P apie¿

Franciszek

Franciszek mia³ w swoim ¿yciu doœwiadczenie radykalnego nawrócenia, które polega u niego na tym, ¿e pozwoli³ Bogu dokonaæ
w jego ¿yciu kompletnego przewartoœciowania. Zrozumia³, ¿e œwiat,
w którym ¿yje, jest postawiony na g³owie i trzeba go ponownie ustawiæ na nogach. Bo mi³oœæ,
któr¹ g³osi chrzeœcijañstwo, jest odwrotnoœci¹ porz¹dku, jaki obowi¹zuje w œwiecie.
Ale nie chodzi³o o moralizatorskie ustawienie siê „pod pr¹d” tylko
o doœwiadczenie ³aski Pana Boga.
Franciszek mówi: Pan sam wprowadzi³ mnie miêdzy trêdowatych i im us³ugiwa³em. Kiedy by³ m³ody, widok trêdowatego go odstrêcza³. Ale pewnego
dnia spotka³ trêdowatego na swojej
drodze i wiedzia³, ¿e nie mo¿e uciec
od tego spotkania. „Musia³” go poca³owaæ. Zapamiêta³ to nie jako prze³amanie samego siebie, ale jako prze³amanie go przez Boga. Bp Grzegorz Ryœ
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
3. N i e d z i e l a
W i e l k a n o c n a
Los emeryta
Rzek³ Jezus do Szymona Piotra: „Zaprawdê powiadam Ci: gdy by³eœ m³odszy
opasywa³eœ siê sam i chodzi³eœ, gdzie chcia³eœ. Ale gdy siê zestarzejesz, wyci¹gniesz rêce swoje a inny ciê opasze i poprowadzi, dok¹d nie chcesz”. (J21/18)
S³owa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii – skierowane do
œw. Piotra przybli¿aj¹ dzieje starszego cz³owieka:
„inny ciê opasze”
„poprowadzi dok¹d nie chcesz”

r o œ b a

Bardzo proszê wszystkich, którzy
maj¹ zamiar pielgrzymowaæ z nami na
Ukrainê w dniach od 24 do 26 maja, a¿eby zg³osili swoj¹ chêæ do 24 kwietnia.
Rezerwuj¹c noclegi oraz przewodnika
nale¿y wp³aciæ zaliczkê. Chcê wiedzieæ,
czy bêdzie wystarczaj¹ca iloœæ pielgrzymów, aby podró¿ mog³a dojœæ do skutku.

Modlimy siê dzisiaj o m¹droœæ dla tych, którzy prowadz¹ i roztropn¹ uleg³oœæ dla opasywa-
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PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:

Dz 5, 27b-32.40b-41

DRUGIE CZYTANIE Z KSIÊGI APOKALIPSY ŒW. JANA APOSTO£A: Ap 5, 11-14

S³awiê Ciê, Panie, bo mnie wybawi³eœ

EWANGELIA: J 21, 1-14

R zeczywistoœæ

Trzecie zjawienie siê Zmartwychwsta³ego Aposto³om

bywa odmienna od marzeñ

Z lat katechezy w szkole podstawowej pamiêtam takie oto opowiadanie
mojego wspania³ego proboszcza
ks. Micha³a: Trzy drzewa rozmawia³y o swoich marzeniach. Jedno z nich
chcia³o byæ szkatu³¹ na skarby. Drugie drzewo marzy³o o tym, by byæ
masztem na królewskim masztowcu.
Trzecie chcia³o zostaæ najwy¿szym
drzewem na œwiecie.
Po œciêciu pierwsze sta³o siê ¿³obem
na paszê, drugie ma³¹ ³ódk¹, a trzecie zwyczajn¹ k³od¹. Pewnego dnia
do stajenki, gdzie sta³ ¿³ób wszed³
mê¿czyzna z m³od¹ ¿on¹. Kobieta
urodzi³a Dziecko i po³o¿y³a Je
w ¿³obie. Pierwsze drzewo poczu³o,
¿e kryje w sobie najwiêkszy z mo¿liwych Skarbów. Parê lat póŸniej
w ma³ej rybackiej ³ódce p³ynê³o po
jeziorze kilku mê¿czyzn. Kiedy zerwa³ siê sztorm i grozi³o im zatopienie
jeden z Mê¿czyzn wsta³ i rozkaza³, by
wiatr siê uciszy³. Drugie drzewo zrozumia³o, ¿e przewozi Króla, który
przewy¿sza wszystkich innych ziemskich królów. Z trzeciego drzewa zrobiono Krzy¿, na którym umar³ Cz³owiek. Ten Ukrzy¿owany powsta³
z martwych. Drzewo poczu³o, ¿e spe³ni³o siê jego marzenie. Sta³o siê najwspanialszym drzewem tego œwiata.
Moi drodzy, ta opowieœæ uœwiadamia nam wa¿n¹ ¿yciow¹ prawdê. Kie-

dy jesteœmy m³odzi mamy wiele pragnieñ i marzeñ na przysz³oœæ. Marzymy o skarbach, œwiatowych podró¿ach, wielkoœci. Ale z biegiem lat
okazuje siê, ¿e nasze pragnienia
i marzenia s¹ przekreœlane czy wrêcz
druzgotane przez los. Realizujemy je,
ale tylko w pewnym stopniu. I tak
szkatu³a staje siê ¿³óbkiem, ¿aglowiec
– ma³¹ p³ywaj¹c¹ ³ódk¹, marzenia
o œwiatowym sukcesie trac¹ sw¹ wielkoœæ i kolory. A jednak Bo¿a Opatrznoœæ przewidzia³a dla nas szczególny plan. Wêdruj¹c przez ¿ycie z zaufaniem i mi³oœci¹ mo¿emy odkrywaæ ten plan.
Tak dzia³o siê w ¿yciu najbli¿szych
uczniów Jezusa. W m³odoœci ³owili
ryby. Nagle pojawi³ siê w ich ¿yciu
Jezus z Nazaretu. Przy Nim ich marzenia nabra³y rozpêdu i blasku. Marzyli o tym, ¿e bêd¹ królowaæ u boku
Jezusa, a Bo¿a mi³oœæ i wszechmoc
zapanuje nad ca³ym œwiatem. W Wielki Pi¹tek ich plany zawali³y siê. Ale
kilka dni po tym nad morzem Tyberiadzkim znowu odkryli sens swojego ¿ycia i powo³ania.
Historia ¿ycia Aposto³ów uczy nas,
¿e Bóg prowadzi nas drogami, których pe³ny sens ujawnia siê dopiero
po ich przejœciu. Obyœmy umieli
z ufnoœci¹ i cierpliwoœci¹ rozpoznawaæ Bo¿e zamiary. ks. Proboszcz
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3. Niedziela Wielkanocna - 14 kwietnia 2013
1. We wtorek spotkanie Rycerstwa
Niepokalanej o godz. 17.00.
2. W czwartek po mszy œw. wieczornej Apel przed Bazylik¹ przy
pomniku b³ogos³awionego Jana Paw³a II – Patrona naszego miasta.
3. W pi¹tek o godz. 16.30 spotkanie Akcji Katolickiej.
4. Spotkanie grupy modlitwy
œw. o Pio w sobotê o godz. 10.00.
5. W przysz³¹ niedzielê Œwiatowy
Dzieñ Modlitw o Powo³ania i rozpoczêcie kwartalnych dni modlitw w tej
intencji. W tym dniu o godz. 17.00
odprawimy nabo¿eñstwo wielkanocne – Drogê Œwiat³a.
6. Zapraszamy na pielgrzymkê do
Doliny Chocho³owskiej – sobota 20
oraz 27 kwietnia. Wyjazd godz. 7.00,
koszt 30 z³
7. Organizujemy 3-dniow¹ pielgrzymkê na Ukrainê w dniach 24, 25
i 26 maja. Koszt 450 z³. Szczegó³y
podane s¹ na afiszach.
/-/
Z radoœci¹ informujemy, ¿e w ostatnim
czasie nastêpuj¹ce
dzieci przyjê³y
Sakrament Chrztu:

Chrzest Œw.
Módlmy siê za te dzieci,

aby wzrasta³y w wierze
dla chwa³y Boga i
Koœcio³a Powszechnego.

8. Zarz¹d Powiatu w Wadowicach
zaprasza rodziców i uczniów klas III
gimnazjalnych oraz maturzystów na
IX Powiatowe Targi Edukacyjno-Wydawniczo-Informacyjne, które odbêd¹ siê 17 kwietnia br w godz. od
8.00 do 17.00 w Zespole Szkó³ Nr 3
im. ks. Józefa Tischnera, ul. Wojska
Polskiego 13. W ramach Targów gimnazjaliœci bêd¹ mogli uzyskaæ fachowe porady w dziedzinie kszta³cenia
na poziomie liceum, technikum i klas
zawodowych. Dla maturzystów przygotowana jest oferta studiów wy¿szych. Szczegó³y w gablocie.
9. Na nowy tydzieñ ¿yczymy
wszystkim wielu ³ask i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Za wstawiennictwem
B³ogos³awionego Jana Paw³a II, polecamy opiece Solenizantów i Jubilatów nadchodz¹cych dni.
ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Adam Studzik, syn Jacka i Anety
Olga Porzuczek, córka Bogus³awa i Sylwii
Emil Indyk, syn Grzegorza i Magdaleny
Adam Kiepura, syn Daniela i Anny
Amelia Syrek, córka Konrada i Magdaleny
Grzegorz Galas, syn Tomasza i Ewy
Pawe³ Galas, syn Tomasza i Ewy
Kacper Kozio³, syn £ukasza i Bo¿eny
Alicja Nowak, córka £ukasza i Edyty
Pola Dyrcz, córka Grzegorza i Mai
Zofia Nowak, córka Grzegorza i Dominiki
Jonathan Micha³ek, syn £ukasza i Mileny
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Poniedzia³ek 15 kwietnia
6.00 Œp. Zygmunt £udzik
Œp. Stefania Pijanowska
Czwartek 18 kwietnia
6.45 Œp. Krzysztof Morawiec
6.00 Œp. Zygmunt £udzik
7.30 Œp. Maria Stanik
6.45 Œp. Stefania Pijanowska
00
8.
Œp. Czes³aw Lurka
7.30 Œp. Czes³aw Lurka
12.00 Dziêkczynna za prze¿ycie 77 lat
8.00 Œp. Helena i Stanis³aw Madyda
dla Alfredy z proœb¹ o dalsze ³aski
12.00 Œp. Julia Kulig
dla niej i ca³ej rodziny
18.00 Œp. Rozalia Panek
18.00 Œp. Rozalia Panek
Œp. Leszek Hojnic
Œp. Leszek Hojnic
Pi¹tek
19 kwietnia
Wtorek 16 kwietnia
00
6.
Œp.
Ludwik Piwowarczyk
00
6.
Œp. Irena Fr¹czek
6.45 Œp. Krzysztof Morawiec
Œp. Anna Biegun
O zdrowie dla Giovanny z Saronno oraz za
6.45 Œp. Zygmunt £udzik
rodzinê Milanesi i Loscialpo z Saronno
Œp. Mieczys³aw Michalski
7.30 Œp. Rozalia Panek
7.30 Podziêkowanie za zdrowie
Œp. Maria - 33 r.œm., c. Zofia - 7 r.œm., wnuk
Marek - 47 r.œm.
8.00 Œp. Rozalia Panek
8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Sebastiana
12.00 Œp. Krzysztof Morawiec
18.00 Œp. Piotr i Stanis³awa Cieœlik, s. Boles³aw 00 w 18 r.urodzin z proœb¹ o ³aski na maturze
12.
Œp. Anna Mleczko
Œp. Leszek Hojnic
18.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
Œroda 17 kwietnia
Œp. Leszek Hojnic
6.00 Œp. Czes³aw Lurka
Sobota 20 kwietnia
Œp. Krystyna Go³¹b
6.00 Œp. Irena Fr¹czek
6.45 Œp. Julia Kulig
6.45 Œp. Leszek Hojnic
30
7.
Œp.Zygmunt £udzik
7.30 Œp. Rozalia Panek
8.00 Œp. Helena Bik
8.00 Œp. Zenon Miksztajn
00
W int. duchowej adopcji dziecka poczêtego
12.
Œp. Rozalia Panek
i dzieci nienarodzonych
18.00 W intencjach nowennowych
00
12.
Dziêkczynna za ¿ycie œp. Julii, o b³. Bo¿e
Za ¿ywych:
dla rodziców, Katarzyny i £ukasza oraz
O zdrowie i b³. Bo¿e w doros³ym ¿yciu dla
siostry Amelii
Karoliny
18.00 O zdrowiei b³. Bo¿e przez wstawiennictwo
O zdrowie dla Giovanny z Saronno oraz za
B³. Jana Paw³a II dla Wojciecha i Marioli
rodzinê Milanesi i Loscialpo z Saronno
Szczurek i ich dzieci
Œp. Franciszek Madej - 19 r.œm.
Za zmar³ych:
Niedziela 21 kwietnia
Œp. Jadwiga Golañska
6.00 Œp. Rozalia Panek
Œp. Jaros³aw Seremet
Za Parafian
Œp. Stefania Pijanowska
7.30 Œp. Józef Wcis³o - 53 r.œm.
Œp. Anna Mleczko
W 55 r. œlubu El¿biety i Stanis³awa Œp. Wojciech Miarka
dziêkczynna, o b³. Bo¿e
Œp. Leszek Hojnic
9.00 Œp. Jerzy Szara
Œp. Mieczys³aw Michalski
9.00 Roków: Œp. Helena, Kazimiera, Józef
Œp. Irena Fr¹czek
i Ryszard Copija
10.30 Œp. Tadeusz Kie³taczyñski - 8 r.œm.
Œp. Roman Rosenstrauch
12.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿ - 3 r.œm.
Œp. Marianna B¹k
13.30 Chrzty
Œp. Adolf Mierzwa
18.00 Dziêkczynna w 50 r. œlubu El¿biety i Jana Pieróg
Œp. Stanis³awa Kalamus
z proœb¹ o b³. Bo¿e, o opiekê Matki
Œp. Franciszek i Helena Kap³on
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Intencje mszalne:

Aposto³ Mi³osierdzia
W okresie œwiêta Bo¿ego Mi³osierdzia – w drug¹ Niedzielê Wielkanocy, zauwa¿am w naszej bazylice
wzmo¿ony ruch pielgrzymkowy.
Przed i po œwiêcie nasz koœció³ wype³nia siê modlitw¹ i œpiewem –
w ró¿nych jêzykach. S³uchaæ melodie s³owackie, œpiewy w³oskie, hiszpañskie i niemieckie. S¹ te¿ g³osy angielskie – pielgrzymów z USA.
Dostrzegam du¿¹ ró¿nicê w zachowaniu œwi¹tecznych pielgrzymów od
tych, którzy przybywaj¹ w maju. Tam
ruch, poœpiech. Czêsto krzyki i wrzawa. Przemo¿na tendencja, ¿eby jak
najwiêcej zobaczyæ, porobiæ zdjêcia,
zjeœæ kremówkê i jechaæ dalej. Trzeba inne miejsca odwiedziæ, a mo¿e
zaliczyæ.
Pielgrzymi z okresu œwiêta Bo¿ego
Mi³osierdzia s¹ spokojni, uwa¿ni,
a nade wszystko rozmodleni. Przybywaj¹ do naszej œwi¹tyni, aby podziêkowaæ Bogu za Wielkiego Aposto³a
Mi³osierdzia Bo¿ego, jakim by³ b³og.
Jan Pawe³ II. Jezus bogaty w mi³osierdzie wybra³ na Sekretarkê œw. Siostrê
Faustynê. Natomiast b³og. papie¿a
Jana Paw³a II uczyni³ g³osicielem œwia- -3-

tu prawdy o Bo¿ym Mi³osierdziu.
Ukryta Mistyczka z £agiewnik zosta³a
objawiona wspó³czesnemu œwiatu
przez Robotnika pobliskiego Solvay’u czêsto przychodz¹cego podczas wojny do kaplicy sióstr ³agiewnickich. Jako Metropolita Krakowski
wystara³ siê u Stolicy Apostolskiej, by
prywatne objawienia œw. Siostry Faustyny zyska³y aprobatê Kongregacji
Wiary. Jako Papie¿ beatyfikowa³
i kanonizowa³ bardzo skromn¹ zakonnicê z podkrakowskich £agiewnik.
Na tym miejscu trzeba równie¿ podkreœliæ wielk¹ rolê w szerzeniu kultu
Mi³osierdzia Bo¿ego nastêpcy
œw. Stanis³awa – ks. kard. Franciszka
Macharskiego. Jego zawo³anie biskupie: „Jezu, ufam Tobie” by³o wyznacznikiem wszechstronnej, pasterskiej pieczy nad nasz¹ archidiecezj¹.
Nie by³oby œwiatowego sanktuarium
Mi³osierdzia Bo¿ego w Krakowie,
gdyby metropolita krakowski ks.
kard. Franciszek Macharski nie zrealizowa³ w tak krótkim czasie wyj¹tkowej œwi¹tyni. Powstawa³a ona
w niezwyk³ym tempie. Bóg b³ogos³awi³ tê pracê, bo w sierpniu 2002 roku
nasz Papie¿ konsekrowa³ œwi¹tyniê
i og³osi³ j¹ Œwiatowym Sanktuarium
Bo¿ego Mi³osierdzia. Z perspektywy
æwieræwiecza widaæ jak ogromny
wysi³ek ludzki zosta³ pomno¿ony
Bo¿ymi mocami. W tym niezwyk³ym
sanktuarium, do którego na odpust
przybywaj¹ tysi¹ce pielgrzymów
z ró¿nych stron œwiata, chce siê nieustannie œpiewaæ s³owa prefacji wi(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

gilii paschalnej: „O zaiste b³ogos³awione to miejsce, w którym siê ³¹czy
niebo z ziemi¹, sprawy boskie ze
sprawami ludzkimi. O jak przedziwna laskowoœæ Twojej dobroci dla
nas! O jak niepojêta jest Twoja mi³oœæ. Uœwiêcaj¹ca si³a tego miejsca
oddala zbrodnie, z przewin obmywa,
przywraca niewinnoœæ upad³ym,
a radoœæ smutnym”.
Nie dziwiê siê, ¿e przybywaj¹cy do
Wadowic w tych dniach pielgrzymi
z ró¿nych czêœci Europy, a nawet
œwiata stoj¹ d³ugo przed drewnian¹
figur¹ naszego b³ogos³awionego
Rodaka. Dotykaj¹ jego rêki. Niektórzy ca³uj¹ j¹ z ogromn¹ wdziêcznoœci¹. Choæ ta figura jest w k¹cie kaplicy naszej bazyliki, w tych dniach
jeszcze bardziej siê o¿ywia. Przecie¿
On jest Papie¿em Mi³osierdzia.
W tym Roku Wiary nasi biskupi
przenieœli Tydzieñ Mi³osierdzia

Œ wiêto

z pierwszego tygodnia paŸdziernika
na tydzieñ po œwiêcie Bo¿ego Mi³osierdzia. To bardzo logiczny zwi¹zek
Bo¿ego mi³osierdzia z ludzk¹ wra¿liwoœci¹ na cz³owiecze biedy. W naszych papieskich Wadowicach staramy siê byæ wra¿liwymi na cz³owieka, który potrzebuje naszej materialnej i duchowej pomocy. Na tym miejscu pragnê serdecznie pogratulowaæ
wszystkim naszym parafianom, którzy na ró¿ny sposób wspieraj¹ i pomagaj¹ potrzebuj¹cych. Takich
wspólnot, stowarzyszeñ i organizacji jest u nas kilka. Nios¹ pomoc duchow¹ i materialn¹. Dzieciom i starszym. Niepe³nosprawnym i chorym.
Wra¿liwoœæ wielu wadowiczan na
drugiego cz³owieka jest nasz¹ chlub¹.
Dziœ nisko im siê k³aniam i mówiê
do ka¿dego, który ma wra¿liwe oczy,
a tak¿e s³yszy niem¹ proœbê o wsparcie – bardzo wam dziêkujê. Nie zniechêcajcie siê. W górê serca.

ks. Infu³at

Mi³osierdzia Bo¿ego

w Sanktuarium w Krakowie £agiewnikach
„Pragnê, a¿eby pierwsza niedziela
po Wielkanocy by³a Œwiêtem Mi³osierdzia” – powiedzia³ Pan Jezus do
siostry Faustyny w P³ocku w lutym
1931 roku. Powraca³ do tej sprawy
w kilkunastu objawieniach, okreœlaj¹c nie tylko miejsce tego œwiêta
w kalendarzu liturgicznym, ale tak¿e cel jego ustanowienia, sposób
przygotowania i obchodzenia.
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W ca³ym Koœciele powszechnym
Œwiêto zosta³o ustanowione dekretem Kongregacji Kultu Bo¿ego
i Dyscypliny Sakramentów 5 maja
2000roku. W drug¹ Niedzielê Wielkanocy, do Œwiatowego Centrum
Mi³osierdzia Bo¿ego – £agiewnik
przybywaj¹ tysi¹ce wiernych z ca³ego kraju i œwiata. Tak by³o
7 kwietnia 2013 roku, pomimo niezbyt sprzyjaj¹cej pogody przybyli

pielgrzymi z Polski, Niemiec, USA,
Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii,
W³och, Filipin. Przyjechali te¿ pielgrzymi z Wadowic – 30-osobowa
grupa, przedstawiciele Honorowej
Stra¿y Serca Bo¿ego ze sztandarem.
Msze œw. odbywa³y siê w bazylice,
a nie przy o³tarzu polowym. Bazylika jest przeznaczona dla licznych
pielgrzymów, mo¿e pomieœciæ oko³o 5 tys. osób (w tym prawie 2 tys.
miejsc siedz¹cych), na chórze mieœci siê oko³o 1 tys. osób. Nie wszyscy wierni zmieœcili siê w œwi¹tyni,
s³uchali mszy œw. w dolnej czêœci
bazyliki lub na zewn¹trz.
My uczestniczyliœmy we mszy œw.
o godz. 10.00, której przewodniczy³
Metropolita Krakowski, ks. kard.
Stanis³aw Dziwisz. Asystowa³o mu
oko³o stu ksiê¿y, miêdzy innymi
z Argentyny i Brazylii. W homilii
Kardyna³ mówi³ o „dwóch darach”,
które przynosi Zmartwychwsta³y
Chrystus. To pokój i radoœæ. Przypomnia³, ¿e „Ka¿dy chrzeœcijanin
jest pos³any, aby te dary nieœæ zagro¿onemu œwiatu”.
P r zyp o m n i a³ t e z s ³ o w a J a n a
Paw³a II wypowiedziane w £agiewnikach w sierpniu 2002 roku o tym,
jak bardzo dzisiejszy œwiat potrzebuje Bo¿ego Mi³osierdzia. Zaznaczy³,
¿e z ³agiewnickiego sanktuarium p³ynie szczególne przes¹dnie dla ca³ej -5-

Ojczyzny – „Przestañ siê lêkaæ Polsko! Zaufaj Bogu, który jest bogaty
w mi³osierdzie”. Na zakoñczenie liturgii powtarzaliœmy s³owa aktu zawierzenia œwiata Mi³osierdziu Bo¿emu,
którego dokona³ w 2002 roku papie¿
Jan Pawe³ II. Pobyt w tym dniu w Sanktuarium Bozego Mi³osierdzia nastraja³ do modlitwy, zadumy, refleksji.
O drugiej Niedzieli Wielkanocy Pan
Jezus powiedzia³ do œw. Faustyny:
„W dniu tym otwarte s¹ wnêtrznoœci
mi³osierdzia Mego, wylewam ca³e morze ³ask na dusze, które siê zbli¿aj¹ do
Ÿród³a mi³osierdzia Mego”.
O godz. 15.00 uczestniczymy
w Godzinie Mi³osierdzia prowadzonej przez ks. bp Jana Zaj¹ca, kustosza Sanktuarium i siostry. W koronce
powtarzamy wielokrotnie wezwanie:
„Dla Jego bolesnej mêki, miej mi³osierdzie dla nas i ca³ego œwiata”. Prosimy Ojca niebieskiego o mi³osierdzie, a wiêc dar szczególny. Œw. Siostra Faustyna nazwa³a mi³osierdzie
najwiêkszym przymiotem Boga.
O niepojête i niezg³êbione
Mi³osierdzie Bo¿e.
Kto Ciê godnie uwielbiæ
i wys³owiæ mo¿e,
Najwiêkszy przymiocie Boga
Wszechmocnego,
Tyœ s³odka nadzieja dla cz³owieka
grzesznego. (Dzienniczek, 951).
Maria Zadora

