
Modlitwy wynagradzające Najświętszemu Sercu Maryi- pięć pierwszych sobót miesiąca 
   Modlitwa wprowadzająca na każdy dzień 

Niebieska Matko i Pani! Uciekamy się do 
Twego Matczynego i Niepokalanego Serca 
ożywieni dziecięca ufnością i porywem 
miłości, aby Je uwielbiać i aby wzywać Jego 
potężnego wstawiennictwa. Te pokorną 
cześć, jaką Tobie oddajemy, łączymy ze 
wspaniałością uwielbieni, które bez przerwy  
i z niewyczerpaną gorliwością składają Ci 
błogosławione chóry anielskie, święci w niebie 
i wszyscy słudzy na ziemi. W szczególności 
łączymy te cześć  nieprzemijającą chwałą, 
jaką otacza Cie przenajświętsza Trójca , 
Ciebie, która Ona wybrała sobie za Córkę, 
Oblubienic e i Matkę. Wspomnij na nas 
Maryjo, na nas którzy wzdychamy na tym 
Podole łez błagając Cie pełni ufności. Racz 
nam wyprosić u Boga łaski, o które prosimy 
przez te nowennę. Amen. 
Pierwsza sobota pierwszego miesiąca 
O Niepokalane Serce Maryi, jaśniejące 

czystością! Ty jesteś najpiękniejszym kwiatem  Bożego ogrodu. Ty jesteś tym cudownym raje, 
którego nie splamił żaden grzech. Udziel nam łaski, by za Twoim przykładem służyć Bogu 
sercem czystym i niesplamionym oraz ze wszystkich naszych sił unikać najmniejszych 
cierpień, które moglibyśmy zadać Bogu. 
Zdrowaś Maryjo….. Litania do Niepokalanego Serca Maryi….. 
Pierwsza sobota drugiego miesiąca 
O Niepokalane Serce Maryi., które powierzyło swe dziewictwo Bogu Najwyższego Majestatu!. 
Ty jesteś nienaruszoną liliją, zieloną i kwitnącą oaza na pustyni świata. Ta , która 
przyciągnęła spojrzenie Boga. Przyciągnij śladem Twojego dziewictwa wielką liczbę dusz, 
które oparłyby się pokusom ziemskim, by oddać się bezgranicznie Bogu. 
Zdrowaś Maryjo….. Litania do Niepokalanego Serca Maryi….. 
Pierwsza sobota trzeciego miesiąca 
O Niepokalane Serce Maryi, gorejące Bożą Miłością! Ty jesteś płomieniem rozpalonym przez 
ducha Świętego, podsyconym oliwą Jego Miłości.  W Twym Sercu ten święty płomień nigdy 
nie gaśnie. Uproś nam łaskę miłowania Boga z całego serca, z całej duszy, a bliźnich tak, jak 
ich kocha sam Bóg i Twe Niepokalane Matczyne Serce. 
Zdrowaś Maryjo….. Litania do Niepokalanego Serca Maryi….. 
Pierwsza sobota czwartego miesiąca 
O Niepokalane Serce Maryi, pogrążone w nabożnej kontemplacji!. Twoje myśli i umysł 
pozostają złączone, zjednoczone z Bogiem. Właśnie w ciszy Twojej świętości rozważałaś 
słowa Twego Syna i tajemnice Odkupienia. Odrzuć roztargnienia, które przeszkadzają 
naszemu skupieniu i skieruj nasz umysł ku Bogu.  
Zdrowaś Maryjo….. Litania do Niepokalanego Serca Maryi….. 
Pierwsza sobota piątego miesiąca 
O Niepokalane Serce Maryi, wzorze pokory! Bogactwo Twoich łask i Twoich cnót pozwoliło Ci 
zstąpić w dolinę pokory. To właśnie Twój duch skromności i pokory znalazł łaskę przed 
Bogiem i umożliwił Synowi zamieszanie w Twoim Sercu. Naucz nas tej pokory, która pozwala 
podporządkować się we wszystkim Woli Bożej. 
Zdrowaś Maryjo….. Litania do Niepokalanego Serca Maryi….. 
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Pierwszych Sobót  

Na czym polega 
Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca 

Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy 
popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny. Obrażają one Boga i Jej Niepokalane Serce, 
są pogardą wobec Bożej miłości oraz powodem piekiel-
nych męk ludzi, za których umarł Jej Syn. Pragnie ona oca-
lić jak najwięcej osób, dlatego przy chodzi, aby ocalić 
grzeszników od piekła, aby skłonić ich do nawrócenia. Ma-
ryja chce naszego zaangażowania w te misję.  
Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca to forma pomocy 
grzesznikom, zaproponowana przez Maryję i Jezusa. 
Przez to nabożeństwo możemy przepraszać Boga i wyna-
gradzać za grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi, 
a gdy będziemy te modlitwę praktykować, także w naszych 
sercach wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim. 

Co obiecuje niebo? 
Przypomnijmy sobie wielką obietnicę związaną z nabożeń-
stwem pierwszych sobót. 
Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Bo-
ża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej czę-

ści 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, otoczo-
nym 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 niewdzięcz-
ność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że 
przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy 
przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmó-
wią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańco-
wymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”. 

Cztery warunki Nabożeństwa pierwszych Sobót Miesiąca 
1. W pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy 
popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Można także skorzystać z łaski sakramentu 
pojednania wcześniej, byleby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu cięż-
kiego. 
2. Przyjąć Komunię Św. w pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższej intencji; 
3. Odmówić pięć tajemnic różańcowych w powyższej intencji; 
4. Dodatkowo przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe ofiarując tę medytację 
w wymienionej intencji. 

 
 
 
 
 
 


