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MODLITWA WYNAGRADZAJĄCA
3. 

ZA BLUŹNIERSTWA PRZECIW BOŻEMU MACIERZYŃSTWU 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Inwokacja: Maryjo, Królowo Polski.
Rozważanie Apelowe.
Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu.
k. 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 lub pieśń uwielbienia.
Źródła rozważań: KKK nr 495; Jan Paweł II, Audiencja generalna – 7 I 2004; ks. D. Brzeziński, 
„Boże macierzyństwo Maryi” („Niedziela” ed. płocka 49/2005).

p. Matko Odkupiciela, Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmi-
ła Twego Stworzyciela. Święta Boża Rodzicielko, Ty rzeczywiście jesteś Matką Boże-
go Syna. Bo Ten, którego poczęłaś jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdzi-
wie stał się Twoim Synem według ciała, jest wieczystym Synem Ojca, drugą Osobą 
Trójcy Świętej.
Maryja, choć jesteś nazywana w Ewangeliach Matką Jezusa, a jeszcze przed naro-
dzeniem swego Syna zostałaś ogłoszona, pod natchnieniem Ducha Świętego, Mat-
ką Pana, to jednak jest jeszcze wielu takich, którzy odmawiają Ci tego tytułu. Jak-
że często odmawiają Ci tego tytułu ci, którzy mówią, że opierają się tylko na Piśmie 
Świętym – opierają się, a nie zauważają, kim Ty jesteś. Jednak my, razem z Kościołem 
katolickim wyznajemy, że Ty, Maryjo, jesteś rzeczywiście Matką Bożą, bo Ty, jako 
Pokorne stworzenie zrodziłaś Stworzyciela świata!
Pieśń.
Całe życie Maryi jest w najściślejszy sposób związane z życiem Jezusa.
Poniższemu rozważaniu może towarzyszyć delikatny podkład muzyczny.

– W Boże Narodzenie Ona daje Jezusa ludzkości.
– W Nazarecie Jezus jest Jej poddany jako Wychowawczyni i Matce.
–  W Kanie Galilejskiej, Jezus na prośbę swojej Matki czyni pierwszy cud i przyspie-

sza „Godzinę” swojej misji.
–  W Galilei Jezus, Syn Maryi, uczy swoich uczniów, co to znaczy być prawdziwą mat-

ką, córką, bratem Jego.
–  Na krzyżu, w kulminacyjnym momencie wypełnienia misji odkupieńczej, to Jezus 

każdemu człowiekowi daje Maryję w darze jako cenne dziedzictwo odkupienia.
–  W Wieczerniku okazuje się prawdziwą Matką uczniów Jezusa – Apostołów, i pełna 

już Ducha Świętego, przyczynia się za nimi, by Ducha Jej Syna otrzymali.
Maryja jest Matką Odkupiciela; jest niewiastą wybraną przez Boga dla wypełnienia 
zbawczego planu, którego istotą jest tajemnica wcielenia Słowa Bożego. Istotnie, Sło-
wo stało się Ciałem w łonie Maryi i zamieszkało między nami jako prawdziwy Bóg  
i prawdziwy Człowiek. Zatem Macierzyństwo Maryi odnosi się nie tylko do ludzkiej 
natury Chrystusa, lecz przede wszystkim do całej Jego Boskiej Osoby. Stąd Najświęt-
szą Maryję Pannę słusznie nazywamy Matką Bożą, Matką Boga i Człowieka – Jezusa 
Chrystusa, Świętą Bożą Rodzicielką.
Pieśń.
Prawdę o Bożym macierzyństwie Maryi potwierdzają teksty Pisma Świętego, w któ-
rym – chociaż nie znajdujemy wyrażenia „Matka Boga” – zawarta jest rzeczywistość 
wyrażona przez ten tytuł. Tę prawdę potwierdzają także liczni Ojcowie i starożytni 
pisarze Kościoła. Ze względu na Boże macierzyństwo Najświętsza Dziewica z Naza-
retu doznaje szczególnej czci.
Pieśń.
Matka Boża, czy też Bogarodzica lub Bogurodzica, to najbardziej zaszczytny tytuł, 
którym Kościół obdarzył Najświętszą Maryję Pannę. Według zachowanych świa-
dectw, Maryja została nazwana Bożą Rodzicielką już w III wieku w Egipcie. Wcze-
śniej też określenia tego – jako wyrazu czci wobec Matki Najświętszej – zaczęto uży-
wać w greckiej antyfonie z końca III lub początku IV wieku, jaką jest dobrze nam 
znana i często przez nas odmawiana modlitwa Pod Twoją obronę uciekamy się Święta 
Boża Rodzicielko. Odmówmy/Zaśpiewajmy ją teraz wspólnie.
Pod Twoją obronę...
Do Bogurodzicy Dziewicy zwracali się nasi ojcowie, śpiewając najstarszy polski 
hymn narodowy przed bitwą pod Grunwaldem.
Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja!
Twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja,
Zyszczy nam, spuści nam. Kyrie elejson.

CELEBRACJA MARYJNA
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Twego dziela krzciciela, Bożyce,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy,
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt. Kyrie elejson.

MODLITWA ZA GRZESZNIKÓW
k: Posłuszni wezwaniu Matki Najświętszej w Fatimie oraz poleceniu Pana Jezusa, 
aby mieć współczucie z Sercem Maryi otoczonym cierniami, którymi niewdzięcz-
ni ludzie je wciąż na nowo ranią – bądźmy tymi, którzy przez akt wynagrodzenia te 
ciernie powyciągają.
O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako 
zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciw Bożemu Macierzyństwu Maryi.
Chwila milczenia.
k. Najlitościwsza Panno Maryjo, Ucieczko grzeszników, błagamy Cię przez litość 
Serca Twego, pełnego współczucia, i przez Krew przelaną przez Najmiłosierniejsze-
go Syna Twego Jezusa, uproś łaskę wszystkim grzesznikom, a zwłaszcza tym, którzy 
przez zgorszenia i błędne nauki są bliźnim pobudką do grzechu, aby się szczerze na-
wrócili 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...
k. Za przykładem dzieci fatimskich uwielbijmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego, po-
wtarzając:
Boże mój, wierzę w Ciebie, / uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie! / Prze-
praszam Cię za tych, / którzy w Ciebie nie wierzą, / którzy Cię nie uwielbiają, / którzy 
Tobie nie ufają / i którzy Cię nie kochają.
k. Panie Jezu Chryste, któryś w Niepokalanym Sercu swej Matki odzwierciedlił ta-
jemnice swego życia, męki i chwały, spraw, abyśmy Ją czcili i miłowali i w Niej wysła-
wiali dobrodziejstwa Twoje, a zarazem dla Jej zasług i orędownictwa udziel łaski na-
wrócenia wszystkim, którzy znieważają Jej imię, by i oni należeli do Jej dzieci. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Pieśń.

k. Kim jesteś, o Pani? Kim jesteś, o Niepokalana? Nie mogę zgłębić, co to jest być 
stworzeniem Bożym. Już przechodzi me siły zrozumieć, co znaczy być przybranym 
dzieckiem Bożym. A Ty, o Niepokalana, kim jesteś? Nie tylko stworzeniem, nie tylko 
dzieckiem przybranym, ale Matką Bożą i to nie przybraną tylko Matką, ale rzeczy-
wistą Bożą Matką. I to jest nie tylko przypuszczenie, prawdopodobieństwo, ale pew-
ność, pewność zupełna, dogmat wiary. A czy jeszcze jesteś Bożą Matką?

Tytuł matki się nie zmienia. Na wieki Bóg będzie Ci mówił „Matko moja”... Dawca 
czwartego przykazania czcił Cię będzie na wieki, zawsze... – Kim jesteś, o Boża?...  
I lubował się On, Bóg wcielony, w nazywaniu siebie Synem Człowieczym. Lecz ludzie 
tego nie zrozumieli. I dziś jakże mało dusz i jak niedoskonale jeszcze pojmuje. O do-
zwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza.
Akt strzelisty (może być śpiewany): O Maryjo bez grzechu poczęta...
Chwila milczenia (może być pieśń lub podkład muzyczny).
k. Trwając na adoracji Najświętszego Sakramentu, módlmy się o nawrócenie grzesz-
ników, heretyków, schizmatyków, żydów..., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie 
wszystkich.
Panie Jezu, polecamy Ci w szczególności tych, którzy bluźnią lub sprzeciwiają się 
prawdzie o Bożym Macierzyństwu Twej Najświętszej Matki oraz świadomie lub z 
przyzwyczajenia nadużywają tego największego udzielonego Jej przywileju, aby na-
wrócili się i w końcu jako ludzie nowi i prawdziwie wolni zaczerpnęli z pełni łask, 
które z najsłodszego Twego Serca przez ręce Twej niepokalanej Matki na nas spły-
wają.
Następuje dalszy ciąg adoracji lub dziesiątek Różańca świętego i zakończenie adoracji 
błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
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