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Ksiądz Proboszcz
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Czcigodny Księże Proboszczu!
Jako osoba odpowiedzialna za szerzenie w Polsce i na Zachodzie kultu Matki Bożej
pt. „Pani Wszystkich Narodów”, a także jako założyciel Fundacji „Ave Mater”, której celem
jest, w obliczu narastających zagrożeń współczesnej cywilizacji, prowadzenie - zainicjowanej
przez Matkę Bożą - „Wielkiej Akcji Ratowania Świata od upadku, katastrofy i wojny”, proszę
niniejszym o umożliwienie mi wygłoszenia w Księdza parafii prelekcji pt.
„Na ratunek światu! - Orędzia Pani Wszystkich Narodów”
Wierzę przy tym dogłębnie, że poprzez moją prelekcję uda się Matce Bożej pozyskać wiele
osób do wzięcia udziału w Jej Akcji, którą nazywa Ona także „Wielkim Dziełem Zbawienia
i Pokoju”.
Przewidywany czas trwania prelekcji - na życzenie: od 45 do 90 minut.
Jeśli chodzi o sprzęt, nieodzowny do wygłoszenia prelekcji, to wystarczy mikrofon i pulpit
prelegenta. Dla głębszego zrozumienia treści wygłaszanej prelekcji, jej uczestnicy otrzymają
ode mnie Obrazki Modlitewne - patrz: www.p-w-n.de/P-W-N_Obrazek.pdf
Prelekcja jest bezpłatna. Dobrowolne ofiary słuchaczy na potrzeby Fundacji "Ave Mater"
będą mile widziane.
Szczegółowe warunki wygłoszenia prelekcji - do uzgodnienia.
Wszystko o mnie znajdzie Ksiądz Proboszcz na stronie internetowej Fundacji „Ave Mater” patrz: www.avemater.pl/fundator-.html
Zamówienia na prelekcje przyjmowane są na rok 2019. Z racji ograniczonej liczby prelekcji,
możliwych do wygłoszenia, zaleca się możliwie jak najwcześniejszą ich rezerwację, także
wtedy, gdy dokładny termin wygłoszenia prelekcji nie jest jeszcze znany.
Gdyby były jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem.
I to byłoby już wszystko.
W nadziei na Księdza pozytywną decyzję
serdecznie pozdrawiam
Z Panem Bogiem i Naszą Niebieską Matką!
Mgr inż. Witold Wojciechowski / Prezes Fundacji „Ave Mater”
PS. Zachęcam Księdza Proboszcza gorąco, do zorganizowania pielgrzymki do Amsterdamu,
do Jej Kaplicy, będącej Sanktuarium Macierzyństwa Maryi dla wszystkich ludzi, wszystkich
czasów. W takim przypadku byłbym gotów wspomnianą wyżej prelekcję wygłosić także
w Kaplicy Pani i Matki Wszystkich Narodów. Wtedy jednak proszę o zamiarze zorganizowania pielgrzymki i jej terminie poinformować mnie możliwie jak najwcześniej.

