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NOWY ROK 2017

NOWY ROK Z JEZUSEM I MARYJĄ
(Łk 2,16-21)
„Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o
tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się
temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te
sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za
wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było
powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.”

Obchód świąt Bożego Narodzenia rozciąga się na osiem dni. Są to dni zawarte między narodzeniem Jezusa a nadaniem Mu
imienia i obrzezaniem. Wyodrębnienie faktu
nadania Mu imienia jest bardzo znamienne.
Dokonało się wiele wydarzeń w historii i wiele dzieje się współcześnie, ale nie wszystkie

Niech ciê Pan b³ogos³awi
i strze¿e.
Niech Pan rozpromieni
oblicze swe nad tob¹,
niech ciê obdarzy sw¹ ³ask¹.
Niech zwróci ku tobie
oblicze swoje
i niech ciê obdarzy pokojem.

Na Nowy Rok 2017
¿ycz¹
Duszpasterze

mają wpływ na naszą świadomość, nie
wszystkie kształtują nasze życie. Tylko te
wydarzenia, które zostały przez nas „nazwane”, a więc uświadomione, do których mamy
określony stosunek, mają istotne znaczenie
dla nas. Tak jest również z Narodzeniem
Pana Jezusa. Niezależnie od stanu naszej
świadomości Słowo Ciałem się stało i dokonuje zbawienia świata. My jednak mamy dostęp do tych wydarzeń i darów Bożych przez
nadanie im imienia, czyli przez zrozumienie i
przyjęcie ich treści i znaczenia.
W pierwszym dniu roku Kościół święty
dzieli się z wiernymi całym bogactwem darów, które otrzymał od narodzonego w Betlejem Zbawiciela świata. Rozpoczynając ten
rok sprawowaniem liturgii na chwałę Boga,
ofiaruje wszystkim ludziom dobrej woli pokój.
O dar pokoju dla całego świata prosi za przyczyną Świętej Bożej Rodzicielki, która zajmuje centralne miejsce wśród nas w ostatnim
dniu Oktawy Narodzenia Pańskiego i w pierwszym dniu Roku Pańskiego 2017

Modlitwa św. Jana Pawła II
Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia
i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest
pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę
gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył
w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone
błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej
wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech
już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża
Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez
Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne
i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu –
bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.
Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech
już nie będzie więcej wojny. Amen.
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OG£ OSZ ENIA PARAFIALN E
NOWY ROK 01.01.2016
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Za ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
Dziś Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień Modlitw o Pokój. O 16.30 zapraszamy na nieszpory kolędowe. O 21.00 Apel Jasnogórski.
We wtorek o 17.30 nowenna do MB
Nieustającej Pomocy.
W środę o godz. 18.00 zapraszamy na
Mszę Św. członków i sympatyków Odnowy
w Duchu Świętym. Po Mszy Św. odbędzie
się adoracj a przy żłóbku, a następnie
spotkanie opłatkowe w Sali św. Józefa oraz
wspólne kolędowanie.

Żywego Różańca zapraszamy na Mszę
o 8.15. O 9.00 rozpoczną się odwiedziny
chorych i starszych parafian, których prosimy zgłosić w zakrystii lub w kancelarii.
Od 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
W przyszłą niedzielę przypada Święto Chrztu Pańskiego. Kolekta przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji.
W zakrystii jest jeszcze świąteczny
"Gość Niedzielny" na Boże Narodzenie
i Nowy Rok w cenie 8zł. i Mały Gość.

W czwartek po Mszy o 6.30 będzie
nabożeństwo w intencji nowych powołań do
kapłaństwa i zakonu. O 18.00 msza
w intencji rodzin Domowego Kościoła
W piątek przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. będą w porządku
niedzielnym z wyjątkiem mszy o 20.15, której nie będzie. O 7.30 msza w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W piątek obchodzimy również Dies Episcopi - modlimy się za naszego arcybiskupa
Wiktora oraz biskupów pomocniczych Marka i Adama, którzy obchodzą rocznicę sakry
biskupiej. Jest to również Misyjny Dzień
Dziecka. Kolekta na potrzeby misji.

Polecamy także gazetkę parafialną
przy wyjściu z kościoła w której jest statystyka porównawcza życia religijnego
z ostatnich 3 lat oraz informacja o nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca ku
czci Niepokalanego Serca NMP.
Zapraszamy do udziału w parafialnym
konkursie Bożonarodzeniowym "Mała
szopka dla wielkiego Boga" z misyjnym
akcentem "Wszystkie narody oddają pokłon Zbawicielowi". Celem konkursu jest
rodzinne wykonanie szopki Bożonarodzeniowej. Technika wykonania prac dowolna. Opisane imionami i nazwiskami oraz stopniem pokrewieństwa wykonawców. Prace należy składać do
6 stycznia w zakrystii. Rozstrzygnięcie
konkursu połączone z wystawą szopek
i wspólnym kolędowaniem odbędzie się
29 stycznia 2017 r. po Mszy Św. o godz.
10.30 w kościele.

W sobotę o godz. 7.30 zapraszamy na
pierwsze nabożeństwo do Niepokalanego
Serca NMP. Chcemy przez naj bliższe
5 pierwszych sobót miesiąca przygotować
się na 100-lecie Objawień Fatimskich.
Szczegóły w gazetce parafialnej. Członków

Dziękujemy wszystkim, którzy w minionym tygodniu zadbali o porządek
w naszym kościele. W tym tygodniu
o pomoc w pracach porządkowych
w poniedziałek i w piątek o 9.00 prosimy
parafian z ulicy Kosmonautów.

W tym tygodniu przypadają I czwartek,
piątek i I sobota miesiąca.

Mały kącik liturgiczny

Złoto, kadzidło
i mirra
6 stycznia tradycyjnie obchodzić będziemy Uroczystość Objawienia Pańskiego zwaną potocznie świętem
Trzech Króli, chociaż według przekazu Ewangelii tymi którzy przyszli do Dzieciątka Jezus
nie byli królowie, ale mędrcy, (magowie, astronomowie), którzy w pojawieniu się nowej niezwykłej gwiazdy na niebie odczytali znak
narodzin nowego Króla. Wędrując do Palestyny najpierw trafiają na dwór Heroda, bo jak
logika im podpowiadała królewskiego Dziecięcia spodziewali się w królewskim pałacu. Dopiero potem kierują się do Betlejem i tam wchodząc do domu (do domu nie do stajenki - Mt 2,
11) oddają hołd Dziecku i Jego Matce składając jednocześnie dary - złoto, kadzidło i mirrę.
Złoto, od najdawniejszych czasów należy do
najcenniejszych kruszców na świecie. Cena
wielu innych kosztowności, w tym także pieniędzy przyrównywana jest do wartości złota.
Nigdy nie wychodzi z mody, jest praktycznie
niezniszczalne, a jednocześnie piękne. Prawdziwie królewskie. W dawnych czasach na złote cacka mogli sobie pozwolić tylko najwięksi
bogacze, w tym także królowie. Dar złota jest
więc znakiem uznania władzy królewskiej Jezusa i oddaniem mu czci jako Królowi.
Kadzidło to cenna żywica (w czasach biblijnych cenniejsza od złota), która podczas
spalania wydziela charakterystyczny piękny
zapach. W wielu religiach kadzidło do dziś
służy do celów rytualnych, a w starożytności
używane było wyłącznie jako znak oddawania czci Bogu, do okadzenia ołtarza. Obraz
unoszącego się w górę dymu był symbolem
modlitwy "Niech moja modlitwa będzie stale
przed Tobą jak kadzidło; wzniesienie rąk
moich jak ofiara wieczorna" (Ps 141,2). A wiec
mędrcy ofiarując Jezusowi kadzidło dają znak
uznawania Go za Boga.
I jeszcze mirra. Wonna, również bardzo
cenna żywica z balsamowca służyła niegdyś
do balsamowania zwłok. Dar ten był zapowiedzią - proroctwem śmierci. Miał być przechowywany na dzień pogrzebu. A więc nowonarodzone Dziecię chociaż Król i Bóg stał
się też najprawdziwszym człowiekiem. Zbawiciel świata - Syn Boży stał się człowiekiem
dla zbawienia każdego z nas. Przez swoją
mękę i śmierć na krzyżu odkupił nas z niewoli grzechu i otworzył bramy do nieba.
Stając w kościele w Święto Trzech Króli pomyślmy czy my jesteśmy w stanie cokolwiek
Jezusowi ofiarować. Swój czas, swoje dobre
uczynki, swoją wolę poprawy z grzechów,
swoje modlitwy.
Renata Gontarz

6 stycznia po mszy o godz. 13.00
zacznie formować się Orszak Trzech Króli
przed archikatedrą Chrystusa Króla.
Będzie prezentacja orszaków europejskiego, azjatyckiego i afrykańskiego, będą
samuraje, chiński smok, afrykańskie bębny i rycerstwo chrześcijańskie.
O godz. 13.30 orszak wyruszy w kierunku placu przed gmachem NOSPR.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 2 - 8.01.2017
Poniedziałek
Wspomnienie św. Bazylego W ielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dK
2.01.2017
6.30
1) Za ++ rodziców Helenę i Tadeusza Barć, Mieczysława Nahurnego, ++ z rodziny Barbarę i Józefa
Wierzbickich, Adama Buczka.
2) Za + Tadeusza Zaklina na pamiątkę urodzin.
8.15
Za ++ brata Waldemara Sztechmiler, siostrę Halinę Turek, szwagra Stanisława.
18.00
1) W intencji dziękczynno - błagalnej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem
za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Agnieszki i Mariusza.
2) Za + męża Stanisława Malewskiego w 6-tą rocznicę śmierci.
Wtorek
3.01.2017
6.30
1) Za ++ ojca Adolfa Bernackiego na pamiątkę urodzin, żonę Bertę, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę dla córki Danuty w 40-tą rocznicę urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla całej
rodziny od ojca i rodzeństwa z rodzinami.
8.15
Za ++ Karola Budny w kolejną rocznicę śmierci, jego żonę Zofię, dziadków Budny, Urbaniec, Stefanię Budny,
Annę Olszok.
18.00
1) Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + męża Manfreda Gilner na pamiątkę urodzin.
Środa
4.01.2017
6.30
1) Za ++ rodziców Halinę i Piotra Popowskich, brata Krzysztofa, teściów Janinę, Tadeusza i Stanislawa
Wojdyła, ich córkę Marię i syna Piotra, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Ewę Błaszczuk od sąsiadów z ul Łokietka 7.
8.15
Za ++ rodziców Stefanię i Mieczysława Dzięgiel, M arię i Alfonsa Kulik, ++ z rodziny.
18.00
1) Za ++ Franciszka Szczęsny w 20-tą rocznicę śmierci, żonę Antoninę, córkę Krystynę, siostrę Apolonię,
teściów Marię i Herberta, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za ++ męża Feliksa Zalewskiego, rodziców, teściów, brata, bratową, dziadków, szwagra, Rudolfa i Teresę
Stróżyńską, ++ z rodzin Chmiel, Kwaśniok, Zawisło i Szolc.
Czwartek
5.01.2017
6.30
1) W intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
2) Kazimierę Grabowską w 10-tą rocz. śm., jej męża Eugeniusza w 27-mą rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu.
8.15
Za ++ Czesławę Pierzchała, Mariana Bryska, W aldemara oślizło, Martę Deda, ++ z rodziny Skwiot.
18.00
1) W intencji rodzin Domowego Kościoła.
2) Za ++ męża Tadeusza Jasińskiego na pamiątkę urodzin, ojca Szymona, siostry i braci, dusze w czyśćcu.
Piątek
Uroczystość Objawienia Pańskiego
6.01.2017
6.00
W intencji parafian.
7.30
1) W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2) Za ++ Jadwigę w 2-gą roczn. śmierci i Józefa Gimla w 17-tą rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa z obu
stron, Barbarę i Stanisława Woźny, Czesława Joachimowskiego.
9.00
W intencji dziękczynno - błagalnej z podziękowaniem za odebrane łaski, przez wstawiennictwo Matki Bożej
Częstochowskiej z prośbą o dalszą opiekę z okazji urodzin Agnieszki, oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
10.30
1) W intencji dzieci po W czesnej i Pierwszej Komunii Świętej.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Patrycji Szewczyk w 8-mą rocznicę urodzin,
oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
12.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski
z prośbą o opiekę dla Pawła Mazur z okazji 30-tej rocznicy urodzin, oraz o błogosł. Boże dla mamy.
15.00
Za ++ matkę Helenę Gali w 10-tą rocznicę śmierci, ojca Maksymiliana, dziadków Lisik, Gali, wujków
Edwarda, Piotra i Ferdynanda.
16.30
Nieszpory kolędowe
17.00
Za + męża Mariana jaworskiego w 1-szą rocznicę śmierci, rodziców z obu stron.
Sobota
7.01.2017
6.30
1) Za + Witolda Bańczak w 10-tą rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, dusze w czyść cu cierpiące.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę na dalsze lata dla Joanny i Andrzeja Wilk z okazji 30-tej rocznicy ślubu, oraz
o błogosławieństwo Boże dla wnuczki Kornelii w 2-gą rocznicę urodzin i całej rodziny.
8.15
1) W intencji członków Żywego Różańca.
2) W intencji ++ członków Żywego Różańca.
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00
Za ++ Stanisława Janusz w 11-tą rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa.
Niedziela
Święto Chrztu Pańskiego
8.01.2017
6.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łas ki
z prośbą o opiekę na dalsze lata dla W ojciecha i Anny Kubiec z okazji 13-tej rocznicy ślubu, oraz o dary
Ducha Świętego dla Mikołaja, o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
7.30
Za ++ ojca Jana Mazura, dziadków Antoniego i Anielę, rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00
Za ++ kapłanów: Edmunda Mrozik, Jerzego Kolon, Stefana Gruszka, Józefa Piesiur, Joachima Smołka, Marię
Brańczyk, Krystynę i Henryka Dzieżok.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę i dary Ducha Świętego dla syna Ksawerego Matuszek z okazji 8-mej rocznicy
urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziców, dziadków i całej rodziny.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o dary Ducha Świętego opiekę dla Grzegorza Jur z okazji 18-tej rocznicy urodzin, oraz
o błogosławieństwo Boże dla rodziców i brata.
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę w intencji Katarzyny Lis z okazji urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla
rodziców Anny i Jerzego Szołtysek z okazji 50-tej rocznicy ślubu, oraz dla całej rodziny.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę na dalsze lata dla Katarzyny i Grzegorza Świstuń z okazji 18 -tej rocznicy ślubu,
oraz o dary Ducha Świętego dla córek Emilii i Julii, o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
15.00
Za + Halinę Kochman w 4-tą rocznicę śmierci, ++ z rodzin Kochman i Cytryniak.
16.30
Nieszpory świąteczne.
17.00
Za + Mariusza Szańca w 6-tą rocznicę śmierci.
20.15
Za ++ rodziców Władysława i Antoninę Kasza, brata Eugeniusza, dziadków z obu stron, Agnieszkę Sionkowską,
Teresę i Zdzisława Załęckich, ++ z pokrewieństwa.

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca
NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA OBJAWIA SIĘ W FATIMIE
13 maja 1917 r. w Fatimie w Portugalii Matka Najświętsza objawiła
się trójce dzieci: Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Przychodziła przez
kolejnych sześć miesięcy, od maja do października, każdego trzynastego dnia miesiąca. W sierpniu Piękna Pani pojawiła się
później, gdyż trzynastego dzieci były więzione. Ukazując się
po raz drugi, 13 czerwca, Matka Boża zapowiedziała, że niedługo zabierze Franciszka i Hiacyntę do nieba, a Łucję pozostawi, gdyż Jezus pragnie posłużyć się nią, aby ustanowić na
świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Tego dnia
dzieci ujrzały Niepokalane Serce Maryi znieważane przez grzechy ludzkości, co symbolizowały otaczające Je ciernie. Maryja
powiedziała też do dzieci i innych zgromadzonych:
Chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec.
Innym razem Matka Boża prosiła o ofiarowanie modlitw
i cierpień w intencji grzeszników:
Módlcie się, módlcie się dużo i dokonujcie umartwień za grzeszników, bo wiele dusz idzie do piekła,
bo nikt nie chce się umartwiać za nie i za nimi wstawiać (sierpień).
Dzieci ujrzały także przerażającą wizję piekła.
Matka Boża powiedziała do nich:
Widziałyście piekło, do którego trafiają
dusze biednych grzeszników. Aby ich zbawić, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca.
Jeżeli uczynią to, co wam powiem, wiele
dusz się zbawi i zazna pokoju.... Przybędę, aby zażądać poświęcenia Rosji memu
Niepokalanemu Sercu i zadośćczyniącej
Komunii w pierwsze soboty miesiąca.
Jeżeli wysłuchają moich próśb, Rosja
nawróci się i zapanuje pokój (13 lipca).

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH
SOBÓT MIESIĄCA
Zgodnie z zapowiedzią Matka Boża ukazała się siostrze Łucji ponownie, już po śmierci Franciszka i Hiacynty, 10 grudnia 1925 r., w Pontevedra (Hiszpania), tym razem z Dzieciątkiem Jezus. W czasie tego
objawienia po raz kolejny Maryja zwróciła uwagę na Jej Niepokalane
Serce otoczone cierniami, a Jezus powiedział:
Współczuj Sercu swojej Najświętszej Matki, które jest ukoronowane cierniami, jakie przez cały czas niewdzięczni ludzie weń
wbijają, a nie ma nikogo, kto czyniłby akt zadośćuczynienia, żeby
owe kolce wyrwać.
Wtedy Matka Boża wezwała do podjęcia wynagradzającego nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca:
Spójrz, moja córko, na moje Serce ukoronowane cierniami, które niewdzięczni ludzie bez ustanku wbijają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak wdzięczności. Przynajmniej ty staraj się Mnie pocieszyć. W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami
potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią
jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu
tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

NA CZYM POLEGA NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT
Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi
Panny. Obrażają one Boga i Jej Niepokalane Serce, są
pogardą wobec Bożej miłości oraz powodem piekielnych
mąk ludzi, za których umarł Jej Syn. Pragnie Ona ocalić
jak najwięcej osób, dlatego przychodzi, aby ostrzec przed
konsekwencjami grzechu, aby ocalić grzeszników od piekła, aby skłonić ich do nawrócenia. Maryja chce naszego
zaangażowania w tę misję.
Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca to forma pomocy grzesznikom, zaproponowana przez Maryję i Jezusa. Przez to nabożeństwo możemy przepraszać Boga i
wynagradzać za grzechy obrażające Niepokalane Serce
Maryi, a gdy będziemy tę modlitwę praktykować, także w
naszych sercach wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim.
CZTERY WARUNKI NABOŻEŃSTWA
PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
Najświętsza Panna i Jezus
ukazali
się siostrze
fot. Marek
Skarbecki
Łucji dnia 10 grudnia 1925 r., aby opisać nabożeństwo wynagradzające grzechy popełnione
przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. W jego
ramach powinniśmy:
1. W pierwsze soboty miesiąca przystąpić do
spowiedzi z intencją wynagrodzenia za
grzechy popełnione przeciw Niepokalane
mu Sercu Maryi. Można także skorzystać
z łaski sakramentu pojednania wcześniej,
byleby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego;
2. Przyjąć Komunię Św. w pięć pierwszych
sobót miesiąca w powyższej intencji;
3. Odmówić pięć tajemnic różańcowych;
4. Przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe ofiarując tę medytację w wymienionej intencji.
Niezbędnym warunkiem dobrego odprawienia nabożeństwa
jest nastawienie, z jakim te praktyki wypełniamy, co Jezus podkreślił w objawieniu 15 lutego 1926 r.:
To jest prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz
mało kto kończy, i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymać przyrzeczone łaski; Ja jednak wolę, żeby odprawiali pięć pierwszych sobót miesiąca w celu wynagrodzenia Niepokalanemu
Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż żeby odprawiać piętnaście
bezdusznie i z obojętnością...
Jezus wymienia trzy grupy osób odprawiających nabożeństwo
pierwszych sobót miesiąca: tych, którzy zaczynają je odprawiać,
lecz nie kończą; takich, którzy kończą, ale odprawiają je jedynie ze
względu na obiecane łaski; i w końcu trzecia grupa to osoby, które
czynią to przede wszystkim w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP; one najbardziej podobają się Jezusowi.
Jeśli ktoś nie będzie mógł odprawić tego nabożeństwa w sobotę, może, za zgodą kapłana, praktykować je w niedzielę po pierwszej sobocie.
W pobożnym wzbudzaniu właściwej intencji potrzebnej do
dobrego odprawienia nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi pomoże nam modlitwa pozostawiona przez Piękną Panią:

13 września 1939 r. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca uzyskało aprobatę kościelną i rozwija się na całym świecie. Przez to naboJezu, to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszżeństwo wynagradzamy pięć różnych zniewag i bluźnierstw raniących
ników i dla zadośćuczynienia za grzechy popełnione
Niepokalane Serce Maryi:
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi (13 lipca 1917 r.).
1. bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu,
2. bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,
3. bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie
w Niej Matki ludzi,
4. znieważanie czynione przez tych, którzy wpajają w serca dzieci
obojętność, pogardę, a nawet odrazę do Niepokalanej Matki,
5. obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Ją w Jej świętych
(
fot. Marek Grabowski
fot. Marek Grabowski
wizerunkach.

Zapraszamy w sobotę
7 stycznia o godz. 7.30

na pierwsze nabożeństwo
do Niepokalanego Serca NMP

