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FATIMA
NAJŒWIÊTSZA MARYJA PANNA OBJAWIA SIÊ W FATIMIE
W 1917 r. w Fatimie w Portugalii Matka Najœwiêtsza objawi³a siê trójce
dzieci: Franciszkowi, Hiacyncie i £ucji. Przychodzi³a przez kolejnych szeœæ
miesiêcy, od maja do paŸdziernika, ka¿dego trzynastego dnia miesi¹ca.
W sierpniu Piêkna Pani pojawi³a siê póŸniej, gdy¿ trzynastego dzieci by³y
wiêzione. Ukazuj¹c siê po raz drugi, 13 czerwca, Matka Bo¿a
zapowiedzia³a, ¿e nied³ugo zabierze Franciszka i Hiacyntê do nieba,
a £ucjê pozostawi, gdy¿ Jezus pragnie pos³u¿yæ siê ni¹, aby ustanowiæ
na œwiecie nabo¿eñstwo do Jej Niepokalanego Serca. Tego dnia dzieci
ujrza³y Niepokalane Serce Maryi zniewa¿ane przez grzechy ludzkoœci,
co symbolizowa³y otaczaj¹ce Je ciernie. Maryja powiedzia³a te¿ do dzieci
i innych zgromadzonych: „Chcê, ¿ebyœcie codziennie odmawiali ró¿aniec”.
Innym razem Matka Bo¿a prosi³a o ofiarowanie modlitw i cierpieñ
w intencji grzeszników: „Módlcie siê, módlcie siê du¿o i dokonujcie
umartwieñ za grzeszników, bo wiele dusz idzie do piek³a, bo nikt nie chce
siê umartwiaæ za nie i za nimi wstawiaæ” (sierpieñ).
Dzieci ujrza³y tak¿e przera¿aj¹c¹ wizjê piek³a. Matka Bo¿a powiedzia³a
do nich: „Widzia³yœcie piek³o, do którego trafiaj¹ dusze
biednych grzeszników. Aby ich zbawiæ, Bóg chce
ustanowiæ na œwiecie nabo¿eñstwo do mego
Niepokalanego Serca. Je¿eli uczyni¹ to, co wam
powiem, wiele dusz siê zbawi i zazna pokoju....
Przybêdê, aby za¿¹daæ poœwiêcenia Rosji memu
Niepokalanemu Sercu i zadoœæczyni¹cej Komunii
w pierwsze soboty miesi¹ca. Je¿eli wys³uchaj¹ moich
próœb, Rosja nawróci siê i zapanuje pokój” (13 lipca)
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Nabo¿eñstwo pierwszych sobót miesi¹ca
– czy wiesz, co to znaczy?
NABO¯EÑSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESI¥CA
Zgodnie z zapowiedzi¹ Matka Bo¿a ukaza³a siê siostrze £ucji ponownie,
ju¿ po œmierci Franciszka i Hiacynty, 10 grudnia 1925 r., w Pontevedra (Hiszpania),
tym razem z Dzieci¹tkiem Jezus. W czasie tego objawienia po raz kolejny Maryja
zwróci³a uwagê na Jej Niepokalane Serce otoczone cierniami, a Jezus powiedzia³:
„Wspó³czuj Sercu swojej Najœwiêtszej Matki, które jest ukoronowane
cierniami, jakie przez ca³y czas niewdziêczni ludzie weñ wbijaj¹, a nie ma nikogo,
kto czyni³by akt zadoœæuczynienia, ¿eby owe kolce wyrwaæ.”
Wtedy Matka Bo¿a wezwa³a do podjêcia wynagradzaj¹cego nabo¿eñstwa
pierwszych sobót miesi¹ca:
„Spójrz, moja córko, na moje Serce ukoronowane cierniami, które
niewdziêczni ludzie bez ustanku wbijaj¹ w Nie przez swoje bluŸnierstwa i brak
wdziêcznoœci. Przynajmniej ty staraj siê Mnie pocieszyæ. W godzinê œmierci
obiecujê przyjœæ na pomoc z ³askami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez
piêæ miesiêcy w pierwsze soboty odprawia spowiedŸ, przyjm¹ Komuniê œw.,
odmówi¹ jeden ró¿aniec i przez piêtnaœcie minut rozmyœlania nad piêtnastu
tajemnicami ró¿añcowymi towarzyszyæ mi bêd¹ w intencji zadoœæuczynienia.”
13 wrzeœnia 1939 r. Nabo¿eñstwo pierwszych sobót miesi¹ca uzyska³o
aprobatê koœcieln¹ i rozwija siê na ca³ym œwiecie. Przez to nabo¿eñstwo
wynagradzamy piêæ ró¿nych zniewag i bluŸnierstw rani¹cych Niepokalane Serce
Maryi:
1. bluŸnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczêciu,
2. bluŸnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,
3. bluŸnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyñstwu i nieuznawanie w Niej
Matki ludzi,
4. zniewa¿anie czynione przez tych, którzy wpajaj¹ w serca dzieci obojêtnoœæ,
pogardê, a nawet odrazê do Niepokalanej Matki,
5. obrazê czynion¹ przez tych, którzy zniewa¿aj¹ J¹ w Jej œwiêtych wizerunkach
NA CZYM POLEGA NABO¯EÑSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESI¥CA
Istot¹ tego nabo¿eñstwa jest wynagrodzenie za grzechy pope³nione
przeciwko Niepokalanemu Sercu Najœwiêtszej Maryi Panny. Obra¿aj¹ one Boga
i Jej Niepokalane Serce, s¹ pogard¹ wobec Bo¿ej mi³oœci oraz powodem
piekielnych m¹k ludzi, za których umar³ Jej Syn. Pragnie Ona ocaliæ jak najwiêcej
osób, dlatego przychodzi, aby ostrzec przed konsekwencjami grzechu, aby ocaliæ
grzeszników od piek³a, aby sk³oniæ ich do nawrócenia. Maryja chce naszego
zaanga¿owania w tê misjê.
Nabo¿eñstwo pierwszych sobót miesi¹ca to forma pomocy grzesznikom,
zaproponowana przez Maryjê i Jezusa. Przez to nabo¿eñstwo mo¿emy
przepraszaæ Boga i wynagradzaæ za grzechy obra¿aj¹ce Niepokalane Serce
Maryi, a gdy bêdziemy tê modlitwê praktykowaæ, tak¿e w naszych sercach
wzroœnie mi³oœæ ku Bogu i bliŸnim.

Pos³aniec œw. Brunona Nr 8

Str.3

CZTERY WARUNKI NABO¯EÑSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESI¥CA
Najœwiêtsza Panna i Jezus ukazali siê siostrze £ucji dnia 10 grudnia 1925 r.,
aby opisaæ nabo¿eñstwo wynagradzaj¹ce grzechy pope³nione przeciw
Niepokalanemu Sercu Maryi. W jego ramach powinniœmy:
1. w pierwsze soboty miesi¹ca przyst¹piæ do spowiedzi z intencj¹
wynagrodzenia za grzechy pope³nione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi.
Mo¿na tak¿e skorzystaæ z ³aski sakramentu pojednania wczeœniej, byleby w tym
dniu byæ w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej, bez grzechu ciê¿kiego;
2. przyj¹æ Komuniê Œw. w piêæ pierwszych sobót miesi¹ca w powy¿szej
intencji;
3. odmówiæ piêæ tajemnic ró¿añcowych;
4. przez piêtnaœcie minut rozwa¿aæ tajemnice ró¿añcowe ofiaruj¹c tê
medytacjê w wymienionej intencji.
Niezbêdnym warunkiem dobrego odprawienia nabo¿eñstwa jest nastawienie,
z jakim te praktyki wype³niamy, co Jezus podkreœli³ w objawieniu 15 lutego 1926 r.:
„To jest prawda, moja córko, ¿e wiele dusz zaczyna, lecz ma³o kto koñczy, i ci,
którzy koñcz¹, maj¹ za cel otrzymaæ przyrzeczone ³aski; Ja jednak wolê, ¿eby
odprawiali piêæ pierwszych sobót miesi¹ca w celu wynagrodzenia Niepokalanemu
Sercu twojej Matki Niebieskiej, ni¿ ¿eby odprawiaæ piêtnaœcie bezdusznie
i z obojêtnoœci¹...”
Jezus wymienia trzy grupy osób odprawiaj¹cych nabo¿eñstwo pierwszych
sobót miesi¹ca: tych, którzy zaczynaj¹ je odprawiaæ, lecz nie koñcz¹; takich,
którzy koñcz¹, ale odprawiaj¹ je jedynie ze wzglêdu na obiecane ³aski; i w koñcu
trzecia grupa to osoby, które czyni¹ to przede wszystkim w celu wynagrodzenia
Niepokalanemu Sercu NMP; one najbardziej podobaj¹ siê Jezusowi.
Jeœli ktoœ nie bêdzie móg³ odprawiæ tego nabo¿eñstwa w sobotê, mo¿e,
za zgod¹ kap³ana, praktykowaæ je w niedzielê po pierwszej sobocie.
W pobo¿nym wzbudzaniu w³aœciwej intencji potrzebnej do dobrego
odprawienia nabo¿eñstwa do Niepokalanego Serca Maryi pomo¿e nam modlitwa
pozostawiona przez Piêkn¹ Pani¹:
Jezu, to z mi³oœci do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i dla
zadoœæuczynienia za grzechy pope³nione przeciwko Niepokalanemu
Sercu Maryi (13 lipca 1917 r.).

* * *
Wymagajcie od siebie choæby inni od was nie wymagali.
Jan Pawe³ II (Karol Wojty³a)

* * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• 10 II – œw. Scholastyka (†542), dziewica, siostra œw. Benedykta,
wielkiego za³o¿yciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór
brata za³o¿y³a zakon ¿eñski wed³ug regu³y benedyktyñskiej i ca³kowicie
poœwiêci³a siê Bogu (wspomnienie obowi¹zkowe).
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 ,
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 700
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
(opiekun RRN - ks. Piotr Ogrodowicz)
00
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Pi¹ta niedziela w ci¹gu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii.
Pamiêtajmy, ¿e nikt z nas osobiœcie, ani ca³a nasza wspólnota parafialna nie jest
w stanie pog³êbiæ swojej wiêzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, karmi¹c siê
prawdziw¹ Mi³oœci¹, ka¿dy chrzeœcijanin uczy siê ofiarnego ¿ycia. Baczniej i czêœciej
wczytujmy siê w Objawienie Bo¿e zawarte w Piœmie Œwiêtym. Jednoczeœnie
ws³uchujemy siê w to, co mówi Koœció³, którego zadaniem jest ci¹g³e przybli¿anie nas
do zbawienia.
2. W pi¹tek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny
z Lourdes. Dok³adnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po og³oszeniu dogmatu
o Niepokalanym Poczêciu, Matka Najœwiêtsza objawi³a siê ubogiej pasterce,
Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie. Tamte wydarzenia upamiêtnia znana
i chêtnie œpiewana pieœñ „Po górach, dolinach”. Podczas osiemnastu spotka
z Bernadet¹ Maryja wzywa³a do modlitwy oraz pokuty i prosi³a, aby na miejscu
objawieñ zosta³ zbudowany koœció³. Tak siê te¿ sta³o. Lourdes zas³ynê³o z licznych
nawróceñ i uzdrowieñ, staj¹c siê w krótkim czasie centrum kultu maryjnego
we Francji. Dziœ do Lourdes przybywaj¹ chorzy i zdrowi pielgrzymi z ca³ego œwiata.
3. Œwiêto Matki Bo¿ej z Lourdes ³¹czymy z obchodami Œwiatowego Dnia Chorych.
Mamy wiêc szczególn¹ okazjê do pog³êbienia postawy wra¿liwoœci, refleksji i czynnego
dzia³ania wobec cierpi¹cych i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy bardzo
blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Wspó³czesny œwiat bardzo potrzebuje wielu
dobrych Samarytan. W naszym koœciele Mszê Œwiêt¹ ze specjalnym nabo¿eñstwem
00
dla chorych bêdziemy sprawowaæ o godz. 18 . Serdecznie proszê o pomoc wszystkim
chorym, niepe³nosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej œwi¹tyni!
4. W trudnym okresie zimowym ze szczególn¹ uwag¹ rozejrzyjmy siê wokó³ siebie.
Wielu ludzi boryka siê z codziennymi problemami. Mo¿e blisko nas jest bieda, s¹ jakieœ
strapienia, panuje g³ód. B¹dŸmy wra¿liwi i nie szczêdŸmy tej zwyk³ej, samarytañskiej
pomocy, zw³aszcza dzieciom, które nie spotka³y w swym ¿yciu zbyt wiele serca.
Dzielmy siê z tymi, którym brakuje, a Pan Bóg z pewnoœci¹ to widzi i wynagrodzi.
5. ¯yczymy mi³ej i spokojnej niedzieli.
Wasz Proboszcz
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