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Piękno małżeństwa. 
Módlmy się w intencji ludzi mło-
dych, którzy przygotowują się do 
małżeństwa przy wsparciu wspólno-
ty chrześcijańskiej — aby wzrastali w 
miłości, z wielkodusznością, wierno-
ścią i cierpliwością.
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Drodzy Czciciele Matki Bożej Różańcowej,
Drodzy Członkowie Wspólnot Żywego Różańca.
Dlaczego ma być „pięć sobót” wynagradzających 

na cześć Matki Bożej Bolesnej? Siostra Łucja pisze: 
Pozostając przez część nocy z 29 na 30 maja 1930 r. w 
kaplicy z naszym Panem i rozmawiając z Nim poczu-
łam się nagle mocniej owładnięta Bożą obecnością. 
Jeśli się nie mylę, zostało mi objawione co następuje: 

„Córko, motyw jest prosty: jest pięć rodzajów 
obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Nie-
pokalanemu Sercu Maryi.

Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu 
Poczęciu. 

Drugie : Przeciwko Jej Dziewictwu. 
Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy 

jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę czło-
wieka.

Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się 
otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, 
wzgardę, a nawet nienawiść do Tej Niepokalanej Matki.

Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpo-
średnio w Jej świętych wizerunkach. 

Oto, droga córko motyw, który kazał Niepokala-
nemu Sercu Maryi prosić Mnie o ten mały akt wyna-
grodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poru-
szyć moje miłosierdzie, aby przebaczało tym duszom, 
które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do Ciebie, za-
biegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby 
poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom 
miłosierdzia. [...] To prawda, moja córko, że wiele 
dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą 
mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jed-
nak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót 
w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Matki 
Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bez-
dusznie i z obojętnością”. 

Moderator Żywego Różańca
Ks. kan. Zbigniew Wawrzyniak

Drodzy Czciciele Matki Bożej Różańcowej, 
Drodzy Członkowie Wspólnot Żywego Różańca. 
Z Chełmińskiego Wzgórza, od Matki Bożej Bo-

lesnej płynie zaproszenie do wszystkich Wspólnot 
Żywego Różańca na doroczną pielgrzymkę i dzień 
skupienia. 

Od 30 czerwca będziemy wspólnie przeżywali 
Odpust Nawiedzenia NMP i w pierwszą sobotę lipca 
oddamy cześć Niepokalanemu Sercu Maryi wynagra-
dzając jej wszystkie obelgi i bluźnierstwa popełniane 
przez ludzi oraz praktykując pięć pierwszych sobót 
miesiąca. Gorąco wszystkich zapraszam na te uro-
czystości i ufam, że z Bożą pomocą staniemy licznie 
przed obliczem Matki Bożej Chełmińskiej. 

Oto program uroczystości w sobotę 3 lipca
 9.30 - Powitanie Pielgrzymów
 9.45 - Nabożeństwo 
            ku czci Niepokalanego Serca NNP 
10.15 - Konferencja
             Ojciec Duchowny WSD – ks. Adam Lis 
11.00 - MSZA ŚWIĘTA 
             przewodniczy ks. bp Wiesław Śmigiel 
Przerwa na posiłek 
13.30 - Droga Krzyżowa i Rozesłanie 


