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Przedmowa

„Bóg udziela nam swych łask przez Niepokalane Serce 
Maryi, a ludzie powinni o nie prosić przez to Serce. Serce 
Jezusa życzy sobie, by Niepokalane Serce Maryi było 
czczone wraz z Jego Boskim Sercem.” 

św. Hiacynta z Fatimy

13 czerwca 1917 roku Matka Boża powiedziała do 
Łucji, jednej z trojga fatimskich pastuszków:

„Pan Jezus chce się Tobą posłużyć, by uczynić Mnie 
znaną i kochaną. On pragnie ustanowić na świecie na-
bożeństwo do mojego Niepokalanego Serca. Obiecuję 
zbawienie tym, którzy będą je odprawiać, a ich dusze 
będą miłe Bogu, niczym kwiaty umieszczone przeze 
Mnie dla ozdobienia Jego tronu”.

W coraz bardziej bezbożnym świecie, w którym coraz 
trudniejszym staje się zachowanie wiary i zbawienie swej 
duszy, szukajmy schronienia w Niepokalanym Sercu na-
szej Matki, będącym, według objawień fatimskich, ostat-
nim — obok Różańca świętego — środkiem ratunku dla 
naszych czasów. 
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13 czerwca 1917 roku Maryja mówiła dalej: 
„Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką 

i drogą, która zaprowadzi cię do Boga”.

Te słowa odnoszą się również do nas, gdy poddajemy 
się i zawierzamy Jej Niepokalanemu Sercu przez akt po-
święcenia się. 80 lat temu, 31 października 1942 roku, pa-
pież Pius XII poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi, 
a 6 lat później wyraził pragnienie, by każdy poświęcił się 
Jej Sercu:

„I jak nasz świętej pamięci poprzednik, Leon XIII, 
u progu XX wieku uważał za stosowne poświęcenie całej 
ludzkości Najświętszemu Sercu Jezusa, tak również my, 
reprezentujący całą rodzinę ludzką, którą Chrystus odku-
pił, pragniemy poświęcić ją z kolei Niepokalanemu Sercu 
Maryi Panny. Co za tym idzie, jest naszym życzeniem, aby 
poświęcenie to zostało dokonane wszędzie, gdzie tylko 
jest to możliwe: w poszczególnych diecezjach, jak również 
w każdej parafii i rodzinie. Jesteśmy przekonani, że z owe-
go prywatnego i publicznego poświęcenia się spłyną z nie-
bios obfite błogosławieństwa i łaski”. 

Pius XII, Auspicia quædam, 1 maja 1948

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi jest 
również najgorętszym pragnieniem Najświętszego Serca 
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Jezusa. Te dwa Serca są bowiem całkowicie jednością. 
Kiedy oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Maryi i do-
konujemy aktu poświęcenia się, oddajemy cześć samemu 
Jezusowi Chrystusowi, a On, przez swoją Matkę, będzie 
nas darzył obfitością łask. 

„Jest moim najgorętszym pragnieniem, by rozpo-
wszechniano cześć i nabożeństwo do Niepokalanego Serca 
Maryi, bowiem to Serce jest magnesem, który przyciąga 
dusze ku Mnie samemu, jest gorejącym ogniem, który roz-
przestrzenia po całej ziemi promienie mego światła i mej 
miłości, i niewyczerpaną krynicą, która sprawia, że prze-
obfite żywe wody mojego miłosierdzia spływają na ziemię.” 

List siostry Łucji z Fatimy, 
mówiący o pragnieniach Pana Jezusa

Ta nowenna ma nam pomóc w przygotowaniu do aktu 
poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, poprzez wy-
jaśnienie trzech następujących zagadnień:

• Jakie jest znaczenie Niepokalanego Serca Maryi?
• Co Maryja objawiła na temat swojego Niepokalanego 

Serca?
• Jakie ma znaczenie poświęcenie się Jej Niepokalanemu 

 Sercu?



Oprócz krótkich czytań na każdy dzień, najważniejsza 
jest cześć oddawana Niepokalanemu Sercu w modlitwach. 
Nasza niebiańska Matka obdarza bowiem znacznie głęb-
szym zrozumieniem tych, którzy Ją czczą i proszą w mo-
dlitwach, niż tych, którzy jedynie o Niej czytają.

Niech ta broszurka pomoże parafiom, rodzinom i du-
szom w przygotowaniu do poświęcenia się Niepokalanemu 
Sercu naszej Matki, w 80. rocznicę poświęcenia świata Jej 
Niepokalanemu Sercu, przyspieszając w ten sposób Jej 
zwycięstwo nad złem zapowiedziane w Fatimie: 

„Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje [...] 
i czas pokoju będzie dany ludzkości”.

Matka Boża w Fatimie, 13 czerwca 1917

Niepokalane Serce Maryi, bądź naszym ratunkiem! 

ks. Karol Stehlin
Warszawa, w święto Zwiastowania Pańskiego, 

25 marca 2022
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objawienie 
niePokalanego Serca maryi

W dniu 13 czerwca 1917 Matka Boża obja-
wia się po raz drugi trojgu pastuszkom — Hiacyncie, 
Franciszkowi i Łucji — w Fatimie, w Portugalii.

Maryja: „Pan Jezus chce się tobą posłużyć, by 
uczynić Mnie znaną i kochaną. On pragnie ustanowić 
na świecie nabożeństwo do mojego Niepokalanego 
Serca. Obiecuję zbawienie tym, którzy będą je od-
prawiać, a ich dusze będą miłe Bogu, niczym kwiaty 
umieszczone przeze Mnie dla ozdobienia Jego tronu”.

Łucja: „[…] gdy Matka Boża wypowiedziała te 
ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i przekazała 
[nam] po raz drugi odblask tego niesamowitego światła, 
które Ją spowijało. W nim widzieliśmy samych siebie, 

Dzień 1

nowenna



jakby pogrążonych w Bogu. […] Przed prawą dłonią 
Matki Boskiej znajdowało się Serce, otoczone cierniami, 
które zdawały się je przebijać. Zrozumieliśmy, że było 
to Niepokalane Serce Maryi znieważane przez grzechy 
ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia”.

Ów 13 czerwca 1917 roku powinien być uważany 
za wielki dzień w historii świata, kiedy to Wszechmogący 
Bóg pozwolił Matce Bożej na wyjawienie światu Jej naj-
wspanialszej i najskrytszej tajemnicy. Oto nieskończony 
skarb, który otrzymała od Trójcy Przenajświętszej, naj-
skrytszy przymiot Jej charakteru i źródło całej Jej istoty: 
Jej Niepokalane Serce!

Możemy podsumować to następująco: Fatima jest 
objawieniem światu Niepokalanego Serca! Podobnie 
jak całe, dane z niebios dla wszystkich wyjaśnienie zna-
czenia, celu i konieczności istnienia Niepokalanego 
Serca. Jest to przecież napomnienie Maryi skierowane 
do nas wszystkich, bowiem pragnie Ona naszej odpo-
wiedzi na to objawienie. 

W skrócie: Fatima ukazuje, kim naprawdę jest dla 
nas Maryja oraz jak powinniśmy odpowiedzieć na jasną 
wolę Boga — zaś kluczowe słowa, które objawiają nam 
ową wolę, to Niepokalane Serce Maryi.
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wielka obietnica 
dotycząca wieczności

Obietnice Matki Bożej dotyczą przede wszystkim 
naszej przyszłości i wieczności: „Tym, którzy przyjmą to 
nabożeństwo, obiecuję zbawienie”.

Jedynie Ten, który daje zbawienie, jedynie sam Bóg 
może je obiecać. A jednak Matka Boża wyraźnie pod-
kreśla: „Obiecuję zbawienie”. Tak naprawdę bowiem 
tajemnica Niepokalanego Serca jest tajemnicą samego 
Boga, który wybrał Je spośród wszystkich stworzeń na 
swoje mieszkanie i miejsce swej obecności: jest Ono 
tak pełne Boga i Jego łaski, że cokolwiek Ono mówi 
i czyni, to mówi i czyni przez Nie Bóg. Innymi słowy, 
kiedy Maryja mówi: „Obiecuję zbawienie”, jest Ona 
tylko echem czy też głosem Boga, który obiecuje nam 
ową najwspanialszą z łask. Co więcej, treść tej obietni-
cy zrozumiemy lepiej, gdy weźmiemy pod uwagę jej trzy 
aspekty, z których każdy musi być rozumiany w odnie-
sieniu do pozostałych.

Dzień 2
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Przede wszystkim trzeba pamiętać, że odkupienie 
jest powodem, dla którego Zbawiciel przyszedł na ziemię. 
Wiecznie zbawienie to dla każdego człowieka „wszystko 
albo nic”: zbawienie albo piekło, wieczne szczęście albo 
wieczne potępienie. Ta obietnica jest nieskończenie cen-
na, bowiem cały świat popadł w grzech, a zatem każdy 
z  nas jest w ciężkim niebezpieczeństwie zatracenia na 
wieki swej duszy. Nasza Matka wie, że Jej dzieciom bar-
dzo trudno będzie ocaleć w obecnych czasach. Dlatego 
właśnie przychodzi i obiecuje zbawienie. By zrozumieć 
te słowa, musimy zrozumieć tajemnicę samego Boga: jest 
to wszechogarniająca rzeczywistość całkowitego i  wiecz-
nego zwycięstwa nad szatanem, złem i piekłem; jest to 
odwieczny tryumf Bożej miłości, światła, radości, miło-
sierdzia, obfitości łask i bogactw dobra w nas.

Następne słowa Matki Bożej są również niesamowi-
te: „a ich dusze będą miłe Bogu”. Zwykle, gdy myślimy 
o zbawieniu, mamy przed oczyma wpływ, jaki będzie 
miało na nas samych — ostateczne oczyszczenie nas z 
grzechów oraz wieczną nagrodę w niebie. Jest jednak coś 
znacznie wznioślejszego, o czym powinniśmy pamiętać: 
ów ostateczny triumf Boga w naszych duszach dotyka 
Jego Serca tak, że wylewa się On na naszą znikomość i 
stajemy się cenni w oczach Boga. 
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Co jest „tak drogie Bogu”, że porusza Go do obsy-
pywania naszych dusz darami? Jest to nasze nabożeń-
stwo i dziecięca miłość do Niepokalanego Serca. Pan 
Jezus docenia bowiem, gdy Jego Matka jest otaczana 
czcią oraz gdy jesteśmy Jej posłuszni i Ją naśladujemy.

W tych słowach znajdujemy również odniesienie do 
relacji między Trójcą Przenajświętszą a Niepokalaną. 
Jeśli bowiem nabożeństwo do Niej jest tak drogie Bogu, 
że porusza Jego Serce do obdarowywania nawet najsłab-
szego grzesznika obfitością łask, to jak droga musi Mu 
być sama Maryja?

Najbardziej niesamowita jest jednak trzecia i ostat-
nia część obietnicy. Matka Boża używa w niej obrazu 
kwiatów: kwiaty wnoszą do domu światło, piękno i ra-
dość. Dekoruje się nimi coś, by ukazać jego znaczenie 
oraz wyjątkową wartość.

Kiedy rozważamy tę obietnicę, przychodzą nam na 
myśl kwiaty na ołtarzu, znajdujące się tak blisko taber-
nakulum i największej z ofiar. Mają one ten zaszczyt, że 
mogą niemal dotykać Ciała i Krwi Pana Jezusa i wy-
rażać najwyższe cnoty oraz miłość stworzeń ku swemu 
Stwórcy i Odkupicielowi. Kiedy Pismo święte, ojco-
wie albo doktorzy Kościoła piszą o szczęściu w niebie, 
wiecznej szczęśliwości i radości świętych, muszą używać 
porównań i obrazów (jak: święto, gody weselne, zarę-



czyny…), by wyrazić to, czego nie sposób wyrazić w na-
szym ubogim ludzkim języku.

Co zatem ma na myśli Matka Boża, kiedy mówi, że 
dusze poświęcone Jej Niepokalanemu Sercu będą „ni-
czym kwiaty umieszczone przeze Mnie dla ozdobienia 
Jego tronu”? Wiara uczy nas, że święci w niebie będą się 
znajdowali na różnych poziomach: im bliżej dany świę-
ty będzie Boga, tym więcej będzie uczestniczył w Jego 
nieskończonej świętości i rozkoszował się Jego nieskoń-
czoną miłością. Co za tym idzie, Matka Boża jest najbli-
żej Trójcy Przenajświętszej, po Niej zaś następują wielcy 
święci. Oznacza to, że nabożeństwo do Niepokalanego 
Serca wiąże się nie tylko z obietnicą zbawienia i czyni 
nas miłymi Bogu, ale również stanowi obietnicę szcze-
gólnej świętości, przemienia nasze dusze, by stały się 
„kwiatami przed Bogiem”, rozkwitającymi wiecznie 
w Jego życiodajnej obecności. To nabożeństwo wiedzie 
do głębszej zażyłości z Bogiem, do łatwiejszego przystę-
pu do „tronu Jego majestatu”.

Jakąż radość musi to nabożeństwo sprawiać Panu 
Bogu, skoro wiąże z nim obietnice, o jakich nie słyszano 
dotąd prawie nigdy w historii!
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obietnica dotycząca 
teraźniejSzości

Wspomniane wyżej obietnice są z pewnością naj-
ważniejsze, ponieważ dotyczą „godziny śmierci naszej” 
oraz wieczności: „Bo cóż pomoże człowiekowi, jeśliby 
wszystek świat zyskał, a na duszy swej szkodę podjął?”. 
Drugim jednak ważnym momentem naszego życia jest 
„teraz”, ponieważ tylko obecna chwila jest w naszych 
rękach. Teraz możemy zadowolić Boga lub zgrzeszyć, 
teraz jesteśmy w samym środku wojny, teraz jesteśmy 
atakowani przez diabła, teraz pielgrzymujemy do wiecz-
nych szczytów. Matka Boża wie to wszystko; wie, że na-
sze życie jest długim cierpieniem.

Ponownie daje niezwykłą obietnicę:
„Nie obawiaj się, ja cię nie opuszczę. [...] Moje 

Niepokalane Serce będzie twoim schronieniem i drogą 
prowadzącą do Boga”.

Dzień 3
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„Ja cię nie opuszczę” — musimy zrozumieć wielką 
wagę tych słów. Spójrzmy: oto biedny grzesznik, zbyt 
słaby, by podnieść się z duchowego błota...

„Ja cię nie opuszczę” — póki żyjesz Niepokalana 
będzie stała u twego boku i wyciągała do ciebie swoje 
niepokalane ręce, i prosiła, byś podał Jej swoje.

Spójrzmy, oto inny biedny grzesznik, walczy, lecz 
niemal za każdym razem ponosi porażkę i osuwa się na 
samo dno w grzechu... 

„Ja cię nie opuszczę” — nie poddawaj się! Ilekroć 
upadniesz, podaj JEJ rękę i znów powstań. Wciąż pró-
buj, za każdym razem od nowa!

Oto natomiast głęboko religijna dusza, która zda-
je się nie czynić żadnego postępu w życiu duchowym, 
przechodząc przez próby, udręki, noce ciemne, pokusy 
i zniechęcenia.

„Ja cię nie opuszczę” — Niepokalana w swoim 
Sercu poniesie wszystkie twe cierpienia i w każdej chwili 
będzie cię obdarzać szczególną łaską płynącą z JEJ Serca.

Istnieją w naszym życiu duchowym dwa podsta-
wowe poruszenia: negatywne, związane z naszą posta-
wą wobec zła, pokusy, grzechu, ataków diabła itp., oraz 
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pozytywne, związane z naszym duchowym postępem 
i usposobieniem względem Boga. Pierwsze jest nazna-
czone zmaganiem, trudnościami i niebezpieczeństwem, 
drugie zaś cechuje się cnotą, pobożnością i czynną mi-
łością. 

W każdym z nich napotykamy na wiele przeszkód: 
w pierwszym zmagamy się z niebezpiecznymi wrogami, 
walcząc bezustannie, niemal w osamotnieniu, przeciw-
ko milionom. Z ludzkiego punktu widzenia, jesteśmy 
zgubieni: wszystko wokół chce, byśmy się poddali, a na 
dodatek wewnętrznie jesteśmy ospali, słabi, bojaźliwi 
i zepsuci. I kiedy nieprzyjaciel szykuje się, by pokonać 
nas na dobre, oto słyszymy tę wielką obietnicę: „Moje 
Niepokalane Serce będzie twoim schronieniem”.

Małe chatki w górach zwane są refugio [ang. refu-
ge — ucieczka, schronienie], ponieważ są jedynym miej-
scem, gdzie można bezpiecznie przeczekać burze. Na 
wojnie żołnierze szukają ukrytych miejsc, które nazy-
wają refuge — miejsc, w których są bezpieczni, zakry-
tych przed wzrokiem wrogów. We mgle naszych ducho-
wych zmagań właśnie takim miejscem będzie dla nas 
Niepokalane Serce. 

Kiedy jesteś zmęczony walką, śmiertelnie ranny, kie-
dy jesteś zniechęcony, coraz słabszy, kiedy przerażają cię 



ciemności, a wszystko popycha cię do grzechu, przyjdź 
do Jej Serca, znajdź w Nim ochronę i nowe siły. Oto 
miejsce, w którym nikt nie może cię skrzywdzić!

I drugie poruszenia w naszym duchowym życiu — 
ku Bogu. Istnieje wówczas wielkie niebezpieczeństwo, 
że zgubimy właściwą drogę, że będziemy się wahać, 
który kierunek obrać, że popełnimy błędy, podejmując 
ważne decyzje, że zużyjemy mnóstwo sił na próżno, bę-
dąc daleko od właściwej drogi albo budując nasz dom 
na piasku.

„Moje Niepokalane Serce będzie drogą prowadzą-
cą cię do Boga!”

Z Nią nie zmylisz kierunku! Ze Nią niestraszne wy-
czerpanie, a wszystkie wysiłki będą nagrodzone! W Jej 
Sercu zawsze jest światło i nigdy nie zbłądzisz. A im bar-
dziej będziesz w Jej Sercu, tym łatwiej i szybciej znaj-
dziesz samego Boga! Nie tylko na końcu długiej drogi, 
lecz już tu i teraz, bowiem JEJ imię jest «Dominus te-
cum — Pan z tobą!», a Jej Serce jest sanktuarium Ducha 
Świętego.
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kwinteSencja 
niePokalanego Serca

Dotąd Matka Boża mówiła o tajemnicy swego 
Niepokalanego Serca. Teraz idzie o jeden krok dalej: 
„[...] gdy Matka Boża wypowiedziała te ostatnie słowa, 
otworzyła swoje dłonie i przekazała [nam] po raz dru-
gi odblask tego niesamowitego światła, które Ją spo-
wijało. W nim widzieliśmy samych siebie, jakby pogrą-
żonych w Bogu. [...] Przed prawą dłonią Matki Boskiej 
znajdowało się Serce [...]”.

Przez Niepokalane Serce jest nam dane Boże światło. 
Owo tajemnicze, nieskończone światło, w którym ską-
pane były dzieci, jest jak gdyby najgłębszym wyrazem 
istoty samego Boga, który jest światłością. Ostatecznym 
celem tego objawienia jest Boże światło, źródło i kanał 
owego światła w ich sercach.

Wszyscy wiemy, co symbolizuje serce; jest to głębia 
naszej istoty, stolica wszystkiego, co jest nam drogie, 

Dzień 4



lecz przede wszystkim źródło naszej miłości. Otwieramy 
nasze serce tylko przed najbliższymi przyjaciółmi i tyl-
ko do osób przez nas ukochanych mówimy: „Jesteś 
w moim sercu!”, „Moje serce bije dla ciebie!”, „Oddaję ci 
moje serce!” itp. 

W tym objawieniu Matka Boża ukazuje nam swoje 
Serce i pozwala zajrzeć w najgłębszą tajemnicę Jej istnie-
nia. Co więcej, prowadzi nas do swego własnego Serca, 
które ma być naszym domem, naszym schronieniem 
i naszą drogą. Traktuje nas zatem jak osoby najbardziej 
ukochane, które godne są otrzymania tak niezmierzonej 
miłości. Gdybyśmy choć przez chwilę zastanowili się, 
kim jesteśmy — nieszczęsnymi grzesznikami, niedobry-
mi dziećmi i niegodnymi stworzeniami — nie mogliby-
śmy wyjść z podziwu nad taką łaskawością.
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najgorętSze Pragnienie
 jej Syna

Wielkość, wspaniałość i doniosłość Serca Maryi 
ukazanego nam, biednym dzieciom Ewy, wyjaśnia sam 
Pan Jezus w słowach, które skierował do siostry Łucji:

„Jest moim najgorętszym pragnieniem, by rozpo-
wszechniano cześć i nabożeństwo do Niepokalanego 
Serca Maryi, bowiem to Serce jest magnesem, który 
przyciąga dusze ku Mnie samemu, jest gorejącym 
ogniem, który rozprzestrzenia po całej ziemi promie-
nie mego światła i mej miłości, i niewyczerpaną kry-
nicą, która sprawia, że przeobfite żywe wody mojego 
miłosierdzia spływają na ziemię”.

Zaprawdę są to prawdopodobnie najgłębsze i naj-
wspanialsze słowa, jakie kiedykolwiek wypowiedziano 
o Matce Bożej i powinniśmy często do nich powracać. 
Przede wszystkim wyrażają niezmierzone pragnienie 
Pana Jezusa, by odsłonić światu, czym naprawdę jest 
Serce Maryi, aż po niezmierzone głębiny Jego najskryt-
szej istoty. Te słowa uświadamiają nam niesamowitą mi-

Dzień 5



łość Boga ku nam, bowiem jest On gotów posunąć się 
aż do najdalszych granic, byle tylko ocalić nas — bied-
nych grzeszników. Skoro jednak Pan Jezus pragnie tego 
tak gorąco, jakże my możemy być tak ospali, obojętni 
i  niewzruszeni wobec tego, że tak wiele osób nie wie 
wciąż nic o tajemnicy Serca Niepokalanej?!

Pan Jezus czyni również istotne rozróżnienie: pragnie 
On zarówno czci, jak i nabożeństwa. Nabożeństwo jest 
naszą osobistą relacją z Maryją — nasze serce w Jej Sercu. 
Jest to usposobienie kochającego dziecka, które jest za-
wsze gotowe okazywać ukochanej matce wszelkie posza-
nowanie, chwałę, uwagę i Jej poświęcać swój czas. 

Aby wiernie przedstawić rolę Niepokalanego Serca, 
Pan Jezus używa trzech obrazów: magnesu przyciągające-
go do Niego, gorejącego ognia, z którego cały świat otrzy-
muje Jego światło i miłość oraz bezdennej krynicy Jego 
nieskończonego miłosierdzia. Oznacza to, że jeżeli będzie-
my się nabożnie zwracali ku Sercu Maryi, będziemy coraz 
bardziej pociągani ku Bogu. Będziemy przeniknięci Jego 
światłem, by Go poznać i Jego Miłością, by kochać Go za 
to coraz to mocniej, a w Nim kochać również całe stworze-
nie; i będziemy nieustannie pić ze źródeł Jego łaski po to, 
abyśmy — my, brudna nicość — mogli zostać przemienie-
ni w dzieci Boże.
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Serce otoczone cierniami
Niepokalane Serce ukazuje się nam w Fatimie nie, jak 

wcześniej, w wieńcu z róż, lecz otoczone koroną ciernio-
wą Najświętszego Serca Jezusa, jako Serce cierpiące, jak 
sam Pan Jezus ukazywał wcześniej swoje Przenajświętsze 
Serce. Ta sama korona z cierni, która przeszywała Głowę 
Pana Jezusa podczas Jego Męki oraz Jego Najświętsze 
Serce „z powodu obojętności, niedbalstwa i niewierno-
ści tak wielu dusz”, przeszyła Serce Matki Bożej, raniąc 
Je nieopisanie.

Łucja pisze: „Zrozumieliśmy, że było to Niepokalane 
Serce Maryi znieważane przez grzechy ludzkości, któ-
re pragnęło zadośćuczynienia”.

Wraz z tymi słowami odkrywamy najważniejszy po-
wód, dla którego Maryja chciała nam ukazać swoje Serce: 
chciała pobudzić nas, byśmy zostali poruszeni, obezwład-
nieni takim ogromem miłości i cierpieniem za nas — nie-
wdzięcznych grzeszników. Maryja „pragnie zadośćuczy-
nienia”, ponieważ chce przemienić nasze serca z kamienia 
w serca pełne miłosnego współczucia. Gdy dziecko kocha 
swoją matkę i widzi jej cierpienie, pragnie ją pocieszyć, 

Dzień 6



chce zadośćuczynić za cierpienie, którego ono samo i inni 
stali się przyczyną.

Rozważanie o tych cierniach uczy nas, czym tak na-
prawdę jest grzech i jakie są jego konsekwencje. Przede 
wszystkim, grzech jest najgorszą obrazą i zaprzeczeniem 
Bożej natury — Jego hojności, miłosierdzia i miłości. 
Gdyby było to możliwe, grzech zniszczyłby Jego królew-
ską godność. Grzech jest najokropniejszym odrzuceniem 
i niewdzięcznością stworzenia, uczynioną wobec Stwórcy. 
Gdybyśmy otrzymali od naszego dobroczyńcy najcen-
niejszy dar, byłoby nie do pomyślenia, byśmy pozostali 
obojętni i nie okazali mu wdzięczności. Jeszcze bardziej 
niewyobrażalnym byłoby, w odpowiedzi na ów dar, znie-
ważyć dobroczyńcę, napluć mu w twarz, wyrzucić go 
z  naszego domu czy nawet zabić. Dokładnie to jednak 
czynimy, gdy grzeszymy: w każdym momencie Bóg daje 
nam wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, a my nie 
tylko pozostajemy często obojętni na Jego niesamowitą 
miłość, ale także plujemy Mu w twarz i wyrzucamy Go 
z naszych dusz, które są Jego własnością.

Oby obraz cierni przeszywających Niepokalane Serce 
doprowadził nas do podobnych postanowień, jak te, któ-
rymi natchnął troje pastuszków z Fatimy:

„Już nigdy więcej nie zgrzeszymy”.
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iStota nabożeńStwa 
do niePokalanego Serca

Był wieczór 10 grudnia, gdy Łucja, wtedy już jedyna 
żyjąca z trojga wizjonerów z Fatimy (która w między-
czasie wstąpiła do zgromadzenia sióstr od św. Doroty 
w  Pontevedra), miała kolejne objawienie: objawiła jej 
się Najświętsza Dziewica, a obok Niej unoszące się na 
jaśniejącym obłoku Dzieciątko Jezus. Maryja położyła 
dłoń na ramieniu Łucji, a kiedy to uczyniła, ukazała jej 
Serce okolone cierniami, które trzymała w swojej dru-
giej dłoni.

Jednocześnie Dzieciątko Jezus powiedziało: „Miej 
współczucie dla Serca swej Przenajświętszej Matki, 
otoczonego cierniami, którymi niewdzięczni ludzie 
przebijają Je w każdej chwili, podczas gdy nie ma 
nikogo, kto chciałby dokonać aktu wynagrodzenia 
i ciernie usunąć”.

Dzień 7
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Najświętsza Dziewica powiedziała: „Spójrz, córko 
moja, na moje Serce otoczone cierniami, którymi nie-
wdzięczni ludzie przebijają Je w każdej chwili, przez 
bluźnierstwa i niewdzięczność. Przynajmniej ty jed-
na spróbuj mnie pocieszyć [...]”.

Pocieszenie — współcierpienie — wynagrodzenie
Kluczowym elementem czy też istotą nabożeństwa 

ku Niepokalanemu Sercu jest miłosny wysiłek, by od-
czuwać żal z powodu Jego cierpień, by Je pocieszać ak-
tami wynagrodzenia i zadośćuczynienia. Ciekawe, że w 
owej jednej, wewnętrznej postawie tego nabożeństwa 
sumują się doskonale trzy wyrażenia — pocieszenie, 
współcierpienie i zadośćuczynienie. 

W centrum zainteresowania znajduje się tu pragnie-
nie pocieszenia Boga. Choć jednak pocieszamy się wza-
jemnie między równymi sobie, dzieląc ból i cierpienia 
innych, nie możemy, ściśle rzec biorąc, przełożyć tego na 
relację z Bogiem i Matką Bożą, bowiem Ich cierpienia 
są nieskończone, a my — jako ograniczone stworzenia 
— nie możemy zrobić obiektywnie nic, by je zmniejszyć 
lub złagodzić. Jedynym, co nam pozostaje, jest zatem 
współcierpiąca miłość.

Jeśli matka, która kocha swoje dziecię ponad wszyst-
ko, widzi je w okropnej męce, raczej wzięłaby ona na 
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siebie cały jego ból i sama go zniosła, niż pozwoliła mu 
cierpieć. Jej ból dzieli się na dwie części: pierwszą jest 
oglądanie umęczonego dziecka, drugą zaś to, że nie 
może uczynić nic, by złagodzić jego udrękę. Jednak po-
mimo całej bezradności matki, dziecko wie o jej ogrom-
nej miłości oraz o jej pragnieniu i postanowieniu uczy-
nienia dla niego wszystkiego, co w jej mocy. 

Tym właśnie jest współcierpiąca miłość — w pew-
nym sensie jest ona większa od innych form miłości. 
Jeśli ktoś żywi bowiem czynną miłość ku ukochanym 
osobom, może się przynajmniej cieszyć, że coś dla nich 
uczynił, to jednak może również nieść za sobą ukryte 
samozadowolenie. Kiedy jednak nie może uczynić nic, 
czuje się jakby wygłodzony, upokorzony do głębi swej 
bezradności. 

Zaiste, im bardziej miłość głoduje, tym bardziej 
jest pokorna. To właśnie ta forma miłości — w swej 
bezsilności, w swej niezdolności do uczynienia czego-
kolwiek poza współczuciem i cierpieniem we własnym 
sercu — uczestniczy w tym, co fizycznie, cieleśnie cierpi 
Umiłowany, a  to jest największym pocieszeniem, jakie 
można ofiarować Niepokalanemu Sercu Maryi; to jest 
najskuteczniejszym sposobem na zadośćuczynienie, nic 
bowiem nie może lepiej zadośćuczynić za grzech pychy, 
niż pokorne serce. Jest to w istocie niezwykła tajemni-



ca: współcierpienie i bezradna kontemplacja bolesnego 
Serca naszej Matki ma olbrzymią moc wynagradzającą. 

W takim stopniu, w jakim kochamy, uczestni-
czymy w dziele wynagrodzenia! 

Cześć oddawana Niepokalanemu Sercu uruchamia 
cały potencjał, jaki Bóg złożył w naszych sercach, jed-
nak zbyt często odrzucamy możliwość użycia tej mocy. 
Widok Serca okolonego cierniami łamie nasze kamienne 
serca i prowadzi do pełnienia aktów miłosierdzia, żalu, 
pocieszenia i współcierpienia z MARYJĄ. W ten sposób 
osiągamy najwyższe szczyty miłości, która połączy nas 
całkowicie z Umiłowanym.
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zewnętrzne Praktyki

Maryja mówiła do Łucji: „[...] ogłoś w moim imie-
niu, że obiecuję wspomożenie w godzinę śmierci, 
wraz ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawie-
nia, każdemu, kto w pięć kolejnych pierwszych sobót 
miesiąca wyspowiada się, przyjmie Komunię św., od-
mówi różaniec i dotrzyma mi towarzystwa, medytu-
jąc przez 15 minut nad piętnastoma tajemnicami ró-
żańca, z intencją wynagradzającą”.

Już w roku 1917 Maryja oświadczyła: „Obiecuję 
zbawienie tym, którzy będą je [nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca] odprawiać [...]”. Ta obietnica 
zda się nam jeszcze cenniejsza, gdy przypomnimy sobie, 
że Maryja ostrzegała również w Fatimie przed piekłem 
tak, iż Hiacynta po ujrzeniu wizji piekła zawołała: „Tak 
wiele ich [dusz] tam idzie! Tak wiele!”. Owo nabożeń-
stwo uczy nas, by ogień zwalczać ogniem: ogień piekielny 
ogniem miłości ku Bogu i Niepokalanemu Sercu Maryi.

Dzień 8
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Ratujcie dusze!
Jako dzieci Maryi nie możemy się zadowolić jedynie 

troską o nas samych i praktykowaniem zadośćuczynie-
nia w pięć pierwszych sobót miesiąca. Sama Matka Boża 
powiedziała w Fatimie, że dzięki temu nabożeństwu 
możemy zapobiec „wojnie, głodowi, prześladowaniom 
Kościoła i Ojca Świętego” i wzywa nas: „Módlcie się, 
módlcie się dużo i czyńcie ofiary za grzeszników, bo 
wiele dusz idzie do piekła, gdyż nikt się za nich nie 
modli i nie ofiaruje”.

W 1929 roku Maryja oświadczyła siostrze Łucji 
w Tuy: „Tak wiele dusz zostaje potępionych przez 
Sprawiedliwość Bożą z powodu grzechów przeciwko 
Mnie popełnionych. Przychodzę więc prosić o za-
dośćuczynienie. Ofiaruj się w tej intencji i módl się”. 

Dla siostry Łucji zadośćuczynienie pierwszych sobót 
miesiąca było sprawą szczególnej wagi i praktykowała je 
każdego miesiąca. 

Wyjaśniła: „Najświętsze Serce Jezusa i Maryja 
pragną tego nabożeństwa, ponieważ dzięki niemu 
przyciągają do siebie dusze, a ku temu właśnie skie-
rowane są Ich pragnienia: ku ratowaniu dusz, wielu 
dusz, wszystkich dusz!”. I dalej: „Duszom, które bluź-



nią Błogosławionej Dziewicy Boże Miłosierdzie nie 
przebacza bez zadośćuczynienia”. Naśladujmy więc 
siostrę Łucję, doceniając zadośćuczynienie pierwszych so-
bót miesiąca i praktykując je, kiedy tylko to możliwe!

Różaniec święty
Matka Boża Fatimska, Królowa Różańca świętego, 

nalegała, byśmy codziennie odmawiali różaniec. Według 
siostry Łucji, wraz z nabożeństwem do Niepokalanego 
Serca, jest on dla nas ostatnim środkiem ratunku jako ze-
wnętrzny wyraz i konkretna praktyka tegoż nabożeństwa. 
Różaniec pomaga nam zachować wiarę i łączy nas każde-
go dnia z Niepokalanym Sercem naszej Matki.

„Widzisz, ojcze, w czasach ostatecznych, w których 
żyjemy, Matka Boża nadała nową skuteczność odma-
wianiu modlitwy różańcowej. Niezależnie od stopnia 
trudności, nie ma takiego problemu — doczesnego 
czy nade wszystko wiecznego, dotyczącego naszego 
życia osobistego, życia naszych rodzin czy rodzin na 
świecie, społeczności religijnych, a nawet całych naro-
dów, którego Różaniec święty nie mógłby rozwiązać. [...] 
Z Różańcem świętym się ocalimy, uświęcimy, pocieszy-
my naszego Pana i uzyskamy zbawienie wielu dusz”. 

Siostra Łucja do ojca Fuentesa
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naSza decyzja: 
Poświęcenie Się 

W 1957 roku siostra Łucja spotkała się z ojcem 
Augustinem Fuentesem, meksykańskim księdzem, który 
został wybrany na postulatora procesu beatyfikacyjnego 
jej kuzynów — Hiacynty i Franciszka, dwojga wizjone-
rów z Fatimy.

Siostra Łucja wyjawiła mu: „[Maryja powiedziała 
mi], że diabeł szykuje się do stoczenia ostatecznej bi-
twy przeciwko Dziewicy Maryi. A ostateczna bitwa jest 
bitwą ostatnią, w której jedna strona zwycięży, a dru-
ga poniesie klęskę. Od teraz my także musimy wybrać 
którąś ze stron. Albo jesteśmy z Bogiem, albo z dia-
błem. Nie ma miejsca na kompromis”.

Mówiła dalej: „Pan Bóg daje światu dwa ostat-
nie środki ratunku: Różaniec oraz nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Są to 
dwa ostatnie środki ratunku, co oznacza, że innych już 
nie będzie.

Dzień 9
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Pan Bóg, w swej Opatrzności, zawsze wyczerpuje 
najpierw wszystkie inne środki, zanim zacznie karać 
świat. Obecnie, widząc, że świat nie zwraca uwagi na 
wszystko, czym go obdarowuje, aby wyrazić się jasno 
wobec nas biednych, z niejakim drżeniem wysyła nam 
ostatni środek ratunku: swoją Najświętszą Matkę”.

Poświęcając się Niepokalanemu Sercu Maryi, świa-
domie wybieramy stronę Pana Boga, wiedząc, że nie ma 
miejsca na kompromis, że musimy wyrzec się naszych 
leniwych kompromisów, szczególnie przywiązania do 
grzechu i dobrowolnych okazji do grzechu. Poświęcenie 
się oznacza również staranie o to, by wypełnić wszystko, 
o co Maryja prosiła w Fatimie, i sprawić, aby inni rów-
nież zaczęli zważać na Jej prośby. 

Poprzez akt poświęcenia poddajemy się Niepo-
kalanemu Sercu i świadomie mówimy do Maryi: „Proszę, 
bądź moim schronieniem i moją drogą, która prowa-
dzi do Boga! Sam temu nie podołam!”. 

Owej dobrej Matki nie trzeba będzie dwa razy pro-
sić — tym bardziej będzie się Ona czuła zobowiązana za-
troszczyć się o nas i zaprowadzić nas do nieba. Składajmy 
Jej dzięki przez całe życie, pocieszając Ją i pomagając Jej 



w ratowaniu dusz. Żyć tym poświęceniem oznacza stać 
się Apostołem Maryi, starać się naśladować Jej cnoty 
i  składać w Jej ręce kwiaty naszych małych zadośćuczy-
nień dla zbawienia dusz, przybliżając tym samym dzień 
tryumfu Jej Niepokalanego Serca.

Starajmy się być zjednoczeni z Maryją w naszym co-
dziennym życiu dzięki poniższej modlitwie:

Niepokalane Serce Maryi, 
bądź naszym ratunkiem!
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różaniec święty

„Odmawiajcie codziennie różaniec!” 
Matka Boża w Fatimie

modlitwy 
anioła FatimSkiego

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, 
ufam Tobie, kocham Cię! Proszę Cię, byś przebaczył 
tym, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Cię nie uwiel-
biają, którzy Ci nie ufają, którzy Cię nie kochają.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu 
Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję 
Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich 
tabernakulach świata, na przebłaganie za zniewa-
gi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go obrażają. 
Przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca 
i Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie 
biednych grzeszników. Amen.

Modlitwy codzienne
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modlitwa PodczaS 
Podejmowania oFiary

O mój Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji na-
wrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy 
popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

litania do 
niePokalanego Serca maryi

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Serce Maryi, niepokalane, módl się za nami.
Serce Maryi, łaski pełne,
Serce Maryi, błogosławione między sercami,
Serce Maryi, najczystsze,
Serce Maryi, najpokorniejsze,
Serce Maryi, Świątynio Boga wcielonego 

w Zwiastowaniu,
Serce Maryi, nowymi łaskami ozdobione 

w Nawiedzeniu,

m
ód
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ię 
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Serce Maryi, przy Narodzeniu Pańskim przedziw-
nym weselem napełnione,

Serce Maryi, przy Ofiarowaniu mieczem boleści 
przeszyte,

Serce Maryi, zgubieniem Jezusa wielce zasmucone,
Serce Maryi, przy odnalezieniu Jezusa ogromnie 

rozweselone,
Serce Maryi, przy dźwiganiu przez Jezusa drzewa 

Krzyża, ogromnym ciężarem przygniecione,
Serce Maryi, z Jezusem na Krzyżu rozpiętym do 

Krzyża przybite,
Serce Maryi, z umierającym Jezusem w morzu bole-

ści pogrążone,
Serce Maryi, z umarłym Jezusem w żałości pogrze-

bane,
Serce Maryi, ze Zmartwychwstającym Jezusem 

radością ożywione,
Serce Maryi, przy Wniebowstąpieniu Pańskim nie-

pojętym weselem napełnione,
Serce Maryi, przy zstąpieniu Ducha Świętego na 

nowo pełnią łask obdarowane,
Serce Maryi, uzdrowienie chorych,
Serce Maryi, pociecho strapionych,
Serce Maryi, ucieczko grzesznych,
Serce Maryi, nadziejo konających,

m
ód

l s
ię 

za
 n

am
i.



Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, prze-
puść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłu-
chaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj 
się nad nami.

Módlmy się: O najmilsze Serce Maryi, któreś pomię-
dzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze, miłością 
ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, a względem 
nas grzeszników najmiłosierniejsze. Uproś nam u Serca 
Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które 
Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno westchnienie 
Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego miłością 
ku Sercu Pana Jezusa, Boskiego Syna Twojego, może nas 
zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce 
Jezusowe dla synowskiej Miłości, którą miało ku Tobie 
i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.

Krótka modlitwa, by pozostać w łączności z Sercem Maryi 
i w Nim szukać schronienia:

Niepokalane Serce Maryi, 
bądź naszym ratunkiem!
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UroczySty akt 
Poświęcenia Się 

niePokalanemU SercU maryi
papieża Piusa XII

O Najświętsza Dziewico Maryjo, czuła Matko lu-
dzi, aby uczynić zadość pragnieniom Najświętszego 
Serca Jezusa, poświęcamy siebie i nasze rodziny Twemu 
Bolesnemu i Niepokalanemu Sercu, o Królowo Różańca 
świętego, i polecamy Tobie wszystkich ludzi z naszego 
kraju i z całego świata. 

Przyjmij, prosimy, nasze poświęcenie, o najdroższa 
Matko, i użyj nas, wedle swej woli, do zrealizowania 
swych zamysłów w świecie.

O Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Królowo 
Różańca świętego i Królowo świata, rządź nami wraz 
z  Najświętszym Sercem Jezusa Chrystusa, naszego 

Po dziewięciodniowym przygotowaniu należy doko-
nać poniższego aktu poświęcenia się, czyniąc to, wedle 
możności, w najbardziej odpowiedni i uroczysty sposób, 
zarówno jako społeczność, rodzina czy parafia, jak rów-
nież samemu.



Króla. Ocal nas od rozlewającej się powodzi neopogań-
stwa; rozpal w naszych sercach i domach umiłowanie 
czystości, praktykę życia cnotliwego, żarliwą gorliwość 
o dusze i pragnienie coraz wierniejszego odmawiania 
różańca.

Przychodzimy do Ciebie z ufnością, o Tronie łaski 
i Matko pięknej miłości. Rozpal nas tym samym Boskim 
Ogniem, który rozpalił Twoje Bolesne i Niepokalane 
Serce. Uczyń nasze serca i domy Twoją świątynią; spraw 
przez nas, by Serce Jezusa, wraz z Twymi rządami, za-
triumfowało w każdym sercu i w każdym domu. Amen.



dodatek
Jakie środki mogą nam pomóc w przeżywaniu naszego poświęcenia 

się w codziennym życiu?

1. Wierna, codzienna modlitwa różańcowa
Było to wielkim pragnieniem i życzeniem Matki Bożej wyrażanym 

przez Nią w ciągu całych objawień fatimskich.

2. Noszenie brązowego szkaplerza karmelitańskiego
Podczas ostatniego objawienia w Fatimie, 13 października 

1917 roku, Matka Boża ukazała się trojgu dzieciom jako Matka Boża 
z Góry Karmel z brązowym szkaplerzem w dłoni. Siostra Łucja za-
pytana, dlaczego Maryja trzymała w dłoni szkaplerz, odpowiedziała: 
„Ponieważ chce, by wszyscy nosili szkaplerz […], ponieważ jest to znak 
naszego poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu”.

Potwierdził to papież Pius XII: „Niechaj szkaplerz będzie znakiem 
waszego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, co usilnie zale-
camy w tych niebezpiecznych czasach”.

3. Modlitwa wynagradzająca Sercu Maryi
Nabożeństwo wynagradzające jest nie tylko kluczem do osobistego 

zbawienia, ale również środkiem, od którego Matka Boża uzależniła 
nastanie pokoju na świecie.

Już 13 lipca 1917 roku powiedziała do dzieci: „[…] by temu [ka-
rze Bożej] zapobiec, przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu 
Niepokalanemu Sercu i o Komunię świętą wynagradzającą w pierwsze 
soboty miesiąca. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci 
się i nastanie pokój”.

Siostra Łucja pisze: „Wojna lub pokój na świecie zależą od prakty-
kowania nabożeństwa pierwszych sobót połączonego z poświęceniem 
się Niepokalanemu Sercu Maryi”.
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