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Dzisiaj bierzesz udział 
w nabożeństwie pierwszej 
soboty miesiąca

Co obiecuje Matka Boża tym, 
którzy odprawią nabożeństwo 

pięciu pierwszych sobót miesiąca? 
Maryja powiedziała:

„Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać, 
obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami 

potrzebnymi do zbawienia”. 

Dzisiaj bierzesz udział 
w pierwszym nabożeństwie wynagradzającym 

Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
Znajdź czas, aby uczestniczyć w następnych, choćby czterech. 

To bardzo ważne!

Następne cztery soboty miesiąca, w których możesz wziąć udział

Więcej informacji znajdziesz na:
http://www.rozaniecdogranic.pl/pierwsza-sobota-miesiaca

oraz
www.sekretariatfatimski.pl
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Dlaczego nabożeństwo pierwszych sobót 
należy odprawiać co najmniej 

pięć razy z rzędu?
Siostra Łucja odpowiada: 

„Pozostając przez część nocy z 29 na 30 maja 1930 roku 
w kaplicy z naszym Panem i rozmawiając z Nim o czwartym 

i piątym pytaniu, poczułam się nagle mocniej owładnięta Bożą 
obecnością. Jeśli się nie mylę, zostało mi objawione, co następuje: 
«Córko, motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw 

wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Pierwsze: 
Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.

    
Drugie: 

Przeciwko Jej Dziewictwu. 

Trzecie: 
Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie  

uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.
    

Czwarte: 
Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić 
w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść 

do Niepokalanej Matki.
    

Piąte:  
Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio 

w Jej świętych wizerunkach»”.

Czy wiesz, że te nabożeństwa ratują świat?

W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała: 
„Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. 

Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie 
nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, 

co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych 
i nastanie pokój na świecie”.

Jak włączyć się w nabożeństwo pierwszych sobót?
W każdą pierwszą sobotę miesiąca 

należy spełnić cztery warunki:

1 / Należy przystąpić do spowiedzi w pierwszy piątek lub 
pierwszą sobotę miesiąca. Przed spowiedzią – co istotne – 

należy wzbudzić  intencję zadośćuczynienia za zniewagi wobec 
Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można wzbudzić podczas 

przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania  
rozgrzeszenia. Można wyspowiadać się też wcześniej, 

najważniejsze, aby być w stanie łaski.

2 / Przyjąć Komunię św. w intencji wynagradzającej za grzechy 
przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

3 / Odmówić jedną część różańca, również w intencji 
wynagradzającej.

4 / Podjąć przynajmniej 15-minutowe rozmyślanie nad jedną 
lub kilkoma tajemnicami różańca.
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