
Krótkie 
wyjaśnienie  

Pięciu Pierwszych 
Sobót.

Bluźnierstwa tych, którzy 
urągają Jej bezpośrednio w Jej 
świętych wizerunkach. 
Oto, droga córko, motyw, który 
kazał Niepokalanemu Sercu 
Maryi prosić mnie o ten mały 
akt wynagrodzenia.”

Rodzi się jednak pytanie:czy nie 
istnieje już wystarczająco dużo 
nabożeństw? Niewątpliwie tak, ale 
właśnie w Fatimie objawiono, że to 
sam Bóg chce ustanowić na świecie 
nabożeństwo do Niepokalanego 
Serca Maryi, by było ono początkiem 
większego kultu Niepokalanego Serca 
Maryi; i przez ten kult by umieszczono 
Serce Matki obok Serca Syna.
O żadnym z dotychczasowych 
nabożeństw nie wypowiedziano tak 
ważnych i znaczących słów. 

Akt osobistego poświęcenia się 
Niepokalanemu Sercu Maryi

O Niepokalane Serce Maryi, które 
w zjednoczeniu z Sercem Jezusa, 
Twojego Najmilszego Syna, tak bardzo 
cierpiało dla zbawienia świata, i które 
okazało swoje żarliwe pragnienie, 
abyśmy poświęcili się Twojemu Sercu i 
praktykowali to szczególne nabożeństwo 
Pięciu Pierwszych Sobót, niniejszym 
pragnę postępować tak, jak tego żądasz: 
uzyskaj dla mnie łaskę życia  w pełni 
konsekrowanego Tobie. Chcę dokonać 
zadośćuczynienia za grzechy raniące 
Twoje Matczyne Serce. Przyjmij 
to zadośćuczynienie droga Matko i 
błogosław mi.
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Zranione Serca Naszej Matki 
wzywa nas do odprawiania i 

propagowania  
Pierwszych Sobót Miesiąca.

Maryja Nasza Najukochańsza 
Matka, 10 grudnia 1925 r., ukazując 
się siostrze Łucji, jedynej żyjącej z 
trójki dzieci, które widziały Matkę 
Bożą w Fatimie, powiedziała te 
rozrywające serce słowa: „Córko 
moja, spójrz, Serce moje otoczone 
cierniami, którymi niewdzięczni 
ludzie przez bluźnierstwa i 
niewierości 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:

1. odprawią spowiedź i przyjmą 
Komunię świętą, 

2. odmówią Różaniec, 
3. będą mi towarzyszyć przez 

piętnaście minut rozmyślając 
nad tajemnicami różańcowymi, 

4. w intencji zadośćuczynienia. 
Duszom, które w ten sposób starają 
się mi wynagradzać, obiecuję 
towarzyszyć w godzinie śmierci z 
wszystkimi łaskami potrzebnymi do 
zbawienia”.
Nota bene: Spowiedź może być 
odprawiona w ciągu ośmiu dni przed 
lub po Komunii świętej. Różaniec 
(pięć dziesiątków) może być 
odmawiany o dowolnej porze dnia a 
15-minutowa medytacja, też może 
być o dowolnej porze dnia i może 
dotyczyć albo wszystkich tajemnic 
Rożańca jako całości, albo  tylko 
jednej szczególnej tajemnicy.

DLACZEGO PIĘĆ?
Kiedy siostra Łucja podczas 
modlitwy zapytała Pana Jezusa, 
dlaczego pięć sobót, odpowiedział: 
„Moja córko, powód jest 
prosty. Istnieje pięć rodzajów 
obelg i bluźnierstw przeciwko 
Niepokalanemu Sercu Maryi:

1. Bluźnierstwa przeciwko 
Niepokalanemu Poczęciu.

2. Bluźnierstwa przeciwko Jej 
Dziewictwu,

3. Bluźnierstwa przeciwko  
Jej Bożemu Macierzyństwu i 
nieuznawanie w Niej  
Matki ludzi,

4. Bluźnierstwa tych, którzy 
starają się otwarcie zaszczepić 
w sercach dzieci obojętność, 
wzgardę, a nawet nienawiść do  
Niepokalanej Matki.


