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Trzecia niedziela Adwentu

w naszej Parafii

Adwent
- czas

POMAGANIA
i dzielenia siê

z innymi
Adwentowy czas wzajemnej pomocy i dzielenia siê z potrzebuj¹cymi trwa tak¿e w naszej Parafii.

W naszym ko�ciele oraz w Zielonym Pasa¿u wystawione s¹ kosze, do których mo¿na sk³adaæ niepsuj¹c¹
siê ¿ywno�æ. Bêdzie to dar dla najubo¿szych rodzin z naszej Parafii na �wiêta Bo¿ego Narodzenia,
z³o¿ony wraz z symboliczn¹ ga³¹zk¹ jod³y i �wi¹tecznymi ¿yczeniami.

Tak¿e m³odzie¿ z naszej Parafii, jak co roku, bêdzie rozprowadzaæ po mszach �wiêtych sianko na
stó³ wigilijny. Ofiary sk³adane przy tej okazji przeznaczone s¹ na zimowy wyjazd dzieci i m³odzie¿y
z naszej Parafii.

P³on¹ ju¿ trzy �wiece...
Tak szybko mija czas wype³niony oczekiwaniem, têsknot¹... czas wype³niony

prac¹ nad sob¹. Czekaæ pracowicie czy czekaæ z za³o¿onymi rêkami? A mo¿e czekaæ
my�l¹c, ¿e Bo¿e Narodzenie i tak nadejdzie (przecie¿ przychodzi co roku), zapomina-
j¹c w tym ferworze przed�wi¹tecznych zakupów i sprz¹tania o tym, co najwa¿niejsze,
o tym, co tak naprawdê jest istot¹ tych �wi¹t.

A mo¿e czekanie... takie inne, takie z zadum¹ nad samym sob¹. Bo to Kto�
przychodzi do mnie, do mego serca, a nie do wysprz¹tanego mieszkania, suto zasta-
wionego sto³u. To ja bêdê przecie¿ tym miejscem gdzie ten Kto� zamieszka.

Dzi� na o³tarzu p³on¹ ju¿ trzy �wiece... tak ma³o czasu ju¿ zosta³o, czy zd¹¿ê?
Czy zd¹¿ê przygotowaæ siebie? Tu nie wystarczy umyæ okien, zawiesiæ czystych
firanek, wytrzepaæ dywanu...

P³onie ju¿ trzecia �wieca. Zosta³o tak niewiele czasu... Teraz mamy ten wyj¹tko-
wy czas... Czas, który zbli¿a nas do betlejemskiej szopy, zbli¿a nas do miejsca, gdzie
pójdziemy,  przystaniemy, uklêkniemy... i co? Co powiemy? Co ofiarujemy Bo¿emu
Dzieci¹tku? Czas... a mo¿e tylko jedna chwilka, mo¿e tylko tyle potrzeba aby jeszcze
w sobie co� zmieniæ, aby co� naprawiæ, aby podaæ komu� sw¹ d³oñ, pomóc, podzieliæ
siê tym, co mam. I wtedy ta ma³a Dziecina nie narodzi siê tylko w ubogiej Szopie... ale
w naszych. .w moim sercu. Jest jeszcze kilka dni. Mo¿e jeszcze zd¹¿ysz?



SZE�Æ PRAWD WIARY
ROZWA¯ANIA DLA KA¯DEGO (9)

Bóg jest cierpliwy
Prawdziwa mi³o�æ zawsze jest cier-

pliwa. Ju¿ w Starym Testamencie proro-
cy bardzo autorytatywnie stwierdzili, ¿e
�Bóg nie chce �mierci grzesznika, ale
(chce), aby siê nawróci³ i ¿y³". Wiemy,
¿e kochaj¹ca matka potrafi czekaæ ca-
³ymi lata-mi na nawrócenie siê swojego
syna. Czeka, a¿ on powróci z drogi pi-
jañstwa. Ju¿ wszyscy w to zw¹tpi¹, ¿e
on siê nawróci, ale matka do koñca cze-
ka na jego powrót na uczciw¹ drogê
¿ycia. Potrafi znosiæ jego s³abo�ci, cza-
sami nawet wspiera go materialnie dla-
tego, ¿e jej mi³o�æ jest cierpliwa. Nie-
kiedy otoczenie ma do niej pretensje, ale
ten, kto kocha, potrafi zrozumieæ to zu-
pe³nie nielogiczne my�lenie i postêpo-
wanie matki.

Autentyczna mi³o�æ wygrywa po-
przez czekanie. Najpiêkniejsze przyk³a-
dy zwyciêstwa cierpliwej mi³o�ci maj¹
miejsce w rozbitych ma³¿eñstwach,
w których jedna ze stron zostaje wierna
do koñca, jest wierna mi³o�ci. W ilu¿
wypadkach dopiero po wielu latach ta
druga strona zaczyna odkrywaæ wiel-
ko�æ postawy zdradzonego wspó³ma³-
¿onka. Czêsto dopiero przy ³o¿u �mier-
ci potrafi sk³oniæ g³owê przed potêg¹ tej
wiernej i cierpliwej mi³o�ci. Dopiero nie-
bo objawi w pe³ni potêgê i zwyciêstwo
wielkiej mi³o�ci, która zadecyduje o zba-
wieniu wielu.

Cierpliwo�æ Boga wzglêdem nas
jest ograniczona czasem. ̄ yjemy w cza-
sie i mo¿emy korzystaæ z Bo¿ej cierpli-
wo�ci tak d³ugo, jak d³ugo jeste�my na
ziemi. W tym sensie mo¿na mówiæ
o ograniczono�ci cierpliwo�ci Boga. Bóg
zawsze jest cierpliwy i czeka na nasze
nawrócenie. Ale ten, kto s¹dzi, ¿e zd¹-
¿y ze swym nawróceniem, poniewa¿
Bóg wci¹¿ czeka, mo¿e siê jednak prze-
liczyæ. Nikt z nas nie zna dnia ani go-
dziny swojej �mierci. Nadu¿ywanie cier-
pliwo�ci Boga mo¿e zamieniæ siê
w wielk¹ klêskê.

Bóg jest cierpliwy nie tylko w ocze-
kiwaniu na nawrócenie siê grzesznika.
On jest cierpliwy jako pedagog.

Ta cierpliwa mi³o�æ Boga tworzy atmos-
ferê, w której my wszyscy siê rozwija-
my, w której ¿yjemy. Jest to cierpliwo�æ
d³ugomy�lna. Czeka na nasz¹ dojrza-
³o�æ. Podobnie my�li pedagog i wie, ¿e
te wysi³ki, które dzi� podejmuje, wy-
dadz¹ owoc dopiero za dziesiêæ lub za
dwadzie�cia lat (a mo¿e i pó�niej). Tak
i Bóg czeka cierpliwie na nasz¹ dojrza-
³o�æ. Tej cierpliwo�ci trzeba siê od Boga
uczyæ.

Najwiêksz¹ s³abo�ci¹ wspó³cze-
snego cz³owieka jest jego brak cierpli-
wo�ci. Nam dzi� brakuje cierpliwo�ci do
wszystkiego: do naszych bli�nich, do
studiów, do pracy. Brakuje nam przede
wszystkim cierpliwo�ci do samych sie-
bie. Sami siebie nie umiemy znosiæ
cierpliwie. Takie podej�cie �wiadczy
o naszej s³abo�ci.  Zwróæmy na przy-
k³ad uwagê na podej�cie do nauki. Wielu
stawia sprawê w ten sposób: je�li rozu-
miem to przyjmujê, je�li nie rozumiem,
odrzucam. Ale wtedy nie ma mowy
o rozwoju. Do wielkich prawd trzeba do-
rastaæ powoli i stopniowo. Potrzebna
jest w tym cierpliwo�æ dla samego sie-
bie, gdy¿ tylko na drodze cierpliwo�ci
mo¿na osi¹gn¹æ duchow¹ dojrza³o�æ.
A nam brakuje cierpliwo�ci i to jest nasz

b³¹d, jak¿e czêsto tragiczny w skutkach.
 Cierpliwo�æ jest moc¹. Cz³owiek

cierpliwy jest naprawdê mocny. W Sta-
rym Testamencie, w Ksiêdze M¹dro�ci
kilkakrotnie jest to zaznaczone, ¿e
znacznie wiêkszych dzie³ potrafi doko-
naæ cz³owiek cierpliwy, ani¿eli atleta.
Cierpliwo�æ jest potêg¹. My sami do-
brze wiemy, ¿e nasze zniecierpliwienie
jest znakiem naszej s³abo�ci.

Cz³owiek cierpli-
wy, mocny potrafi z
opanowaniem szukaæ
rozwi¹zania nawet w
bardzo trudnych sytu-
acjach. Cierpliwo�æ
jest jego moc¹. Nato-
miast cierpliwo�æ
Boga jest przejawem
nie tylko Jego mi³o�ci,
czekaj¹cej na dojrza-
³o�æ cz³owieka, czy
te¿ na jego nawróce-
nie, ale jest przeja-
wem Jego wszechmo-
cy. Wszechmoc Boga
jest cierpliwa. Bóg
wygrywa poprzez
cierpliwo�æ w oczeki-
waniu na nasz¹ doj-
rza³o�æ. Je�li wspomi-
nam o cierpliwo�ci

Boga, to przede wszystkim czyniê to
dlatego, aby wezwaæ was do uczenia
siê od naszego cierpliwego Ojca tej nie-
zwykle potrzebnej w ¿yciu codziennym
umiejêtno�ci.

Mi³o�æ jest cierpliwa. Je�li umiem
kochaæ, to potrafiê byæ cierpliwy; je�li
nie umiem kochaæ, to mogê dziesi¹tki
lat pracowaæ nad cierpliwo�ci¹, a i tak
tej cnoty nie potrafiê zdobyæ. Mi³o�æ jest
cierpliwa, a praca nad doskonaleniem
mi³o�ci jest znacznie piêkniejsza i sku-
teczniejsza ni¿ d¹¿enie do osi¹gniêcia
cierpliwo�ci. Przy doskonaleniu samej
cierpliwo�ci mo¿na siê za³amaæ, ponie-
wa¿ nie widaæ owocu naszych wysi³ków.
Natomiast je�li kto� doskonali swoj¹
mi³o�æ ojca, matki, mê¿a, ¿ony, to wów-
czas jako owoc tej mi³o�ci pojawi siê
cierpliwo�æ.

Bóg jest Mi³o�ci¹, a mi³o�æ jest
cierpliwa. Bóg objawia siê wobec nas
jako Ojciec nieskoñczenie cierpliwy. Za
tê Jego cierpliwo�æ dzi� Mu podziêkuj-
my, poniewa¿ korzystamy z niej co-
dziennie, a równocze�nie pro�my, aby-
�my potrafili nauczyæ siê od Niego cier-
pliwej mi³o�ci.

JEST JEDEN BÓG

ks. Edward Staniek

11 grudnia 2016                      NA SKALE                              Nr 43(931)/2



Cud z Guadalupe to pierwsze w historii uznane przez Ko�ció³ obja-
wienie Matki Bo¿ej. Maryja objawi³a siê w grudniu 1531 roku w sercu
podbitego przez Hiszpanów kraju Azteków w okolicach wzgórza zwane-
go Tepeyac. Dzi� wznosi siê tam �wi¹tynia Matki Bo¿ej Królowej Meksy-
ku, przyci¹gaj¹ca co roku kilkana�cie milionów pielgrzymów. Zw³asz-
cza 12 grudnia, w rocznicê objawienia, ma miejsce najwiêkszy odpust
�wiata. Na kolanach przemierzany jest pielgrzymi szlak ludzi, zawierza-
j¹cych swe ¿ycie Maryi. Dla nas Polaków ma to wymiar szczególny. 60 lat
temu, w uroczysto�æ Matki Bo¿ej Królowej Polski � 3 maja 1953 roku -
prymas Meksyku kardyna³ Miranda y Gomez na pro�bê polskich bisku-
pów zawierzy³ Polskê opiece Matki Bo¿ej z Guadalupe. Jest wiêc Ona
nasz¹ niezwyk³¹ patronk¹.

Piêkna Pani o ciemnym indiañskim obliczu, okryta królewskim
szmaragdowym p³aszczem usianym gwiazdami, ukaza³a siê najbied-
niejszemu z biednych Indianinowi, zwracaj¹c siê do niego w jego oj-
czystym jêzyku: �Wiedz i dobrze zrozum, najpokorniejszy z moich
synów, ¿e Ja jestem zawsze Dziewic¹ � �wiêt¹ Maryj¹, Matk¹ Boga
prawdziwego, dla którego istniejemy, Stworzyciela wszystkich rzeczy,
Pana Nieba i ziemi. Chcia³abym, ¿eby tutaj zosta³ wybudowany ko-
�ció³, abym mog³a wam ukazaæ i daæ moj¹ mi³o�æ, moje wspó³czucie,
moj¹ pomoc i opiekê, gdy¿ jestem wasz¹ Matk¹ mi³osiern¹ dla was,
dla wszystkich mieszkañców tej ziemi i dla wszystkich, którzy Mnie
kochaj¹, wzywaj¹ i darz¹ ufno�ci¹. Ja s³ucham ich uskar¿eñ i zajmujê
siê ich biedami, ich potrzebami, ich troskami.

Id� do pa³acu biskupa w Meksyku i powiedz mu, ¿e bardzo pra-
gnê, ¿eby tu, na tej równinie powsta³ ko�ció³ wybudowany na moj¹ cze�æ.
Opowiesz mu w szczegó³ach wszystko, co widzia³e� i co tu podziwia-
³e� oraz to, co s³ysza³e�. B¹d� pewien, ¿e bêdê ci niezmiernie wdziêcz-
na i dam ci nagrodê za wysi³ki i trud, jaki podejmiesz dla wype³nienia
tej misji. Oto us³ysza³e� moje wskazówki. Id� mój najpokorniejszy synu
i wype³nij to jak najlepiej�.

Owym najpokorniejszym synem by³ rdzenny mieszkaniec mek-
sykañskiej ziemi - Juan Diego Cuauhtlatotzin czyli �Mówi¹cy Orze³�.
Pos³uszny s³owom Maryi, stan¹³ bosy w biskupim pa³acu, by z pro-
stot¹ przekazaæ Jej orêdzie. Brzmia³o ono z pewno�ci¹ niezwyczajnie
w ustach ledwie przed kilku laty ochrzczonego potomka Azteków, któ-
ry porozumieæ siê z biskupem móg³ tylko z pomoc¹ t³umacza, znaj¹-
cego indiañskie narzecze. Biskupowi potrzeba by³o jednak dowodu na
prawdziwo�æ objawienia. Dowodu, którego zapewne i dzi� wielu ocze-
kuje i ¿¹da. Biskup otrzyma³ go po trzech dniach.

Maryja po raz kolejny ukaza³a siê Juanowi Diego 12 grudnia.
Skalista równina, na której siê zjawi³a, w jednej chwili obsypa³a siê
�wie¿ymi kwiatami ró¿. Te w³a�nie cudowne grudniowe ró¿e, nazbiera-
ne na polecenie Maryi w po³ê tilmy Indianina, mia³y staæ siê dla bisku-
paJuana deZumárragi znakiem prawdziwej Jej obecno�ci. Gdy Juan
Diego powróciwszy do biskupiego pa³acu rozwin¹³ p³aszcz, z którego
wysypa³y siê kwiaty, sta³ siê cud wiêkszy jeszcze, którego niezwy-
k³o�æ do dzi� rzuca ludzi na kolana, tak jak wówczas rzuci³a na kolana
biskupa. Na nêdznym p³aszczu biedaka utkanym jak zgrzebny worek
z w³ókien agawy, ukaza³ siê niezwyk³ej piêkno�ci wizerunek Pani o
ciemnym obliczu, dok³adnie takiej, jak¹ ujrza³ j¹ Juan Diego.

Biskup ujrza³ i uwierzy³. Ju¿ w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia 24
grudnia 1531 na miejscu objawienia zgodnie z ¿yczeniem Maryi odpra-
wiono pierwsz¹ Mszê �w. w tymczasowej kaplicy, gdzie umieszczono
Jej cudowny wizerunek. Miejsce to wkrótce sta³o siê �wiadkiem licz-
nych cudów. Bez w¹tpienia pierwszym z nich by³o masowe przyjmo-

Matka Boza z Guadalupe

wanie sakramentu Chrztu �w. przez ludno�æ in-
diañsk¹, jak¿e bole�nie do�wiadczon¹ przez sie-
paczy Corteza. W ci¹gu kilku kolejnych lat od obja-
wienia ochrzczono w Meksyku blisko 9 milionów
ludzi. Masowe spontaniczne nawrócenia uczyni³y
religiê katolick¹ religi¹ panuj¹c¹ w kraju Azteków,
po³o¿y³y te¿ koniec krwawym kultom przodków i ry-
tualnym ofiarom z ludzi.

Cudowny wizerunek Maryi o rysach Indianki,
w�ród chmur przybywaj¹cej z nieba, pokornie zwra-
caj¹cej oczy ku ludziom � mieszkañcom tej ziemi,
sta³ siê im niezwykle bliski. Guadalupe sta³o siê
miejscem ¿ywej obecno�ci Matki Boga, niezawod-
nie prowadz¹cej ludzi do swego Syna, nios¹cej im
Boga w swym brzemiennym ³onie. To ona jest pa-
tronk¹ ewangelizacji �wiata, to Ona pierwsza ewan-
gelizowa³a Amerykê - podkre�li³ Jan Pawe³ II, kano-
nizuj¹c Juana Diego w 1992 roku.

¯ywy obraz namalowany rêk¹ Boga.
Zgrzebna tilma, na której widnieje cudowny

wizerunek, zszyta zosta³a z dwóch czê�ci tkaniny
z w³ókien agawy cienk¹ bawe³nian¹ nici¹, która
utrzymuj¹c ich ciê¿ar, w wilgotnym powietrzu po-
winna ulec szybkiemu rozpadowi. Przede wszyst-
kim sama tkanina normalnie ulega zniszczeniu po
kilkudziesiêciu latach. Z tilm¹ Juana Diego tak siê
jednak nie sta³o. Cudowny obraz towarzyszy lu-
dziom nienaruszony od bez ma³a 500 lat. Nie uleg³
zniszczeniu ani od bomby pod³o¿onej przez maso-
nów podczas powstania Cristeros, ani od wylanego
nañ przypadkiem organicznego kwasu przez nie-
ostro¿nego konserwatora.

Przeprowadzone w XX wieku szczegó³owe
badania potwierdzi³y to, co w 1531 roku widzieli
naoczni �wiadkowie � jest to obraz nie namalowa-
ny ludzk¹ rêk¹, c.d. na str. 4
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PONIEDZIA£EK  12.12.16
  6.30
  8.00   + Malwina Dygut

(int. od III Ró¿y Ró¿añcowej)
18.00 ++ Wojciech, Antoni £yko

WTOREK  13.12.2016
  6.30
  8.00
18.00 1) W intencji Ojczyzny

2) + £ucja Zysek (26 r.�m.)
�RODA 14.12.2016

  6.30 ++ Maria, Jan Zdeb
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 15.12.2016
  6.30
  8.00
18.00 1) ++ Andrzej, Irena, Wies³awa

2) ++ Roman, Sylwestra,
Wies³aw, Janusz Niziurski

PI¥TEK 16.12.2016
  6.30
  8.00
15.00   Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00  + Czes³aw Kisiel (7 r.�m.)

SOBOTA 17.12.2016
 6.30
  8.00 + Malwina Dygut � intencja od

rodziny Wêgiel
18.00  + Krystyna Wierzchos³awska

NIEDZIELA 18.12.2016
  8.00 + Jan Sikora (1 r.�m.)
  9.30
11.00 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo

i zdrowie dla Anastazji z okazji
1 rocznicy urodzin

12.00  Dziêkczynna w 33 rocznicê
�lubu Heleny i Kazimierza

z pro�b¹ o b³ogos³awieñstwo
Bo¿e na dalsze lata

13.00 ++ Stanis³aw, Marianna Kurek
14.00 + Józef Sowa
18.00

INTENCJE MSZY �W.
12.12.2016 - 18.12.2016

RORATY w naszej Parafii
odprawiane s¹ w dni powszednie

o godz. 6.30, a w niedziele o godz. 8.00.

bez �ladów pêdzla,pigmentów pochodzenia organicznego, mineralnego lub ro�lin-
nego ani jakichkolwiek barwników syntetycznych. Surowa tkanina o rzadkim splo-
cie w tajemniczy sposób kryje natomiast zdumiewaj¹ce, a nie widoczne go³ym
okiem szczegó³y, odkryte dopiero dziêki nowoczesnym technikom optycznym i
fotograficznym.W wyniku badañ oczu Maryi wziernikiem czyli oftalmoskopem stwier-
dzono: �Na rogówce obu oczu widaæ postaæ cz³owieka. Odkszta³cenie i umiejsco-
wienie optycznego obrazu s¹ identyczne z tym, jakie wytwarza siê w ludzkim oku.
Je¿eli skierujemy �wiat³o oftalmoskopu na �renicê oka Obrazu Matki Bo¿ej, widzi-
my ten sam efekt co w normalnym oku: �renica �wieci siê rozproszonym �wia-
t³em, daj¹c wra¿enie wklês³ej rze�by. Nie otrzyma siê tego na p³askiej powierzchni
i do tego nieprze�roczystej, jak¹ mamy na zwyk³ym obrazie. (�) Oczy Obrazu
Matki Bo¿ej sprawiaj¹ wra¿enie ¿ywych�.* W oczach Maryi stwierdzono równo-
cze�nie tzw. efekt Purkyniego-Samsona - odbicie i odwrócenie obrazu o 180° w
poszczególnych warstwach oka.

�renica oka Matki
W 1979 r. po raz pierwszy zastosowano do badañ Obrazu z Guadalupe naj-

nowsz¹ technikê cyfrow¹. Umo¿liwi³o to 2500-krotne powiêkszenie obrazu, a zw³asz-
cza intryguj¹cych �renic, w rzeczywisto�ci maj¹cych rozmiar zaledwie 7 mm.
Wówczas dopiero w oczach Maryi odnaleziono odbicia w sumie 13 postaci - ró¿nej
wielko�ci z uwagi na zachowan¹ perspektywê utrwalonego obrazu. Przede wszyst-
kim zidentyfikowano pierwszoplanow¹ postaæ biskupa Juana de Zumarragi oraz
jego t³umacza - Indianina Juana Gonzalesa, wpatruj¹cych siê w zdumieniu w Ju-
ana Diego, w chwili kiedy ten rozwija sw¹ tilmê, oraz samego Juana Diego. Feno-
menem jest nie tylko fakt, i¿ postacie te zidentyfikowano na podstawie zachowa-
nych XVI-wiecznych portretów, ale tak¿e rozmiar niektórych detali utrwalonych w
oczach Matki, po�ród których jest choæby indiañski kolczyk o grubo�ci ludzkiego
w³osa, ale przede wszystkim sp³ywaj¹ce po twarzach ³zy wzruszenia. Obrazy te
maj¹ rozmiar tysiêcznych czê�ci milimetra. Tu potrzebna by³a rêka Boga�

Czarna Madonna pro life
Namalowany rêk¹ Boga portret Matki Jego Syna niesie szczególne przes³a-

nie. Maryja z Guadalupe ubrana jest typowy strój mê¿atek - ró¿ow¹ tunikê zwi¹-
zan¹ nieco powy¿ej pasa ciemn¹ szarf¹, co jednoznacznie wskazuje na stan b³o-
gos³awiony. Objawienie Maryi, nios¹cej Boga w brzemiennym ³onie, po³o¿y³o kres
krwawym ofiarom z ludzi, których têtni¹ce serca wyrywano z piersi ku czci Aztec-
kiego boga-s³oñce. Matka Bo¿a z Guadalupe uwa¿ana za patronkê ¿ycia poczête-
go, otacza nienarodzonych Sw¹ cudown¹ opiek¹.

Gdy w 2007 r. w Meksyku zalegalizowano aborcjê do 12 tygodnia ci¹¿y, w
sanktuarium Matki Bo¿ej z Guadalupe, 30 kwietnia, podczas Mszy �wiêtej w in-
tencji dzieci, bêd¹cych ofiarami aborcji, na oczach tysiêcy ludzi wydarzy³ siê cud.
Z wnêtrza cudownego obrazu na wysoko�ci ³ona Maryi wydoby³o siê bia³e �wiat³o,
maj¹ce kszta³t embrionu ludzkiego. �wiat³o nie o�lepia³o oczu, wpatruj¹c siê w nie
�wiadkowie mogli dostrzec w nim subtelne ruchy charakterystyczne dla dziecka w
³onie matki, jakby Maryja pokaza³a w swym ³onie obraz nienarodzonego Jezusa.
Cudowne zjawisko uwidoczniono na licznych fotografiach.

Dzi�, gdy ca³y Ko�ció³ wspomina Matkê Bo¿¹ z Guadalupe, uciekajmy siê
pod Jej szczególn¹ obronê. Uczyñmy Jej w³asne s³owa, skierowane do Juana Die-
go, nasz¹ modlitw¹ wstawiennicz¹ w intencji dzieci poczêtych, prosz¹c by wzra-
sta³y otaczane czu³¹ mi³o�ci¹ swych matek i ojców.

http://www.fronda.pl/a/zywy-obraz-namalowany-przez-samego-boga,44991.html
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IX Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
DROGA PRZEZ SERCE.

PRZYMIERZE SERC JEZUSA,
MARYI, NASZYCH.


