Wielkie wyróżnienie Ojca Świętego Franciszka
dla naszej parafianki pani Marii Mikołajczyk

Z ogromną radością informuję Wszystkich Parafian, że Ojciec Święty Franciszek przyznał naszej parafiance pani
Marii Mikołajczyk, najwyższe odznaczenie przeznaczone dla ludzi świeckich w Kościele - medal papieski – Pro Ecclesia
et Pontifice (Dla Kościoła i Papieża). Medal ten wręczany jest w dowód uznania za zaangażowanie w pracę na rzecz
Kościoła. Pani Maria Mikołajczyk będzie drugą osobą w historii naszej parafii która to wyróżnienie otrzyma. Pierwszym
był śp. Stanisław Szymański, nasz wieloletni organista. Jest to bardzo wielkie i rzadkie wyróżnienie przyznawane na
wniosek Biskupa Diecezjalnego przez Ojca Świętego.

Pani Maria Mikołajczyk z całą pewnością na takie wyróżnienie zasługuje. Urodziła się 3 marca 1943 roku w
Dunajowie. Zaraz po wojnie jej rodzice przybyli do Wapienicy i tutaj się osiedlili. Jest córką zmarłych Kazimierza (+2010)
i Anieli (+ 2016) Kempa. Ma dwie siostry i brata. Wychowywana była w pobożnej, miłującej Boga i Kościół katolickiej
rodzinie. Z wartości wpojonych jej przez pobożnych rodziców niczego nie utraciła a wprost przeciwnie sama je rozwijała i
pogłębiała. Dnia 9 czerwca 1962 roku zawarła sakramentalne małżeństwo z Franciszkiem Mikołajczyk, który zmarł 31
marca 2019 roku. Razem tworzyli wspaniałą, kochającą się rodzinę. Z małżeństwa Marii i Franciszka przyszło na świat
dwóch synów Adam i Sławomir, którzy przez obojga rodziców byli wspaniale wychowywani i dziś też stanowią przykładne
rodziny.
Pani Maria Mikołajczyk swojego życia nie poświęcała i nie poświęca tylko swojej rodzinie. Swoim sercem i życiem
dzieli się z innymi poświęcając wiele czasu swojej parafii. Przez wiele lat była przykładną i oddaną katechetką. Misję
katechetyczną w naszej parafii pełniła od 1981 do 2009 roku, kiedy to przeszła na emeryturę. Była bardzo znaną i cenioną
katechetką a jej wychowankowie wyrazy pamięci i wdzięczności okazują jej do dzisiaj. Oprócz pracy katechetycznej
bardzo angażowała się na innych polach życia parafialnego. Należy do Róż Żywego Różańca i od wielu lat jest bardzo
aktywną członkinią Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Jej posługa, poświęcony czas i siły w tych wspólnotach są nie do ocenienia. Pani Maria Mikołajczyk przysłużyła
się do powstania naszej Parafialnej Biblioteki. Do dzisiaj bezinteresownie ją prowadzi, dba o księgozbiór i opiekuje się tą
biblioteką. Do tych działań pani Marii Mikołajczyk, którymi zasługuje na wyróżnienie zaliczyć trzeba także jej posługę
charytatywną. W parafii co roku organizuje i przygotowuje paczki dla ubogich dzieci i chorych parafian z okazji św. Mikołaja
czy świąt. Sama też bardzo często ze swoich prywatnych środków wspomaga parafian i swoich byłych uczniów, którzy z
ufnością zwracają się do niej o pomoc. Od 10 lat poświęca swój czas i siły na przygotowanie i organizowanie Parafialnego
Pikniku Rodzinnego.

Trudno wyliczyć wszystkie zasługi pani Marii Mikołajczyk dla naszej parafii a zarazem dla Kościoła. Siły do takiej
postawy czerpie z mocnej więzi z Panem Jezusem. Dlatego bardzo często uczestniczy we Mszy św. przyjmując Komunię
św. Jest osobą powszechnie znaną, lubianą i szanowaną w naszej parafii. To przykładna parafianka i katoliczka.
Krzyż papieski – Pro Ecclesia et Pontifice to z całą pewnością wielkie wyróżnienie dla pani Marii ale też
docenienie osoby oddanej całym sercem Bogu i Kościołowi a dla parafian w naszych czasach wspaniałym przykładem i
zachętą do większej troski o parafię i Kościół.

Uroczystość nadania tego odznaczenia odbędzie się w niedzielę 14 lipca podczas Mszy św. o godz. 12.00.
Będzie jej przewodniczył i homilię wygłosi Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy. Już dziś Wszystkich Parafian zapraszam
na tę uroczystość. W sposób szczególny zapraszam wszystkie grupy duszpasterskie, modlitewne i apostolskie.
Zapraszam wszystkich członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Róż Żywego Różańca, których członkinią jest pani
Maria. W sposób szczególny zapraszam wszystkich byłych Uczniów i Uczennice pani katechetki Marii. Tyle serca,
poświęcenia i miłości okazywała Wam i okazuje pani katechetka Maria. Niech cieszy się i raduje cała nasza Wspólnota
Parafialna, że Ojciec Święty z miłością spojrzał na naszą parafię, wyróżnił i odznaczył swoim medalem za zasługi dla
Papieża i Kościoła, kogoś spośród nas w osobie pani Marii Mikołajczyk. Niech dzień wręczenia tego odznaczenia
będzie świętem i dniem szczególnym dla całej naszej parafii, dniem jedności z Namiestnikiem Chrystusowym na ziemi
papieżem Franciszkiem a także dniem naszej wdzięczności pani Marii Mikołajczyk.
W imieniu Wszystkich Duszpasterzy i Parafian serdecznie pani Marii gratulujemy tego wyjątkowego wyróżnienia
i życzymy wiele łask Bożych, błogosławieństwa i opieki Matki Bożej i św. Franciszka oraz darów Ducha Świętego a
także sił i zdrowia do dalszej tak ofiarnej służby naszej parafii i na całe Jej życie.
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