Organizatorzy Różańca do Granic ruszają z kolejną akcją
Pod hasłem „Wynagradzaj za grzechy i ratuj swoją duszę.” fundacja Solo Dios Basta,
organizator Wielkiej Pokuty i Różańca do Granic, chce propagować nabożeństwa pięciu
pierwszych sobót miesiąca. Tym razem projekt o nazwie „Soboty” będzie rozłożony w
czasie na kilka etapów. Celem akcji jest rozpowszechnienie nabożeństwa w polskich
parafiach i zorganizowanie apostolatu na rzecz wynagradzania Sercu Najświętszej
Maryi Panny.
Start witryny soboty.pl
W sobotę 6 października br. w wigilię święta Matki Bożej Różańcowej, w przeddzień
rocznicy Różańca do Granic, który zgromadził ponad milion Polaków na wielkiej modlitwie,
startuje nowy projekt fundacji „Solo Dios Basta”. Kilka dni wcześniej została uruchomiona
witryna soboty.pl. Jest to strona startowa całego projektu. Akcja ma zachęcić Polaków do
odprawienia nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
Tak, jak prosiła Maryja
Sama Matka Boża prosiła o wynagradzanie jej Niepokalanemu Sercu, kiedy 10 grudnia 1925
ukazała się z Dzieciątkiem Siostrze Łucji – jednej z fatimskich wizjonerek.
Maryja wskazała też precyzyjnie, jak należy odprawiać nabożeństwo wynagradzające; przez
pięć kolejnych pierwszych sobót miesiąca należy przystąpić do spowiedzi, przyjąć Komunię
Świętą, odmówić część jedną różańca, oraz przez 15 min. towarzyszyć Jej na rozważaniu
tajemnic różańcowych. Wszystko to ma być uczynione w intencji wynagradzającej
Najświętszej Maryi Pannie za bluźnierstwa, zniewagi i inne grzechy raniące Jej Niepokalane
Serce. Organizatorzy akcji przyznają, że ich działania, poczynając od Wielkiej Pokuty są
realizacją orędzia fatimskiego, próśb, które Maryja kierowała do świata o pokutę, odmawianie
różańca i wynagradzaniu Jej Niepokalanemu Sercu.
Nabożeństwo, które ratuje świat
Organizatorzy mocno podkreślają wagę tego nabożeństwa, które nie tylko ratuje dusze
grzeszników przed potępieniem, ale wyprasza pokój na świecie, czyli mówiąc wprost
ratuje świat! Dlatego w obecnych czasach przejęcie się pierwszosobotnim nabożeństwem
jest niezmiernie ważne. Każdemu, kto odprawi pięć pierwszych sobót miesiąca, według
wskazanych czterech warunków, Maryja obiecuje: „Duszom, które w ten sposób starają się
mi wynagradzać, obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi
do zbawienia.”
Na początku świadomość
Pierwszy etap projektu Soboty ma uświadomić wiernym rangę tego nabożeństwa oraz w
prosty sposób wyjaśnić w jakim celu i w jaki sposób powinno być odprawione. Celebrowanie
nabożeństwa pierwszosobotniego napotyka wiele problemów – w wielu parafiach nie
odprawia się go w ogóle, w innych niewłaściwie, nazywając je np, zawierzeniem, w jeszcze
innych nie są spełnione wszystkie warunki, o które prosiła Maryja. W propagowaniu
nabożeństwa organizatorzy liczą na księży proboszczów, lecz przede wszystkim chcą
zainteresować swoim projektem świeckich. W dalszych etapach przewidziane jest tworzenie
apostolatu maryjnego na rzecz wynagradzania Niepokalanemu Sercu.
W projekt mają być zaangażowani znani rekolekcjoniści i kaznodzieje, oraz katoliccy
influencerzy, a co tydzień będą publikowane rozważania różańcowe różnych ciekawych osób.
Kontakt: Marta Obłuska, 502-910-741, media@soboty.pl, www.soboty.pl

