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Pierwsze soboty miesi¹ca
Wielka obietnica Niepokalanego Serca Maryi
– nabo¿eñstwo pierwszych sobót miesi¹ca
Moje Niepokalane Serce bêdzie twoj¹ ucieczk¹ i drog¹,
która zaprowadzi ciê do Boga. Na ka¿dy etap dziejów Pan Bóg
daje nam dostosowane do potrzeb duchowych i problemów
danej epoki œrodki. Dla naszych czasów s¹ nimi kult Bo¿ego
Mi³osierdzia i zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi,
a zw³aszcza nabo¿eñstwo pierwszych sobót miesi¹ca, które
³¹czy oddawanie czci Matce Bo¿ej z kultem Eucharystii. Nabo¿eñstwo to ma charakter
wynagradzaj¹cy, jest wiêc proœb¹ o mi³osierdzie Boga nad œwiatem. Pierwsze soboty miesi¹ca s¹
œciœle zwi¹zane z objawieniami Matki Bo¿ej w Fatimie, które mia³y miejsce od maja
do paŸdziernika 1917 r. Matka Bo¿a szeœciokrotnie objawi³a siê Franciszkowi, Hiacyncie i £ucji.
Dwoje wizjonerów – Franciszek i Hiacynta – zmar³o wkrótce po objawieniach. Na ziemi pozosta³a
£ucja; wst¹pi³a do Zgromadzenia Sióstr œw. Doroty, a w 1948 r. za specjalnym pozwoleniem Piusa
XII przenios³a siê do Karmelu w Coimbrze. Jako s. Maria £ucja od Jezusa i Niepokalanego Serca
przez d³ugie lata by³a znakiem i œwiadkiem orêdzia Matki Bo¿ej. W klasztorze mia³a kolejne
objawienia Jezusa i Maryi dotycz¹ce m.in. pierwszych sobót. 13 czerwca 1917 r. Matka Bo¿a
zapowiedzia³a £ucji: „Jezus chce pos³u¿yæ siê tob¹, abym by³a bardziej znana i mi³owana. Chce
zaprowadziæ na œwiecie nabo¿eñstwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjm¹ to
nabo¿eñstwo, obiecujê zbawienie. Te dusze bêd¹ przez Boga kochane jak kwiaty postawione
przeze mnie dla ozdoby Jego tronu”. Nad praw¹ d³oni¹ Maryi dzieci zobaczy³y wówczas Serce,
w które by³y wbite ciernie. Zrozumia³y, ¿e jest to Niepokalane Serce Maryi, zniewa¿ane
przez grzechy ludzkoœci, pragn¹ce zadoœæuczynienia.
13 lipca 1917 r. Maryja przekaza³a dzieciom tajemnicê fatimsk¹, z³o¿on¹ z trzech czêœci. Po wizji
piek³a (pierwsza czêœæ tajemnicy) Matka Bo¿a powiedzia³a z dobroci¹, ale i ze smutkiem:
„Widzieliœcie piek³o, do którego id¹ dusze biednych grzeszników. Bóg chce je ratowaæ, Bóg chce
rozpowszechniæ na œwiecie nabo¿eñstwo do mego Niepokalanego Serca. Je¿eli uczyni siê to,
co wam powiem, wielu zostanie przed piek³em uratowanych i nastanie pokój na œwiecie. Wojna
zbli¿a siê ku koñcowi, ale je¿eli ludzie nie przestan¹ obra¿aæ Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI
rozpocznie siê druga wojna. Gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane œwiat³o, wiedzcie, ¿e jest
to wielki znak od Boga, ¿e zbli¿a siê kara na œwiat za jego liczne zbrodnie. Bêdzie wojna, g³ód,
przeœladowanie Koœcio³a i Ojca Œwiêtego. Aby temu zapobiec, przybêdê, by prosiæ o poœwiêcenie
Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komuniê œwiêt¹ wynagradzaj¹c¹ w pierwsze soboty. Je¿eli
moje ¿yczenia zostan¹ spe³nione, Rosja nawróci siê i zapanuje pokój. Je¿eli nie, bezbo¿na
propaganda rozszerzy swe b³êdne nauki po œwiecie, wywo³uj¹c wojny i przeœladowanie Koœcio³a.
Dobrzy bêd¹ mêczeni, Ojciec Œwiêty bêdzie wiele cierpieæ. Ró¿ne narody zgin¹, na koniec moje
Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Œwiêty poœwiêci mi Rosjê, która siê nawróci, i przez pewien
czas zapanuje na œwiecie pokój”.
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 15,9-17).
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: „Jak Mnie umi³owa³ Ojciec, tak i Ja was
umi³owa³em. Wytrwajcie w mi³oœci mojej! Jeœli bêdziecie zachowywaæ moje przykazania,
bêdziecie trwaæ w mi³oœci mojej, tak jak Ja zachowa³em przykazania Ojca mego i trwam
w Jego mi³oœci. To wam powiedzia³em, aby radoœæ moja w was by³a i aby radoœæ wasza by³a
pe³na. To jest moje przykazanie, abyœcie siê wzajemnie mi³owali, tak jak Ja was
umi³owa³em. Nikt nie ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje oddaje za przyjació³
swoich. Wy jesteœcie przyjació³mi moimi, je¿eli czynicie to, co wam przykazujê. Ju¿ was nie
nazywani s³ugami, bo s³uga nie wie, co czyni pan jego, ale nazwa³em was przyjació³mi,
albowiem oznajmi³em wam wszystko, co us³ysza³em od Ojca mego. Nie wyœcie Mnie
wybrali, ale Ja was wybra³em i przeznaczy³em was na to, abyœcie szli i owoc przynosili
i by owoc wasz trwa³, aby wszystko da³ wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imiê moje.
To wam przykazujê, abyœcie siê wzajemnie mi³owali”.
* * * * * * * * * * * *
MI£OŒÆ – DAR I ZOBOWI¥ZANIE
S³owo Bo¿e przypomina nam dzisiaj dwie zasadnicze prawdy. Pierwsza
ods³ania najg³êbsz¹ tajemnicê Boga. Œw. Jan streœci³ j¹, pisz¹c: „Bóg
jest mi³oœci¹”. Ca³a historia zbawienia, poczynaj¹c od dzie³a stworzenia,
jest histori¹ uprzedzaj¹cej, cierpliwej i przebaczaj¹cej mi³oœci Bo¿ej.
Nikt nie kocha cz³owieka tak mocno jak On. Dowiód³ tego Jezus, oddaj¹c
swe ¿ycie za zbawienie œwiata. Mi³oœæ jest darem niczym niezas³u¿onym.
Nie „my umi³owaliœmy Boga, ale On sam nas umi³owa³ i pos³a³ Syna
swojego”. (II czytanie). Jak przekona³ siê œw. Piotr w domu Korneliusza,
„Bóg nie ma wzglêdu na osoby”. Prawo do Jego mi³oœci maj¹ wszyscy
ludzie, gdy¿ „w ka¿dym narodzie mi³y jest Mu ten, kto siê Go boi i postêpuje sprawiedliwie”
(I czytanie). Druga prawda uczy, ¿e mi³oœæ Bo¿a ma moc zobowi¹zuj¹c¹. Obdarowani mi³oœci¹
mamy siê ni¹ dzieliæ z bliŸnimi. Chrystus poleci³ nam: „Wytrwajcie w mi³oœci mojej”. W jaki
sposób? Zachowuj¹c przykazania (Ewangelia). Tak wiêc mi³oœæ to nie tylko deklaracje, uczucia
lub pragnienia. Ona wyra¿a siê zawsze w konkretnych s³owach i czynach. Mi³oœæ mo¿na
dostrzec zarówno w modlitewnym zjednoczeniu z Bogiem, jak i w codziennych postawach oraz
wyborach. Ona ma moc przemieniaj¹c¹, uszlachetnia nas, czyni przyjació³mi Chrystusa, rodzi
do nowego ¿ycia, radoœci i pokoju. A zatem dziêkujmy Bogu za dar Jego mi³oœci, która
opromienia nasze ¿ycie. I starajmy siê naœladowaæ Chrystusa, biegn¹c œcie¿k¹ Jego przykazañ.

* * * * * * * * * * * *
„Znosiæ znaczy coœ wiêcej ni¿ mieæ cierpliwoœæ. Jest to noszenie na w³asnych barkach, odczuwanie
ciê¿aru udrêk. Tak¿e chrzeœcijañskie ¿ycie ma w sobie takie chwile. Jednak Jezus powiada nam: «Miejcie
w takich chwilach odwagê. Ja zwyciê¿y³em i tak¿e wy bêdziecie zwyciêzcami». To pierwsze s³owo jest
dla nas œwiat³em w przechodzeniu przez najtrudniejsze chwile ¿ycia, które przynosz¹ nam cierpienie”.
„Trzeba zawierzyæ Panu coœ, tê trudn¹ chwilê – mówi³ dalej Ojciec Œwiêty. – Trzeba zawierzyæ Panu
siebie samego, naszych wiernych, nas kap³anów, biskupów; zawierzyæ Panu nasze rodziny, przyjació³
i powiedzieæ Bogu: «WeŸ ich w opiekê, s¹ Twoi». Jest to rodzaj modlitwy, który nie zawsze stosujemy,
mianowicie modlitwa zawierzenia. «Panie, zawierzam Ci to, prowadŸ to dalej» – to piêkna modlitwa
chrzeœcijañska. To postawa ufnoœci w moc Bo¿¹, ale tak¿e w czu³oœæ Pana, który jest Ojcem”.
papie¿ Franciszek
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Pierwsze soboty miesi¹ca (c.d.)
10 grudnia 1925 r. w Pontevedra (Hiszpania) Matka Bo¿a zjawi³a siê z Dzieci¹tkiem Jezus, pokaza³a
cierniami otoczone Serce. Pan Jezus powiedzia³: „Miej wspó³czucie z Sercem Twej Najœwiêtszej Matki,
otoczonym cierniami, którymi niewdziêczni ludzie wci¹¿ je na nowo rani¹, a nie ma nikogo, kto by przez akt
wynagrodzenia te ciernie powyci¹ga³”. „Córko moja – prosi³a Maryja – spójrz, Serce moje otoczone
cierniami, którymi niewdziêczni ludzie przez bluŸnierstwa i niewdziêcznoœæ stale rani¹. Przynajmniej ty
staraj siê nieœæ Mi radoœæ i oznajmij w moim imieniu, ¿e przybêdê w godzinie œmierci z ³askami potrzebnymi
do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez piêæ miesiêcy w pierwsze soboty odprawi¹ spowiedŸ,
przyjm¹ Komuniê œwiêt¹, odmówi¹ jeden ró¿aniec i przez piêtnaœcie minut rozmyœlania nad piêtnastu
tajemnicami ró¿añcowymi towarzyszyæ Mi bêd¹ w intencji zadoœæuczynienia”. W nocy z 29 na 30 maja
1930 r. w Tuy (Hiszpania) na pytanie, dlaczego Maryja mówi o piêciu
pierwszych sobotach, Siostra £ucja otrzyma³a od Jezusa odpowiedŸ:
„Córko moja, powód jest prosty: Jest piêæ rodzajów obelg
i bluŸnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu
Maryi:– bluŸnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczêciu;– przeciwko
Jej Dziewictwu;– przeciwko Jej Bo¿emu Macierzyñstwu, uznaj¹c J¹
wy³¹cznie za matkê cz³owieka;– bluŸnierstwa tych, którzy staraj¹ siê
otwarcie i publicznie wpoiæ w serca dzieci obojêtnoœæ, wzgardê,
a nawet nienawiœæ do Niepokalanej Matki;– bluŸnierstwa tych, którzy
zniewa¿aj¹ Maryjê bezpoœrednio w Jej œwiêtych wizerunkach”. Istot¹
nabo¿eñstwa pierwszych sobót jest zadoœæuczynienie, czyli
wynagrodzenie za grzechy, jakich dopuszczaj¹ siê ludzie, tak¿e
n i ew i e r z ¹ c y, p r ze c i w ko N i e p o ka l a n e m u S e rc u M a r y i ,
a w konsekwencji przeciw Bogu. Grzech bowiem – jak podaje Katechizm Koœcio³a Katolickiego – jest
brakiem prawdziwej mi³oœci Boga i bliŸniego, jest obraz¹ Boga, buntem przeciw Niemu, wykroczeniem
przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu, rani naturê cz³owieka, godzi w ludzk¹ solidarnoœæ,
wreszcie skazuje cz³owieka na wieczne potêpienie. Zalecaj¹c nabo¿eñstwo pierwszych sobót, Matka Bo¿a
pragnie nas zaanga¿owaæ w dzie³o pokuty i nawrócenia, czyli misjê ratowania zagro¿onego wieloma
niebezpieczeñstwami œwiata, aby wyprosiæ dla niego mi³osierdzie Boga, przed którym Ona jako nasza
Matka nieustannie wstawia siê za nami. Od zadoœæuczynienia za pope³nione z³o i zwrócenia serc do Boga
zale¿y pokój na œwiecie, jego przetrwanie i odkupienie wed³ug zamys³u Bo¿ego. W walce z mocami
ciemnoœci o królestwo Bo¿e istotn¹ rolê Opatrznoœæ Bo¿a powierzy³a Maryi, zwyciêskiej Niewieœcie z Ksiêgi
Apokalipsy. Odpowiadaj¹c na Jej wezwanie, stajemy siê nowym pokoleniem, w³¹czonym w walkê,
ale i w zwyciêstwo, o którym wielokrotnie pisa³a Siostra £ucja: „Pan powiedzia³: «Wprowadzam nieprzyjaŸñ
miêdzy ciebie i niewiastê, pomiêdzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmia¿d¿y ci g³owê, a ty
zmia¿d¿ysz mu piêtê» (Rdz 3, 15). To nowe pokolenie, które siê narodzi z tej niewiasty zapowiedzianej przez
Boga, zatriumfuje w walce z pokoleniem szatañskim, mia¿d¿¹c mu g³owê. Maryja jest Matk¹ tego nowego
pokolenia. (…) Serce Maryi jest w pewien sposób sercem tego nowego pokolenia, którego pierwszym
owocem jest Chrystus, S³owo Bo¿e”. Oddanie Maryi w nabo¿eñstwie pierwszych sobót przemienia
ca³kowicie i dog³êbnie, jednocz¹c nas poprzez Jej Serce z Bogiem. „Nabo¿eñstwo do Niepokalanego Serca
Maryi – wyjaœnia³a Siostra £ucja – powinno siê rozpowszechniæ i zakorzeniæ w œwiecie przez prawdziwe
poœwiêcenie nawrócenia i oddania, podobnie jak przez konsekracjê chleb i wino przemieniaj¹ siê w Cia³o
i Krew Chrystusa, zaczerpniête w swym ¿yciowym bytowaniu z Serca Maryi. W tej w³aœnie formie
Niepokalane Serce Maryi winno byæ dla nas ucieczk¹ i drog¹ wiod¹c¹ do Boga”. Istotn¹ cech¹ tego
nabo¿eñstwa jest ca³kowita bezinteresownoœæ, czyli wy³¹czne pragnienie wynagrodzenia Niepokalanemu
Sercu Maryi – nie powinno siê odprawiaæ go w ¿adnych innych intencjach (choæby najpobo¿niejszych),
jak tylko w celu zadoœæuczynienia za grzechy i zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. „Muszê wyznaæ
– pisa³a Siostra £ucja – ¿e nigdy nie czu³am siê tak szczêœliwa, ni¿ kiedy przychodzi pierwsza sobota.
Czy nie jest prawd¹, ¿e najwiêkszym naszym szczêœciem jest byæ ca³ym dla Jezusa i Maryi i kochaæ Ich,
Ich wy³¹cznie, bezwarunkowo?”. Matka Bo¿a zezwoli³a te¿ na pewne u³atwienie: „Jeœli kap³ani ze s³usznej
przyczyny uznaj¹ za stosowne udzieliæ duszom takiego zezwolenia, warunki nabo¿eñstwa pierwszych sobót
mog¹ byæ równie¿ spe³nione w niedzielê, która nastêpuje po pierwszej sobocie”.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Dziœ – szósta niedziela Wielkanocy, która uœwiadamia nam, ¿e Pan Jezus chce w³¹czyæ
do Koœcio³a tak¿e pogan. Dla pozyskania ich dla Chrystusa du¿e znaczenie ma nasza mi³oœæ
wzajemna i jednoœæ.
2. W œrodê przypada wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny z Fatimy i 31. rocznica
00
zamachu na Jana Paw³a II. Ró¿aniec i procesja fatimska o godz. 17
3. W czwartek bêdziemy obchodziæ œwiêto œw. Macieja, Aposto³a.
4. W sobotê – œwiêto œw. Andrzeja Boboli, prezbitera i mêczennika, patrona Polski.
5. Za tydzieñ przypada uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego, zajmuj¹ca miejsce
siódmej niedzieli Wielkanocy.
Wasz Proboszcz

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
1. Co to jest Eucharystia?
Jest Ofiar¹ Cia³a i Krwi Pana Jezusa, któr¹ On ustanowi³, aby w niej na ca³e wieku,
a¿ do swego przyjœcia, utrwaliæ Ofiarê Krzy¿a i tak powierzyæ Koœcio³owi pami¹tkê swej
mêki i zmartwychwstania. Jest znakiem jednoœci, uczt¹ paschaln¹, podczas której
przyjmujemy Chrystusa i otrzymujemy zadatek przysz³ej chwa³y.
2. Kiedy Jezus ustanowi³ Eucharystiê?
Ustanowi³ j¹ w wielki czwartek. Celebruj¹c ze swoimi Aposto³ami Ostatni¹ wieczerzê
s³owami: „bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Cia³o moje, które za was bêdzie
wydane… bierzcie i pijecie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego
i wiecznego Przymierza, która za was bêdzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyñcie
na moj¹ pami¹tkê”.
3. Jak chrzeœcijanin powinien uczestniczyæ we Mszy œwiêtej?
Wtedy, kiedy jesteœmy obecni we Mszy œw. modlimy siê wspólnie z kap³anem i ofiarujemy
siê wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pe³ni uczestniczymy, gdy w czasie Mszy œw.
przyjmujemy Komuniê œwiêt¹.
4. Co to jest Komunia œwiêta?
Komunia œwiêta jest to spo¿ywanie Cia³a i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.
Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1600 (w koœciele na cmentarzu), 1800 w dni powszednie: 700, 1800.
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 830-1000; Pt. i Sb. 1600 -1800
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