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Historia nabożeństwa
Matka Boża objawiając się w Fatimie trojgu pastuszkom — Hiacyncie, Franciszkowi
i Łucji — oznajmiła, że Pan Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej
Niepokalanego Serca, aby ludzie Ją lepiej poznali i pokochali. W Fatimie
13 lipca 1917 roku 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”.
„Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię
św. wynagradzającą w pierwsze soboty”.
To nabożeństwo ma również charakter wynagradzający Jej Niepokalanemu Sercu za
zniewagi wyrządzone przez grzeszników. Tym, którzy będą je z wiarą praktykować,
Maryja obiecała zbawienie. Poprzez to nabożeństwo mogą się oni przyczynić do
ocalenia wielu ludzi od potępienia i zapowiadanych przez Matkę Najświętszą kar
i katastrof. Orędzie fatimskie nie zostało definitywnie zakończone wraz z cyklem
objawień w Cova da Iria, w roku 1917.
Dnia 10 grudnia 1925 roku siostrze Łucji ukazali się w celi domu zakonnego
św. Doroty w Pontevedra Najświętsza Maryja Panna i obok Niej Dzieciątko Jezus
opierające się na świetlistej chmurze. Dzieciątko położyło jej dłoń na ramieniu,
a Maryja pokazała jej w drugiej dłoni Serce otoczone cierniami. Wskazując na nie,
Dzieciątko napomniało wizjonerkę tymi słowami: „Zlituj się nad Sercem twej
Najświętszej Matki okolonym cierniami, które niewdzięczni ludzie wbijają
w każdej chwili, a nie ma nikogo, kto by przez akt zadośćuczynienia te ciernie
powyjmował”. Maryja dodała: „Córko moja, spójrz na Serce moje otoczone cierniami,
które niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność w każdej chwili
wbijają. Przynajmniej ty pociesz mnie i przekaż, że tym wszystkim, którzy w ciągu
pięciu miesięcy, w pierwsze soboty, wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą,
odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając 15 tajemnic
różańcowymi, w intencji zadośćuczynienia mnie, w godzinę śmierci obiecuję przyjść
z pomocą, ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”.
Cel nabożeństwa pierwszych sobót
Tekst objawienia z Ponteverda nazywamy Wielką Obietnicą. Ale może należałoby to
objawienie nazywać raczej wielką prośbą o współczucie? Co bowiem jest
najważniejsze dla nas, czcicieli Matki Najświętszej: obietnica łask czy radość z tego, że
możemy okazać współczucie i przynieść pociechę cierpiącemu Sercu Matki? I co jest

ważniejsze: zapewnienie o łaskach na godzinę śmierci czy świadomość tego, że wielu
ludzi zadaje ból Sercu Maryi? Dla każdego, kto naprawdę zna Maryję i prawdziwie Ją
miłuje, odpowiedź jest jedna — nie liczą się nasze korzyści, ważna jest tylko Matka
Najświętsza, Jej ból, smutek, ciernie wbite w serce. Dla tych, co Ją kochają,
najważniejsze jest niesienie pociechy cierpiącej Matce.
Objawienie w Pontevedra wzywa do zadośćuczynienia i apostolstwa. To pierwsze ma
nieść pociechę Niepokalanemu Sercu, to drugie — prowadzić do nawrócenia tych,
którzy nie przestają ranić Jej Serca. Jakże ważny okazuje się nasz maryjny apostolat!!!
Nie wystarczy wyciągać ciernie przez podejmowane akty zadośćuczynienia.
Wyciągniemy jeden, a „niewdzięczni ludzie” wbiją w tym czasie kilka kolejnych.
Trzeba grzeszników rozmiłować w swej Matce, a do tego potrzebny jest apostolat
modlitwy, apostolat świadectwa i apostolat słowa. W ten sposób wraca echem życzenie
Matki Bożej: „Chcę być lepiej znana i miłowana”.
W tak zwanej Wielkiej Obietnicy zawiera się zaś najpiękniejsza wiadomość, jaką może
usłyszeć ten, kto kocha Matkę. Wiadomość ta sprawia, że prawdziwi czciciele
niecierpliwie wyglądają następnej pierwszej soboty. Dla nich najlepszą definicją nieba
jest właśnie to, o czym Maryja mówi w Pontevedra: zaproszenie do towarzyszenia
Maryi w Jej osobistym rozmyślaniu nad życiem Jezusa! Czy może być coś
wspanialszego niż już tu, na ziemi, jednoczyć swe serce z Sercem Matki i uczestniczyć
w Jej rozmyślaniach?
Realizacja obietnic Matki Bożej Fatimskiej została uzależniona od dwojakiej
współpracy Kościoła z Niepokalanym Sercem Maryi. Pierwszy wymiar to działanie
Ojca Świętego i biskupów, w więc kościelnej hierarchii — mają oni poświęcić Rosję
Niepokalanemu Sercu Maryi. Drugi wymiar dotyczy wiernych, całego ludu Bożego —
ma on praktykować nabożeństwo pierwszych sobót i w ten sposób okazać miłość
i pragnienie wynagradzania Niepokalanemu Sercu Maryi. Pierwsza forma współpracy
nie została jeszcze zrealizowana!!! Drugi wymiar współpracy ciągle leży przed
nami… Świat musi zacząć żyć nabożeństwem pierwszych sobót, wtedy staniemy się
świadkami triumfu Niepokalanego Serca Maryi.
Istota nabożeństwa
W praktyce nabożeństwa pięciu sobót należy przede wszystkim położyć nacisk na
intencję wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu
Maryi, a nie na osobiste zabezpieczenie na godzinę śmierci. Jak w praktyce pierwszych
piątków, tak i pierwszych sobót nie można poprzestać tylko na dosłownym
potraktowaniu obietnicy, na zasadzie „odprawię pięć sobót i mam zapewnione
zbawienie wieczne”. Do końca życia będziemy musieli stawiać czoła pokusom

i słabościom, które spychają nas z właściwej drogi, ale nabożeństwo to stanowi wielką
pomoc w osiągnięciu wiecznej szczęśliwości. Aby je dobrze wypełnić i odnieść stałą
korzyść duchową, trzeba, aby tym praktykom towarzyszyło szczere pragnienie
codziennego życia w łasce uświęcającej pod opieką Matki Najświętszej. Jeśli na
pierwszym miejscu postawimy delikatną miłość dziecka, które pragnie ukoić ból
w sercu ukochanego Ojca i Matki, ból zadany obojętnością i wzgardą tych, którzy nie
kochają — bądźmy pewni, że nie zabraknie nam pomocy, łaski i obecności Matki
Najświętszej w godzinie naszej śmierci.
Dlaczego pięć sobót?
Pan Jezus wyjaśnił Łucji podczas czuwania w nocy z 29 na 30 maja 1930 roku:
„Moja córko, powód jest bardzo prosty: jest pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
1. Bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu.
2. Bluźnierstwa przeciw Dziewictwu Matki Bożej.
3.Bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu, przy równoczesnym sprzeciwie
uznania Jej za Matkę rodzaju ludzkiego.
4. Czyny tych, którzy usiłują publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, pogardę,
a nawet nienawiść do tej Matki Niepokalanej.
5. Czyny tych, którzy profanują wizerunki Najświętszej Panny.”
Warunki
W dniu 10 grudnia 1925 roku siostrze Łucji ukazali się w celi domu zakonnego
św. Doroty w Pontevedra Najświętsza Maryja Panna i obok niej Dzieciątko Jezus. Pan
Jezus i Matka Boża przedstawili warunki nabożeństwa wynagradzającego.
Elementy nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca
Spowiedź wynagradzająca
Należy do niej przystąpić w intencji wynagradzającej w pierwszą sobotę miesiąca,
przed nią lub nawet po niej, byleby tylko przyjąć Komunię świętą w stanie łaski
uświęcającej. Do spowiedzi można przystąpić nawet tydzień przed lub po pierwszej
sobocie. Gdy podczas jednego z objawień siostra Łucja zapytała Pana Jezusa, co mają
uczynić osoby, które zapomną powiedzieć przed wyznaniem swoich grzechów
o intencji wynagradzającej, otrzymała odpowiedź: „Mogą to uczynić przy następnej
spowiedzi, wykorzystując w tym celu pierwszą nadarzającą się okazję”. Według
wyjaśnienia siostry Łucji, następne trzy elementy tego nabożeństwa powinny być
spełnione w pierwszą sobotę miesiąca, choć dla słusznych powodów, spowiednik może
udzielić pozwolenia na wypełnienie ich w następującą po pierwszej sobocie niedzielę.
Komunia święta wynagradzająca

Ofiarować Komunię świętą w intencji wynagradzającej za bluźnierstwa i zniewagi
przeciw Niepokalanemu Sercu Matki Bożej których dopuszczają się ludzie.
Część różańca świętego
Rozpoczynając różaniec należy wzbudzić intencję wynagradzającą, powiedzieć Matce
Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać Jej dowód
miłości.
Rozważanie
Następnym elementem tego nabożeństwa jest rozważanie 15 tajemnic różańcowych
w ciągu przynajmniej 15 minut. Matka Najświętsza nazwała ten rodzaj modlitwy
„dotrzymywaniem Jej towarzystwa”, co można zrozumieć w ten sposób, iż mamy
rozmyślać wspólnie z Matką Najświętszą.
Można w tym celu, jako pomoc w rozmyślaniu można przeczytać uważnie
odpowiadający danej tajemnicy fragment Pisma Świętego. Temu rozważaniu także
powinna towarzyszyć intencja wynagradzająca.
A jeśli ktoś nie może spełnić warunków w sobotę, czy może wypełnić je
w niedzielę?
Siostra Łucja odpowiada: „Tak samo zostanie przyjęte praktykowanie tego
nabożeństwa w niedzielę następującą po sobocie, jeśli moi kapłani ze słusznej
przyczyny zezwolą na to duszom”.
Korzyści: jakie łaski zostały obiecane tym, którzy choć raz je odprawią?
„Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać — mówi Matka Najświętsza
— obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do
zbawienia”.
Zadośćuczynienie jest konieczne, ponieważ obelgi wymierzone w Najświętszą Maryję
Pannę są w rzeczywistości kierowane dalej: w Trzy Osoby Boskie Trójcy
Przenajświętszej, która zapragnęła, by Maryja jako „córa, której Ojciec ukazał
niezmierzoną miłość” i jako „przybytek Ducha Świętego” została powołana do
wypełnienia „najwyższego daru i najwyższej godności”: bycia „Rodzicielką Syna
Bożego”.
To wynagradzające nabożeństwo przynagla nas do odpowiedzi. Od praktykowania go
uzależnione są szczególne łaski, jakimi Bóg pragnie obdarzyć współczesną ludzkość.
Wypełnienie prośby Matki Bożej Fatimskiej sprawi, że na świecie zapanuje pokój
i ustanie zło, które zagraża zbawieniu dusz. A w momencie śmierci będziemy cieszyć
się łaskami potrzebnymi do zbawienia.
Zapragnijmy pocieszyć Matkę Najświętszą i wypełnijmy te żądanie z miłości do Niej!
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