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NABOŻEŃSTWO
NA CAŁY ADWENT.

Ułożone przez św: Katarzynę z Bolonii, składające się
z 40 ,,Zdrowaś Mary.a" na uczczenie Boskiego Macie
rzyństwa Najświętszej Panny.
Do odmawiania codziennie od 29. listopada do 23.
grudnia.

JABŁONKÓW.
Wydaniem Ludwika Sikory.

1907.

,,Naboż:eństwo Adwentowe" wyjęte jest z miesięcznika
p; t. ,,Zdrowaś Maryo" Nr. 3. str 46. któremu Najprzewielebniejsży książę biskup Wrocławski

Dr. Robert Herzog
udzielił swego biskupiego błogosławieństwa.
Mikołów, 1. grudnia 1885

pod redakcyą
Ks. Lubeckiego.

Z drukarni Ryszarda Płoszka w Jabłonkowie.

Nabożeństwo na cały adwent.
Ułożone przez św. Katarzynę z Bolonii, składające się
z 40 ,,Zdrowaś Marya11 na uczczenie Boskiego Macie
rzyństwa Najświętszej Panny.

Do odmawiania codziennie od 29. listopada do 23. grudnia.

Modlitwa codzienna.
Z najgłębszem uszanowaniem i najzupełniej szem poddaniem się upadając do nóg Twoich,
0 Matko Boża, ucieczko grzeszników! błagamy
Cię najpokorniej, przez zasługi przenajdroższej
krwi Boskiego Syna Twego, za nas grzesznych
wylanej, byś nam wyjednała prawdziwą gorącość
ducha w tern świętem nabożeństwie i łaskę ku
naśladowaniu cnót Twoich. Przez wzgląd na miłość
jaką ukochałaś Katarzynę, wierną sługę Twoją,
otrzymaj nam odpuszczenie grzechów naszych,
iżbyśmy się mogli spodziewać tego wszystkiego,
co dla duchownego pożytku naszego pragniemy.
Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Na pierwszy dzień 29. listopada.
Na wzór św. Katarzyny, rozpoczniemy chwalić
Matkę Bożą na uczczenie Jej Boskiego Macie
rzyństwa, czterdziestu pozdrowieniami Anielskiemi
1 tyluż błogosławieństwami: dla otrzymania Jej
wspomożenia w godzinę śmierci naszej i praw-

dziw eg-o żalu za grzechy nasze, ażebyśmy po ,tej
pielgrzymce przyszli do wesela wiecznego.

Na dni następne 30 listopada. 1-22. grudnia.
Chwalmy znowu Matkę Bożą na uczcżenie
Jej św. Porodzenia, czterdziestu pozdrowieniami
Anielskiemu i tyluż błogosławieństwami, dla otrzy
mania Jej wspomożenia w godzinę śmierci naszej
i prawdziw,ego żalu za grzechy nasze, ażebyśmy
pó tej pielgrzymce przyszli do wesela wiecznego.

W dzień ostatni 23. grudnia.
Kończmy to nasze nabożeństwo wychwalając
Matkę Bożą na uczczenie Jej św. Porodzenia
czterdziestu pozdrowieniami Anielskiemi i tyluż
błogosławieństwami dla otrzymania Jej wspomo
żenia w godzinę śmierci naszej i prawdziwego
żalu za grzechy nasze, ażebyśmy po ukończeniu
ziemskiej pielgrzymki naszej do wiecznego we
sela przejść mogli.

I. dziesiątek.
Odmawiając pierwszy ten dziesiątek Pozdro
wień Anielskich rozważać będziem niewysławioną
Tajemnicę wcielenia słowa Bożego i niezrównaną
godność Maryi Panny obranej na Matkę Boga
Najwyższego.
Dziesięć Zdrowaś Maryo itd. a po każ dem z nich
to b ło go s ła w i eństwo:

O Maryo! błogosławiona niech będzie ta godzina,
w której poczęłaś Jezusa, Syna Bożego !

II. dziesiątek.
Odmawiając drugi ten dziesiątek Pozdrowień
Anielskich rozpamiętywać będziem pokorę króla
Niebios, że tak liche mieszkanie ohrał na swoje
św, Narodzenie, - tudzież wesele Maryi gdy
ujrzała Jezusa, jednorodzonego Syna Ojca Przed
wiecznego, -- który się z Niej narodził.
Dziesięć Zdrowaś Marya itd. a po każdem z nich
to błogosławieństwo :

0 Maryo !błogosławiona niech bądzie ta godzina
w której porodziłaś nam Jezusa, Syna Bożego!

III. dziesiątek.
Odmawiając trzeci ten dziesiątek Pozdrowień
Anielskich pilnie rozważać będziemy jak Marya
Panna najdoskonalej wypełniała obowiązki Marty
1 Magdaleny w usługiwaniu Dzieciątku swemu
i w zatapianiu się W tym Synu Bożym. Zbawi

cielu naszym.
Dziesięć Zdrowaś Marya itd. a po każdem z nich
to błogosławieństwo:

O Maryo! błogosławiona niech będzie ta godzina,
w której piersiami swemi karmiłaś Jezusa, Syna
Bożego!
IV. dziesiątek.
Przy tym czwartym dziesiątku Pozdrowień
Anielskich i naszych błogosławieństw rozważać

b ędziern to nie wy mo wne uszanowanie, ; z j akim
Marya bardziej jeszcze do serca, aniżeli do łona
tuliła pieszcząc i czcią najwyższą otaczając Swo
jeg’o i naszego Boga, który dla miłości naszej
stał się człowiekiem. I my też z najgłębszem
czczeniem i z najpowinniejszą miłością odmówmy.
Dziesięć Zdrowaś Marya itd. a po każdem z nioh
to błogosławieństwo :

OMaryo! błogosławioną niech będzie tagodzina,
w której piastowałaś nam Jezusa, Syna Bożego!
Fotem się mówi:
Chwała bądź Bogu że na wzór św. Katarzyny
ukończyliśmy to nabożeństwo. Prośmy Mary ę, aby
w zamian za te Pozdrowienia Anielskie któreśmy
odmówili i te błogosławieństwa, które Jej ofia
rujemy, raczyła jako Matka Wcielonego Zbawiciela
naszego otrzymać nam dwa błogosławieństwa:
pierwsze w życiu dając nam łaskę prawdziwego
żalu za grzechy; drugie w godzinę śmierci byś
my koniecznie dostąpili zbawienia wiecznego.
I przetóż jako święta Katarzyna wołajmy do
Maryi:
Orędowniczko nasza! One Twoje miłosierne
oczy obróć na nas — a Jezusa, błogosławiony
owoc żywota Twego, po tern wygnaniu racz nam
pokazać. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno
Mary o ! Amen.

modlitwa Do Najświętszego Sakramentu
przepraszająca za popełnione świętokradztwo nocy wigilijnej
Bożego Narodzenia w parafialn. kościele Jabłonkowskim 1906.

Módlmy się:

Z uczuciem najgłębszego uszanowania, o Boże
nasz i Zbawicielu nasz, Jezu Chryste, który jesteś
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem,
upadamy przed Tobą, utajonym w Przenajświęt
szym Sakramencie i ukochać Cię pragniemy z ca
łego serca na przebłaganie za wszelkie nieuszanowania, zniewagi i świętokradztwa, których na
nieszczęście moglibyśmy się byli dotąd stać win
nymi, jako też i za te, których się ktokolwiek
i kiedykolwiek dopuścił, lub, co niedaj Boże,
kiedybądź dopuści. Upadamy przed Tobą i cześć
Ci oddajemy, o Boże nasz! nie jakoś godzien,
lub jak powinniśmy, ale przynajmniej jak mo
żemy, a chcielibyśmy to uczynić z taką dosko
nałością, na jaką wszystkie razem stworzenia ro
zumne zdobyćby się mogły, A cześć tę najwyższą
oddawać Ci pragniemy teraz i zawsze, nie tylko
za tych katolików którzy Cię nie czczą i nie ,ko
chają, ale nadto na zastąpienie i na nawrócenie
wszystkich odstępców, bezbożników, blużriierców,
Machometanów, Żydów i bałwochwalców, O Jezu
nasz, Jezu bądźże od wszystkich poznany, ucz
czony, pokochany i błogosławiony w każdem
momencie, w Przenajświętszym Boskim Sakra
mencie. Amen,

Akty strzeliste.
Upadam przed Tobą w każdym momencie,
Żywy Chlebie z Nieba, Wielki Sakramencie.

Jezu, Serce Maryi, Ciebie będę sławić,
A Ty racz duszy mojej zawsze błogosławić.
Tobie, o Jezu serce ofiaruję,
Bo Cię, o Jezu, Zbawicielem czuję.

Niechaj znany, pochwalony
I przez wszystkich będzie czczony,
Teraz i w każdem momencie,
Bóg w Najświętszym Sakramencie.

(Papież Pius VII., dnia 1. stycznia 1815 roku
udzielił 200 dni odpustu za każdorazowe odmó
wienie tej modlitwy z sercem skruszonem.)

