Trzeci Tydzień II-go okresu ćwiczeń duchowych

„POZNANIE JEZUSA CHRYSTUSA”

WAŻNE WSKAZÓWKI

Kochani Niewolnicy Maryi przez ostatnie trzy tygodnie zapewne
przygotowywaliście się razem z nami do złożenia lub odnowienia
swojego aktu ofiarowania zgodnie z Traktatem św. Ludwika.
Zapraszamy was by tego dokonać na uroczystej Mszy Świętej. W tym
dniu przynosimy swój Akt Ofiarowania ze sobą na Mszę św. o godz.
18:00. Odczytamy go uroczyście (wszyscy razem) dlatego ważne
żebyśmy podeszli do balasek po Komunii świętej. Kochani
pamiętajmy o róży dla Matki Bożej, każdy przynosi przez siebie
różę( najlepiej koloru białego) by ofiarować ją w darze Maryi Obok
obrazu będzie postawiony pusty wazon ale można róże kłaść obok
obrazu :) Kochani pamiętajmy, ze to jest dla nas bardzo ważny dzień
więc warto podkreślić go odświętnym ubiorem :) byśmy jak najlepiej
przeżyli swoje ofiarowanie. Jeśli coś chcecie doprecyzować można do
nas napisać email: niewolamilosci@gmail.com
Na mszy świętej będzie zbierana ofiara.
Zbliża się dzień składania Aktu Ofiarowania Jezusowi Chrystusowi przez
Maryję. Św Ludwik Grignion de Montfort w Traktacie o Prawdziwym
Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny w Części VIII, 1 pisze: „Pod
koniec trzeciego tygodnia odbędą spowiedź i przyjmą Komunię św. w
intencji oddania siebie Jezusowi Chrystusowi jako niewolnicy z miłości
przez ręce Maryi. Po przyjęciu Komunii św. odmówią Akt Ofiarowania.
Uprzednio powinni własnoręcznie przepisać Akt Ofiarowania, mogą się
też posłużyć przygotowaną uprzednio kopią. Na dokumencie złożą podpis
i datę. Byłoby rzeczą wskazaną, by dnia tego złożyli Jezusowi Chrystusowi
i Jego Najświętszej Matce jakąś daninę jako pokutę za swe przeszłe
niewierności, oraz by przez to zaznaczyć swą zależność od panowania
Jezusa i Maryi. Daninę tę może stanowić post, jakieś umartwienie lub
jałmużna. Wystarcza rzecz najdrobniejsza, byle z dobrego serca, bo Jezus
patrzy tylko na dobrą wolę.”
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Konieczne jest, by do Aktu Ofiarowania w niewolę przystąpić w
stanie łaski uświęcającej!
UWAGA! Dla osób, które 31 maja 2019 r. w kościele św. Jacka i
Doroty w Piotrkowie Tryb. przystąpią do Aktu Ofiarowania:
Msza święta z uroczystym złożeniem Aktu Ofiarowania odbędzie
się o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy przygotowane osoby
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