
RyceRstwo NiepokalaNej  
pRaktyczNą odpowiedzią  

Na oRędzie fatimskie

celebRacja maRyjNaChwila milczenia (może być pieśń lub podkład muzyczny).
N: Dzieci w Fatimie zapytały:
T: Kim jesteś o Pani?
N: Pytał i św. Maksymilian:
I: O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć do 

Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię 
bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi, kim je-
steś?

M: Jestem Królową Różańca świętego. Odmawiajcie w dalszym ciągu codziennie 
Różaniec.

N: Posłuszni wezwaniu Pani Fatimskiej, trwając przy Panu Jezusie, obecnym w 
Najświętszym Sakramencie, będziemy rozważać poszczególne tajemnice różańcowe.

Następuje modlitwa różańcowa i dalszy ciąg adoracji lub zakończenie adoracji bło-
gosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
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apel maRyjNy
Inwokacja: Maryjo, Królowo Polski.
Rozważanie Apelowe.
Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu.

UwielbieNie tRójcy pRzeNajświętszej
N: Najświętsze Serce Jezusa, prawdziwie obecne w Najświętszym Sakramencie, 

ukształtowane z Niepokalanego Serca Maryi, Twojej przeczystej Matki. Dozwól nam 
dziś godnie Cię uwielbić i odpowiedzieć na wezwanie Twoje, które przez Twoją Mat-
kę skierowałeś sto lat temu w Fatimie do każdego z nas, byśmy modlili się o nawró-
cenie grzeszników i wynagradzali zniewagi boleśnie zadane Niepokalanemu Sercu 
Twej Matki.

Chwila milczenia (może być pieśń lub podkład muzyczny).
N: Maryja zapytała dzieci w Fatimie:
M: Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On ze-

chce na was zesłać, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, oraz 
jako wyproszenie nawrócenia grzeszników?

T: Tak, chcemy.
N: W tym samym czasie w Rzymie br. Maksymilian Kolbe, ogarnięty miłością  

i współczuciem dla grzeszników, zebrał sześciu współbraci, aby omówić plan działa-
nia Rycerstwa Niepokalanej. Po raz pierwszy zawierzają siebie Niepokalanej:

T: ...rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za 
rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władza-
mi mej duszy i ciała i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością cokolwiek ci się 
podoba...

N: Jak odpowiedź brzmią słowa Maryi, z którymi zwróciła się do dzieci:
M: A więc będziecie musieli wiele wycierpieć. Ale łaska Boża będzie waszą po-

ciechą.
I: Wymawiając te ostatnie słowa, rozchyliła po raz pierwszy dłonie przekazując 

nam światło – bardzo intensywne, jakby odblask wychodzący z Jej dłoni, które – 
przenikając przez nasze piersi do najgłębszych zakątków duszy – spowodowało, że 
widzieliśmy siebie w Bogu, który był tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym z lu-
ster. Wtedy pod wpływem jakiegoś wewnętrznego impulsu również nam przekaza-
nego, padliśmy na kolana i powtarzaliśmy z głębi duszy:

T: O Przenajświętsza Trójco, uwielbiam Cię! Boże mój, kocham Cię w Przenaj-
świętszym Sakramencie!

N: Ojciec Maksymilian wiele lat później w podobny sposób uwielbi Boga:
I: Uwielbiam Cię o Trójco Przenajświętsza, o Boże w Trójcy Świętej jedyny za tak 

Boskie wyniesienie Niepokalanej.
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Matko Boska, za nami wstawiaj się!
Matko Odkupiciela! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Matko pięknej miłości!
Matko nienaruszona!
Matko Bożej mądrości!
Matko nasza Najświętsza!
Matko Boska, za nami wstawiaj się!
Królowo zastępów niebieskich! O Maryjo, błagamy Cię!
Królowo Wyznawców i Świętych!
Królowo Różańca świętego!
Królowo trwałego pokoju!
Przez Serce Twe Niepokalane!
Matko Boska, za nami wstawiaj się!
Witaj, Bogurodzico! O Maryjo, błagamy Cię!
Witaj, łask pośredniczko!
Witaj, wiary przykładzie!
Witaj, nadziejo nasza!
Witaj, kwiecie miłości!
Matko Boska, za nami wstawiaj się!

modlitwa wyNagRadzająca
N: Pan Jezus powiedział siostrze Łucji:
 Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, któ-

rymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt 
wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.

N: Znalazł się ktoś kto, powyciągał ciernie z Serca Maryi. Własnym życiem poka-
zał, jak żyć dla pocieszenia Niepokalanego Serca Maryi, dla Jej radości i chwały. I my 
również na wzór św. Maksymiliana jesteśmy zaproszeni, by być radością Niepokala-
nej i pocieszać Jej Serce, zdobywając dla Niej dusze.

Modlitwa św. Maksymiliana do Niepokalanej:
I: Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza!
Dozwól, bym własnym kosztem Cię chwalił.
Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczył się 

i umarł.
Dozwól, bym do Ciebie cały świat przywiódł.
Akt strzelisty (może być śpiewany): 
O Maryjo bez grzechu poczęta...
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N: Za przykładem dzieci fatimskich i świętego Maksymiliana, uwielbijmy teraz 
Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Powtarzamy:

Boże mój, wierzę w Ciebie, / uwielbiam Ciebie, / ufam Tobie, / kocham Ciebie!
Przepraszam Cię za tych, / którzy w Ciebie nie wierzą, / którzy Cię nie uwielbiają, 

/ którzy Tobie nie ufają / i którzy Cię nie kochają.
Powyższą modlitwę można powtórzyć 3 razy i zakończyć modlitwą: Chwała Ojcu...

Chwila milczenia lub pieśń uwielbienia.

UczczeNie NiepokalaNego seRca maRyi
N: Łucja poprosiła Panią Fatimską:
I: Chciałabym prosić, aby nas Pani zabrała do nieba.
M: Tak, Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak zostaniesz tu przez 

jakiś czas. Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie Mnie lepiej poznali i pokochali. 
Chce On ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, 
którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie. Dusze te będą tak drogie Bogu, jak kwiaty, 
którymi ozdabiam Jego tron.

N: Pod Bożym natchnieniem św. Maksymilian napisał:
I: Pragnę poznać Cię coraz więcej i więcej bez granic, o Niepokalana, i miłować 

coraz goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. I pragnę opowiedzieć też i innym du-
szom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i co-
raz goręcej umiłowało.

Chwila milczenia lub pieśń maryjna, np. „Pozdrawiam Ciebie, Matko”.
N: Kiedy Maryja zapowiedziała, że Hiacyntę i Frania zabierze już wkrótce, Łucja 

zapytała Fatimską Panią:
I: Czy zostanę tu sama?
M: Nie, moje dziecko. Ja cię nigdy nie opuszczę.
N: I Ojciec Maksymilian podobnie zapewniał swoich braci:
I: Czasem przyjdzie wam, drodzy moi, myśl żałosna, jakby tęsknota, prośba, skar-

ga: „Czy też Niepokalana mnie jeszcze kocha?” – Dzieci najukochańsze! Mówię wam 
wszystkim i każdemu z osobna w Jej Imieniu. Zważcie: w Jej Imieniu. Ona każdego 
z was kocha, bardzo kocha i miłuje w każdej chwili bez żadnego wyjątku. – To wam, 
najdroższe dzieci, powtarzam w Jej Imieniu.

N: Jak pocieszenie brzmią słowa Niepokalanej, skierowane do Łucji:
M: Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi cię 

do nieba.
I: W chwili, gdy Pani Fatimska wypowiadała te słowa, rozchyliła swe dłonie i po 

raz drugi przekazała nam odblask tego niezmiernego światła.
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A. Modlitwa za grzeszników
Najlitościwsza Panno Maryjo, Ucieczko grzeszników, błagamy Cię przez litość 
Serca Twego, pełnego współczucia, i przez Krew przelaną przez Najmiłosier-
niejszego Syna Twego Jezusa, uproś łaskę wszystkim grzesznikom, a zwłaszcza 
tym, którzy przez zgorszenia i błędne nauki są bliźnim pobudką do grzechu, 
aby się szczerze nawrócili do Boga.
– za grzeszników zatwardziałych. Zdrowaś Maryjo...
– za wprowadzonych w błąd i trwających w błędzie. Zdrowaś Maryjo...
– za zrozpaczonych i pozbawionych nadziei. Zdrowaś Maryjo...
– za pogrążonych w nałogach i uzależnieniach. Zdrowaś Maryjo...
–  za heretyków, schizmatyków, żydów, masonów i niewierzących w Chrystusa. 

Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Panie Jezu Chryste, któryś w Niepokalanym Sercu swej Matki odzwierciedlił 
tajemnice swego życia, męki i chwały, spraw, abyśmy Ją czcili i miłowali i w 
Niej wysławiali dobrodziejstwa Twoje, a zarazem dla Jej zasług i orędownic-
twa udziel łaski nawrócenia wszystkim, którzy znieważają Jej imię, by i oni 
należeli do Jej dzieci. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń.

B. Wezwania do Matki Bożej
Matko Boska, za nami wstawiaj się!
Jutrzenko zaranna na niebie! O Maryjo, błagamy Cię!
Piękniejsza nad słońce i gwiazdy!
Śliczniejsza nad cedry Libanu!
Cudniejsza nad perły i złoto!
Przez Serce Twe Niepokalane!
Matko Boska, za nami wstawiaj się!
Panno, łask Bożych pełna! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Panno, Księżno niebieska!
Panno Niepokalana!
Panno, cnót wszelkich kwiecie!
Panno, ucieczko nasza!
Matko Boska, za nami wstawiaj się!
Tyś pierwszą po Bogu osobą! O Maryjo, błagamy Cię!
Tyś chwałą Kościoła świętego!
Tyś wszystkich zbawionych radością!
Tyś ludu grzesznego ucieczką!
Przez Serce Twe Niepokalane!
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Litania do Niepokalanego Serca Maryi lub pieśń „Matko, która nas znasz”

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, na wzór Serca Jezusowego utworzone,
Serce Maryi, godny przybytku Ducha Świętego,
Serce Maryi, stolico mądrości,
Serce Maryi, zwierciadło sprawiedliwości,
Serce Maryi, tronie Miłosierdzia,
Serce Maryi, zbiorze wszelkiej świątobliwości,
Serce Maryi, arko przymierza,
Serce Maryi, bramo niebieska,
Serce Maryi najchwalebniejsze,
Serce Maryi najpotężniejsze,
Serce Maryi najdobrotliwsze,
Serce Maryi najwierniejsze,
Serce Maryi najlitościwsze,
Serce Maryi najłagodniejsze,
Serce Maryi najczystsze,
Serce Maryi w pokorze niezgłębione,
Serce Maryi najcierpliwsze,
Serce Maryi, wzorze czystości,
Serce Maryi, miłością Boga pałające,
Serce Maryi, mieczem boleści przeszyte,
Serce Maryi przy śmierci Jezusa z żalu umierające,
Serce Maryi przy zmartwychwstaniu Jezusa radością ożywione,
Serce Maryi przy wniebowstąpieniu Jezusa słodkością napełnione,
Serce Maryi przy zesłaniu Ducha Świętego nową pełnią łask obdarowane,
Serce Maryi, światłości błądzących,
Serce Maryi, pociecho strapionych,
Serce Maryi, wybawienie grzeszników,
Serce Maryi, nadziejo Tobie ufających,
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Serce Maryi, obrono w pokusach,
Serce Maryi, zadatku obietnic Jezusowych,
Serce Maryi, ratunku konających,
Serce Maryi, które nikim nie gardzisz,
Serce Maryi, radości serc ludzkich,
Serce Maryi, wesele Aniołów i Świętych,
Serce Maryi, jasnością i chwałą w niebie ukoronowane,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K: Módl się za nami święte i miłościwe Serce Maryi.
W: Abyśmy sie stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Boże miłosierny, Ty napełniłeś Najświętsze i Niepokalane Serce Ma-

ryi Panny dobrocią dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych. Spraw, 
abyśmy prosząc to Najsłodsze Serce o wstawiennictwo, otrzymali łaskę powstania  
z naszych grzechów i ratunek w każdej potrzebie. Amen.

Pieśń.

modlitwa za gRzeszNików
N: W Fatimie Maryja prosiła dzieci:
M: Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie wielokrotnie – zwłaszcza gdy bę-

dziecie czynić jakąś ofiarę: „O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji na-
wrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko 
Niepokalanemu Sercu Maryi”.

M: Módlcie się, módlcie się wiele i czyńcie ofiary za grzeszników, ponieważ wiele 
dusz idzie do piekła, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.

N: Ojciec Maksymilian tak pocieszał swoich braci, szczególnie podczas trudnych 
doświadczeń II wojny światowej:

I: Cierpicie, prawda, ale i to dla Niepokalanej.
I: Drogie dzieci, tylko nie smućcie się zbytnio. Niepokalana wszystko na większe 

dobro obraca.
I: Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi dla miłości Niepoka-

lanej na wszystko, pracę, cierpienia i nawet ofiarę z życia.
Modlitwa A lub B – do wyboru.


