OBJAWIENIA FATIMSKIE

W 1917 r. w Fatimie Matka Boża objawiła się trojgu dzieciom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie; pokazała im swoje
Niepokalane Serce otoczone cierniami, przebite i krwawiące z powodu ludzkich grzechów. Pokazała też dzieciom wizję piekła, do którego idą dusze grzeszników i powiedziała:
Aby je ratować, Bóg chce ustanowić na świecie
nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. [… ] Tym,
którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie.

OBIETNICA

Matka Boża objawiła się Łucji ponownie 10 grudnia
1925 r. w Pontevedra i złożyła następującą obietnicę:

„Ogłoś w moim imieniu, że obiecuję przybyć w chwili śmierci
ze wszystkimi łaskami koniecznymi do zbawienia tym osobom, które w pierwsze soboty pięciu kolejnych miesięcy
przystąpią do sakramentu spowiedzi, Komunii św., odmówią pięć dziesiątek różańca i dotrzymają mi towarzystwa
przez 15 minut, rozważając 15 tajemnic różańcowych z intencją zadośćuczynienia mojemu Niepokalanemu Sercu.”
Ta obietnica jest gwarancja zbawienia!

WARUNKI NABOŻEŃSTWA
PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
1. SPOWIEDŹ ŚW. — w pierwszą sobotę miesiąca albo
do 8 dni przed lub po pierwszej sobocie, pod warunkiem zachowania stanu łaski uświęcającej (bez grzechu ciężkiego);
2. KOMUNIA ŚW. — w pierwszą sobotę miesiąca albo,
z uzasadnionego powodu i za zgodą kapłana, następnego
dnia, w niedzielę;

Niepokalana do Łucji w Fatimie w dniu 13.06.1917 r.:

Nigdy cię nie opuszczę.
Moje Niepokalane Serce
będzie twoją
ucieczką i drogą, która
cię zaprowadzi do Boga
Dalej Łucja wspomina: „W chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i przekazała nam powtórnie odblask tego niezmiernego
światła. W nim widzieliśmy się jak gdyby pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franciszek wydawali się stać
w tej części światła, które wznosiło się do nieba,
a ja w tej, które się rozprzestrzeniało na ziemię.
Przed prawą dłonią Matki Bożej znajdowało się
Serce otoczone cierniami, które wydawały się je
przebijać. Zrozumieliśmy, że było to Niepokalane
Serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości,
które pragnęło zadośćuczynienia.”
W dniu 13.09.1939 r. Nabożeństwo Pierwszych
Sobót Miesiąca uzyskało aprobatę kościelną.

3. RÓŻANIEC — pięć tajemnic różańca należy odmówić
w sposób poprawny, rozważając każdą z nich;
4. ROZWAŻANIE — w ciągu 15 minut można rozważać
wszystkie tajemnice lub dowolnie wybrane, jednak Matka
Boża prosiła, byśmy w ciągu pięciu pierwszych sobót przynajmniej raz rozważyli każdą z nich.
Ponieważ Matka Boża mówiła o tych, którzy „dotrzymują
jej towarzystwa”, powinniśmy pamiętać o Jej uczestnictwie
w każdej z tajemnic, którą rozważamy.
Warunki nabożeństwa należy wypełniać z intencją wynagrodzenia za bluźnierstwa i zniewagi popełniane przez ludzi przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi.
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WIARA·POKORA·WYSIŁEK

SCHODY DO NIEBA — pięć pierwszych sobót
Potrzeba jedynie: trochę WIARY, aby odprawić pięć pierwszych sobót; muszę wierzyć, że niebo istnieje, że Matka Boża Fatimska może pomóc nam
uzyskać zbawienie i że złożyła tę wspaniałą obietnicę, tak jak mówi Kościół;
nieco POKORY: przez usta swej Matki Bóg wymaga od nas zadziwiająco mało w zamian za gwarancję wiecznego zbawienia. Ale wymaga, byśmy
dokonali tego niewielkiego poświęcenia, o jakie prosi;
trochę WYSIŁKU: jedyne, czego potrzeba do wiecznej szczęśliwości, to być katolikiem i odprawiać nabożeństwo wynagradzające.
5
Sobota

W pobożnym wzbudzaniu intencji do dobrego odprawienia
nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi pomoże nam przekazana przez Nią modlitwa:
Jezu, to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i dla
zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu
Sercu Maryi.
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Intencja wynagradzająca:
za znieważanie czynione przez
tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet
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Intencja wynagradzająca:
za bluźnierstwa przeciw Jej
Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi
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Intencja wynagradzająca:
za obrazę czynioną przez tych,
którzy znieważają Ją w Jej
świętych wizerunkach
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Wynagradzamy zniewagi raniące Niepokalane Serce Maryi:

1. bluźnierstwa przeciw 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 nienawiść do Niepokalanej Matki,
5. obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Ją
w Jej świętych wizerunkach.

