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W niedzielê 16.10.2016 r odby³a siê konsekracja sanktu-
arium �w. Jana Paw³a II w £agiewnikach w Krakowie. Zosta³o
ono wybudowane jako dziêkczynienie za dar osoby i pontyfikatu
Ojca �wiêtego Jana Paw³a II. Mszy �wiêtej przewodniczy³ kard.
Stanis³aw Dziwisz. W uroczysto�ci wziêli udzia³ przedstawicie-
le episkopatu zwi¹zani z metropoli¹ krakowsk¹ jak równie¿ w³a-
dze pañstwowe i samorz¹dowe.

W procesji wej�cia wniesiono relikwie �w. Jana Paw³a II.
Kustosz sanktuarium ks. Jan Kabziñski przekaza³ ukoñczon¹
budowle metropolicie krakowskiemu i przedstawi³ historiê budo-
wy sanktuarium. Nastêpnie po�wiêcono organy w ko�ciele gór-
nym.

Kard. Dziwisz w czasie homilii podkre�li³ podziw i wdziêcz-
no�æ za dar �wiêtego papie¿a. Zauwa¿y³, ¿e konsekracja ko-
�cio³a odbywa siê w roku jubileuszu Chrztu Polski, który sta³ siê
fundamentem polskiej to¿samo�ci oraz w roku Nadzwyczajne-
go Jubileuszu Mi³osierdzia, na które od pocz¹tku swojego pon-
tyfikatu uwra¿liwia³ ca³y ko�ció³ �wiêty Jan Pawe³ II. Rok 2016
jest równie¿ rokiem �wiatowych Dni M³odzie¿y, które odby³y siê
w Polsce w Krakowie. Kard. Dziwisz zachêca³ by stale powra-
caæ do tego piêknego do�wiadczenia wiary. Konsekracja ko�cio³a
to akt wieñcz¹cy lata planowania i budowy. Oddanie ko�cio³a na
w³asno�æ Boga, ale tak¿e dla wspólnoty uczniów Jezusa, która
spotyka siê na modlitwê i sprawowanie Eucharystii.

Sanktuarium �w. Jana Paw³a II to pierwsza w Krakowie
�wi¹tynia po�wiêcona papie¿owi Polakowi. Sanktuarium jest
czê�ci¹ powstaj¹cego centrum Jana Paw³a II "Nie lêkajcie siê",
które jest najwiêkszym i najwa¿niejszym o�rodkiem kultu �wiê-
tego w Polsce.

Zbli¿a siê listopad - miesi¹c po�wiêcony
zmar³ym. Zapewne wielu z nich czeka na nasz¹
modlitewn¹ pomoc. Najlepsz¹ pomoc¹ oka-
zan¹ zmar³ym jest msza �w. odprawiona za
nich � dlatego przez ca³y miesi¹c listopad co
roku w naszej Parafii odprawiamy zbiorow¹
�gregoriankê� (30 mszy �wiêtych przez ko-
lejne dni listopada) o godz. 7.00 (w Dzieñ Za-
duszny o godz. 18.00). Zmar³ych do w³¹cze-
nia w tê wspania³¹ modlitwê, jak i imiona zmar-
³ych na wypominki roczne lub jednorazowe
mo¿na podawaæ codziennie w kancelarii pa-
rafialnej w godzinach jej otwarcia i w zakry-
stii. Nie zapominajmy o tych, którzy byæ mo¿e
pomogli nam w jaki� spoób ¿yj¹c tu, na ziemi.
teraz mamy doskona³¹ okazjê, ¿eby siê im
odwdziêczyæ.

Konsekracja sanktuarium
�w. Jana Paw³a II
w Krakowie-£agiewnikach



SZE�Æ PRAWD WIARY
ROZWA¯ANIA DLA KA¯DEGO (3)

Bóg jest wszechmocny
Bóg jest wszechmocny, czyli

mo¿e uczyniæ wszystko, cokolwiek
uczyniæ zechce. W tajemnicy wszech-
mocy Boga trzeba dostrzec dwa wa¿ne
elementy. Pierwszy dotyczy tajemnicy
Jego mocy, której objawienie w maleñ-
kiej cz¹stce mo¿emy zaobserwowaæ w
dzie³ach stworzenia. Spojrzenie w ko-
smos, w odleg³o�ci licz¹ce miliony lat
�wietlnych, spojrzenie na miliony galak-
tyk przynosi nam niepojêty ogrom zja-
wisk. Ziemia w zestawieniu z niektóry-
mi planetami jest jak ziarnko grochu.
Kiedy zastanawiamy siê nad bardzo wy-
sok¹  temperatur¹,  która utrzymuje  siê
we wnêtrzu s³oñca i innych gwiazd  wte-
dy  dostrzegamy moc, której nawet nie
potrafimy  sobie wyobraziæ. Wielka moc
jest ukryta w atomie, a gro�ny  huragan
czy burza na morzu to tylko maleñkie
znaki potêgi Boga maleñkie, bo
wszechmoc Boga jest nieogarniona.

Drugim, wa¿niejszym aspektem
jest nieograniczona twórcza mo¿liwo�æ
Bo¿ego dzia³ania. Bóg mo¿e uczyniæ
wszystko, cokolwiek uczyniæ zechce.
To nie jest tylko sama potêga, lecz jest
to nieograniczona mo¿liwo�æ czynienia;
jest to potêga twórcza. Bóg bowiem jest
ograniczony tylko swoj¹ wol¹. Czego
zatem uczyniæ nie mo¿e? Tylko tego,
czego uczyniæ nie chce. On sam,
wszystko inne, je�li zechce, uczyniæ
mo¿e. Bóg jednak mo¿e siê zgodziæ na
jeszcze dalsze ograniczenia swojej
wszechmocy. Ma to miejsce wówczas,
gdy stwarza istotê woln¹. Od chwili jej
stworzenia musi liczyæ siê z jej wolno-
�ci¹, a przez to Jego wszechmoc jest
ju¿ ograniczona. Dotyczy to anio³ów i
ludzi. Bóg stwarzaj¹c istotê woln¹, musi
siê liczyæ z jej wolno�ci¹. Nie chce od-
bieraæ danej jej wolno�ci, bo zniszczy³-
by to, co sam stworzy³. Jako osoby
wolne, tak duchy jak i ludzie mog¹ po-
stêpowaæ wed³ug swej w³asnej  woli.

Jakie s¹ zasadnicze konsekwen-
cje dotkniêcia tajemnicy  Bo¿ej wszech-
mocy? Cz³owiek, który spotka³ siê z
tajemnic¹ wszechmocy Boga oraz

do�wiadczy³ bli¿ej Jego potê¿nej mocy,
czuje siê tak, jak czu³aby siê zapalona
�wieca, wrzucona do wielkiego ognia.
Cz³owiek czuje wtedy swoj¹ ma³o�æ.
Czym s¹ bowiem moje mo¿liwo�ci w ze-
stawieniu z tym, co mo¿e Bóg? Czym
jest moja si³a w porównaniu z Jego si³¹?
Cz³owiek odczuwa wtedy lêk, który jest
jednym z aspektów boja�ni Bo¿ej. Nie
ma spotkania ze Stwórc¹, które nie by-
³oby po³¹czone z pewnym dr¿eniem.

Rzecz¹ zrozumia³¹ jest to, ¿e
Bóg chc¹c siê z nami spotkaæ, ukrywa
swoj¹ wszechmoc, aby nas nie przera-
ziæ, bo inaczej ¿yliby�my w ci¹g³ym
strachu. Boja�ñ Bo¿a to pierwsza kon-
sekwencja odkrycia wszechmocy Boga.
Drug¹ jest szansa, ¿e Bóg wys³ucha
naszych pró�b. Skoro u Niego wszyst-
ko jest mo¿liwe, to mogê Go prosiæ o
realizacjê moich w³asnych pragnieñ. On
przecie¿ mo¿e wszystko uczyniæ: mo¿e
mi pomóc zdaæ egzaminy, mogê Go pro-
siæ o zdrowie, o b³ogos³awieñstwo i o
szczê�cie w ¿yciu moich najbli¿szych;
w ogóle mogê prosiæ o wszystko. On
bowiem mo¿e to wszystko sprawiæ. Dla
Niego nie jest to ¿adn¹ sztuk¹. Bóg tyl-
ko pragnie, by�my pamiêtali, ¿e On
troszczy siê o nasze szczê�cie o wiele
bardziej, ani¿eli my troszczymy siê o
nie sami. Do modlitwy pro�by, która
opiera siê na tajemnicy wszechmocy
Boga, trzeba zawsze dodaæ s³owa: �Nie
moja, lecz Twoja wola niech siê stanie".
One oznaczaj¹ oddanie w rêce Boga
ostatecznej decyzji; bo ja nie wiem, czy
to, o co proszê, jest z Jego perspekty-
wy dla mnie warto�ci¹, czy te¿ ni¹ nie
jest. Bóg, stwarzaj¹c nas jako istoty
wolne, zdolne do wspó³pracy z Nim, cze-
ka na gest naszej pro�by. Gdyby nam
rzeczywi�cie  na wys³uchaniu pro�by za-
le¿a³o, zawsze wyszliby�my od Niego
bogatsi. Wielu darów nie otrzymujemy
tylko dlatego, ¿e o nie po prostu nie pro-
simy. �wiêci otrzymuj¹ niezwykle du¿o,
bo odkrywaj¹ warto�æ modlitwy pro�by
i w ten sposób  wykorzystuj¹ wszech-
moc Boga, nastawion¹ na nasze ubo-
gacenie.

Jakie niebezpieczeñstwa  s¹ zwi¹-
zane z wypaczonym spojrzeniem na
moc Boga? Pierwsze polega na tym, ¿e
cz³owiek, wiedz¹c o bo¿ej wszechmo-
cy, pragnie potraktowaæ Boga jako swo-
jego s³ugê. Skoro wszystko mo¿esz, to
zrób dla mnie to czy tamto. Bóg ma byæ
moim s³ug¹.  Tak  ustawione ¿ycie reli-
gijne nie tylko siê nie rozwinie , ale ono
zniszczy cz³owieka. Bóg nie jest do
naszej dyspozycji, to my jeste�my do
dyspozycji Boga. Je�li kto� ma o to pre-
tensje, ¿e Bóg nie realizuje tego, o co
on prosi, to znaczy, ¿e ten cz³owiek
jeszcze nie spotka³ siê z Bogiem i nie
wie, Kim jest Bóg, a kim jest on. Do
Boga nie mo¿na nigdy mieæ pretensji.

Drugie wypaczenie  polega na
uto¿samieniu Bo¿ej wszechmocy z
przemoc¹ i na potraktowaniu Boga jako
genera³a. Je�li On wszystko mo¿e, to
dlaczego w tym �wiecie nie zrobi  po-
rz¹dku. Pamiêtajmy  jednak o tym, ¿e
Bóg nie bêdzie wprowadza³ stanu wy-
j¹tkowego na ziemi  na nasze ¿ycze-
nie. On przyjdzie w wiadomym dla sie-
bie  czasie i powie: czas próby siê skoñ-
czy³. Teraz ci, którzy byli dobrzy, wejd¹
w �wiat czystego dobra. Ci natomiast,
którzy czynili z³o, wejd¹ w �wiat ciem-
no�ci. U kresu dziejów Bóg wyst¹pi w
roli w³adcy, obecnie za� czeka na do-
browolne opowiedzenie siê cz³owieka
albo po stronie dobra, albo po stronie
z³a. Dlaczego dzi� nie czyni zmian? Bo
traktuje czas pobytu na ziemi jako pró-
bê naszej wolno�ci. Gdyby siêgn¹³ po
przemoc, ograniczy³by nasz¹ wolê.
Stworzy³ nas przecie¿ jako istoty wolne
i z nasz¹ wolno�ci¹ siê liczy.

JEST JEDEN BÓG
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ks. Edward Staniek
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Panie Jezu, chcemy dzisiaj stan¹æ w prawdzie przed
Tob¹, aby do�wiadczyæ Twego mi³osierdzia i aby przez nas
tego mi³osierdzia do�wiadczy³a ca³a Polska. Chcê po³o¿yæ
dzisiaj przed Tob¹ historiê mojej rodziny, chcê po³o¿yæ przed
Tob¹ serca wszystkich cz³onków mojej rodziny, bo wiele z³a
siê w niej wydarzy³o.

Mój dziadek przez wiele lat by³ ordynatorem najwiêk-
szego oddzia³u po³o¿niczo-ginekologicznego w Polsce, przez
ponad 20 lat pracowa³ na dwóch piêtrach, to by³ najwiêkszy
szpital w Warszawie w tamtych czasach � w latach 60., 70.
Na pierwszym piêtrze przyjmowa³ porody i by³ mistrzem, ra-
towa³ dzieci, po czym � jak by³a taka potrzeba � schodzi³ na
dó³ i tam usuwa³ �niechciane ci¹¿e�, i tak przez 20 lat. Mia³
te¿ prywatn¹ praktykê, w której przyjmowa³ pacjentki, które
nie chcia³y tego robiæ oficjalnie. Jako m³ody ch³opiec pamiê-
tam, ¿e na korytarzu, na schodach sta³y ca³e kolejki. I wiele
innego z³a siê dzia³o w mojej rodzinie. Ten grzech, te tysi¹ce,
tysi¹ce zabitych dzieci, otworzy³ rodzinê na inne z³o. W mo-
jej rodzinie nie by³o mi³o�ci, by³o wiele innych grzechów.

Mój dziadek ze strony rodziny mojego taty by³ komu-
nist¹, który wst¹pi³ do partii, ¿eby czerpaæ z tego ró¿ne ko-
rzy�ci, bo to by³ chyba taki czas, tak by³o wygodniej, to siê
wydawa³o wówczas jedyn¹ drog¹. I tej decyzji podporz¹dko-
wa³ ca³¹ swoj¹ rodzinê. Nie by³o tam wolno�ci, nie by³o tam
mi³o�ci. Ta decyzja o wej�ciu do partii zabi³a mi³o�æ w rodzinie.

I tak spotkali siê moi rodzice � córka ginekologa i syn
komunisty, i od pocz¹tku fundamentem mojej rodziny by³a
jedna rzecz � przejmuj¹cy, przera¿aj¹cy lêk. Ja siê w takim
lêku urodzi³em. Pewnego dnia mój dziadek mia³ wylew krwi
do mózgu i wyl¹dowa³ w szpitalu, umiera³. Moja mama przy-
bieg³a, klêcza³a przy jego ³ó¿ku, modli³a siê Koronk¹, my�lê,
¿e tyle razy odmówi³a �Miej mi³osierdzie dla nas i ca³ego
�wiata�, ile dzieci on zabi³. Tysi¹ce. I wieczorem, po ca³o-
dniowej modlitwie Koronk¹, moja mama wróci³a do domu.
Nastêpnego dnia przychodzi, dziadka nie ma tam. Wiêc bie-
ga po ca³ym szpitalu przera¿ona, ¿e umar³. Okazuje siê, ¿e
jest w innej sali i tam p³acze. Przykry³ sobie twarz i p³acze, i
mówi tylko jedno s³owo: �Wstydzê siê�, �Wstydzê siê�, �Wsty-
dzê siê� . Lekarze mówi¹: �Nie wiemy, co siê sta³o, wylew siê
cofn¹³, nie ma zagro¿enia ¿ycia�. Dziadek powiedzia³, ¿e w
nocy przysz³a jaka� postaæ, która stanê³a przy jego ³ó¿ku,
pob³ogos³awi³a go i zosta³ uzdrowiony. Zosta³ po prostu wy-
ci¹gniêty z piek³a. Potem 10 lat siê modli³. Codziennie po-
wtarza³: �Wierzê w Boga Ojca Wszechmog¹cego�. Straszli-
wie cierpia³. Kolejne 10 lat jego ¿ycia to by³o straszne cier-
pienie, chorowa³, ³ama³y mu siê ko�ci, mia³ odle¿yny, umie-
ra³ w straszliwych cierpieniach. Wszystko przyjmowa³. Mia³
piêkny pogrzeb. I wszyscy my�leli�my w naszej rodzinie, ¿e
sprawa jest za³atwiona, modlimy siê, on siê nawróci³.

Dzieci nienarodzone, wybaczcie!
�wiadectwo mê¿czyzny wyg³oszone podczas Wielkiej Pokuty

Nastêpnego dnia po jego pogrzebie przychodzê do pra-
cy, tak normalnie podchodzê do komputera, mam kawê w
rêku, siadam, a o myszkê od komputera oparte jest zdjêcie
mojego dziadka, wyjête z dowodu osobistego, oryginalne,
takie prawdziwe zdjêcie z lat 50., z piecz¹tk¹ z urzêdu. Ca³e
to zdjêcie by³o pokryte ple�ni¹, centymetr grzyba by³ na tym
zdjêciu i tylko jedno oko mojego dziadka by³o czyste. Ja,
wstrz¹�niêty, po prostu p³aka³em. Mówiê: �Bo¿e, co Ty chcesz
mi powiedzieæ? ̄ e ¿ycie mojego dziadka jest zagro¿one? ̄ e
tylko jedno oko jest czyste?�.

Zaczê³a siê wielka modlitwa za niego ca³ej rodziny. I
tego dnia wróci³em do domu, klêkn¹³em, ¿eby siê modliæ przed
snem, i nagle � to by³a wstrz¹saj¹ca my�l � przecie¿ s¹ te
dzieci, które on zabi³, one istniej¹, one czekaj¹ na mi³o�æ,
one chc¹ przebaczyæ, nie mo¿na do nich siê nie zwróciæ. To
nie jest proch i py³. To s¹ ¿ywe dusze, w Niebie, z Bogiem. I
zacz¹³em siê modliæ do tych dzieci. To by³a wstrz¹saj¹ca
modlitwa. Mówiê: �Dzieci nienarodzone zabite przez mojego
dziadka, b³agam was, wybaczcie mu. Powstrzymajcie to z³o,
nie pozwólcie mu umrzeæ na wieki�. I ta modlitwa zosta³a
wys³uchana. Ja potem poczu³em tak¹ ich ¿yw¹ obecno�æ,
trudno to wyja�niæ, po prostu poczu³em ich obecno�æ, wie-
dzia³em, ¿e dziadek jest uratowany.

W sobotê, 15 pa�dziernika ca³odniowa modlitwa przeb³agalna za grzechy narodowe pod nazw¹ Wielka
Pokuta � zgromadzi³a na Jasnej Górze ponad 100 tysiêcy wiernych. Transmisjê nabo¿eñstwa mo¿na by³o obejrzeæ
na antenie TVP Info. Modlitwy i �wiadectwa ludzi by³y przeplatane religijn¹ muzyk¹. Pó�niej zaczê³a siê modli-
twa o wybaczenie. Przed Tronem Jasnogórskiej Pani wymieniane by³y kolejne grzechy, a wierni prosili Boga o
wybaczenie, Wymieniono m.in. pornografiê, gwa³ty, pedofiliê, przynale¿no�æ do organizacji masoñskich i anty-
polskich. Pó�niej nast¹pi³y egzorcyzmy, które poprowadzi³ ks. Piotr Glas.

za: www.naszdziennik.pl
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PONIEDZIA£EK  24.10.16
  8.00   + Marian Gruca - od Jana

i El¿biety Pêkala z Biñczarowej
18.00 + Edward Nied�wied�

w 10 rocz. �m.
WTOREK  25.10.2016

  8.00 O zdrowie, Bo¿e b³og. i potrzebne
³aski dla Teresy Pa³ka

18.00 1) + Stefania i Jan
2) + El¿bieta Domaradzka � greg.

�RODA 26.10.2016
  8.00  + Marian Gruca od Bernadetty

i Wojciecha Radziak z rodzin¹
18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 27.10.2016
  8.00  + Marian Gruca od Marii

z Biñczarowej
18.00 1) W intencji Karoliny w dniu

urodzin o potrzebne ³aski
2) + El¿bieta Domaradzka � greg.

PI¥TEK 28.10.2016
  8.00 + Jan Wojdy³o w 40 rocz. �m.
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 Dziêkczynna za wszelkie

otrzymane ³aski w ¿yciu dla Lidii
i dzieci

SOBOTA 29.10.2016
 8.00 1) + El¿bieta Domaradzka � greg.

2) + Maria Kocik w 2 rocz. �m.
18.00  + Antoni Wierzchos³awski

NIEDZIELA 30.10.2016
  8.00  + El¿bieta Domaradzka � greg.
  9.30 + Anna Augustyñska w 1 rocz. �m.
11.00 + Marian Gruca od Marii Pêkala

z Biñczarowej
12.00 Dziêkczynna w  podziêkowaniu za

50 lat ¿ycia Urszuli z pro�b¹
o zdrowie, Bo¿e b³og. i wszelkie
potrzebne ³aski

13.00  Dziêkczynna za potomstwo
i o dalsz¹ opiekê dla Paula
i Patrycji i ich syna Dawida

18.00 + Tadeusz Galos � 5 rocz. �m.

INTENCJE MSZY �W.
24.10.2016 - 30.10.2016

Nabo¿eñstwa
Ró¿añcowe

w naszej
Parafii

codziennie
o godz. 17.30.

IX Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
DROGA PRZEZ SERCE.

PRZYMIERZE SERC JEZUSA,
MARYI, NASZYCH.

Obietnice Matki Bo¿ej dla odmawiaj¹cych Ró¿aniec �wiêty
dane B³ogos³awionemu Alanowi de la Roche (de Rupe)

1. Wszyscy, którzy wiernie Mi s³u¿yæ bêd¹ odmawiaj¹c Ró¿aniec �w.
otrzymaj¹ pewn¹ szczególn¹ ³askê.

2. Wszystkim odmawiaj¹cym pobo¿nie mój Ró¿aniec przyrzekam Moj¹
szczególniejsz¹ opiekê i wielkie ³aski.

3. Ró¿aniec bêdzie najpotê¿niejsz¹ broni¹ przeciw piek³u, wyniszczy
po¿¹dliwo�ci, usunie grzechy, wytêpi herezje.

4. Cnoty i �wiête czyny zakwitn¹ - najobfitsze zmi³owanie uzyska dla dusz od
Boga; serca ludzkie odwróci od pró¿nej mi³o�ci �wiata, a poci¹gnie do
mi³o�ci Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ile¿ dusz
u�wiêci ta modlitwa.

5. Dusza, która poleca Mi siê przez Ró¿aniec - nie zginie.
6. Ktokolwiek odmawiaæ bêdzie pobo¿nie Ró¿aniec �w., rozwa¿aj¹c

równocze�nie Tajemnice �wiête nie dozna nieszczê�æ, nie do�wiadczy
gniewu Bo¿ego, nie umrze nag³¹ �mierci¹; nawróci siê, je�li jest
grzesznikiem, je�li za� sprawiedliwym - wytrwa w ³asce i osi¹gnie
¿ycie wieczne.

7. Prawdziwi czciciele Mego Ró¿añca nie umr¹ bez Sakramentów �wiêtych.
8. Chcê, aby odmawiaj¹cy Mój Ró¿aniec, mieli w ¿yciu i przy �mierci �wiat³o

i pe³niê ³ask, aby w ¿yciu i przy �mierci uczestniczyli w zas³ugach
�wiêtych.

9. Codziennie uwalniam z czy�æca dusze, które Mnie czci³y modlitw¹
ró¿añcow¹.

10. Prawdziwi synowie Mego Ró¿añca osi¹gn¹ wielk¹ chwa³ê w niebie.
11. O cokolwiek przez Ró¿aniec prosiæ bêdziesz - otrzymasz.
12. Rozszerzaj¹cym Mój Ró¿aniec przybêdê z pomoc¹ w ka¿dej potrzebie.
13. Uzyska³am u Syna Mojego, aby wpisani do Bractwa Mojego Ró¿añca -

mieli w ¿yciu i przy �mierci za braci wszystkich mieszkañców nieba.
14. Odmawiaj¹cy Mój Ró¿aniec s¹ Moimi dzieæmi, a braæmi Jezusa Chrystusa,

Syna Mojego Jednorodzonego.
15. Nabo¿eñstwo do Mego Ró¿añca jest wielkim znakiem przeznaczenia do

Nieba.
Maryja mówi do b³. Alana de la Roche (de Rupe), objawienie z lat

1460-1475:
Wiedz, ¿e jakkolwiek s¹ ju¿ liczne odpusty udzielone Mojemu

Ró¿añcowi, Ja ubogacê go jeszcze wiêcej na ka¿d¹ piêædziesi¹tkê
Zdrowa� Mario dla tych, którzy bêd¹
go odmawiali bez grzechu �mier-
telnego i pobo¿nie na kolanach;
ka¿demu za�, który wytrwa w od-
mawianiu go rozmy�laj¹c jego 15
tajemnic, uproszê, jako nagrodê za
tak dobr¹ przys³ugê, aby w koñcu
¿ycia zosta³y mu ca³kowicie od-
puszczone i winy, i kara za wszyst-
kie jego grzechy. Niech ci siê to nie
wydaje niemo¿liwym, poniewa¿
³atwo mi jest to uczyniæ, gdy¿
jestem Matk¹ Króla Niebios, tego,
który nazywa Mnie Pe³n¹ £aski;
je¿eli naprawdê jestem ni¹ wype³-
niona, mogê j¹ rozdzielaæ i udzie-
lê jej obficie Moim drogim synom.
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