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PROGRAM I MODLITWY  

NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA 

w parafii p.w. sw. Michała i sw. Antoniego w Montrealu     

       

Godz. 7.30 

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP z  piesniami maryjnymi 

prowadzi kapłan lub wyznaczona przez niego osoba. 

Godz. 8.00 

Msza sw. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP (w j. polskim) i 

Komunia sw. wynagradzająca. 

Godz. 8.30 

1. Adoracja Najswiętszego Sakramentu: jedną piesń eucharystyczną na 

wystawienie spiewa kapłan lub wierni. 

2. Różaniec z zapowiadanymi tajemnicami oraz z modlitwą po 

każdym dziesiątku: „O mój Jezu...”. Po zakończeniu różańca 

odmawia się modlitwę: „Pod Twoją Obronę...”: 

- Po Komunii (lub po zakończeniu Mszy sw.) Modlitwę – Intencję 

wynagradzającą wierni mogą odmówić wspólnie lub osoba prowadząca. 

- Różaniec prowadzą sprawnie (bez robienia przerw) jedna lub dwie 

osoby wyznaczone przez kapłana. Różaniec zachowuje ważnosć do 

uzyskania odpustu poprzez: publiczne odmówienie i zapowiadanie tajemnic 

różańcowych (bez obowiązku rozważań).  

- Na rozpoczęcie Różańca podczas adoracji wierni mogą zaspiewać jedną 

piesń maryjną.  

- Modlitwę wstępną do Różańca – Intencję wynagradzającą wierni mogą 

odmówić wspólnie lub osoba prowadząca.  

- Tajemnice różańcowe mogą być zapowiadane bez rozważań lub z 

krótkimi rozważaniami biblijnymi (ograniczenie czasowe). Roważania nie 

zastępują 15 minutowego rozmyslania wynagradzającego nt.: jednej 

wybranej tajemnicy różańcowej. 

- Piesni maryjne i inne piesni pomiędzy dziesiątkami Różańca wierni 

nie spiewają (ograniczenie czasowe). 

- Na zakończenie Różańca wierni odmawiają modlitwę „Pod Twoją 

Obronę...” i nie wykonują innych piesni (ograniczenie czasowe); oczekują 

na błogosławieństwo. 

- Litanię Loretańską wierni mogą odmówić po różańcu lub opuscić 

(ograniczenie czasowe) albo osobiscie (indywidualnie, prywatnie) w 

dowolnym czasie w ramach 15 minutowego rozmyslania w kosciele lub w 

domu. 

- Piesń eucharystyczną na błogosławieństwo rozpocznie kapłan. 
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Godz. 9.00 (lub 9.15 po zakończeniu adoracji, jesli się przedłuży) 

Msza sw. (w j. angielskim) i Komunia sw. wynagradzająca. 

 

*** 

 

Dodatkowo: 

1. Spowiedź z intencją wynagradzającą odbyta zostanie w 

stosownym czasie: głównie w pierwszą sobotę miesiąca – lub 

wczesniej przed pierwszą sobotą miesiąca np.: w pierwszy piątek 

czy wczesniejszą pierwszą niedzielę lub w innym dniu aby być w 

stanie łaski uswięcającej. 

2. Nabożeństwo pierwszosobotnie z Komunią wynagradzająca z 

powodu przeszkody w pierwszą sobotę miesiaca może być 

dopełnione w pierwszą niedzielę. 

3. Piętnastominutowe rozważanie wybranej tajemnicy różańcowej 

z intencją wynagradzającą za grzeszników oraz Litania 

Loretańska podczas rozważania odbyte zostanie osobiscie 

(indywidualnie – prywatnie) w dowolnym czasie np. w sobotę lub 

niedzielę (w kosciele lub w domu). 

 

 

 

 

Modlitwy Anioła z Fatimy: 

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, 

ufam Tobie i miłuję Ciebie. 

Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, 

Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. 

*** 

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. 

W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie 

Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, 

obecnego na ołtarzach całego świata 

jako wynagrodzenie za zniewagi, 

świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. 

Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca 

i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, 

proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. 
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Modlitwa przed spowiedzią: 
 
 

Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby 

otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi 

świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech 

ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych 

grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas. 
 

Akt Żalu podczas otrzymywania rozgrzeszenia: 
 
 

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko 

Niepokalanemu Sercu Maryi. 
  

Modlitwa - Intencja wynagradzająca po przyjęciu Komunii sw.: 
 
 

Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z 

Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw 

Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę 

uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę 

Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie 

Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w 

mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza 

Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci 

składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie 

wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga 

nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się 

Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do 

tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś 

błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie 

ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen. 
 

Modlitwa wstępna do wspólnego Różańca: 
 
 

Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę 

odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za 

grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy 

modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej 

potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji 

wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem 

cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego. 
 

Modlitwa po każdej tajemnicy różańca: 
 
 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, 

zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy 

najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. 
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Piętnastominutowe rozmyślanie 
 

Modlitwa -  Intencja wynagradzająca za grzeszników: 

 
 

Matko Najświętsza, Niepokalana Maryjo! Z radością przyjmuję Twe 

zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu. W pierwsze soboty otwierasz 

Swe Niepokalane Serce dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te 

najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam we Fatimie. Proszę, otwórz przede 

mną Swoje Serce. Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą 

śmiałością, ponieważ chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do 

Twego Syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój 

święty Różaniec, wreszcie – ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę 

ofiarowywać w duchu zadośćuczynienia za grzeszników. Daj mi uczestniczyć w 

Twym rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzać w życie Słowo, które wlejesz do 

mego małego serca, by stawało się coraz milsze Tobie, bliższe Tobie, 

podobniejsze do Twego Niepokalanego Serca. A jeśli chcesz, zawsze możesz 

zabrać me serce, a dać mi Swoje – jak uczyniłaś to z tyloma swoimi dziećmi. 

Będę wtedy duszą najszczęśliwszą na świecie! 

 

 

Modlitwa wstępna do rozmyślania:  

 
 

Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie, 

Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic świętego różańca, co czynić chcę na 

cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz. 

 

Modlitwa po rozmyślaniu:  

 

LITANIA LORETAŃSKA ... 

Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przesłaniu anioła, Twój Syn 

Jednorodzony stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi. 

Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej 

orędownictwem, ponieważ z wiarą uznaję Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen. 

 

Postanowienia duchowe na zakończenie: 

 

Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawał Jej 

cześć. Będę uczył się od Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi 

ukazuje co dnia. Obudzę w sobie nabożeństwo do mojego Anioła Stróża. 


