
„Bóg pragnie 
ustanowić na świecie nabożeństwo

do Mego Niepokalanego Serca”.



Obietnice Matki Bożej Fatimskiej





Modlitwa przed różańcem (1)



Modlitwa przed różańcem (2)



Pierwsza Sobota Miesiąca



Niepokalane Serce Maryi
Cierniem zranione przez nasze winy

Chcemy Cię kochać i zadość czynić
Niepokalane Serce Maryi x 2



Modlitwa przed medytacją (1)

Matko Najświętsza, 
Niepokalana Maryjo!
Z radością przyjmuję Twe 
zaproszenie do udziału w Twoim 
rozmyślaniu. W pierwsze soboty 
otwierasz Swe Niepokalane Serce 
dla każdego, kto pragnie wlać we 
własne serce te najważniejsze 
znaki, jakie Bóg ukazał nam
we Fatimie. 



Modlitwa przed medytacją (2)

Proszę, otwórz przede mną Swoje Serce. 
Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, 
ale i z dziecięcą śmiałością, ponieważ 
chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć 
miłością do Twego Syna, ponieważ 
pragnę zawsze trwać w stanie łaski i 
miłować Twój święty Różaniec, wreszcie 
- ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko 
mogę ofiarowywać w duchu 
zadośćuczynienia za grzeszników. 



Modlitwa przed medytacją (3)

Daj mi uczestniczyć w Twym 
rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzać 
w życie Słowo, które wlejesz do mego 
małego serca, by stawało się coraz 
milsze Tobie, bliższe Tobie, podobniejsze 
do Twego Niepokalanego Serca. A jeśli 
chcesz, zawsze możesz zabrać me serce, 
a dać mi Swoje - jak uczyniłaś to 
z tyloma swoimi dziećmi. Będę wtedy 
duszą najszczęśliwszą na świecie!



Pierwsza Sobota Miesiąca

S. Łucja



Modlitwa po przyjęciu komunii św.  (2)

Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I 
właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię 
wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś 
przez wszystkich była czczona i kochana. 
Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko 
grzesznych, racz przyjąć ten akt 
wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij 
Go również jako akt zadośćuczynienia za 
tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w 
bezbożny sposób złorzeczą Tobie. 



Modlitwa po przyjęciu komunii św.  (3)

Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez 
udzieloną im łaskę jeszcze bardziej 
uwydatniła się Twoja macierzyńska 
dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni 
przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają 
Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś 
błogosławioną między niewiastami, Matką 
Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje 
w czułej miłości do każdego człowieka. 
Amen.


