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MSZE ŚWIĘTE GREGORIAŃSKIE - GREGORIANKA
Zgodnie z ponad tysiąctrzechsetletnią tradycją Kościoła katolickiego, Trzydzieści Mszy świętych sprawowanych przez 30 kolejnych dni w intencji wiecznego spoczynku dusz zmarłych osób
znane są jako Msze Gregoriańskie lub Gregorianka.
Nazwa ta pochodzi od imienia papieża św. Grzegorza Wielkiego, który rozpoczął tę pobożną
praktykę. Polecił on odprawiać przez 30 dni msze za zmarłego mnicha benedyktyńskiego, po których - jak opowiada w swych „Dialogach” - ten ukazał mu się mówiąc, że właśnie zyskał wstęp do
wiecznej chwały.
Msze gregoriańskie nie muszą być odprawiane przez jednego i tego samego kapłana w jednym
i tym samym kościele. Również nie muszą być sprawowane według formularza za zmarłych. Odprawia się je jednak tylko za zmarłych i każdą serię tylko za jedną osobę. Muszą być odprawiane
przez 30 dni bez przerwy. Gdyby nastąpiła przerwa, kapłan musiałby rozpocząć serię od początku.
Z racji tego specjalnego zobowiązania, zamawiając Msze gregoriańskie powinno się złożyć
większą ofiarę niż przy pojedynczych Mszach świętych. Dlatego, obecnie musimy prosić, o co najmniej 475.00 dolarów amerykańskich (575.00 kanadyjskich) za jedną serię.
Podobnie gdyby ktoś chciał, aby po jego śmierci zostały za niego odprawione Msze święte
Gregoriańskie za przyczyną Godziny Różańcowej, proszony jest o przesłanie na nasz adres ofiary
w takiej wysokości oraz zaznaczenie w testamencie, aby nasz ośrodek Godziny Różańcowej został
poinformowany o jego śmierci. Można też nie przysyłać nam ofiary, lecz zaznaczyć w testamencie,
aby została ona przesłana do nas po śmierci. W takim jednak wypadku ofiara na jedną serię Mszy
Gregoriańskich, powinna być nie mniejsza niż równowartość ofiary za 30 pojedynczych Mszy
świętych w chwili zamawiania.
Godzina Różańcowa przyjmuje Msze Gregoriańskie. Prosimy o czytelne (najlepiej
DRUKOWANYMI LITERAMI) wypełnienie informacji na poniższej formie i przesłanie jej na
nasz adres.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Proszę o odprawienie ______ serii Mszy świętych Gregoriańskich za:
________________________________________________________________________
Załączam ofiarę mszalną w wysokości $_______________________________________
Imię i nazwisko osoby zamawiającej:.....................................................................................
Numer domu i ulica:..............................................................................................................
Miasto: ........................ Stan/Prowincja: ............. Kod: …...................................................

