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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
26. NIEDZIELA ZWYKŁA

„Niech zstąpi Duch Twój” - wołałeś Ojcze Święty potężnym głosem, a my słu-
chaliśmy Ciebie z zapartym tchem - czekając na cud. Czekaliśmy na anioła wolno-
ści, który spłynie w blasku. I nie zawiedliśmy się. To Ty - Papież Polak byłeś wła-
śnie tym aniołem, który uzbrojony w miłość powalił imperium zła pod zwałami
muru berlińskiego.

Dzisiaj, idąc za Twymi naukami podążamy przed cudowny obraz Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, aby tutaj połączyć się z Tobą w modlitwie.

Ewa i Janusz Jędrygas

Za pieniądze kupić NIE
możesz:
MIŁOŚCI... choćbyś na-
wet kupił władzę,

PRZYJAŻNI... choćbyś nawet kupił
respekt,
BEZPIECZEŃSTWA... choćbyś nawet
kupił obstawę,

W a r t o ś c i
SPRAWIEDLIWOŚCI...
choćbyś nawet kupił sędziego,
NADZIEI.., choćbyś nawet kupił obietnice,
NIEBA... choćbyś nawet kupił kościół.
To czego nie możesz kupić za pieniądze,
Pan Bóg chce dać ci za darmo.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

fot. St. Mżyk
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 Oto słowo Pańskie

Rozalia Borkowska

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚWIĘ-
TEGO JAKUBA  APOSTOŁA

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI
LICZB

EWANGELIA: Mk 9, 38-43.45.47-48 Zazdrość. Zgorszenie

Jk 5, 1-6Lb 11, 25-29

Niegodziwi bogacze

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Nie zazdrościć darów Bożych

Jan powiedział do Jezusa: «Nauczycie-
lu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi
z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe
duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie cho-
dził z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Nie
zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda
w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle
mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest prze-
ciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda
kubek wody do picia, dlatego że należy-
cie do Chrystusa, zaprawdę powiadam
wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by
się stał powodem grzechu dla jednego
z tych małych, którzy wierzą, temu było-
by lepiej uwiązać kamień młyński u szyi
i wrzucić go w morze.

Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powo-
dem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla
ciebie ułomnym wejść do życia wiecz-
nego, niż z dwiema rękami pójść do pie-
kła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja
noga jest dla ciebie powodem grzechu,
odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chro-
mym wejść do życia, niż z dwiema no-
gami być wrzuconym do piekła. Jeśli
twoje oko jest dla ciebie powodem grze-
chu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jed-
nookim wejść do królestwa Bożego, niż
z dwojgiem oczu być wrzuconym do
piekła, gdzie robak ich nie umiera
i ogień nie gaśnie».

Wadowice wciąż na Apelu Jasnogórskim
Od 8 grudnia 1953r., kiedy to odbył się

pierwszy Apel Jasnogórski w intencji uwol-
nienia ks. Prymasa Wyszyńskiego, dzwo-
ny jasnogórskie codziennie o 21.00 wzy-
wają na modlitwę. Wezwały też nas
i ks. Krzysztofa Główkę, który był pomy-
słodawcą i organizatorem wyjazdów ape-
lowych w intencji Ojca Świętego Jana Paw-
ła II, do miejsca gdzie: „bije serce Kościo-
ła i serce Ojczyzny w Sercu Matki, gdzie
naród gromadził się przez wieki, gdzie
Polacy przyzwyczaili się swe sprawy po-
wierzać Matce Bożej”, aby modlić się za
Jana Pawła „za życia i po śmierci”. Po-
czątkowo niewielka, ale z każdym miesią-
cem zwiększająca się grupa nie tylko z Wa-
dowic, również z okolic Kalwarii, Andry-
chowa, Chrzanowa, Zatora udaje się każ-
dego 16 tego dnia miesiąca do Częstocho-
wy. Pielgrzymujemy od 16 października
2001 roku. Wyjeżdżamy o godz.16.00
z Placu Kościuszki. O 20.00 uczestniczy-
my we mszy św. odprawianej w Cudownej
Kaplicy, a potem pozostajemy tam na Apel.

Ostatni Apel 16-tego września br był
wielkim wydarzeniem. Wieźliśmy kielich
liturgiczny. Apel prowadził nasz proboszcz
ks. Infułat Jakub Gil. W rozważaniu ape-
lowym ks. Infułat wyraził wdzięczność
Bogu i Maryi za dar Papieża. Papieża, który
tak często przybywał do Maryi, która gdy
zabrakło Jego ziemskiej Matki, kształtowała
Jego sumienie i Jego serce.  Prosił Maryję,
abyśmy życie nasze układali zgodnie
z wola Bożą. Ks. Proboszcz przekazał kie-
lich jako dar wdzięczności.

Przepiękny, ręcznie zdobiony kielich,
wykonany przez firmę Uruszczak z Kra-
kowa,  został ufundowany przez „pielgrzy-
mów 16-tego dnia miesiąca”. Na jego sto-

pie wyryty jest herb Wadowic oraz napis
„Ziemia wadowicka wdzięczna za ponty-
fikat Jana Pawła II”. Pragnieniem naszym
jest, aby ten kielich, ofiarowany w roku
kapłańskim, służył do sprawowania mszy
św. wszystkim jasnogórskim pielgrzymom.

To był 96. nasz wspólny Apel na Jasnej
Górze. Kilkanaście osób jest obecnych pra-
wie zawsze. Mamy swojego stałego kierow-
cę, p. Jurka Węgrzyna. Zaczęliśmy najpierw
pielgrzymować w intencjach Ojca Święte-
go, później prosząc o Jego zdrowie. Po
śmierci Jana Pawła II prosimy o rychłe
wyniesienie na ołtarze i o owoce Jego na-
uczania. Stale wracam myślami do apelu
z 16 marca 2005 roku, kiedy Ojciec Święty
był ciężko chory, a my polecaliśmy Go Mat-
ce Najświętszej. W drodze powrotnej śpie-
waliśmy „Panience na dobranoc”.  Zwrotkę:

Nad Ojcem Świętym czuwaj nieustannie,
Bo on w Twe ręce złożył ufność swą.
I jemu też, tam hen, na Watykanie,

 Panienko, daj szczęśliwą dobrą noc!
śpiewaliśmy płacząc; słowa więzły nam
w gardle. On tam daleko umiera. Umierał
też w godzinie apelowej. I my też nauczy-
liśmy się bliżej dostrzegać drugiego czło-
wieka, pochylać się nad nim. W naszej gru-
pie zawiązały się szczere, trwałe przyjaźnie.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Księdzu za zor-
ganizowanie i prowadzenie pielgrzymek,
a Księdzu Infułatowi Jakubowi Gilowi za
tak wzruszające prowadzenie apelu. Nasze
pielgrzymowanie dalej będziemy kontynu-
ować, na które zapraszamy wszystkich, któ-
rym bliska jest osoba Jana Pawła II , a cho-
rych i nie mogących brać udziału w wyjeź-
dzie do współuczestniczenia za pośrednic-
twem radia lub telewizji. Do zobaczenia na
wspólnym szlaku.

Zazdrość
Przyglądając się postaciom z dzisiej-

szych czytań, dostrzegam tak wiele za-
zdrości w ich słowach i czynach. Są tak
blisko Boga i nie potrafią się tym cie-
szyć, czerpać z Jego pełni. Widzą to, co
mają inni, a nie dostrzegają swojego
bogactwa. Widzą tylko swoje braki. Sku-
piają się na sobie, nie dostrzegając Jezu-
sa. Gdyby rzeczywiście pragnęli, by
chwała Boża obejmowała jak najwięcej
ludzi, cieszyliby się z działania Ducha

Bożego w innych ludziach. Oni jednak
chcieli zawłaszczyć sobie Boga. Chcieli
posiąść wszelką Jego chwałę i moc i mieć
ją jedynie dla siebie. Dlaczego św. Ja-
kub pisze, że bogaczy „czekają utrapie-
nia”? Słowo Boże natychmiast daje nam
odpowiedź. Dlatego, że ich „bogactwo
zbutwiało, a złoto i srebro zardzewia-
ło”! Nie potrafili się nim podzielić! Za-
trzymali wszystko dla siebie! Zmarno-
wali to, co otrzymali od Boga!

ks. Jacek Socha
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Intencje mszalne: 26. Niedziela Zwykła - 27 września 2009r.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Poniedziałek  28 września
   6.00 Śp. Stanisław Zając
   7.00 Śp. Franciszek Groń
   7.30 Śp. Józefa Meus
   8.00 Śp. Wiktoria Bernaś
  12.00 Śp. Lidia Jamrozik
  18.00 Śp. Z rodzin Beckerów i Majów

W 35 r. ślubu Czesławy i Andrzeja -
z prośbą o dalsze bł. Boże dla całej rodziny

Wtorek  29 września
   6.00 Śp. Julian Korzeniowski
   7.00 Śp. Stanisłąw Zając
   7.30 Śp. Jan Targosz
   8.00 Śp. Marian Gracjasz
  12.00 Śp. Lidia Jamrozik
  18.00 Śp. Wiktoria Bernaś

Śp. Adam Gawlik - 1 r.śm.

Środa 30 września
    6.00 W int. Rodziców Benedykta XVI
    7.00 Śp. Stanisław Madyda,

Helena żona i córka Jadwiga
    7.30 Śp. Antonina Moskwa
    8.00 Śp. Wiktoria Bernaś
  12.00 Śp. Lidia Jamrozik
  18.00 W intencjach nowennowych

Za Żywych:
O łaskę szczęśliwej operacji i powrót
do zdrowia dla Stanisławy
Za zmarłych:
Śp. Józefa Olszowy
Śp. Tadeusz Szczur
Śp. Józefa Meus
Śp. Stanisław Zając
Śp. Andrzej Żak
Śp. Julian Korzeniowski
Śp. Edward Kasperek
Śp. Jan Gordecki
Śp. Helena Stelmach
Śp. Maria Bryndza
Śp. Zbigniew Bochenek
Śp. Zofia i Franciszek Karoń

Piątek 02 października
    6.00

    7.00 Śp. Tadeusz Szczur
    7.30 Śp. Halina Adamczyk
    8.00 Wynagradzająca za niewdzięczność,

bluźnierstwa i brak miłości
  12.00 Śp. Joanna Łach
  16.30 Dziękczynna za opiekę Bożą, z prośbą

o dalszą opiekę i zdrowie dla całej Rodziny
  18.00 Śp. Teresa Jarosz

Śp. Stanisław Zając

Sobota 03 października
    6.00 Śp. Teresa Jarosz
    7.00 Śp. Tadeusz Szczur
    7.30 Śp. Józefa Meus
    8.00 Wynagradzająca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryi oraz bł. Boże
dla Rycerstwa Niepokalanej i ks. Infułata

  12.00 Za Kościół, Ojca św Benedykta XVI,
o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II,
za Duchowieństwo, Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

  18.00 Śp. Joanna Łach
Sp. Franciszek Baran,
rodzice: Franciszek i Franciszka,
teściowie: Augustyn, Stefania, Waleria i Maria

Niedziela 04 października
   6.00 Śp. Rozalia i Jakub Stuglik
   7.30 Śp. Tadeusz Szczur

Śp. Aniela i Franciszek Burzyńscy
   9.00 Śp. Wiesław Gałuszka
  10.30 Śp. Stanisław Chrapla

Śp. Stanisław Tatar - 19 r.śm.
  12.00 Śp. Joanna Łach
  13.15 Chrzty
  18.00 Sp. Franciszek Nogala

Czwartek 01 października
    6.00 Śp. Stanisław Zając
    7.00 Śp. Julian Korzeniowski
    7.30 Śp. Teresa Jarosz
    8.00 Śp. Tadeusz Szczur
  12.00 Śp. Joanna Łach
  18.00 Śp. Józefa Meus

W int. Kapłanów posługujących w naszej parafii

Święci tego tygodnia: w poniedziałek
– wspomnienie św. Wacława, męczenni-
ka, we wtorek – święto świętych Archa-
niołów Michała, Gabriela i Rafała,
w środę – wspomnienie św. Hieronima,
prezbitera i doktora Kościoła, w czwar-
tek – wspomnienie św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościo-
ła, w piątek – wspomnienie świętych
Aniołów Stróżów.

1. W środę, na Nowennie do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się o umiłowanie mo-
dlitwy różańcowej.

2. Od czwartku 1 października rozpo-
czynamy nabożeństwa różańcowe. Ser-
decznie zachęcamy dorosłych, młodzież
i dzieci do odmawiania w tym miesiącu
różańca w domu lub w kościele. W ba-
zylice odmawiamy go rano o 8.30 i wie-
czorem o 17.30. Serdecznie zapraszamy
do udziału w nabożeństwie różańcowym.
W tym roku modlitwą różańcową pra-
gniemy wyprosić błogosławieństwo Boże
na trudne sprawy naszej Ojczyzny.

3. W pierwszy piątek miesiąca spowia-
damy przez cały dzień. Zachęcamy wier-
nych do komunii św. wynagradzającej.
Honorowa Straż Serca Bożego poprowa-
dzi Godzinę Świętą od godz. 8.30. Za-
praszamy wiernych do udziału.

4. W piątek mija cztery i pół roku od
odejścia do Domu Ojca naszego Najwięk-
szego Rodaka – Jana Pawła II Wielkie-
go. Zapraszamy na mszę św. o godz.
20.00, którą poprowadzi ks. dziekan
z Niegowici Paweł Sukiennik.

5. W pierwszą sobotę na mszy św.
o godz. 8.00 modlimy się za rodziny,
które spodziewają się potomstwa. Na tę
mszę św. zapraszamy zwłaszcza tych,
którzy podjęli się duchowej adopcji dzie-
ci, jak również Wspólnotę Rycerstwa Nie-
pokalanej. W tym dniu nawiedzamy cho-
rych z świętymi sakramentami.

6. W przyszłą niedzielę – 4 paździer-
nika, kazania o św. Janie Vianney’u, pa-
tronie kapłanów, wygłosi ks. prof. Ro-
man Pindel. Jest to Niedziela Różańco-

wa. Prosimy parafian na procesję różań-
cową o godz. 17.00 po Placu Jana Pawła
II. Niedziela ta rozpoczyna 65. Tydzień
Miłosierdzia pod hasłem: „Otoczmy troską
każdego potrzebującego”. Składka będzie
na budowę organów w naszej Bazylice.
Bóg zapłać za złożone ofiary.

7. Na Święty Krzyż oraz do katedry
kieleckiej jedziemy we wtorek 6 paździer-
nika. Wyjazd o godz. 6.00. Koszt prze-
jazdu 40 zł.

8. Nocne czuwanie na Jasnej Górze od-
prawimy w nocy z piątku 23 na sobotę
24 października. Wyjazd w piątek o godz.
17.00. Powrót w sobotę około godz. 7.00
rano. Koszt 30 zł.

9. W każdą drugą niedzielę miesiąca na
mszy św. o godz. 13.15 udzielamy spe-
cjalnego błogosławieństwa dziecku i ro-
dzinie, która przeżywa Roczek swego
dziecka. Należy w tygodniu poprzedzają-
cym zgłosić w kancelarii chęć błogosła-
wieństwa swego dziecka. Niech rodzice
dziecka, a także chrzestni w tym dniu
przyjmą komunię św.

10. W kancelarii przyjmujemy na wy-
pominki: roczne, półroczne, kwartalne
i jednorazowe, a także na msze św. zbio-
rowe 1 i 2 listopada.
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ks. Infułat

Maryjny Apel

 Wrześniowy wieczór o rychłą beatyfikację Jana Pawła II
2 września 2009 r. kolejny wieczór mo-

dlitwy o rychłą beatyfikację Jana Pawła II,
tym razem przygotowany i prowadzony
przez grupę organizująca Piesze Pielgrzym-
ki z Wadowice do Częstochowy, z Wado-
wic do Kalwarii. Wierni uczestniczyli we
mszy św. koncelebrowanej przez sześciu
księży, głównym koncelebrantem był
ks. kanonik Jan Jarco, proboszcz parafii św.
Rafała Kalinowskiego na Klinach w Kra-
kowie i budującego się tam kościoła.
Ks. Jan jako wikary w parafii Ofiarowania
NMP był przez 10 lat głównym organizato-
rem tych pielgrzymek. W pięknej homilii
ks. kanonik Jan nawiązał do postaci św. Ra-
fała Kalinowskiego, który był pierwszym
świętym z Wadowic. Mówił o wielkiej mi-
łości do Matki Bożej Karola Wojtyły, a póź-
niej papieża Jana Pawła II. Karol Wojtyła
urodził się w miejscu poświęconym Ma-
ryi, po śmierci swojej matki „został odda-
ny” pod opiekę Matce Bożej. Jako uczeń
szkoły powszechnej i gimnazjum codzien-
nie modlił się przed wizerunkiem Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Jej kaplicy,
a 16 czerwca 1999 roku jako papież Jan
Paweł II dokonał koronacji obrazu i ofia-
rował złotą różę. Sanktuarium kalwaryj-
skie to drugie miejsce, do którego przyby-
wał najpierw z ojcem, potem sam jako ka-
płan, biskup, metropolita krakowski na mo-
dlitwę, kontemplację na dróżkach kalwaryj-
skich. Jako Papież modlił się przed obrazem
Matki Bożej Kalwaryjskiej w 1987 r. i 2002 r.
Ojciec Święty mówił, że Sanktuarium w Kal-
warii Zebrzydowskiej ukształtowało Jego re-
ligijną osobowość i pobożność maryjną.

13.05.1981 r. Matka Boża Fatimska oca-
liła Go od śmierci. W dziesiątą rocznicę
zamachu 13.05.1991 roku Papież odbył
drugą pielgrzymkę do Fatimy, by jeszcze
raz podziękować Maryi za ocalenie. Kula,
która została wystrzelona przez zamachow-
ca Agcę na Placu. św. Piotra znajduje się
w koronie na głowie figury Maryi Fatim-
skiej. Świat i cały Kościół zawierzył Mat-
ce Bożej Fatimskiej.

28.09.1958 roku kiedy został konsekro-
wany na biskupa. Za swoje motto przyjął
słowa Totus Tuus (Cały Twój), któremu był
wierny przez całe życie.

Msza św. została ubogacona pięknym
śpiewem i grą przez grupę pielgrzymkową.
Wzruszająca była modlitwa.  W specjal-
nych rozważaniach prowadzonych przez
ks. Macieja Ścibora, obecnego organiza-
tora pielgrzymek i grupę modlono się za
kapłanów, którzy byli organizatorami
24 pielgrzymek, kapłanów, którzy wędro-
wali z pielgrzymami, wspierali się ducho-
wo, jak również za kapłanów przyjmują-
cych grupy w parafiach, kościołach na
szlaku pielgrzymowania. Ks. Maciej wy-
mienił nazwiska ich wszystkich. Była to
modlitwa dziękczynna za kapłanów, rok
2009 jest Rokiem Kapłańskim.

O godz. 21.30 przed pomnikiem Jana
Pawła II, gdzie trzymali wartę młodzi
gwardziści szwajcarscy z pochodniami,
modlono się o rychłą beatyfikację Jana Paw-
ła II. Wrześniowy wieczór modlitwy za-
kończyło wspólne odśpiewania „Barki”
i błogosławieństwo ks. infułata Jakuba Gila.

16 września, składając w ofierze kielich
od pielgrzymów wadowickich, którzy co
miesiąc jeżdżą na Jasną Górę – miałem za-
szczyt poprowadzenia apelu Maryjnego.
Rozpoczęliśmy go śpiewem „hymnu wa-
dowickiego”: „To są górskie okolice.” Na-
stępnie wypowiadałem słowa zaczerpnięte
z Psalmu 115: „Czym ja się Panu wypłacę
za wszystko co mi wyświadczył. Kielich
zbawienia podniosę i wezwę imienia Pań-
skiego.” Czym Tobie Panie mogą się wy-
płacić mieszkańcy ziemi wadowickiej.
Z niezbadanych Twoich wyroków na tej
ziemi urodził się przyszły Wielki Jan
Paweł II. Tutaj spędził dzieciństwo i mło-
dość. Czym może wywdzięczyć się Tobie
Panie naród polski, a zwłaszcza mieszkań-
cy ziemi podbeskidzkiej za tak długi pon-
tyfikat naszego Wielkiego Rodaka. Prawie
27-letni, trzeci co do długości pontyfikat
w dwutysięcznej historii Kościoła. Jak przed
pięcioma wiekami polski astronom – Ko-
pernik spowodował wielki, naukowy prze-
wrót – zatrzymał Słońce, a poruszył Zie-
mię, tak pod koniec XX wieku inny Wielki
Polak dokonał niezwykłych przewrotów
w życiu Kościoła. Celem ich było, by Chry-
stus był w centrum historii człowieka, kul-
tury, polityki. „Otwórzcie na oścież drzwi
dla Ewangelii.” „Nie lękajcie się przyjąć
Chrystusa.” „On nie obdziera, ale uboga-
ca.” Czym Ci Jezu Chryste wypłacimy za
wszystko coś nam w tym czasie uczynił.
Jest piękne powiedzenie: „Bodajbyś żył
w ciekawych czasach.” Dziękujemy Ci Pa-
nie, że pozwoliłeś nam przeżywać nasze
życie w bardzo interesujących czasach. Ni-
gdy w dotychczasowej historii Polacy nie
mieli tak szeroko otwartych drzwi Waty-
kanu, jak w czasach Jana Pawła II. Czy kie-
dykolwiek w dwutysięcznej historii chrze-

ścijaństwa i przeszło milenijnej historii
Ewangelii na naszej ziemi nawiedziła taka
rzesza Polaków Wieczne Miasto?

O Matko Najświętsza, Królowo Polski!
Tobie dziś wyśpiewujemy hymn dziękczy-
nienia za to, że przez całe lata byłaś dla
naszego narodu wyjątkową Nauczycielką
i Wychowawczynią. Ten, który często po-
wtarzał „Cały Twój – Totus Tuus”, zasłu-
żył na to, aby z Twoich ust mógł usłyszeć:
„A Ty kapłanie, biskupie, kardynale Karo-
lu i Namiestniku Mego Syna, cały jesteś
Mój. Opiekuję się Tobą jak Moim najlep-
szym dzieckiem. Strzegę Cię przed śmier-
cionośnymi kulami. Wypraszam Ci łaskę
jednania ludzkich serc. Cały jesteś Mój.
W czasach Twojej mocy, a także i niemo-
cy. Choroby, cierpienia i śmierci.” Tobie
Maryjo dziś wyrażamy naszą wdzięczność
powtarzając słowa: „Bądź pozdrowiona
Maryjo, łaski Jesteś pełna. Błogosławiona
Jesteś między niewiastami. Jesteś błogosła-
wiona przez pokolenia, a zwłaszcza na zie-
mi polskiej. Tym bardziej Wadowice
pragną Ciebie czcić Matko Najświętsza.”

„Kielich zbawienia podniosę i wezwę
imienia Pańskiego” to dalsze słowa Psal-
mu 115. Składamy Matko Najświętsza na
Twoim Jasnogórskim ołtarzu dar kielicha
jako nasze wotum. Chcemy przez ten znak
wyrazić z jednej strony to, o co przed wie-
kami pytał Twój Syn wybranych aposto-
łów: „Czy możecie pić kielich, który Ja
mam pić?”. Chodziło o wierność w cier-
pieniu. Matko Najświętsza prosimy Cię,
pomóż nam być wiernymi Twemu Syno-
wi. Jego nakazom ewangelicznym w dniach
powodzenia, a także wtedy, kiedy grunt
spod nóg naszych się osuwa.” Czyńcie co-
kolwiek wam powie Mój Syn.” Pragnie-
my nieustannie wsłuchiwać się w tę mat-
czyną prośbę, którą Ty kierujesz do nas.

Ofiarowując ten dar, chcemy Cię Matko

Boża w Roku Kapłańskim prosić, byśmy
mszę św., której symbolem jest kielich, za-
wsze cenili i jak najgodniej ją przeżywali.

Tak nam dopomóż Panie Boże wszech-
mogący, w Trójcy Jedyny i Ty, co Jasnej
bronisz Częstochowy.

Maria Zadora


