WYDARZENIE
100-lecie objawień fatimskich
SYMBOLICZNY GEST
Zachęcamy wszystkich wiernych, aby 13 października w setną
rocznicę objawień fatimskich ofiarowali modlitwę różańcową w
geście dbałości o zbawienie innych.
październik 2017

Ten szczególny dzień 13 października rozpoczniemy o
godz. 17.00 uroczystym Nabożeństwem różańcowym z
procesją wokół kościoła. Weźmy ze sobą świece lub
lampiony.
Następnie będziemy uczestniczyć we Mszy św. ok 17.30, a
po niej zapraszamy na Wieczorek Maryjny: wysłuchamy
poezji oraz wspólnie będziemy śpiewać pieśni Maryjne. Jeśli
warunki pogodowe pozwolą to nasz Wieczorek będzie miał
miejsce przy ołtarzu polowym, a jeśli pogoda nie dopisze to
wewnątrz kościoła.
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Taki ja i taki Ty może świętym być

PROGRAM ODPRAWIANIA NABOŻEŃSTW RÓŻAŃCOWYCH W
PAŹDZIERNIKU
1 X niedziela godz. 16.30

Oaza Rodzin

2 X poniedziałek godz. 17.00

Koła Żywego Różańca

3 X wtorek godz. 17.00

Klasy 5 – 7 z podstawówki

4 X środa godz. 17.00

Rejon 2

5 X czwartek godz. 17.00

Klasy komunijne – s. Ania

6 X piątek godz. 17.00

Klasy gimnazjum

7 X sobota godz. 17.00

Schola dzieci małych

8 X niedziela godz. 16.30

Liturgiczna Służba Ołtarza

9 X poniedziałek godz. 17.00

Rejonowi i posłańcy

10 X wtorek godz. 17.00

Klasy gimnazjum

11 X środa godz. 17.00

Rodzice uczniów klas 5 – 7 z podstawówki

12 X czwartek godz. 17.00

Klasy komunijne- s. Ania

13 X piątek godz. 17.00

Nauczyciele z Przedszkola Parafialnego

14 X sobota godz. 17.00

Liturgiczna Służba Ołtarza

15 X niedziela godz. 16.30

Rejon 3

16 X poniedziałek godz. 17.00

Rodzina bł. Edmunda

17 X wtorek godz. 17.00

Klasy 4 – rocznica Pierwszej Komunii św.

18 X środa godz. 17.00

Klasy gimnazjum

19 X czwartek godz. 17.00

Oaza Rodzin

20 X piątek godz. 17.00

Dzieci z Przedszkola Parafialnego

21 X sobota godz. 17.00

Rejon 1

22 X niedziela godz. 16.30

Siostry

23 X poniedziałek godz. 17.00

Rodzina bł. Edmunda

24 X wtorek godz. 17.00

Klasy 5 – 7 z podstawówki

25 X środa godz. 17.00

Koła Żywego Różańca

26 X czwartek godz. 17.00

Klasy 4 – rocznica Pierwszej Komunii św.

27 X piątek godz. 17.00

Rodzice dzieci z Przedszkola Parafialnego

28 X sobota godz. 17.00

Schola dzieci małych

29 X niedziela godz. 16.30

Rejon 4

30 X poniedziałek godz. 17.00

Poradnia Życia Rodzinnego

31 X wtorek godz. 17.00

Koła Żywego Różańca

KRÓTKA HISTORIA OBJAWIEŃ FATIMSKICH
1917 r. w Fatimie Matka Boska sześciokrotnie ukazała się trójce pastuszków:
sześcioletniej Hiacyncie, ośmioletniemu Franciszkowi oraz dziewięcioletniej Łucji.
Jej objawienia zostały poprzedzone w 1916 r. trzema objawieniami Anioła Pokoju,
który przedstawił się jako Anioł Portugalii. Miał on przygotować dzieci na spotkanie
z Maryją. Objawienia Matki Boskiej w Fatimie miały miejsca kolejno: 13 maja, 13
czerwca, 13 lipca, 19 sierpnia, 13 września i 13 października. Ich głównym
przesłaniem była konieczność nawrócenia, pokuty, modlitwy o pokój.
W pierwszym objawieniu, które miało miejsce 13 maja, Maryja zapewniła dzieci, że
przychodzi z nieba i poleciła im odmawiać różaniec, aby wyprosić pokój dla świata.
Poprosiła je także, aby przychodziły w to samo miejsce przez 6 kolejnych miesięcy,
dnia 13 o tej samej godzinie. W drugim objawieniu Matka Boża powiedziała Łucji, że
Pan Jezus pragnie posłużyć się jej osobą, by ustanowić nabożeństwo do Jej
Niepokalanego Serca. Obiecała przy tym, że dusze, które ofiarują się
Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzymają ratunek, a Bóg obdarzy je szczególną łaską.
Ponadto Maryja zapowiedziała zabrać wkrótce do nieba Franciszka i Hiacyntę, co
też się stało – Franciszek zmarł 4 kwietnia 1919 r., Hiacynta 10 lutego 1920 r.
Trzecie objawienie z 13 lipca przedstawiało wizję piekła i zawierało prośbę o
odmawianie różańca. Matka Boża wyznała wówczas, że ratunkiem dla grzeszników
jest nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Maryja przedstawiła również
dzieciom tajemniczą wizję, która pozostała ukryta do 2000 r. jako tzw. trzecia
tajemnica fatimska. Czwarte objawienie miało początkowo odbyć się 13 sierpnia,
ale dzieci zostały aresztowane i przebywały w więzieniu. Matka Boża ukazała im się
dopiero sześć dni później, prosząc o Różaniec i ofiary wynagradzające za
grzeszników idących do piekła. Zapowiedziała także październikowy cud. W piątym
objawieniu, 13 września, Matka Boża ponowiła prośbę o odmawianie różańca, żeby
uprosić koniec wojny. Szóste, ostatnie objawienie, 13 października 1917, było
objawieniem szczególnym. Miał wówczas miejsce zapowiadany przez Matkę Boską
cud, który oglądało blisko sto tysięcy ludzi. Był to tzw. cud słońca – w pochmurną i
deszczową pogodę nagle ukazało się słońce, które zaczęło wirować po niebie jak
ogniste koło i zbliżać się do ziemi, rzucając promienie kolorowego światła. To
niezwykłe zjawisko trwało około 10 minut.
Podczas szóstego objawienia Matka Boska podała dzieciom swój tytuł – Matka
Boska Różańcowa i nakazała wybudować kaplicę. Wypowiedziała również
słowa: Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga
ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają różaniec i pokutują za
grzechy. Podczas szóstej wizji dzieci zobaczyły także św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i
Matkę Boską Karmelitańską.

