WASZA EKSCELENCJO
NAJPRZEWIELEBNIEJSZY KSIĘŻĘ ARCYBISKUPIE
METROPOLITO KRAKOWSKIEGO KOŚCIOŁA!

Z woli Boga, w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, wielki, historyczny
dzień nam nastał - zda się, że Niebo dotknęło naszego kościoła! Matka Boża Sanecka, Matka
naszych chwil powszednich - radości i smutków, tego wszystkiego, co złożyło się na
codzienne życie w saneckiej dziedzinie w ciągu minionych pokoleń, odbiera dzisiaj wielki
hołd. Przez 400 lat zsyłała łaski i cuda, cierpliwie czekając na godne uhonorowanie.
To, że od czasu koronacji rozsiała tyle łask i cudownych uzdrowień, jest dla nas
znakiem czasu, który powinniśmy z nabożeństwem odczytywać, jako potwierdzenie Jej woli,
że tu chce królować. Cieszmy się zatem, że od dzisiaj będzie odbierać cześć w saneckim
Sanktuarium Oczekiwanego Macierzyństwa, nie tylko od nas, ale i od licznych pielgrzymów,
którzy to miejsce będą nawiedzać. Od dzisiaj, to Sanktuarium będzie miejscem solidarnej,
wspólnotowej modlitwy poszerzającej granice Maryjnego kultu. Maryja przyszła na świat,
by spełnić rolę Matki, i taką rolę wybrała dla tego miejsca. Klękamy przed Jezusem
w naszym tabernakulum i prosimy, by zaniósł nasze podziękowania do stóp Boga
Najwyższego.
Słowa serdecznego podziękowania, pełnego wdzięczności, kierujemy do Ks.
Arcybiskupa. Wasza Ekscelencjo - jesteśmy świadomi, że podpisanie dekretu o ustanowieniu
naszego Sanktuarium Maryjnego poprzedził czas gorliwej modlitwy i namysłu ze strony Ks.
Arcybiskupa, by trafnie odczytać Boskie plany w tym względzie. Bóg zapłać za podjęcie tej
radosnej dla nas decyzji; mamy nadzieję, że działalność naszego Sanktuarium potwierdzi jej
słuszność. Że przyczyni się do pogłębienia kultu maryjnego w naszej Archidiecezji. Wszak
wszyscy wiemy, jak bardzo jest potrzebna naszej Ojczyźnie Wspomożycielka szczęśliwego,
oczekiwanego macierzyństwa.
Serdeczne Bóg zapłać kierujemy do naszych Drogich Duszpasterzy, za ich serdeczną
troskę o nasze dusze, o to, byśmy pielgrzymowali ku zbawieniu drogą miłą Bogu.
Za uświadomienie nam, jak wielki depozyt wiary zostawili nam nasi przodkowie.
U końca naszej uroczystości, chcemy powiedzieć Waszej Ekscelencji, że zachowujemy we wdzięcznej pamięci także poprzednią wizytę Ks. Arcybiskupa w naszej parafii
w ubiegłym roku, w czas naszego grudniowego odpustu ku czci Niepokalanego Poczęcia
NMP. To, że przybył do nas ks. Arcybiskup w pierwszą rocznicę swojego wyboru na stolicę
biskupią w Krakowie, było dla nas wielkim wyróżnieniem. Dziękując za całą dobroć,
życzymy Waszej Ekscelencji zdrowia, sił do codziennej pracy, światła Ducha Świętego,
wsparcia Boskiego Mistrza i Matki Bożej Saneckiej oraz zwykłej, ludzkiej życzliwości.

Szczęść Boże Wasza Ekscelencjo!

