Towarzystwo
Najświętszego Serca Jezusa –
Katolicy za Najwyższego Pasterza

«Summorum Pontiﬁcum»

Kim jesteśmy?

Towarzystwo Najświętszego Serca Jezusa – Katolicy za „Summorum
Pontiﬁcum” są wspólnotą Wiernych Chrystusowi. W swojej działalności
kierują się Motu Proprio Papieża Benedykta XVI “Summorum
Pontiﬁcum” (07.07.2007 r.).
Towarzystwo wyznaje integralną Naukę Kościoła Katolickiego.
Źródłem życia duchowego i modlitewnego dla towarzystwa jest Mszał
Rzymski wydany w roku 1962 przez bł. Jana XXIII, jak również inne
oﬁcjalne księgi liturgiczne należące do skarbnicy obrządku rzymskiego
Świętego Kościoła Katolickiego.
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•
•

Jakie są nasze cele?

Organizowanie i uczestnictwo we Mszach Św. według nadzwyczajnej
formy rytu rzymskiego.
W każdą niedzielę jak również we wszystkie uroczystości odprawiać
w paraﬁach Msze Św. według Mszału 1962 roku
Towarzystwo może organizować nabożeństwa związane
z udzieleniem sakramentów według nadzwyczajnej formy rytu
rzymskiego.
Pomoc paraﬁom w przygotowaniu ministrantów (na prośbę księży),
a również pomoc paraﬁanom w rozwiązywaniu praktycznych
trudności (literatura, nuty, szaty i naczy ia liturgiczne etc.)
W celach rozwoju i pogłębienia życia duchowego członków
Towarzystwa organizuje się Adoracje Najświętszego Sakramentu,
Nieszpory, dni skupienia, modlitwy, wspólny różaniec i rekolekcje.
W tym celu po otrzymaniu zezwolenia od księdza proboszcza i/albo
Kurii Towarzystwo zaprasza księży (i wspiera ich ﬁnansowo)

zmarłych członków Towarzystwa co roku odprawia się
• WMszęintencji
Św. (Requiem).
W celu osiągnięcia zamierzonych celów w Towarzystwie zostały
powołane grupy robocze. Obecnie w Moskwie funkcjonują dwie takie
grupy: „Grupa muzyczna” i „Służba ministrantów”

Kto może zostać członkiem
Towarzystwa?

Towarzystwo jednoczy wiernych z różnych paraﬁi. Członkiem
Towarzystwa może zostać każdy pełnoletni, ochrzczony, bierzmowany
i praktykujący katolik.

Jakie są obowiązki członków
Towarzystwa?

członek Towarzystwa powinien się modlić o rozwój
• Każdy
Towarzystwa.
członek Towarzystwa powinien pracować i dbać
• Każdy
o osiągnięcie celów Towarzystwa.
«Prawdą jest, że liturgia łacińska Kościoła w różnych formach w ciągu
wieków chrześcijaństwa napędzała życie duchowe niezliczonej rzeszy
świętych oraz że dzięki religii umocniła wiele narodów i ożywiła ich
pobożność» (Benedykt XVI, Motu Proprio “Summorum Pontiﬁcum”)
Kontakty:
www.summorum-pontiﬁcum.ru

