IDŹCIE I NAUCZAJCIE
30 maja Niedziela 12:00 Msza święta
na rozpoczęcie 5. Parafialnej Oktawy
Małżeńskiej - O. Prowincjał Wojciech
Kotowski SSCC
31 maja Poniedziałek 18:00 Msza
święta - Słowo Boże- O. Emilian
Gołąbek OFM
1 czerwca
Wtorek 18:00 Msza
święta - Słowo Boże- ks. Piotr
Wiśniowski (EWTN)
2 czerwca
Środa
18:00 Msza
święta - Słowo Boże- O. Tomasz
Pawlukowski SSCC
3 czerwca
Czwartek Boże Ciało przygotowanie jednego z ołtarzy przez
małżeństwa
4 czerwca
Piątek
18:00 Msza
święta - Słowo Boże - O. Wojciech
Bartnicki SSCC; całonocna adoracja
Pana Jezusa w Przenajświętszym
Sakramencie przez małżeństwa 19:00 8:00 (sob)
5 czerwca
Sobota
18:00Msza
święta - Słowo Boże- ks. Jakub
Bartczak; spotkanie przy grillu lub w
salce
(w
miarę
możliwości
pogodowych) ok. 19:00
6 czerwca
Niedziela Odnowienie
przyrzeczeń małżeńskich na każdej
Mszy świętej 7:00, 9:00, 10:30, 12:00,
18:00

Parafialna Oktawa Małżeńska? Co to jest?
Dlaczego właśnie Oktawa? Małżeostwo jest sprawą tak
doniosłą, tak wspaniałą, że warte i godne jest celebrowania
tak jak w tradycji kościoła katolickiego świętujemy największe
uroczystości: oktawa Zmartwychwstania, oktawa Bożego
Narodzenia…. Użycie terminu oktawa ma również znaczenie
symboliczne poprzez analogię do skali muzycznej, gdzie
oktawa to tzw. konsonans doskonały. Dlatego właśnie oktawa.
To brzmienie Waszego małżeostwa ma szansę się doskonalid,
ale wymaga częstego strojenia, jak instrument, czy orkiestra
przed każdym koncertem. Oktawa to dźwięki wyraźnie
określone, czysto brzmiące i ułożone w odpowiednim stałym
porządku. Zachowanie tych reguł jest konieczne, aby symfonia
Waszego małżeostwa ubogaciła wykonawców, czyli Was, oraz
słuchaczy, czyli wszystkie osoby, które stanęły lub staną na
Waszej drodze życia, tj. dzieci, rodziców, sąsiadów, szefów,
podwładnych itd.
Pragniemy spotykad się przez osiem kolejnych dni, aby razem
się modlid, wysłuchad świadectw i konferencji, przystąpid do
spowiedzi, aż w koocu odnowid nasze przyrzeczenia
małżeoskie.
Jeżeli pragniecie doświadczyd czegoś, co pogłębi Waszą więź,
co pomoże Wam szlifowad Wasz związek jak diament, to
zapraszamy.
Podczas
pierwszej
Parafialnej
Oktawy
Małżeoskiej
świętowaliśmy
złoty
jubileusz
kapłaostwa
naszego
niegdysiejszego Ojca Proboszcza – Mieczysława Redki SSCC, a
potem gościliśmy „Orzecha” – ks. Stanisława Orzechowskiego.
Oni uprzedzili już nas w drodze do wieczności, zatem
pamiętajmy o nich bardzo mocno w modlitwie podczas
tegorocznej Oktawy.

Nasi goście w tym roku
Radując się wielce z możliwości przeżywania piątej Parafialnej
Oktawy Małżeoskiej w formie prawdziwych spotkao, a nie
jedynie poprzez filmiki w internecie, przybliżamy nieco postaci
naszych gości - kapłanów Chrystusowych (byd może wielu z
nas już dobrze znanych).

Ojciec Prowincjał Wojciech Kotowski SSCC
W pierwszych dniach kwietnia roku Paoskiego 2018 Ojcowie
ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz
Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu znani jako
Sercanie Biali przywitali nowego Prowincjała – o. Wojciecha
Kotowskiego SSCC, wytypowanego w głosowaniu z udziałem
wszystkich współbraci prowincji polskiej. Aktualnie Ojciec
Prowincjał rozpoczął swą drugą kadencję.Kogo zatem wybrali
nasi Sercanie Biali?
Czterdziestodziewięcioletni o. Wojciech Kotowski wywodzący
się z ziemi łomżyoskiej z parafii św. Anny w Dąbrówce
Kościelnej jest członkiem Zgromadzenia Sercanów Białych
prawie od 29 lat. Święcenia kapłaoskie przyjął w
Jubileuszowym roku 2000. W dotychczasowej posłudze
zakonnej pracował w Polsce, ale zdecydowanie dłużej poza jej
granicami: w Kongo (Afryka) i w Norwegii. Od jesieni 2015 r. o.
Wojciech posługiwał jako Przełożony połączonej wspólnoty
Loretto – Gwizdały oraz kapelan w domu zakonnym Sióstr
Loretanek przy Sanktuarium Matki Bożej Loretaoskiej w
Loretto.
O. Wojciech Kotowski SSCC urodził się 20 listopada 1972 roku
w Wysokie Mazowieckie, w parafii Św. Anny w Dąbrówce

Kościelnej w diecezji łomżyoskiej. W sierpniu 1992 roku
wstąpił do Sercanów Białych i 8 września 1993 roku złożył
śluby zakonne. Święcenia prezbiteratu przyjął 27 maja 2000
roku z rąk Bp. Antoniego Dydycza w Mielniku nad Bugiem. W
posłudze zakonnej i kapłaoskiej pracował w Polsce, Kongo i
Norwegii. Od 2015 roku pełnił funkcję przełożonego
wspólnoty zakonnej w Loretto-Gwizdały.
Ojca Prowincjała znamy w naszej parafii już od długiego czasu,
posługiwał u nas niejednokrotnie głosząc Słowo Boże,
rekolekcje, udzielając bardzo licznych rozgrzeszao podczas
swej konfesjonałowej posługi, odwiedzając nasze domy
podczas „kolędy” no i oczywiście sprawując od paru laty
duchową opiekę na wspólnotą małżeostw „Kana”.

O. dr Emilian Gołąbek OFM
„Miłosierdzie zmienia wszystko”
Święty Franciszek z Asyżu, w najbardziej dramatycznym
momencie swojego życia, chodząc od wsi do wsi, wołał:
„Miłośd nie jest kochana". Miłośd przez wielkie „m".
Jak to możliwe? Co się stało z sercem człowieka, że nie widzi,
że Ten, który jest Miłością samą, jest miłowaniem, został
porzucony? Odkrywamy tyle tajemnic świata, latamy w
kosmos, zgłębiamy przestworza oceanów, rozkodowujemy
DNA, a nie potrafimy odkryd tej jednej, godnej przemyślenia
tajemnicy, że Miłośd powinna byd kochana... Oto największa
sprzecznośd tego świata.
Cóż to za paradoks, tragedia świata, że istnieje Bóg, który
pierwszy i „do kooca umiłował", i jest człowiek, który nic z
tego nie rozumie. Co się stało z człowiekiem, że nie potrafi
tego dostrzec?
O zawsze miłującym Bogu i pogubionym w swoich miłościach
człowieku jest właśnie książka autorstwa Ojca Emiliana. …
może jeszcze parę słów o Ojcu Emilianie (od niespełna roku –
proboszczu kłodzkiej parafii Matki Bożej Różaocowej)
wyłowionych z internetu:
Ma ojciec wykształcenie wyższe i tytuł doktorski… Czy tytuł
doktorski wiąże się z prowadzeniem wykładów na
uczelniach? Jeśli tak, to na jakich?
Dotychczas prowadziłem wykłady w naszym Wyższym
Seminarium Duchownym we Wrocławiu, na Papieskim
Wydziale Teologicznym oraz w Seminarium Duchownym u
Ojców Salwatorianów. (…)
Wcześniej Ojciec Emilian pracował w parafiach w Gliwicach,
Raciborzu, prowadził duszpasterstwo młodzieży na Górze św.
Anny, duszpasterstwo akademickie „Antoni” we Wrocławiu
oraz był proboszczem w parafii pw. św. Alberta Wielkiego na
Sołtysowicach jest również m.in. inicjatorem peregrynacji
domowych wizerunku Pana Jezusa Zmartwychwstałego z
Chusty z Manopello.

Ks. Piotr Wiśniowski – dyrektor generalny
EWTN Polska
Współzałożyciel fundacji Vide et Crede. Rzecznik i
współorganizator Międzynarodowego Festiwalu Filmów
Niepokalanów we Wrocławiu, w internecie rozpoznawalny
również pod tytułem „cyber Father”
Ksiądz Piotr Wiśniowski z Wrocławia, jest jednym z aktywnych
kapłanów na portalu pogotowieduchowe.pl. Autorzy tej
witryny, wrocławscy Franciszkanie Kapucyni uważają, że ksiądz
powinien byd jak Tesco, dostępny siedem dni w tygodniu, 24

godziny na dobę. Podobnie myśli ksiądz Piotr. Przed laty
rozpoczął misję w sieci. Uratował dzięki rozmowie przez gadugadu dziewczynę, która chciała popełnid samobójstwo, a teraz
ma ponad 140 tysięcy fanów na Facebooku - to więcej niż
wiele gwiazd show-biznesu. (Gazeta Wrocławska 2013)
… no to może jeszcze parę słów wyłowionych z sieci…
„Założycielką Telewizyjnej Sieci Wiekuistego Słowa (Eternal
Word Television Network) jest Matka Angelica Rizzo ze
Zgromadzenia Sióstr Klarysek Klauzurowych od Wieczystej
Adoracji. Stało się to 37 lat temu w Irondale w stanie Alabama
w USA. Matka Angelica – nie mając zupełnie nic poza silną
wiarą w Bożą Opatrznośd, całkowicie od podstaw, bez
kierunkowego wykształcenia, na przekór tym, którzy ją
zniechęcali, wbrew logice świata show biznesu, bez biznes
planu – jako mniszka klauzurowa, już wtedy z poważnym
stażem, zbudowała największą katolicką sied telewizyjną na
świecie, nadającą sygnał do ponad 150 krajów. Już wkrótce
dostępna będzie w języku polskim biografia tej
charyzmatycznej zakonnicy i jej medialnej sieci cudów, wydana
przez fundację Vide et Crede im. św. Jana Pawła II z
Wrocławia.
KAI: Jakie wartości promuje EWTN?
– To katolicka telewizja, której głównym zadaniem jest
ewangelizacja. (…)
KAI: Z czego będzie się utrzymywad ta telewizja?
– EWTN nie ma w swoim czasie antenowym reklam i nie
korzysta z jakichkolwiek rządowych dotacji. Utrzymuje się
wyłącznie z darowizn. Z Bożą pomocą działa tak na całym
świecie od prawie czterech dekad. Matka Angelica powiedziała
kiedyś, że „budżet jest wymysłem diabła, a my żyjemy z
wiary”. (…)
KAI: Doświadcza ksiądz szczególnego orędownictwa
świętych?
– Wyjątkowo utożsamiam się z moim patronem z chrztu
świętego. Widzę w sobie jego słabości i temperament. Bardzo
lubię też scenę po zmartwychwstaniu, w której Jezus po
trzykrod pyta Piotra o miłośd i mówi mu, że na starośd pójdzie
tam, gdzie niekoniecznie będzie chciał… Tak, mam bardzo
osobistą relację ze św. Piotrem i może dlatego nie boję się
śmierci. Kolejnym niedoścignionym wzorem jest dla mnie św.
Jan Paweł II. Jego apel o nową ewangelizację motywuje mnie
stale do poszukiwania coraz doskonalszych środków głoszenia
Dobrej Nowiny, co z czasem stało się moją szczególną pasją.
Od niedawna zaś inspiruje mnie św. Maksymilian Maria Kolbe.
W 2015 roku razem z moim przyjacielem Piotrem Pietrusem,
prezesem fundacji Vide et Crede, odwiedziliśmy
Międzynarodowy Festiwal Filmów Niepokalanów – jeszcze w
jego starej formule zanim zawitał do Wrocławia. Właśnie
wtedy dostrzegłem w św. Maksymilianie charyzmatycznego
wizjonera i prekursora mediów katolickich. To olśnienie stało
się początkiem fascynacji Świętym Męczennikiem z Auschwitz.
Każdego dnia w prywatnej modlitwie dziękuję Bogu za
świadectwo życia świętych, nie tylko tych, których
wymieniłem, ale wszystkich bez wyjątku. To właśnie oni swoim
przykładem zamieniają stromą i krętą ścieżkę w autostradę do
nieba.
Św. Maksymilian kontynuuje swoje medialne dzieło i jestem
pewny, że wspiera EWTN Polska. Wielokrotnie doświadczyłem
jego pomocy, m.in. w doborze współpracowników. Chcemy,
aby to właśnie z Niepokalanowa była transmitowana
codziennie Eucharystia dla EWTN Polska.

O. Wojciech Bartnicki SSCC











Z dniem 31 sierpnia 2017 r. 4-letnią posługę w naszej Parafii
(NMP Wspomożycielki Wiernych) zakooczył o. Wojciech
Bartnicki, wikariusz parafialny, który został posłany do
wspólnoty w Owioskach k/Poznania.
… no to może jeszcze „parę” słów wyłowionych ze stron
wspólnoty ‘Kana”…
Wojciech Bartnicki sscc. : Naśladowanie czterech okresów
życia Pana naszego Jezusa Chrystusa w rodzinie.
Gdy zacząłem przygotowywad konferencję, zrodziło się we
mnie pytanie: dlaczego właśnie ci ludzie pragną się ze sobą
spotykad? Rezygnowad ze swojego wolnego czasu? Czego
właściwie oczekują od kapłana, zakonnika, któremu się
powierzają?
Nie chodzi chyba tylko o to, by wspólnie mile przeżyd czas,
wśród ludzi, którzy się znają, rozumieją, żyją w świecie
wspólnych wartości - chod to bardzo ważne by tak było.
Myślę, że to, co nas tutaj połączyło i sprawiło, że dzisiaj się
spotykamy, to pragnienie głębszego przeżywania swojego
życia i swojej codzienności, jako osoba i rodzina, jako
chrześcijanie.
Wierzę w to, że to pragnienie zupełnie nie jest
przypadkowe. Wydaje mi się, iż jest ono darem Tego, który
ostatecznie może to pragnienie wypełnid.
Wierzę w to, że to Jezus Chrystus wzbudził w nas to
pragnienie, sprawił, że nasze życiowe ścieżki się spotkały.
Oraz w to, że dzisiaj chce zaoferowad nam drogę, na której
waszemu codziennemu życiu rodzinnemu nadawad będzie
głębszego sensu i smaku.
Czuję, że moim zadaniem, jako kapłana, zakonnika,
duszpasterza z bardzo małym doświadczeniem, jest dzielenie
się tą drogą, którą już wybrałem jako zakonnik Zgromadzenia
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. (…) Możemy zagłębiad się w
Serce Jezusa i Jego Matki kontemplując, przeżywając i
odtwarzając cztery okresy życia Jezusa: Jego lata dziecięce,
życie ukryte, publiczną działalnośd i życie ukrzyżowane.
Ostatecznie bowiem bliskośd Jezusa w naszej codzienności,
której doświadczyd możemy naśladując Jego życie, uczyni
nasze życie głębszym, piękniejszym i szczęśliwszym. Do tego
właśnie wzywa dobry Bóg Was i Waszą rodzinę.
Nie wystarczy jednak zatrzymad się na pragnieniu. Jest ono
bowiem jedynie narzędziem, którym Bóg pragnie się posłużyd,
by przyciągnąd nas do siebie. (…) Powstają zatem pytania: w
jaki sposób realizowad to pragnienie w życiu? Jak w
codzienności odpowiadad Jezusowi na zaproszenie głębszej
relacji z Nim? W jaki sposób moja rodzina może każdego dnia
podążad śladami Jezusa? Skąd będę wiedział, czy moje życie
już jest naśladowaniem Jego samego?

Ks. Jakub Bartczak
swoją twórczością wywołuje spore zamieszanie na polskiej
scenie muzycznej. Rapujący ksiądz trafia do tysięcy słuchaczy
przede wszystkim pozytywnym przekazem oraz mocnym
świadectwem wiary. Jak piszą wielbiciele księdza w mediach
społecznościowych
jego
wykonania
niejednokrotnie
przewyższają poziomem przedstawicieli polskiej rap sceny.
Wychowywał się we Wrocławiu. Z tamtejszym środowiskiem
hiphopowym związany jest od małego dziecka, wyrastał w
środowisku blokowisk. W przeszłości, jeszcze przed
święceniami kapłaoskimi, nagrywał rapowe utwory pod
pseudonimem „Mane”. Religijnośd nabył po matce, która
pilnowała, by zawsze w niedzielę byli w kościele. Od
dzieciostwa lubił modlid się i rozmawiad z Bogiem.

Czwarta już płyta ks. Jakuba nowi tytuł "#siemodlę". Co tym
razem serwuje nam raper w sutannie w swoich piosenkach?
… no to po raz kolejny parę słów wyłowionych z sieci…
Maciej Rajfur: Jaka zatem jest najnowsza płyta i czym się
różni od poprzednich?
Jest dużo bardziej melodyjna. Tematyka wydaje się
niezmienna, bo dotyczy Pana Boga, chod tym razem
rapowałem o wierze bardziej w odniesieniu do mojego życia.
Zawsze podobał mi się bardziej hip-hop melodyjny,
relaksacyjny. Jestem pogodnym człowiekiem i nie jakoś
szczególnie zestresowanym. Ten charakter odbija się w mojej
muzyce. Na płycie przeplatam utwory spokojniejsze
z energicznymi, aby słuchacz się nie znużył. Gościnnie wystąpili
ze mną na płycie dwaj młodzi raperzy, uzdolniona młoda
dziewczyna i dwóch bardzo utalentowanych księży. Jeden
z nich pochodzi ze środowiska rapowego podobnie jak ja,
a drugi zanim wstąpił do seminarium, wygrał znany
telewizyjny show – „Must be the music”. (…)
Wiem, że na płycie znajduje się piosenka dedykowana Maryi.
Dlaczego wcześniej nie nagrał Ksiądz takiej?
Zawsze miałem pragnienie, żeby zarapowad o Matce Bożej.
Tym razem się udało i wyszło z inicjatywy pewnej znajomej
siostry zakonnej. Moje piosenki są inspirowane życiem i wiarą.
Myślę, że po prostu nie czułem takiego natchnienia Ducha
Świętego. Mam motywacje, żeby poruszad coraz to nowe
tematy, ciągle coś nowego w chrześcijaostwie mnie pobudza.
A brzmieniowo inspirowałem się tym razem francuskim
rapem. (…)
Skąd pomysł na dośd oryginalny tytuł – „#siemodle”?
Dla mnie wiara zawiera się w prostej rzeczywistości, nie jest
czymś skomplikowanym. Wszystkie moje płyty mają tytuły
wyraziste i hasłowe: „Powołanie”, „Po prostu wierzę”, „Bóg
jest, działa” i teraz „#siemodle”. To takie szczere deklaracje
mojego przywiązania i miłości do Boga.
Jedna z piosenek pt. „Bóg zapład” mówi o pieniądzach
i materializmie. Skąd ten pomysł?
Każdemu towarzyszą pieniądze w życiu. Temat dotyczy nas
wszystkich. Mnie jako księdza też. Nie możemy go unikad. To
utwór na pozór o kasie, ale tak właściwie o rzeczach naprawdę
wartościowych. Wymyśliłem go podczas zbierania tacy.
(śmiech) Jak ktoś przesłucha jego rytmikę i ułożenie słów,
szybko zrozumie, dlaczego.
Właściwie każda Księdza płyta okazuje się inna, ma swój
niepowtarzalny styl. Nie jest zapewne łatwo ciągle tworzyd
coś nowego w tym samym gatunku muzycznym.
Myślę, że u mnie wynika to z faktu, że ciągle otaczają mnie
młodzi ludzie, którzy towarzyszą mi także w tworzeniu
piosenek. Ja sam nie układam płyty. Przebywam dużo
z młodzieżą, co widad w koocowym efekcie – po okładce,
teledyskach i muzyce. Wszyscy moi goście na mojej płycie
są młodsi ode mnie o co najmniej 10 lat. Czasem aż mi głupio.
(śmiech) Idę z młodymi i obok młodych. A jeśli moja muzyka
ma do nich trafiad, muszę wiedzied, co się dzieje na bieżąco.

KALENDARZ ROCZNIC
Zapraszamy do wpisywania się do kalendarza wywieszonego w
tylnej części kościoła w bocznej nawie. Będziemy dzięki temu
mogli razem cieszyd się jubileuszami małżeoskimi, a przede
wszystkim otaczali modlitwą jubilatów.

ADORACJA MAŁŻEŃSKA

„Nie wiesz jak adorowad? Klęknij przed Panem Jezusem w
Przenajświętszym sakramencie i patrz, wpatruj się w Niego, aż
poczujesz bicie Jego serca.” (ks. Stanisław Orzechowski)
W piątek (4.VI) o godzinie 19:00 rozpocznie się adoracja
małżeoska. Zapraszamy wszystkich, ale w szczególności pary
małżeoskie, do tej szczególnej modlitwy w intencji małżeostw.
Człowiek nigdy nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy przed
Bogiem.(św Jan XXIII).
Zachęcamy, by na czuwanie przyjśd w parach małżeoskich, by
czuwad przed Jezusem jako ci, którzy „nie są dwoje, lecz jedno
ciało”. Uklęknijmy zatem wspólnie, mąż i żona, i poprzez
sakrament naszego małżeostwa uwielbiajmy tego, który jest
pełnią Miłości oraz prośmy w intencji tych małżeostw, które
przezywają kryzys oziębłości, rutyny, zobojętnienia, nałogów,
choroby, rozstania, zdrady, przemocy, oddalenia od Boga…
Przyjśd na adorację można w dowolnym momencie, jednak
warto też wpisad się na konkretną godzinę . Pomoże to
organizacyjnie utrzymad ciągłośd adoracji, ale przede
wszystkim pomoże Wam!! Umówcie się z Panem Jezusem na
konkretną godzinę, On się dopasuje do Waszego kalendarza,
On będzie czekał, a potem dotrzymajcie słowa. Wierzymy, że
jest to czas szczególnej obfitości łask i że intencja taka jest
bliska sercu Jezusa, który powiedział: „Jeśli będziecie trwad we
Mnie i jeśli moja nauka będzie w was trwad, proście, a spełni
się wszystko, cokolwiek tylko pragniecie”.

MODLITWA ZA MAŁŻEŃSTWA – ukryty dar
W czasie OKTAWY MAŁŻEOSKIEJ będzie istniała możliwośd
indywidualnej modlitwy za małżeostwa. W tym celu na
bocznym ołtarzu zostanie postawiona skrzyneczka, do której
małżeostwa potrzebujące wsparcia poprzez modlitwę będą
mogły wrzucid karteczkę ze swoimi imionami i/lub nazwiskiem.
Karteczki te będą losowane na początku OKTAWY
MAŁŻEOSKIEJ przez osoby, które na czas Oktawy wezmą pod
modlitewną opiekę wylosowane małżeostwo. Wierzymy, że to
dzieło pogłębi duchowe więzi naszej wspólnoty parafialnej i
wyda owoce, o których wielkości przekonamy się w Niebie.

VIDEOŚWIADECTWO
Niestety nie dotrą do naszej parafii Paostwo Katarzyna i
Stanisław Młynarscy, jednak ich świadectwo będzie
udostępnione w internecie. Prawdopodobnie umieścimy je na
kanale „Oktawa Małżeoska” oraz poprzez stronę internetową
naszej parafii.

UWAGA Mężowie – PROMOCJA!!
W czasie całej OKTAWY MAŁŻEOSKIEJ od 30 maja do 6 czerwca
na hasło: „Poproszę kwiaty dla mojej UKOCHANEJ ŻONY” w
kwiaciarni przy ul. Opolskiej (u zbiegu z ul Katowicką, przy
Hercie) otrzymacie zniżkę. Mężowie, nie ma takiego dnia, kiedy
Wasza Żona nie powinna od Was otrzymad kwiatów. Nie trzeba
czekad na szczególne okazje!
Pizza
Po raz kolejny do naszej Oktawy włącza się pizzeria „Caio ciao”
przy ul. Tarnogórskiej gdzie na hasło „Oktawa małżeoska”
możemy również uzyskad atrakcyjną zniżkę. Smacznego!!

PATRONI OKTAWY
Błogosławieni Alojzy i Maria Beltrame Quattrocchi są
pierwszym w dziejach Kościoła małżeostwem wyniesionym do
chwały ołtarzy z powodu heroicznej wierności Ewangelii w
życiu małżeoskim i rodzinnym. Cały czas zawierzamy ich
wstawiennictwu naszą Oktawę oraz wszystkie małżeostwa.

