PRAKTYKA PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT
Słowa Siostry Łucji
Nie wiem, czy znacie już nabożeństwo pięciu sobót
- wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
Ponieważ jest to rzecz nowa, pomyślałem, że Was o nim poinformuję jako
o czymś, o co prosiła nasza kochana Matka niebieska.
Chcę powiedzieć Wam o tym nabożeństwie z uwagi na Jezusa, który wyraził życzenie, aby je
praktykować. Myślę, że z tych powodów będziecie szczęśliwi, nie tylko dowiadując się o tym, że
w ten sposób można pocieszyć Jezusa poprzez jego praktykowanie; ale też mówiąc o nim innym i
zachęcając ich do jego podjęcia.
Nabożeństwo to składa się z następujących elementów: przez pięć miesięcy, w pierwsze
soboty, przyjmujemy Jezusa w Najświętszym Sakramencie, odmawiamy różaniec, spędzamy
piętnaście minut towarzysząc Matce Najświętszej w rozważaniu tajemnic różańcowych i idąc do
spowiedzi. To ostatnie można uczynić kilka dni wcześniej, a jeśli podczas tej spowiedzi
zapomnimy wzbudzić intencję, możemy to uczynić podczas następnej spowiedzi, z
zastrzeżeniem, że w pierwsza sobotę Komunia św. została przyjęta w danie łaski z intencją
wynagrodzenia za obrazy przeciwko Najświętszej Maryi Pannie i te, które zasmucającej
Niepokalane Serce.
Myślę, że będziemy szczęśliwi mogąc dać naszej najdroższej Matce niebieskiej ten dowód
miłości, którego, jak wiemy, od nas oczekuje. Co do mnie muszę wyznać, że nigdy nie czułam się
tak szczęśliwa jak wtedy, kiedy przychodzi pierwsza sobota. Czy nie jest prawdą, że
największym naszym szczęściem jest być całym dla Jezusa i Maryi, i kochać Ich, Ich wyłącznie,
bezwarunkowo? Widzimy to jasno w życiu świętych... Byli szczęśliwi, bo kochali, a my, moi
Bracia i Siostry, musimy starać się kochać jak oni, nie tylko po to, by cieszyć się towarzystwem
Jezusa, co jest najmniej ważną rzeczą - jeśli nie cieszymy się tego towarzystwem tutaj, będziemy
cieszyć się tam - ale po to, by dawać Jezusowi i Maryi pociechę bycia kochanymi, jeżeli
potrafimy zrobić to w ten sposób, że ujrzą się kochani, nie wiedząc przez kogo, i przez tą miłość
wiele dusz zostanie uratowanych, to myślę, że rzecz jest warta zachodu.
Przytulam Was do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Siostra Łucja

Więcej czytaj na: https://adonai.pl/modlitwy/?id=soboty&action=1#1
Video o pierwszych sobotach: https://youtu.be/n60Nuxvgvds
A B C : http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/49-abc-pierwszych-sobot-miesica
Zapraszamy na stronę: pierwszesoboty.pl
-

https://www.soboty.pl/#do-pobrania
http://www.duchprawdy.com/nabozenstwo_pieciu_pierwszych_sobot_miesiaca.htm

Gdzie i kiedy: http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/519-pierwsze-soboty-w-polsce-i-na-wiecie-o-z
W POLSCE: http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica-32226/444-pierwsze-soboty-w-parafiach-polska
638. Rabka - Zdrój, Parafia św. Marii Magdaleny: godz. 17.00 – słuchanie muzyki, godz. 17.30 - Adoracja
Najświętszego Sakramentu, Różaniec, Medytacja, godz. 18.30 - Msza Święta.

INFORMACJE O FATIMIE: https://www.fatima.pt/pl
NA ŻYWO: https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-onlineFATIMA - OBJAWIENIE ANIOŁA: http://www.worldfatima.com/pl/objawienia-aniola
OBJAWIENIE MATKIBOŻEJ: http://www.worldfatima.com/pl/objawienia-matki-bozej
Video - koniecznie zobacz: https://youtu.be/ArNyrG72hdo https://youtu.be/GynSuRTqmVk
MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZYCH SERC JEZUSA I MARYI:
https://voxdomini.pl/archiwa/modlitwy-i-nabozenstwa/do-najsw-serc-jezusa-imaryi/

TAJEMNICE MARYJI: http://louisgrignion.pl/tajemnica-maryi.html

PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA bo KTÓŻ JAK BÓG:
https://www.youtube.com/channel/UCuZGe61fNpK3PbUN0neb5A https://youtu.be/uegepHefkc8

I SOBOTY: http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/519-pierwsze-soboty-w-polsce-i-na-wiecie-o-z
http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/49-abc-pierwszych-sobot-miesica https://www.soboty.pl/#o-fatimie

MB Fatimska była już w Moskwie:
https://www.niedziela.pl/artykul/108605/nd/Matka-Boza-Fatimska-byla-juz-w-Moskwie

Rabka - Zdrój, ul. Zakopiańska

oznekapliczki.pl/dodaj-kapliczke-zgloshttp://przydroznekapliczki.pl/dodaj-kapliczke-zglos-prace/
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