
Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca. 

 

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka, Boża zezwoliła siostrze Łucji na 
objawienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo 
do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925 r. objawiła się Łucji Maryja 
 z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.  

Dzieciątko powiedziało:  

Miej współczucie z sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi 
niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt 
wynagrodzenia te ciernie powyciągał. 

Maryja powiedziała: 

Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez 
bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej Ty staraj się nieść mi radość  
i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi 
 do zbawienia tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią 
spowiedź, przyjmą Komunię Świetą, odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślań 
nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji 
zadośćuczynienia. 

Dlaczego pięć sobót wynagradzających? 

Córko moja - powiedział Jezus - chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się 
Niepokalane Serce Maryi:  

1. Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,  
2. Przeciw Jej Dziewictwu,  
3. Przeciw Jej Bożemu macierzyństwu,  
4. Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet 
nienawiść wobec nieskalanej Matki,  
5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach. 

 

Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca.  



 

Po każdym dziesiątku należy odmówić modlitwę Anioła z Fatimy.  

Akt wynagrodzenia 
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,  

zachowaj nas od ognia piekielnego, 
zaprowadź wszystkie dusze do nieba  

i dopomóż najbardziej tym,  
którzy najbardziej potrzebują  

Twojego miłosierdzia. 

Zaleca się odmówienie różańca wynagradzającego za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Odmawia się go tak jak zwykły różaniec, z tym, że w "Zdrowaś Mario..." 
 po słowach " ....i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus" włącza się poniższe wezwania, 
do każdej tajemnicy inne: 
1. Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie. 
2. Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane dziewictwo. 
3. Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej. 
4. Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków. 
5. Rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości do doskonałego nabożeństwa do Ciebie.  

Na zakończenie należy wzbudzić w sobie postanowienia duchowe:  
1. Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawał Jej cześć.  
2. Będę uczył się od Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia.  
3. Obudzę w sobie nabożeństwo do mego Anioła Stróża.  

Modlitwa do św. Michała Archanioła  

Święty Michale Archaniele!  
Wspomagaj nas w walce,  

A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha  
Bądź nasza obroną.  

Oby go Bóg pogromić raczył,  
pokornie o to prosimy,  

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,  
szatana i inne duchy złe,  

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,  
mocą Bożą strąć do piekła.  

Amen. 

Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 6 marca 1996 r. nr 275K/96 


