalna
architektura bazyliki św. Piotra. Plac o tej
porze był jeszcze pusty, ale tworzyła się
kolejka na wejście do bazyliki i do grobu
Jana Pawła II. My też stanęliśmy w tej
kolejce. Najpierw zwiedziliśmy wnętrze
Bazyliki, stojąc przy konfesji św. Piotra,
przypominaliśmy sobie, że rok temu wystawione było obok ciało naszego Ojca
Świętego i pokłon składali Mu pielgrzymi
z całego świata, również z Wadowic.
Dziś trumna ze zwłokami spoczywa
w krypcie w podziemiach u grobu błogosławionego Apostoła Piotra, w tym samym miejscu, gdzie spoczywało ciało błogosławionego Jana XXIII. Kryptę przykrywa tablica z białego marmuru, na której napisano po łacinie – „Jan Paweł II”.
Schodzimy do podziemi, w skupieniu
przechodzimy obok grobu, klękamy, modlimy się. Za swojego życia Jan Paweł II
nieustannie prosił nas o modlitwę.Tak dziś
po Jego śmierci modlimy się o szybką beatyfikację, a także prosimy Go, by wspierał nas swoim orędownictwem przed Pa-7nem.

Wracamy na plac św. Piotra, dzisiaj niedziela, plac zapełnia się pielgrzymami.
W południe w jednym z okien na trzecim piętrze Pałacu Apostolskiego ukazuje się Ojciec
Święty Benedykt XVI, aby pobłogosławić
wiernych i odmówić z nimi modlitwę Regina Coeli. Powiewają flagi, najwięcej polskich,
pielgrzymi rozwijają transparenty, my też.
Jeden z napisem: „Parafia Ofiarowania NMP
z Wadowic”, drugi z herbem miasta i napisem Wadowice. Po modlitwie udajemy się
na dalsze zwiedzanie Rzymu.
2 maja po mszy św. w kaplicy Domu Polskiego na Via Cassia, wychodzimy na zewnątrz i przy pomniku Jana Pawła II mamy
niezwykłe spotkanie z P. Eugeniuszem Mrozem, kolegą Ojca Świętego z ławy szkolnej.
Pan Eugeniusz opowiada nam o latach spędzonych w Wadowicach, o przyjaźni z Karolem, o spotkaniach, zjazdach maturalnych,
które odbywały się w Wadowicach, Krakowie, Watykanie i Castel Gandolfo.
Ze wzruszeniem wspominał ostatnie spotkanie na Franciszkańskiej w 2002 roku, kiedy
wszyscy zdawali sobie sprawę, że jest to
ostatnie spotkanie z Ojcem Świętym w Polsce. Kiedy mówi o śmierci Papieża, w oczach
pojawiają się łzy. Pomimo swoich 86 lat postanowił przyjechać do Rzymu, aby modlić
się przy grobie swojego Kolegi – Przyjaciela
– Papieża. Byliśmy zadowoleni, że nasz pobyt w Rzymie miał takie zakończenie.
Dziękowaliśmy ks. Janowi za zorganizowanie i prowadzenie pielgrzymki, która dostarczyła nam wielu przeżyć. Mówiliśmy
o tym, że byliśmy świadkami umierania Ojca
Świętego, oglądaliśmy pogrzeb, teraz odwiedziliśmy Jego grób. Ale przecież czujemy, że
choć Jego życie tutaj na ziemi się skończyło, to jednak On nie odszedł od nas daleko,
że w jakiś przedziwny sposób towarzyszy
nam w codziennym życiu.
M. Zadora
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Intencje mszalne
Czwartek 25 maja
6.00 Śp. Józef Puchała
7.00 O błog.Boże ipotrzebne łaskidla Malwiny
7.30 Śp. Jan Byrski
8.00 Śp. Franciszek Gał
12.00 Śp. Lech Szczerkowski
18.00 Śp. Józef Gacek
Śp. Józef Panek

Poniedziałek 22 maja
6.00 Śp. Józef Puchała
7.00 Śp. Zofia Żak
Śp. Teodor Drabek
7.30 Śp. Józef Gacek
8.00 Śp. Helena i Szczepan Jajeśnica
Śp. Stanisław, Janusz Dudek
12.00 Śp. Emanuel Pacyga
18.00 Śp. Helena Kłobuch
Śp. Helena i Franciszek Zborowscy

Piątek 26 maja
6.00 Śp. Jan Byrski
7.00 Śp. Maria Bandoła
Śp. Zofia Żelazny
7.30 Śp. Józef Puchała
8.00 Śp. Tadeusz Drabek
12.00 Śp. Zofia Sirko i najbliższa rodzina
18.00 Śp. Józef Gacek
Śp. Jan - 1 r. śm.

Wtorek 23 maja
6.00 Śp. Józef Panek
7.00 Śp. Józef Puchała
7.30 Śp. Józef Gacek
8.00 Śp. Jan Bogacz
12.00 Śp. Jan Byrski
18.00 Dziękynna i o błog. Boże dla
Stanisława i Alfredy w r. ślubu
Śp. Danuta Kopytyńska
Środa
6.00
7.00
7.30
8.00
8.30
12.00
17.30
18.00

1. Dziś przy kościele jest zbiórka na pomoc biednym rodzinom naszej parafii. Bóg
zapłać za ofiary.
2. W ciągu najbliższego tygodnia zapraszamy na Plac Jana Pawła II na godz. 20:00
na program pod tytułem „W oczekiwaniu
na Papieża Benedykta XVI”.
3. Zachęcamy wiernych do spowiedzi
w bieżącym tygodniu, aby mogli w najbliższą sobotę przyjąć Komunię Świętą. Postarajmy się o przybranie naszych domów
i mieszkań na tę nadzwyczajną uroczystość.
4. W środę na nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8:30 i 17:30
modlimy się o błogosławione owoce pielgrzymki Benedykta XVI do Polski.
5. W czwartek o godz. 16:30 jest spo-

tkanie Honorowej Straży Serca Bożego.
6. W sobotę 27 maja w Wadowicach
gościmy Namiestnika Chrystusa Benedykta XVI. Wyjście do sektorów rozpoczyna
się od godz. 6:00. O godz. 9:30 Msza Św.
koncelebrowana pod przewodnictwem Ks.
Abpa Stanisława Nowaka z Częstochowy.
O godz. 10:30 przyjazd Papieża do Wadowic. Około godziny 12:00 odjazd Ojca
Świętego z naszego miasta do Kalwarii.
7. W niedzielę dla chętnych na spotkanie
z Papieżem na Błoniach Krakowskich zorganizowaliśmy autokary, które będą podstawione koło Placu Kościuszki o godz.
4:00. Tych, którzy chcą jechać niech się
zaopatrzą w karty wstępu w naszej parafii.
ks. Jakub Gil - Proboszcz

Jakie Wadowice oczekują Benedykta XVI?
Sobota 27 maja Wizyta Benedytka XVI
9.30 Msza Św. na Rynku Wadowickim
18.00 Śp. Józef Gacek
O zdrowie i błog. Boże dla rodziców
Jana i Jadwigi
Niedziela 28 maja
6.00 Śp. Józef Puchała
7.30 Śp. Józef i Józefa Balon
Sp. Władysław, Franciszek Skrzyński
Śp. Irena Skrzypaczak - 9 r. śm.
9.00 Śp. Stanisława Gabor
10.30 Śp. Wiktoria Gierat
12.00 Ozdrowie ibłog.Boże dla Jana w60 r. urodzin
13.15 Śp. Ks. Stefan, Helena i rodzice
19.00 Śp. Józef Gacek

24 maja
Śp. Lech Szczerkowski
Śp. Józef Puchała
Śp. Józef Gacek
Śp. Jan i Katarzyna Remiasz
Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
Śp. Jerzy Kozłowski
Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
W intencjach nowenny

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy,
w środę – wspomnienie Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych, w czwartek –
wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła, w piątek – wspomnienie
św. Filipa Nereusza, prezbitera, w sobotę – wspomnienie św. Augustyna z Canterbury,
biskupa.
-6-

Pan Jezus porównuje Królestwo Boże do
pola obsianego dobrym ziarnem, na które
nieprzyjazny człowiek nasiał kąkolu. Tak
będzie przeze całe wieki istnienia Kościoła.
Będzie rodził wspaniałe ziarna świętości,
specjalnego poświęcenia Bogu i człowiekowi. Nie będzie jednak wolny od przeciętności, słabości i grzechu. Kościół jest miejscem przedziwnej wymiany pomiędzy tym,
co Boże, święte – a tym, co ludzkie, grzeszne. Można w historii Kościoła wskazywać
na dorodną pszenicę, ale też nie można zapominać o kąkolu.
Tak jest we wnętrzu, czyli duszy wielu
z nas. Możemy się szczycić pięknymi czynami, wspaniałym życiem. Lecz w imię
prawdy musimy w pokorze bić się w piersi i mówić ze skruchą moja wina, mój
grzech, moja słabość.
Wadowice, które witają Ojca Świętego
składają się z bardzo wielu szlachetnych

ludzi. Dobrych katolików. Uczciwych
i bardzo porządnych mieszkańców. Znajdują się oni wśród różnych warstw społecznych. Biednych i bogatych. Wykształconych i prostych. Ci ludzie są wśród różnych zawodów. Można ich odnaleźć w różnych okresach życia. Jako dzieci, młodzież,
dorośli i starsi.
Nie można utajniać wadowickiego chwastu. Tutejszego kąkolu. Również on znajduje się wśród różnych grup społecznych.
Chcę jednak mówić i cieszyć się przed
tą pielgrzymką naszą wadowicką dorodną
pszenicą. Patrzę na dzieci, że jest ich dużo
na Mszy Św. niedzielnej, a także na nabożeństwach. Są pięknie przygotowani do
Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.
Widać radość w ich oczach, gdy przychodzą w białym tygodniu do kościoła.
Czyż można nie pochwalić się także wa-3-

(ciąg dalszy na str. 4)

Wadowickie dobre ziarno rozwija się
i rozrasta w wielu sercach mieszkańców
tego miasta.
W najbliższą sobotę z dumą staniemy na
wadowickim rynku i naszą obecnością zaświadczymy przed Namiestnikiem Chrystusa, Ojcem Świętym Benedyktem XVI:
„Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Dopóki będzie tchu w naszych wnętrzach nie zginie wiara katolicka w sercach
naszych. Nie damy się zbałamucić współczesnej laicyzacji.” Przed Benedyktem XVI
zaświadczymy. „My chcemy Boga w rodzin kole. W troskach rodziców, w dzieci
snach. My chcemy Boga w książce,
w szkole. W zakładzie pracy. Najbardziej
w naszej rodzinie.
Tak nam dopomóż Bóg, a Ty Ojcze Św.
błogosław naszym pragnieniom.”

(ciąg dalszy ze str. 3)

dowicką młodzieżą. Dużo wysiłku wkładają
w dobre przygotowanie do sakramentu
bierzmowania, a później do sakramentu
małżeństwa. Wielu widziałem podczas nabożeństw związanych z Janem Pawłem II.
Niezapomniane były spotkania młodzieży
z okazji choroby, śmierci i pogrzebu Jana
Pawła II, a także I rocznicy odejścia do
Domu Ojca. Raduję się nimi podczas parafialnych pielgrzymek. Zwłaszcza do Kalwarii
i na Jasną Górę. Odkrywam ciekawość
Boga i świata w wielu z nich. Przez ich szlachetne twarze przebijają często piękne rysy
młodzieńczego Karola Wojtyły.
Spotykam również bardzo wiele kochanych małżeństw oraz zatroskane rodziny.
Zdaję sobie sprawę, że są to naturalne środowiska – wciąż bardzo zdrowe – w których dobrze rozwijają się dzieci.

Ks. Proboszcz

W oczekiwaniu
Czekając na przyjazd Benedykta XVI do Wadowic chcemy zapoznać się z sanktuarium,
które jest bliskie Jego sercu, a takim jest: Altötting – serce Bawarii
W programie wizyty przedstawicieli samorządu wadowickiego w Marktl była zaplanowana przez gospodarzy pielgrzymka
do Altötting. Miasteczko położone jest
w samym środku Bawarii i stanowi centrum maryjne Niemiec. Burmistrz Altötting
niedawno gościł w Wadowicach. Warto dodać, że przyjaźń polsko-niemiecka zatacza
szerokie kręgi. Wcześniej między Altötting
a Częstochową podpisany został pakt o partnerstwie miast. Wielokrotnie podczas pielgrzymki Gospodarze z Niemiec podkreślali
znaczenie sanktuariów maryjnych dla rozwoju religii, tradycji i w kształtowaniu wielkich osobowości.
Początki kultu maryjnego w Altötting sięgają czasów św. Ruperta z Salzburga, zmarłego około 720 roku, zwanego Apostołem

Bawarii. W 680 roku udało mu się nawrócić jednego z pogańskich książąt bawarskich, Ottona, oraz wielu jego poddanych.
Rupert zamienił istniejącą pogańską świątynię kultu Siedmiu Planet, na świątynię
chrześcijańską, przekazując jej cudowna
figurę Maryi. Obecnie świątynia ta jest
głównym sanktuarium Bawarii i Niemiec.
Kult maryjny związany jest z cudowną
figurą Matki Bożej, którą ze względu na
karnację nazywa się Czarną Madonną.
Uważa się, że pierwotna figura, ofiarowana przez św. Ruperta, zaginęła. Obecna
pochodzi z końca XIII wieku. Rzeźba Czarnej Madonny znajduje się na srebrnym ołtarzu w Kaplicy Łask. Została wykonana
z drewna lipowego z Burgundii około roku
1330. Rzeźba liczy 65 cm wysokości
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i przedstawia Maryję z dzieciątkiem ubranych w drogocenne stroje i korony. Duża
dłoń Chrystusa symbolizuje ogrom rozdawanych łask. W dłoniach Maryi umieszczone jest złote berło.
Na przestrzeni wieków okolice te były
wolne od zarazy, głodu, ominęła je wojna
trzydziestoletnia. Kiedy wybuchła epidemia czarnej ospy, tysiące wiernych szukało tu skutecznie pomocy i nadziei. Świątynia ocalała też podczas wojen napoleońskich oraz podczas I i II wojny światowej. Nie dziwi fakt, że Czarna Madonna
została wybrana przez księcia Maksymiliana I w roku 1623 na patronkę Bawarii.
Jej figura otoczona jest 21 srebrnymi urnami, w których znajdują się serca książąt
i królów Bawarii. Byli oni wielkimi czcicielami Maryi i zechcieli, aby także po
śmierci być blisko niej.
Do Matki Bożej z Altötting przybywają
pielgrzymi z całych Niemiec, z Austrii,
Francji, Włoch, Hiszpanii i także z Polski.

W 1980 roku był tu Ojciec Święty Jan Paweł
II. Czekało na niego ponad 50 tys. wiernych.
Mszę św. koncelebrowało 36 kardynałów
i biskupów. Papież także skierował słowa w
swej homilii do zakonników. Podziękował
w niej tym wszystkim, którzy w stanie duchownym wyrzekli się własnego życia oraz
poświęcili się Bogu i ludziom. Nie zabrakło
też Aktu Zawierzenia Matce Najświętszej.
„Zawierzam Ci, o Matko, przyszłość wiary
na tej prastarej ziemi i zawierzam Ci pokój
świata, pamiętny niepokojów ostatniej
strasznej wojny, która zadała tak straszne
rany narodom kontynentu europejskiego”.
Dlatego tak ważna jest przyjaźń między
narodami, którą najlepiej realizować poprzez
współpracę w ramach „małych ojczyzn”.
Papież Benedykt XVI, podobnie jak Jego
Wielki Poprzednik, jedyną szansą na ocalenie człowieczeństwa we współczesnym
świecie pokłada w zakorzenieniu w ziemi
i w tradycji oraz w wierze przodków.
Iwona Pogocka

Zapis z Księgi Świadectw wieczorów modlitewnych
Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie
Święta ta ziemia i błogosławiona co wydała takiego Papieża jakim jest Jan Paweł
II Wielki. Bóg tak pokierował Jego krokami, że z Wadowic, ziemi rodzinnej przez
Kraków zaprowadził Go do Watykanu na
Stolicę Piotrową. Skromnością, miłością
już za życia okazał się świętym co poświadczają świadkowie. Wiele dobrego
zrobił dla świata. Za jego przyczyną upadła komuna a wielu ludzi się nawróciło.
Był wielkim pielgrzymem, objechał cały
świat głosząc Słowo Boże. Kiedy został
postrzelony w zamachu na Jego życiu to
bandyta strzelał a Matka Boża prowadziła
kulę cudownie Go ratując. Wiele wycier-

piał. Ból znosił z godnością i miłością. Przebaczył zamachowcowi. Uczył nas kochać i
przebaczać. Był dla nas niedościgłym wzorem do naśladowania. Pokazał nam też jak
trzeba godnie umierać – przychodząc do Ojca
w niebie. Modlimy się o kanonizacje Sługi
Bożego Jana Pawła II Wielkiego i wyniesienie Go na ołtarze. Cały świat woła „Santo
Subito” – „Natychmiast Święty”. My też
przyłączamy się do tego wołania.
Modlimy się do Sługi Bożego Jana Pawła
II Wielkiego o Jego wstawiennictwo za nasza rodzinę i rodziny naszych dzieci. Niech
dobry Bóg wysłucha naszych próśb a Ty
Święty Karolu błogosław nam z nieba.
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J.J. Romanowie wraz z rodzinami dzieci

