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Przedmowa  



  

„To jest twój posag, o pobożna Dziewico” - Król Ryszard II 

W ś redniowieczu, kiedy katolicyzm był u śzczytu śwojej hiśtorii, iśtniały cztery gło wne 

miejśca pielgrzymek, kto re katolicy odwiedzali, aby modlic  śię i jednocześ nie odprawiac  

zdrową dawkę pokuty! Rzym, Santiago de Compośtela, Walśingham i Jerozolima. Były to miejśca 

śpecjalnie wybrane z powodu ich waz nego związku z chrześ cijan śtwem, do kto rych udawały śię 

duśze katolickie, śzukając śpecjalnych łaśk lub odprawiając zbawienną pokutę za grzechy. 

Z tych czterech gło wnych ś redniowiecznych oś rodko w pielgrzymkowych chrześ cijan śtwa, 

Walśingham było jedynym śpecyficznie maryjnym oś rodkiem pielgrzymkowym, a takz e jedynym, w 

kto rym Matka Najś więtśza udzielała konkretnych informacji, czego pragnie. W 1061 roku, prawie 

200 lat przed przenieśieniem rzeczywiśtego Domu z Nazaretu do Loreta we Włośzech, Matka Boz a 

poprośiła o zbudowanie repliki Jej S więtego, Nazaretan śkiego Domu, aby przypomniec  nam o 

znaczeniu Wcielenia, poniewaz  w tym Domu zaczeło śię z ycie Chryśtuśa i zośtała otrzymana jej 

najwiękśza łaśka od Boga, kamien  węgielny wśzyśtkich innych prerogatyw. 

W 1531 znajdujemy Ją w Gwadelupie w Mekśyku (najczęś ciej odwiedzane śanktuarium 

pielgrzymkowe Matki Najś więtśzej na całym ś wiecie), a naśtępnie w 1538 zośtała „wygnana” z 

kro leśtwa Anglii, Jej Pośagu, przez Henryka VIII i jego popleczniko w, gdy poz arli bogactwa jej 

ś wiątyni i uś miercili mnicho w. Naśtępnie w po z niejśzych czaśach wybrała inne miejśca dla 

zbudowania, nauczania i pocieśzenia duśz katolickich, jak np. Lourdeś i Fatima. 

Ks. Francis Ockerse SSPX 

 



  

Historia 



  

Matka Boża i Anglia 

Pierwotne poś więcenie Anglii miało miejśce w ś więto Boz ego Ciała w 1381 roku, kiedy kro l 

Ryśzard II złoz ył śzereg „przyśiąg zawierzenia” podczaś ceremonii w opactwie 

weśtminśterśkim. Anglia była w śtanie politycznej niepewnoś ci przez bunt chłopśki przeciwko 

obśzarnikom. 14-letni kro l zwro cił śię o opiekę do Matki Bośkiej. 

Chociaz  inni przywo dcy, tacy jak kro l Edward Wyznawca, kto ry panował w latach 1042-1066, 

nieformalnie nazywali Anglię „Pośagiem Maryi”, dedykacja dokonana przez kro la Ryśzarda była 

pierwśzym oficjalnym uz yciem tego tytułu. Kro l uśtanowił tytuł prawny. Zośtał on naśtępnie 

uroczyś cie ogłośzony w 1399 roku przez Tomaśza Arundela, arcybiśkupa Canterbury. 

W proklamacji czytamy: „Kontemplacja wielkiej tajemnicy Wcielenia śkłoniła wśzyśtkie narody 

chrześ cijan śkie do oddawania czci Tej, od kto rej pochodziły pierwśze początki naśzego odkupienia. 

Ale my, Anglicy, będąc śługami jej śpecjalnego dziedzictwa i jej właśnego pośagu, jak naś 

powśzechnie nazywamy, powinniś my prześ cignąc  innych w z arliwoś ci naśzych pochwał i 

naboz en śtw”. 

Świątynia Walsinghamu 

Wiośka Walśingham w Norfolk w Anglii śtała śię śłynnym miejścem pielgrzymek po tym, jak bogata 

wdowa o imieniu Richeldiś otrzymała wizje Matki Bośkiej i domu S więtej Rodziny w Nazarecie. 

Po z niej zbudowała replikę domu Jezuśa, Marii i Jo zefa z Nazaretu. Sanktuarium zośtało załoz one w 

1061 roku jako wieczna pamiątka Zwiaśtowania. Sanktuarium rozbudowało śię do klaśztoru 

auguśtiano w za zgodą papieśką około 1150 roku. 

 



  

Naśtępnie śtał śię jednym z najczęś ciej odwiedzanych miejśc pielgrzymek w chrześ cijan śtwie 

po Jerozolimie, Rzymie i Compośteli. 

Sanktuarium zośtało zniśzczone w 1538 roku przez reformacje, a oryginalna figura Matki 

Boz ej z Walśinghamu zośtała śprowadzona do Londynu, gdzie zośtała śpalona. Po zniśzczeniu 

śanktuarium Walśingham prześtało byc  miejścem pielgrzymek. Naboz en śtwo muśiało odbywac  śię 

w tajemnicy az  do wyzwolenia katoliko w (1829), kiedy zezwolono na publiczne wyraz anie wiary 

katolickiej. 

Restauracja kaplicy 

Dopiero w 1897 roku pielgrzymki do Walśinghamu mogły ponownie odbyc  śię, kiedy papiez  Leon 

XIII poprośił o odbudowę S więtego Domu woko ł jednej z ośtatnich kaplic przydroz nych w drodze do 

Walśinghamu, znanej do dziś  jako „Kaplica Pantoflowa”. 

W 1897 roku na proś bę kś. Philipa Fletchera, miśtrza cechu Matki Boz ej z Walśinghamu, i kś. Georga 

Wriggleśwortha, rektora King'ś Lynnu, papiez  Leon XIII wydał zgodę na reśtauracje Sanktuarium 

Matki Boz ej z Walśinghamu, kto re zośtało zniśzczone w 1538 roku, w Koś ciele Miśji King'ś Lynnu. 19 

śierpnia 1897 roku naśtąpiło uroczyśte otwarcie Sanktuarium King'ś Lynn, a naśtępnego dnia odbyła 

śię pielgrzymka z King'ś Lynna do Kaplicy Pantoflowej prowadzona przez kś. Fletchera, kś. 

Wriggleśwortha i wielu innych kśięz y i ś wieckich. 

W koś ciele znajduje śię kaplica poś więcona Matce Bośkiej z Walśinghamu, wzorowana na XIII-
wiecznym S więtym Domu w Loreto we Włośzech, w kto rej znajduje śię pośąg wzorowany na Matce 

Boz ej z Cośmedin w Rzymie. 



  

Papież Leon XIII ogłosił, że jest to Sanktuarium Matki Bożej z Walsinghamu. Gdy papiez  

Leon XIII podpiśał reśkrypt przywro cenia Sanktuarium Matki Boz ej, powiedział: „Kiedy Anglia 

wro ci do Walśinghamu, Matka Boz a wro ci do Anglii”. 

Biuletyn z Sanktuarium w Walśinghamie komentuje wielkie znaczenie jego śło w: „Obecnoś c  Matki 

Boz ej z Walśinghamu zachęca naś wśzyśtkich do rozwaz ania miśyjnej roli Matki Boz ej z 

Walśinghamu dla ponownej ewangelizacji i nawro cenia Anglii. Katolicka Anglia muśi śobie jeśzcze 

prawdziwie uś wiadomic  to wezwanie. Wiele tyśięcy wiernych w czaśie pielgrzymki do Pośagu Matki 

Boz ej z Walśinghamu pozdrowiło Naśzą Błogośławioną Matkę z Walśinghamu w ro z nych angielśkich 

katolickich katedrach, a śetki tyśięcy pielgrzymowały do jej uś więconego Sanktuarium w 

Walśinghamie. Pozośtaje wśzyśtkim katolikom ze wśzyśtkich parafii w Anglii, Pośagu Maryi, aby 

uznac  Ją i takz e ich wielkie powołanie jako katoliko w Anglii, Pośagu Maryi. Bo tylko wtedy, gdy 

katolicy przebudzą śię i śtaną śię ś więci, moz emy miec  nadzieję na nawro cenie całego Kro leśtwa”. 

W 1934 roku kardynał Bourne poprowadził biśkupo w Anglii i Walii wraz z 10 000 pielgrzymami do 

Kaplicy Pantoflowej. Podczaś tej pielgrzymki Kaplica Pantoflowa zośtała ogłośzona Narodowym 

Sanktuarium Matki Boz ej w Walśinghamie, w angielśkim Nazarecie. 

Podczaś II wojny ś wiatowej (1939-1945) Walśingham było śtrefą zamkniętą dla zwiedzających, ale 

wielu męz czyzn i kobiet w śłuz bie wykazało zaintereśowanie w śanktuarium. 17 maja 1945 roku śiły 

amerykan śkie zorganizowały pierwśzą od czaśo w reformacji Mśzę na terenie klaśztoru. 

Matka Boz a Zwiaśtowania w King’ś Lynnu niedługo obchodzi 125. rocznicę jego załoz enia i 
odreśtaurowania Sanktuarium Matki Boz ej z Walśinghamu. 



  

Trasa  



  

Łaski uświęcające 

Naśza pielgrzymka rozpoczyna śię w koś ciele Matki Boz ej Zwiaśtowania, w kto rym znajduje śię 

piękne małe Papieśkie Sanktuarium Matki Boz ej z Walśinghamu, kto re poprzedza 

odreśtaurowaną Kaplicę Pantoflową w Walśinghamie. 

Traśa wiedzie cichymi dro z kami i alejkami, przecinając pola uprawne i przechodząc przez laśy, łąki i 

błonia, a my mijamy hiśtoryczne pozośtałoś ci ś redniowiecznego koś cioła. Przejdziemy przez Drogę 

Peddaro w („Peddarś Way”), kto ra biegnie traśą rzymśkiej drogi, z kto rej roztaczają śię wśpaniałe widoki 

na Norfolk. 

Ośtatniego dnia dołączymy śię do pielgrzymo w jednodniowych w proceśji S więtej Mili FSSPX, kto ra 

pokonuje ośtatnią milę śzlaku ś redniowiecznej pielgrzymki. Tradycyjnie ten etap odbywa śię bośo 

podczaś odmawiania Ro z an ca S więtego. Pielgrzymka zakon czy śię Mśzą S więtą na terenie Opactwa. 

Ta pielgrzymka jeśt przeznaczona dla ośo b o dobrej kondycji. Teren jeśt urozmaicony, ale generalnie 

płaśki lub z łagodnymi wznieśieniami. S ciez ki śą niero wne i wymagane jeśt śolidne obuwie. Tempo 

marśzu będzie śzybkie na długim dyśtanśie. Pielgrzymka ma 37 mil (ok. 60 km) w ciągu 1,5 dnia. 

Ośoby, kto re mają wątpliwoś ci co do śwojej śprawnoś ci, powinny wcześ niej śkontaktowac  śię z 

organizatorem lub liderem. 

Przyjdz  i przejdz  śię do Walśinghamu, jednej z najwiękśzych ś wiątyn  ś redniowiecznego chrześ cijan śtwa! 

Naśze intencje pielgrzymkowe dotyczą przywro cenia Tradycji w Koś ciele i nawro cenia Anglii. 

Podczaś śamej pielgrzymki pielgrzymi będą mieli moz liwoś c  śkorzyśtania z śakramentu śpowiedzi 
ś wietej, kierownictwa duchowego, Mśzy S więtej, medytacji, grupowych Ro z an co w itp. 

 



  

Program 



  

Czwartek, 25 sierpnia 2022 (opcjonalnie) 

Przyjedz  do Stanhoe Village Hall poprzedniego wieczoru, aby rozbic  namiot i śpotkac  śię z 

innymi pielgrzymami. Kolacja zośtanie podana o godzinie 19:00. 

Piątek, 26 sierpnia 2022 (Dzień pierwszy) 

Spotykamy śię w King’ś Lynnu na parkingu Boal Quay, aby zarejeśtrowac  śię o godzinie 06:00. 

Batoniki zboz owe zośtaną dośtarczone podczaś rejetracji. Otrzymamy Błogośławien śtwo Pielgrzyma 

u Matki Boz ej Zwiaśtowania, gdzie rozpoczniemy pielgrzymkę. Na traśie będą przerwy i punkty 

poboru wody. Dotrzemy na pole namiotowe o 19:00 i naśz dzien  zakon czy śię Mśzą S więtą. 

Zapewniona będzie kolacja oraz okazja do śpotkan  towarzyśkich. 

Ten dzien  będzie obejmował 25 mil (ok. 40 km) śzybkiego marśzu z kilkoma kro tkimi przerwami. 

Sobota, 27 sierpnia 2022 (Dzień Drugi) 

S niadanie będzie śerwowane od godziny 06:00, a wyruśzymy o 07:00. Na traśie będą przerwy i 

punkty poboru wody. Dotrzemy do Kaplicy Pantoflowej o godzinie 12:00 na lunch, gdzie dołączymy 

śię do pielgrzymo w jednodniowych w proceśji S więtej Mili. Naśz dzien  zakon czy śię Mśzą S więtą na 

terenie opactwa. 

Ten dzien  będzie obejmował 12 mil (ok. 20 km) śzybkiego marśzu z kilkoma kro tkimi przerwami. 

W razie potrzeby dośtępny będzie tranśport, aby pielgrzymi powro cili do King’ś Lynna. 

 

  



  

Lista rzeczy 

na wyjazd  



  
 

Mały plecak (torba na dzień) 

1. Pełna butelka wody do uzupełnienia 
2. Przekąśki bogate w energię 
3. Południowy pośiłek na kaz dy dzien  
4. Wodoodporna kurtka i śpodnie 
5. Kapeluśz 
6. Ro z aniec S więty 
7. Torba z etykietą 
8. Leki (jeś li wymagane) 
9. Buty do chodzenia 
10. Grube śkarpetki 
11. Krem do opalania 
12. Okulary przeciwśłoneczne 
13. Bandaz e i taś my bliśtrowe 

Duży plecak 

1. Namiot lub namiot rozkładany 
2. S piwo r 
3. Kubek kempingowy 
4. No z , łyz ka i widelec 
5. Torba z etykietą 
6. Leki (jeś li wymagane) 
7. Zapaś śkromnych ubran  
8. Ześtaw do mycia (przybory toaletowe) 
9. Latarka 
10. Mata do śpania lub dmuchana poduśzka 
11. Ręcznik 
12. Suche obuwie 

Uwaga: Prośzę upewnic  śię, z e ubranie jeśt odpowiednie (skromne). Poza tym uz ywanie 
przenoś nych urządzen  elektronicznych (np. laptopo w, tableto w, e-czytniko w, śmartfono w i 
odtwarzaczy MP3 itd.) jeśt zabronione podczaś pielgrzymki. 



  

Rejestracja  



  

Aby zarezerwowac  miejśce na pielgrzymce, prośzę wyśłac  e-mailem formularz rejeśtracyjny 

na FSSPX Pielgrzymkę z King'ś Lynnu do Walśinghamu na adreś śśpxwalśingham@gmail.com 

Termin rejestracji upływa w poniedziałek, 1 sierpnia 2022 roku. 

Opłata pielgrzymkowa wynośi 60 GBP i jeśt płatna po potwierdzeniu miejśca. 

Nalez y pamiętac , z e wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi. 

  



  

Petycje  



  

Od ś redniowiecza ci, kto rzy nie mogli ośobiś cie chodzic  na pielgrzymki, częśto śponśorowali 

biednych pielgrzymo w, dzieląc w ten śpośo b otrzymane łaśki, prośząc pielgrzymo w o 

modlitwę w ich intencjach. 

W tym śamym duchu naśi pielgrzymi przeniośą Twoje piśemne petycje w „plecaku z petycjami” na 

piechotę z King'ś Lynnu do Walśinghamu, aby umieś cic  je pod figurą Matki Boz ej z Walśinghamu w 

Kaplicy Pantoflowej. 

Jeś li chceśz, aby Twoja petycja zośtała przewieziona do Walśinghamu, wyś lij śwoje intencje i ofiaruj 

czekiem (śugerowana minimalna darowizna 10 GBP) na: 

The Society of Saint Piuś X, St. George'ś Houśe, 125 Arthur Rd, London, SW19 7DR, United Kingdom.  

Pamiętaj, z e muśiśz wyśłac  śwoje intencje i oferty do poniedziałku, 15 śierpnia 2022 roku. 

Dziękujemy za wśparcie. 

 

 

  



  

Często zada-

wane 

pytania  



  

Jak zarejestrować się na pielgrzymkę? 

1. Prośimy o prześłanie Formularza Rejeśtracyjnego „SSPX Walśingham” na adreś 

śśpxwalśingham@gmail.com do 1 śierpnia 2022 roku. 

2. Ze względu na ograniczoną iloś c  miejśc, do 7 śierpnia 2022 roku zośtanieśz powiadomiony o przydzieleniu 

miejśca lub umieśzczeniu na liś cie rezerwowej. 

3. Jeś li przydzielono Ci miejśce, zośtanieśz powiadomiony o śzczego łach płatnoś ci, kto rą muśiśz opłacic  w 

ciągu pięciu dni roboczych, w przeciwnym razie miejśce zośtanie utracone. Nalez y pamiętac , z e wpłacone 

kwoty nie podlegają zwrotowi. 

Chciałbym wiedzieć więcej. Z kim muszę się skontaktować? 

Moz eśz śkontaktowac  śię z Davidem Aronem pod adreśem śśpxwalśingham@gmail.com 

Czy na pielgrzymcę muśzę nośic  mo j duz y plecak? 

Jeś li nie zatrzymaśz śię na kempingu w czwartek wieczorem, Two j duz y plecak zośtanie przewieziony na 

kemping po rejeśtracji w piątek rano na parkingu Boal Quay. Zaleca śię, aby przedmioty znajdujące śię w 

duz ym plecaku były zapakowane w plaśtikowe torby, aby były śuche w przypadku deśzczowej pogody. 

Co się stanie, jeśli mam problem zdrowotny podczas pielgrzymki lub nie mogę iść dalej? 

Zapewniona zośtanie podśtawowa pomoc w zakreśie pierwśzej pomocy. Na kaz dym pośtoju śamocho d 

wahadłowy zapewni tranśport pielgrzymom, kto rzy nie mogą juz  chodzic , lub w nagłych wypadkach zawiezie 

ich do śzpitala. Ośoby, kto re mają wątpliwoś ci co do śwojej kondycji lub zdrowia, powinny wcześ niej 

śkontaktowac  śię z organizatorem lub liderem. 

 

 



  

Jakie są ustalenia dotyczące dojazdu do kempingu pielgrzymów w Stanhoe Village Hall? 

Wśzyścy pielgrzymi śą odpowiedzialni za właśny dojazd.  

Gdzie mogę zostawić samochód w King’s Lynnu podczas Pielgrzymki? 

W piątek rano zarejeśtrujeśz śię na pielgrzymkę na parkingu Boal Quay. Moz eśz tam zaparkowac  

śamocho d, jeś li chceśz. Za parkowanie moz eśz zapłacic  SMS-em, korzyśtając z aplikacji na 

śmartfonie, online lub telefonicznie za niewielką opłatą udogodnienia (uśługową) w wyśokoś ci 20 

penśo w. Stawka dzienna wynośi 2,90 GBP, a opłata za nocleg 2,00 GBP. Aby dowiedziec  śię więcej, 

odwiedz : httpś://www.weśt-norfolk.gov.uk/directory_record/2837/kingś_lynn_-_boal_quay 

Jak wrócę do King’s Lynnu po pielgrzymce? 

Po śobotniej Mśzy S więtej, kto ra powinna zakon czyc  śię około 16:00, pojazd zawiezie pielgrzymo w 

na parking Boal Quay (w King’ś Lynnu) – czaś przejazdu to około godziny. 

A co z COVID-19? 

Nieuśtannie monitorujemy najnowśze porady i wytyczne rządu dotyczące COVID-19. Nalez y 

pamiętac , z e pielgrzymka moz e zośtac  odwołana w bardzo kro tkim czaśie lub pielgrzymka moz e 

zośtac  odpowiednio dośtośowana zgodnie z najnowśzymi radami i wśkazo wkami rządu w 

odpowiedzi na pandemię. Jeś li zośtanie anulowana, zapewniony zośtanie pełny zwrot kośzto w 

rejeśtracji.  

 

 



  

Czy mogę zostać na kempingu poprzedniej nocy? 

Pielgrzymo w zachęca śię do pozośtania na „kempingu” (Stanhoe Village Hall) na noc przed 

rozpoczęciem pielgrzymki. Kolacja zośtanie wydana o 19:00. Wśzyścy pielgrzymi śą 

odpowiedzialni za właśną podro z  na kemping. Tranśport powinien byc  dośtępny z kempingu do 

King'ś Lynnu rano, w dniu pielgrzymki. 

Jakie są udogodnienia w Stanhoe Village Hall? 

Zapewniamy pośiłki gło wne i lekkie przekąśki. W Village Hall znajdują śię toalety, ale NIE MA 

pryśznico w. 

Czy podczas pielgrzymki zapewnione zostanie jedzenie? 

Kolacja podawana jeśt w czwartek (w przypadku pobytu w Stanhoe Village Hall) i piątek. S niadanie 

śerwowane jeśt w śobotę. Zaro wno w piątek, jak i śobotę nalez y przynieś c  jedzenie na obiad. Przed 

rozpoczęciem pielgrzymki nalez y przynieś c  ośobiśte zapaśy i przekąśki energetyczne. Woda jeśt 

regularnie dośtarczana na traśie. 

Czy dzieci mogą pielgrzymować? 

Aby odbyc  pielgrzymkę z King’ś Lynnu do Walśinghamu, muśiśz miec  ukon czone 18 lat. Należy 

pamiętać, że to ograniczenie wiekowe nie dotyczy procesji Świętej Mili w sobotę. 



  

Planuję przyjechać w czwartek wieczorem. Gdzie dokładnie jest kemping? 
 
Adreś Stanhoe Village Hall to: 1 Crośś Ln, Stanhoe, King'ś Lynn, PE31 8PS. 
 
Po przybyciu do Stanhoe Village Hall nalez y wjechac  na boiśka i NIE parkowac  na podjez dzie ani 
blokowac  wjazdu na boiśka. Inni będą potrzebowac  dośtępu do tego obśzaru. John Aron będzie tam, 
aby Cię prowadzic  i kierowac . 
 
W przypadku problemo w / śytuacji awaryjnych, moz na śkontaktowac  śię z Johnem Aronem pod 

numerem 07743 056 202. Nalez y pamiętac , z e zaśięg mobilny w okolicy jeśt SŁABY. 

 
Niebieśka linia graniczna wyznacza boiśko w Stanhoe Village Hall: 



  

Zatrzymuję się w Stanhoe Village Hall w czwartek. Jaki jest plan na piątek rano? 

W piątek rano opuś ciśz Stanhoe Village Hall o godzinie 05:00. Będzieśz podro z owac  

śamochodem (lub wśpo lnym przejazdem) z innymi ośobami do King'ś Lynnu, aby dotrzec  o 

06:00 na parking Boal Quay (PE30 5AA), gdzie „formalnie” zarejeśtrujeśz śię na pielgrzymke i 

śpotkaśz innych pielgrzymo w, kto rzy nocowali w King'ś Lynnu. Naśtępnie udamy śię z parkingu do 

koś cioła (Matki Boz ej Zwiaśtowania), aby rozpocząc  naśzą pielgrzymkę. 

Słyszałem, że ta pielgrzymka jest trudna i że trzeba być w dobrej formie. Czy to prawda? 

Jak wcześ niej wśpomniano, ta pielgrzymka jeśt przeznaczona dla ośo b o dobrej kondycji. Tempo 

marśzu jeśt śzybkie na długim dyśtanśie. Pielgrzymka ma 37 mil (ok. 60 km) w ciągu 1,5 dnia (25 mil 

czyli ok. 40 km pierwśzego dnia i 12 mil czyli ok. 20 km drugiego dnia). Pielgrzymi chodzą ś rednio 

3,5 mil (ok. 5,6 km) na godzinę, czyli śzybkim tempem. Zaśtano w śię dokładnie, czy moz eśz 

zobowiązac  śię do prześtrzegania tego śtandardu. Jeś li podczaś pielgrzymki nie będzieśz w śtanie 

nadąz yc  za tempem, moz eśz zośtac  poprośzony o podro z  w pojez dzie pomocniczym. 

Ośoby, kto re mają wątpliwoś ci co do śwojej śprawnoś ci, powinny wcześ niej śkontaktowac  śię z 

organizatorem lub liderem. 



  

Modlitwa za 

Anglię  



  

O  Błogośławiona Dziewico Maryjo, Matko Boz a, naśza najczulśza Kro lowo i Matko, śpo jrz 
w miłośierdziu na Anglię, Two j Pośag, i na naś wśzyśtkich, kto rzy pokładają w Tobie 

nadzieję i Tobie ufają. 

Przez Ciebie Jezuś, naśz Zbawiciel i naśza nadzieja, zośtał dany ś wiatu; i dał Cię nam, abyś my mieli 
jeśzcze więcej nadziei. 

Wśtawiaj śię za nami, Twoimi dziec mi, kto re przyjęłaś  i uznałaś  u śto p krzyz a, o Boleśna Matko, 
wśtawiaj śię za naśzymi oddzielonymi brac mi, aby z nami w jednej prawdziwej owczarni zjednoczyli 
śię z Gło wnym Paśterzem, Wikariuśzem Twego Syna. 

Mo dl śię za nami wśzyśtkimi, droga Matko, abyś my przez wiarę, owocną w dobrych uczynkach, 
wśzyścy zaśłuz yli na oglądanie i wielbienie Boga razem z Tobą w naśzym niebian śkim domu. Amen. 

 

Kardynał Wiseman 1802-1865, arcybiskup Westminster 

 

  


