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Dzieci Boże z Narodu wybranego nad Wisłą są zaproszone przez Pana Jezusa
Chrystusa Króla Polski do uczestnictwa w nowennie mszalnej, która rozpocznie
się od 11 sierpnia.
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1. Każdego dnia przez 9 dni, w zależności od naszych obowiązków i pracy,
mamy uczestniczyć w Najświętszej Ofierze Mszy Świętej (w wybranym przez
siebie czasie jej odprawiania) z intencją duchową: "O przebłaganie Trójcy
Przenajświętszej i Matki Bożej za grzechy Narodu polskiego."
2. Komunię Świętą przyjmujemy w podziękowaniu Panu Jezusowi za przyjęcie
intronizacji w Świebodzinie oraz za to, że jest naszym intronizowanym Królem
POLSKI. Jeżeli Komunii będzie udzielał kapłan w masce, szafarz lub diakon,
to przyjmujemy Ją tylko duchowo - Bóg obiecał takie same łaski jak podczas
fizycznego przyjęcia Najświętszego Ciała. Komunię przyjmujemy tylko na
kolanach i do ust!
3. Jest to najważniejsze zadanie dane na ten czas dla Polaków i musi
zaangażować się w to dzieło co najmniej 50 tys. osób dziennie!
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