DZIEWIĘĆ
PIERWSZYCH
PIĄTKÓW
MIESIĄCA

Tradycja pierwszego piątku jest o tyle ważnanzostała nam dana przez samego Chrystusa. Miało to miejsce podczas objawień, jakich doświadczyła francuska zakonnica, święta Małgorzata Maria Alacoque,
podczas adoracji Świętego Sakramentu w klasztornej kaplicy. W czasie tych kilku spotkań Jezus odsłonił
przed młodą kobietą swoje gorejące miłością serce i za jej pośrednictwem przekazał tę miłość wszystkim
ludziom, gdyż jak sam zaznaczył, nie mógł dłużej powstrzymać w sobie jej płomieni. Objawienia te zapoczątkowały również tradycję dziewięciu pierwszych piątków, w których pełne uczestnictwo otwiera nam
drogę do łaski pokuty i zbawienia.
A oto obietnice, jakie Jezus zostawił przez św. Małgorzatę tym, którzy w pełni będą uczestniczyć w Eucharystii w pierwsze piątki miesiąca (najważniejsza jest Eucharystia!!! Spowiedź ma nam zapewnić pełnię łaski uświęcającej, aby godnie uczestniczyć we Mszy Świętej):
1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
11. Imiona tych, co rozszerzać będą nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym
wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty
ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich
bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Jeśli rozpoczniesz nabożeństwo dziewięciu pierwszych piątków w październiku to
skończysz w czerwcu, czyli przed wakacjami. Serdecznie zachęcamy dzieci, młodzież
i doroslych. W zakrystii można poprosić o obrazek z tabelką.

