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Zacznij od przypomnienia sobie obietnic Matki Najświęt-
szej.„  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.” Skup się na
modlitwie i zapytaj siebie: „Co obiecuje mi Matka Najświęt-
sza?”. Ona zapewnia, że Godzina Łaski „zaowocuje wieloma
nawróceniami”. Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej
najbardziej potrzebują. „Serca zatwardziałe i zimne jak ten
marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi
czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować (…)”.
Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych. „Przez to nabożeń-
stwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych”. 

Nie bój się prosić o łaski – nawet największe! „Nasz Pan, mój
Boski  Syn,  Jezus,  ześle  swe  przeobfite  Miłosierdzie,  jeżeli
dobrzy  ludzie  będą  stale  modlić  się  za  swych  grzesznych
braci(…)”.  Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników.  „Każdy,
kto  będzie  modlić  się  w  tej  intencji  i  wylewał  łzy  pokuty,
odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie
Serce  będzie  też  miał  zapewnioną  opiekę  i  łaskę”.  A teraz
podziękuj  za  tę  łaskę,  którą  ci  dziś  Matka  Najświętsza
gwarantuje!
                                                                Wspólnota Krwi Chrystusa

Lucyna Witek  i Dominika Madej

Zwiastowanie – rysował Mikołaj

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj  obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej  Maryi  Panny.  Od dzisiaj  rozpoczynamy wizyty
duszpasterskie  w  naszej  parafii.  Plan  kolęd  na  najbliższy
tydzień  dostępny  w  Tygodniku  Parafialnym.  Dzisiaj  także
Wspólnota Szkoła Maryi zaprasza do kawiarenki parafialnej
na kiermasz  świąteczny.  Można zjeść  pyszne ciasto,  wypić
herbatę  lub  kawę  oraz  nabyć  własnoręcznie  wykonane
ozdoby świąteczne. Zapraszamy!
2.  Zapraszamy  wszystkich,  szczególnie  dzieci  na  msze  św.
roratnie  od  poniedziałku  do  piątku  o  g.  6.30  w  dolnym
kościele, natomiast w sobotę o g. 8.00.
2. W piątek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu
o  g.  15.00  Koronka  do  Bożego  Miłosierdzia,  a  o  17.15
różaniec w intencji pokoju na świecie. 
3.  Informujemy,  że  od  pewnego  czasu  w  naszej  parafii
dochodzi  do  prób  oszustwa  przez  tzw.  „metodę  na
policjanta.”  Oszuści  dzwonią  do  starszych  osób  i  przed-
stawiając  się  jako  policja  próbują  wyłudzić  pieniądze.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności!

4. Pan kościelny zaprasza do sklepiku parafialnego w którym
można nabyć świece wigilijne „Świątecznego Dzieła Pomocy
Dzieciom”. Można również pobrać tzw. „Tutkę Miłosierdzia”,
którą wypełnioną produktami spożywczymi przynosimy do
zakrystii parafialnej. Dziękujemy za wsparcie obu akcji!
5. Róża św. Jana Pawła II poszukuje osoby, która chciałaby
dołączyć do wspólnoty. 
6. Wspólnota Krwi Chrystusa organizuje wyjazd na czuwanie
modlitewne  z  14  na  15  grudnia  na  Jasnej  Górze.  Wyjazd
spod kościoła w sobotę 14 grudnia o g. 9.00, powrót w nie-
dzielę  15  grudnia  ok. g. 10.00.  Więcej  informacji  i zapisy
u Pani Lucyny Witek, nr tel.: 503-049-691. 
7. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli w minioną niedzielę
„młodzieżowe akcje”. Młodzież oraz harcerze, zebrali 4750 zł
na  wsparcie  ubogich  osób  z  naszej  parafii.  Dziękujemy za
ofiarność i życzliwość! 
8.  Zachęcamy  do  czytania  prasy  katolickiej,  odwiedzenia
naszej parafialnej strony internetowej oraz zabrania ze sobą
parafialnego  biuletynu  w  którym  znajdziemy  ciekawe
artykuły. 
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ADWENTU

Rok liturgiczny A/II

I czytanie:  Rdz 3, 9-15
         Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo

twoje i potomstwo niewiasty
Psalm:        Ps  98,1-4

       Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda
II czytanie:  Rz 15, 4-9

                    Chrystus zbawia wszystkich ludzi
Ewangelia:   Łk 1, 26-38

        Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Dzień modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie

Z  Ewangelii według św. Łukasza:
Bóg  posłał  anioła  Gabriela  do  miasta  w  Galilei,  zwanego  Nazaret,  do

Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było
na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski,
Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te
słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej:
„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz
Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad
domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni
Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto
również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szó-
stym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic
niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się
stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

KOMENTARZ:
Nie  jest  nam  łatwo  w  życiu  powiedzieć

Bogu  nasze  tak.  Pełnienie  woli  Bożej  jest
bardzo  trudną  rzeczą.  Ale  jest  to  sprawa
konieczna, by uzyskać pokój w swoim życiu,
pokój w sercu, by i w naszym życiu działy się
wielkie sprawy Boże. Bardzo jest mi bliskie to
co zapisał w swoim „Dzienniku duszy” papież
Jan  XXIII,  a  mianowicie:  Wola  Boża  jest
naszym  pokojem”.  Również  na  wzór  Maryi
całe  nasze  życie  powinno  być  mówieniem
Bogu  „niech  Mi  się  stanie  według  twego
słowa!”.

Ks. Mariusz Frukacz 

Kolęda 8-15 grudnia 2019
8.12 – ul. Świstaka (parzyste), ul. Kuszników
9.12 – ul. Świstaka (nieparzyste cz. I – do nr 55), Rysia, Kraśnięta
10.12 – ul. Świstaka (nieparzyste cz. II – od nr 57 do 99), 
Szynszylowa, Łowców, Zwierzyniecka, Włóczników, Szczytników, 
Życzliwa, Limbowa
11.12 – ul. Remusa, Łosia, Jaworowa, Bażantowa 1, 3

12. 12 – ul. Bażantowa 5, 7, 9, 11, 13, Borsucza, Cietrzewia
13.12 – ul. Bażantowa 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.
14. 12 – ul. Jasieńska blok 88, Jasieńska blok 80 i 82, Jasieńska 
84 i 86, Miłosna, Kartuska 343 (Gardenia)
15.12 - Jasieńska nr od 51 do 67 (nieparzyste), Jasieńska od 69 
do końca i blok 76, Jasieńska nr parzyste + blok 78

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy na miesiąc grudzień: Aby każdy kraj podjął koniecznie
działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią. 
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Mimo, że  obraz  Matki  Bożej  zwanej  Madonną Kościerską  czczony
jest w Sanktuarium od XVII w to jego historia  sięga aż IV wieku, kiedy
papieżem był Liberiusz. To za jego czasów patrycjusz rzymski Jan, nie
mając potomstwa, postanowił wraz z małżonką oddać swój majątek
Matce Najświętszej. Prosili by Matka Najświętsza wskazała im co po-
winni zrobić. W wizji sennej (5 sierpnia ok 356r.) Najświętsza Maryja
Panna każdemu z osobna wyraziła swoje życzenie, aby tam, gdzie znaj-
dą po przebudzeniu śnieg, zbudowali kościół ku jej czci. Tego poranka,
kiedy w Rzymie są największe upały, zobaczyli śnieg na wzgórzu Esk-
wilińskim. Powiadomili o tym papieża Liberiusza, który oświadczył im,
że miał podobną wizję. Tego samego dnia zebrał duchowieństwo i wie-
rnych Rzymu, urządził uroczystą procesję i wyznaczył miejsce na bu-
dowę  kościoła.  Świątynię  wzniesiono  po  Soborze  Efezkim  w  latach
432–440.  W  tymże  kościele  umieszczono  obraz  Najświętszej  Maryi
Panny,  który  według  tradycji  został  namalowany  przez  św.  Łukasza.
Obraz nosi też inne tytuły: Matka Boża Śnieżna, Matka Boża Większa,
Zbawienie ludu rzymskiego. Obraz stał się szczególną relikwią Rzymu,
dlatego nie wolno go było kopiować.

Jednak w 1610 r. w Rzymie przebywał biskup włocławski, do którego
diecezji należała Kościerzyna. Modlił się on o ratunek dla pomorskiego
ludu, który w tym czasie odchodził od jedności z Kościołem. W czasie
modlitwy miał wizję, w której Matka Najświętsza prosi go, aby w kopii
rzymskiego obrazu zawiezionego do kościołów swojej diecezji  szukał
ocalenia dla swoich diecezjan.

Dopiero  w  1992r.  Podczas  konserwacji   odsłonięto  go  w  pełni.
Okazał  się  wierną  kopią  „Matki  Boskiej  Śnieżnej",  znajdującego  się
Rzymie od IX wieku, w Bazylice Santa Maria Maggiore.

Na przełomie XVII i XVIII wieku, pomimo działań wojennych prowa-
dzonych  przez  wojska  szwedzkie,  rosyjskie  i  polskie,  oraz  ogólnych
trudności  społecznych i  gospodarczych,  kult  obrazu  NMP w Koście-
rzynie rozwijał się nadal i umacniał. Dowodem na to było ufundowanie
srebrnych szat Madonny i Dzieciątka oraz koron, nałożonych na partie
malowane.  Szaty  posiadają  cztery  wgłębienia  koliste,  niezbędne do 

Kolejnym sanktuarium na mapie Pomorza, którego warto
w  modlitewnym  charakterze  odwiedzić  jest  Sanktuarium
Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin. Znajduje się ono
w kościele Świętej Trójcy w Kościerzynie.  

oglądania w  całości  scen  różańcowych w  medalionach,  które zacho-
dzą  na  postacie.  Według  znaków  złotniczych  i  miejskich  Gdańska,
umieszczonych na obiektach, czas powstania szat i koron określić moż-
na pomiędzy rokiem 1699 a  1705.  Sukienki  wykonał  mistrz  gdański
Arnold Lange, tworzący w latach 1699-1724, natomiast korony Jakub
Beckhausen, tworzący w latach 1678-1705. Suknia Maryi zdobiona jest
w motywy symetrycznych bukietów kwiatowych złożonych z wiotkich
listków akantu i dużych stylizowanych różnorodnych kwiatów. Na gło-
wie welon gładki, drobno pofałdowany. Suknia Dzieciątka także gładka,
drobno fałdowana z wzorzystymi rękawami w listki i kwiaty.

Dopiero w 1992r. Podczas konserwacji  odsłonięto go w pełni. Oka-
zał się wierną kopią „Matki Boskiej Śnieżnej", znajdującego się Rzymie
od IX wieku, w Bazylice Santa Maria Maggiore.

Od XVII wieku czczony jest tam obraz Matki Bożej zwanej Madonną
Kościerską. O niezwykłym kulcie obrazu świadczą liczne pielgrzymki do
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin.

Dla  uznania  miejsca Sanktuarium jako szczególnego miejsca uzys-
kania  odpustów,  Penitencjaria  Apostolska,  na  mocy  specjalnych
przywilejów, otrzymanych od Ojca Świętego, ma prawo przyjąć przed-
stawione prośby i  udziela  odpustu  zupełnego pod zwykłymi  warun-
kami (spowiedź  sakramentalna,  Komunia Eucharystyczna i modlitwa
w intencji Ojca Świętego). Niech będą one właściwie wypełnione przez
wiernych, prawdziwie okazujących skruchę, oraz żeby w Sanktuarium
Matki Bożej, uczestnicząc w świętych obrzędach, przynajmniej odmó-
wili Modlitwę Pańską oraz Wyznanie wiary: w dniu tytułu Bazyliki Libe-
riańskiej  -  5  sierpnia;  w dzień  tytułu  samego Sanktuarium;  w litur-
giczne  wspomnienie  Najświętszej  Maryi  Panny;  raz  w  roku  w  dniu
wybranym  dowolnie  przez  jakiegokolwiek  wiernego;  ile  razy  będą
uczestniczyć w grupach pielgrzymkowych do tego Sanktuarium.

Te  przywileje  zostały  dane  na  zawsze.  Wyklucza  się  jakiekolwiek
okoliczności  temu przeciwstawne  (Jacobus  Franciscus Świętego Koś-
cioła Rzymskiego Kardynał Stafford Penitencjariusz Większy).

Ewa Rola

Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 9.12.2019 Wtorek 10.12.2019
6.30 1. + Marek w 14 rocz. śm. o niebo 6.30 1. + Jan ADAMCZYK od Stanisława ZASADNI z rodziną z Lubomierza

18.00 1. Za Krzysztofa  - dziękczynna za ocalenie z wypadku z prośbą
o godne życie
2. W intencji Barbary z okazji imienin o Boże błogosławieństwo

18.00 1. + Anna DOMACHOWSKA w 31 rocz. śm. o łaskę nieba

Środa 11.12. 2019 Czwartek 12.12. 2019
6.30 1. +Jan ADAMCZYK od Anny  NACHMAN z rodziną z Rzek 6.30 1.  Za Wojciecha o Boże Miłosierdzie i potrzebne łaski
18.00 1. + Irena WŁOCH  w 3 rocz. śm. o niebo

2. ++ braci Lecha i Kazia oraz ojca Kazimierza ANTOSIK  intencja
od Waldemara

18.00  + Józef KROPIDŁOWSKI o łaskę nieba

Piątek  13.12. 2019  Sobota  14.12. 2019
6.30 1. Za Wojciecha o Boże Miłosierdzie i potrzebne łaski 8.00 1. + Stanisław w 25 rocz. śm. o niebo  /rez/

2. / rez. P Liedtke/
3. + Henryk PODOLAK w 1 rocz. śm. o niebo

18.00 1. + Jan ADAMCZYK od Józefa NIECKULA z rodziną
2. O Boże błogosławieństwo i  opiekę Bożą w miejscu pracy Romana
i Piotra

18.00 + mąż i tata Janusz SZURA oraz Władysław i Bogdan MIKOŁAJCZAK
i teściowie

III Niedziela Adwentu 15.12. 2019 
7.30 + Jan ADAMCZYK od Jana i Teresy ADAMCZYK z Lubomierza
9.00 1.++ rodziców Stanisław i Natalia i brat Tadeusz

2. Za Karola i Joannę  w  m-c po ślubie o potrzebne łaski na wspólnej drodze życia
9.15 /dk/  + Barbara SKWIERCZYŃSKA
10.30 1. Za parafian

2. + Adam i Mariusz FISCHER o niebo
11.00 /dk/  + Stanisław GRYCZKA/ 18 rocz. śm/ od żony Teresy, córki Justyny i syna Piotra
12.00 1. + Krzysztof PRZYBYTNIAK w 3 rocz. śm  o niebo

2. W intencji mężczyzn Bractwa św. Pawła i ich rodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę M Bożej
13.15 1. + Czesław OLECHNO 5 rocz. śm o niebo

2. +Romuald DUSZYŃSKI m-c po śm. o łaskę zbawienia
18.00 Za Aleksandrę w 20 urodziny dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i opiekę M Bożej
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Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest  dogmatem
wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis
Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obec-
ności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież
pisał:  Ogłaszamy,  orzekamy i  określamy,  że nauka,  która
utrzymuje,  iż  Najświętsza  Maryja  Panna  od  pierwszej
chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju
wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowa-
na nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego,
jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wier-
ni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

Historia  dogmatu  o  Niepokalanym Poczęciu  jest  bardzo
długa.  Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa liczni te-
ologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i szczególne
wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła
nieraz  nazywali Ją czystą, bez skazy, niewinną. W VII wieku
w Kościele greckim, a w VIII  w. w Kościele łacińskim usta-
nowiono  święto  Poczęcia  Maryi.  Późniejsi  teologowie,
szczególnie  św.  Bernard  i  św.  Tomasz  z  Akwinu  zakwe-
stionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, ponieważ -
według  nich  -  przeczyłoby  to  dwóm  innym  dogmatom:
powszechności  grzechu  pierworodnego  oraz  konieczności
powszechnego   odkupienia  wszystkich  ludzi,  a  więc  także
i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. Jan Duns Szkot, który
wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierwo-
rodnego dokonało się już mocą odkupieńczego zwycięstwa
Chrystusa.  W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie
święto  Poczęcia  Niepokalanej,  które  od czasów Piusa V
(+ 1572 r.) zaczęto obchodzić w całym Kościele.

W  czasie  objawień  w  Lourdes  w  1858  r.  Maryja  po-
twierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat.
Bernardecie  Soubirous  przedstawiła  się  mówiąc:  "Jestem
Niepokalane Poczęcie".  Do najdawniejszych typów Niepo-
kalanej (XV w.) należy Niewiasta z Apokalipsy, "obleczona
w słońce".  Od czasów Lourdes powstał nowy typ. Ostatnio
bardzo  często  spotyka  się  także  Niepokalaną  z  Fatimy.
Dokoła  obrazu  Niepokalanej  często  umieszczano  symbole
biblijne: zamknięty ogród, lilię,  zwierciadło bez skazy, cedr
arkę Noego.

Niepokalane poczęcie dotyczy ustrzeżenie Maryi od chwili
Jej  poczęcia  od  grzechu  pierworodnego;  jest  to  przywilej,
cud  w  porządku  moralnym;  natomiast  dziewicze  poczęcie
mówi  o  tym,  że  Maryja  poczęła  w  sposób  dziewiczy  „za
sprawa Ducha Świętego” Boga- człowieka, Jezusa Chrystusa;
jest to przywilej, cud w porządku natury, który obchodzimy
w Boże narodzenie. 

Uroczystość  Niepokalanego  Poczęcia  Najświętszej  Maryi
Panny obchodzimy w Kościele Katolickim 8 grudnia i jest to
jeden  z  ważniejszych  dni  w  czasie  Adwentu.  Przyjście  na
świat Jezusa Chrystusa łączy się ściśle z Matką Bożą, bowiem
w  czasie,  w  którym  oczekujemy  na  narodzenie  Mesjasza,

możemy  skierować  nasze  serce  ku  Najświętszej  Dziewicy,
będącej zarówno Matką Boga jak i naszą Matką, ponieważ
otrzymaliśmy ten drogocenny dar  od Jezusa umierającego
na krzyżu. 

Kościół  naucza,  że należało,  aby Ta,  która miała stać  się
„Matką swojego Stworzyciela”  oraz Zbawiciela świata była
w sposób wyjątkowy i niezwykły przygotowana przez Boga.
Dzięki  szczególnej  Bożej  łasce  oraz  przywilejowi  Pana
Wszechrzeczy,  Maryja od momentu swojego poczęcia zos-
tała zachowana od grzechu pierworodnego. Bóg ze względu
na przyszłe, osobliwe zadanie w historii  zbawienia, jakiego
miała dokonać Maryja, zachował Ją od dziedzictwa grzechu
Prarodziców,  dlatego  też  Pismo  Święte  nazywa  ją  „Pełną
łaski” (Łk 1,28). Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że
głównym następstwem nieposłuszeństwa Adama i Ewy było
zniszczenie  swojej  świętości  i  sprawiedliwości  pierwotnej,
czyli wszystkich darów nadprzyrodzonych i poza przyrodzo-
nych, otrzymanych od Boga. 

W sercu Niepokalanie Poczętej Maryi nigdy nie było grze-
chu pierworodnego. Nieskalanie grzechem i doskonałość nie
sprawiła,  że  Maryja  stała  się  daleka  ludziom.  Przeciwnie,
stała się Ona szczególnie bliska człowiekowi, ponieważ była
wolna od egoizmu, będącego skutkiem grzechu pierworod-
nego. Egoizm, bowiem zawsze oddala od siebie ludzi, wpro-
wadza podział, sprawia, że ludzie nie potrafią dawać, a tym
bardziej „dawać siebie”. Maryja stała się naszą dobrą, czułą,
kochającą  Matką,  nigdy  nieodmawiającą  swojej  pomocy,
uczącą nas jak kochać Jezusa Miłością Nieskończoną. Niepo-
kalane poczęcie Maryi zaświadcza o wielkości i niezwykłości
Bożych  dzieł,  których  pragnie  On  dokonywać  w  życiu
każdego człowieka. 

Matka  Boża  objawiając  się  niespełna  sto  lat  później  w
uroczystość  Niepokalanego  Poczęcia  Najświętszej  Maryi
Panny w Montichiari w północnych Włoszech powiedziała:
”Życzę  sobie,  aby  każdego  roku  w  dniu  8  grudnia  w  po-
łudnie,  pomiędzy  godziną  12,00  -13,00  obchodzono  Go-
dzinę Łaski dla całego świata. Poprzez to nabożeństwo ześ-lę
niezliczone łaski dla ciała i duszy. Będą masowe nawró-cenia.
Dusze  zatwardziałe  i  zimne  jak  marmur  poruszone  będą
łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój
Boski  Syn  Jezus,  okaże  wielkie  miłosierdzie,  jeżeli  dobrzy
ludzie będą się modlić za bliźnich”. 

Godzina Łaski dla świata. Jest taka jedna godzina w roku,
gdy Niebo pochyla się tak nisko  nad ziemią, że Bóg jest na
wyciągnięcie ręki. I Jego odwieczne skarby miłości. Jest taka
jedna godzina w roku, gdy wszystko jest możliwe. Obietnica
z nią związana jest naprawdę wielka! Oto Matka Najświętsza
ogłasza, że przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad
nami otworem, że każdy, kto w tym czasie zamknie trzymany
nad  głową  parasol  niewiary,  otrzyma  od  Boga  to,  co  mu
najbardziej potrzebne.
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