Warszawa 15 listopada 2019

NABOŻEŃSTWO WYNAGRADZAJĄCE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Warto łączyć siły. Szukamy wspólnot i mężczyzn w różnych miastach Polski, którzy w porozumieniu
między sobą podejmą się organizacji Męskiego Różańca, Męskiego Nabożeństwa Pierwszych Pięciu
Sobót Miesiąca według poniższego planu:
1. Nabożeństwo pokutne realizowane w każdą Pierwszą Sobotę Miesiąca według warunków
podanych przez Matkę Bożą w Fatimie. http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-sobotymiesica-32226/49-abc-pierwszych-sobot-miesica
2. Kluczowe jest zaproszenie Kapłana, który poprowadzi Nabożeństwo i jeśli to możliwe, wygłosi
homilię podczas Mszy św..
3. Każda seria Nabożeństw, ma intencje wynagradzającą za 5 grzechów obrażających Matkę
Bożą.
4. Msza św. o godzinie 8.00.
5. Po Mszy św. przejście do wyznaczonego miejsca zlokalizowanego na zewnątrz, najlepiej przy
eksponowanej ulicy, deptaku, w miejscu historycznym (wszystko z dokładnością do lokalnych
warunków). Podczas przejścia odmawiana jest litania do św. Józefa.
6. Przejście odbywa się w szyku dwójkowym, w formie procesji, czyli z figurą, obrazem lub
Krzyżem, który prowadzi procesje.
7. Ustawienie w miejscu docelowym, w którym zostanie odmówiony Różaniec Św., również
odbywa się w szyku. Ważne jest żeby uczestnicy ustawili się w równych rzędach i kolumnach,
których liczebność zależy do warunków fizycznych miejsca i liczby uczestników. Takie
ustawienie ukazuje męskie uporządkowanie, dyscyplinę i posłuszeństwo.
8. Podczas Różańca św., Ksiądz prowadzący poddaje rozważania przed każdą dziesiątką.
9. W trakcie lub po odmówieniu Różańca Św. ma miejsce 15 minutowe rozważanie dotyczące
wybranej tajemnicy.
10. Odmawiamy również modlitwę w intencji Dusz Czyśćcowych, one są dla nas niezrównaną
pomocą i wsparciem.
11. Nabożeństwo kończymy odmówieniem modlitwy do św. Michała Archanioła i odśpiewaniem
Apelu Jasnogórskiego.
12. Po Apelu następuję Błogosławieństwo dla uczestników.

Ważne uwagi dotyczące Nabożeństwa pokutnego:
1. Nabożeństwo trwa od chwili rozpoczęcia się Mszy św. o godzinie 8.00 do udzielenia
błogosławieństwa po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego.
2. W związku z powyższym, w każdym momencie zachowujemy godną postawę, a wiec brak
rozmów, zaangażowanie w śpiew i uczestniczenie w modlitwie pełnym głosem.
3. Podczas nabożeństwa dopuszczalne są wyłącznie zaakceptowane przez organizatorów
sztandary. Niedopuszczalne są flagi, transparenty, banery, plansze z napisami, etc.. Nie
pozwalamy rozdawać uczestnikom przed kościołem i w trakcie trwania Nabożeństwa
ŻADNYCH ulotek, folderów choćby najbardziej słusznych. To jest Nabożeństwo pokutne.
4. Jedyną bronią jaką używamy i posiadamy ze sobą podczas Nabożeństwa jest Różaniec Święty.
5. Warto postarać się o asystę Policji i Straży Miejskiej. Eliminujemy ryzyka związane z
prowokacjami i atakami.

Szukamy wspólnot męskich, a także kapłanów, którzy chcą przyłączyć się do nabożeństwa.
Cele:
1. Zaangażowanie w Nabożeństwa Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca jak największej liczby
mężczyzn z każdego wieku i każdego stanu.
2. Realizowanie męskich Nabożeństw pokutnych w tym samym czasie w jak największej liczbie
miast.
3. Stworzenie sieci i zbudowanie łączności pomiędzy liderami z różnych wspólnoty i organizacji
zaangażowanymi w realizację Nabożeństw.
4. W dalszej perspektywie czasowej zorganizowany i skoordynowany udział realizatorów
Inicjatywy Męski Różaniec w akcjach modlitewnych i nie tylko, zmierzających do obrony
wiary, ochrony rodziny i w efekcie ratowania dusz w Polsce i na świecie.
Inicjatywa Męski Różanie Warszawa rozpoczęła Nabożeństwa w dniu 7 kwietnia 2018 roku, w
Oktawie Wielkiej Nocy, w Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego.
Poprowadził nas x. Dominik Chmielewski SDB.

UWAGA!
Jako Męski Różaniec Warszawa prowadzimy również Krucjatę jednej intencji:
https://jednaintencja.pl/
„By Matka Boża była bardziej znana i kochana, aby Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.

Modlimy się również w intencji ojców i mężów, aby odważnie i odpowiedzialnie chronili swoje
rodziny tu na ziemi i na wieczność.

Nabożeństwa Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi będę realizowane w
Warszawie do odwołania.

