Informacja o nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca
W 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.
13 lipca 1917 r. Matka Boża ukazała dzieciom wizję piekła. Następnie zwróciła się do nich z
dobrocią i smutkiem:
„Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować. Bóg
chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni
się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na
świecie”.
10 grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej serce
otoczone cierniami.
Dzieciątko powiedziało: “Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym
cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez
akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.
Maryja powiedziała: “Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi
niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale je ranią. Przynajmniej ty staraj się
nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami
potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć kolejnych miesięcy w
pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Świętą, odmówią jeden Różaniec i
przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi
będą w intencji zadośćuczynienia”.
W dzisiejszych czasach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca mają kolosalne znaczenie. Nie
tylko ratują dusze biednych grzeszników, ale są też realnym ratunkiem dla Kościoła i świata.
A zatem, by ratować siebie i świat przez 5 pierwszych sobót miesiąca należy spełnić 4 warunki,
o które prosiła Maryja, czyli:
- przystąpić do spowiedzi,
- przyjąć Komunię Świętą,
- odmówić część różańca,
- przez 15 min. rozważać jedną
lub kilka tajemnic różańcowych.
Wszystkie warunki należy spełniać w intencji wynagradzającej za bluźnierstwa, zniewagi,
obojętność i inne grzechy raniące Niepokalane Serce Maryi.
Możemy to uczynić uczestnicząc w naszym kościele w pierwsze soboty miesiąca w wieczornej
Mszy Świętej, odmówić wspólnie część Różańca, i wysłuchać 15 minutowego rozważania
nadanego przez głośniki. Oczywiście, jak zawsze przed Mszą Świętą można skorzystać ze
spowiedzi.

