
Niepokalane Serce 

Najświętszej Maryi Panny 

 

 
 

W liturgii wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny przypada 

w sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego. 

Niepokalanemu Sercu Maryi poświęcone są także pierwsze soboty miesiąca. W 

pierwsze soboty miesiąca, jeśli pozwalają na to przepisy liturgiczne, odprawia się 

Mszę św. wotywną o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny połączoną z 

krótkim nabożeństwem maryjnym. W czasie nabożeństwa można odmówić lub 

zaśpiewać litanię loretańską oraz modlitwę i antyfonę Pod Twoją obronę. Zamiast litanii 

można śpiewać Wezwania do Matki miłosierdzia lub wybrać jeden z poniżej 

zamieszczonych wzorów wezwań do Niepokalanego Serca Maryi. 

 

 

WEZWANIA 

 

Niepokalane Serce Maryi, ściśle złączone z Sercem Pana Jezusa, 

Wstawiaj się za światem całym. 

Niepokalane Serce Maryi, świątynio Ducha Świętego, 

Niepokalane Serce Maryi, czcigodne mieszkanie Trójcy Przenajświętszej, 

Niepokalane Serce Maryi, zachowane od skazy grzechu pierworodnego, 

Niepokalane Serce Maryi, błogosławione między sercami ludzkimi, 

Niepokalane Serce Maryi, skarbie łaski i darów Bożych, 

Niepokalane Serce Maryi, z Synem swoim cierpiące, 

Niepokalane Serce Maryi, źródło pociechy dla serc strapionych, 

Niepokalane Serce Maryi, stolico miłosierdzia Bożego. 

 

Módlmy się:  

Święta Maryjo, ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za 

ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za nami; niech wszyscy doznają 

Twego wsparcia, którzy z nabożeństwem obchodzą Twoją świętą pamiątkę. 

 

* * * 

 

Serce Maryi, upodobanie Ojca niebieskiego aż do granic ofiarowania Syna Bożego, 

Módl się za nami. 

Serce Maryi, pod którym poczęło się i dojrzewało życie Syna Bożego, 

Serce Maryi, opromienione miłością oblubieńczą Ducha Świętego, 

Serce Maryi, pełne najszlachetniejszych uczuć dla Boga, 

Serce Maryi, bijące rytmem życia Jezusowego, 

Serce Maryi, przerażone wielkością powołania Bożego w zwiastowaniu, 

Serce Maryi, miaro delikatności uczuć dla Boga i ludzi, 

Serce Maryi, najszczęśliwsze z serc matczynych w czasie narodzenia Syna, 



Serce Maryi, gestem ofiarowania Jezusa wyrażające harmonię między własnym „ja" a 

Bożym „Ty", 

Serce Maryi, niepocieszone po zgubieniu Syna w czasie pielgrzymki do Jeruzalem, 

Serce Maryi, dzielne w szukaniu Jezusa aż do zupełnej radości znalezienia, 

Serce Maryi, pełne tęsknoty za Jezusem oddalonym na odległość swego apostolstwa, 

Serce Maryi, pełne czci dla tajemnicy „Jezusowej godziny" w Kanie Galilejskiej, 

Serce Maryi, głęboko zranione na kalwaryjskiej drodze Jezusa, 

Serce Maryi, heroicznie przyjmujące śmierć Syna za zbawienie świata, 

Serce Maryi, dyskretne w radości zmartwychwstania Jezusowego, 

Serce Maryi, przeżywające nowe zwiastowanie w zesłaniu Ducha Świętego, 

Serce Maryi, oddane całkowicie sprawie zbawienia ludzi, 

Serce Maryi, dla każdego z życzliwością otwarte, 

Serce Maryi, pełne szczególnej troskliwości dla biednych, chorych, opuszczonych i 

duchowo zagubionych, 

Serce Maryi, wierne w swej trosce o człowieka aż po sąd Boży, 

Serce Maryi, cierpliwe w oczekiwaniu na każdego człowieka przegranego, 

Serce Maryi, przebaczające zapomnienia, a nawet zniewagi od ludzi doznane, 

Serce Maryi, hojne w szafarstwie dóbr swego wstawiennictwa u Syna, 

Serce Maryi, wzorze serca matczynego i człowieczego, 

Serce Maryi, symbolu wyniszczenia dla Boga i Jego dzieci, 

Serce Maryi, które pragnę uczynić swoim sercem, 

 

Módlmy się: 

Boże dobroci, Ty chciałeś dla zbawienia grzeszników i dla wspomożenia wiernych, by 

Serce Maryi Dziewicy upodobniło się do Boskiego Serca Jezusa Chrystusa, Twojego 

Syna, przez swoją miłość i miłosierdzie, spraw, abyśmy oddając cześć Jej Sercu, przez 

Jej zasługi i wstawiennictwo zasłużyli, by mieć serca według Serca Jezusowego. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

* * * 

 

Serce Maryi, wybrane przed wiekami i umiłowane przez Ojca Przedwiecznego, uproś 

nam gorliwość o większą chwałę Jego. 

Wysłuchaj nas. 

Serce Maryi, najmilszej Matki Bożego Syna, zachowaj w nas godność dzieci Bożych, 

Serce Maryi, do Serca Jezusa doskonale upodobnione, upodobnij do Niego także serca 

nasze, 

Serce Maryi, najczystszą miłością kochające Jezusa, zapal i nasze serca podobną 

miłością, 

Serce Maryi, współcierpiące z Jezusem ukrzyżowanym, naucz nas z miłości ku Niemu 

znosić wszelkie cierpienia, 

Serce Maryi, Świątynio Ducha Bożego, uproś nam u Niego obfitość łask zbawienia. 

Serce Maryi, niepokalanie poczęte i zachowane od wszelkiego grzechu, uproś nam 

odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, 



Serce Maryi, wiernej i pokornej Służebnicy Pańskiej, naucz nas we wszystkim doskonale 

wypełniać wolę Boga, 

Serce Maryi, przeczystej zawsze Dziewicy, natchnij nas umiłowaniem czystości w 

myślach, uczuciach, słowach i obyczajach, 

Serce Maryi, ubogiej Matki ubogiego Jezusa, naucz nas żyć w doskonałym ubóstwie, 

Serce Maryi, wypełniające doskonale przepisy Bożego prawa, nakłoń nas do poddania 

swej woli Bogu przez posłuszeństwo przełożonym naszym, 

Serce Maryi, Lekarki naszej, ulecz duchowe rany i niemoce nasze, 

Serce Maryi, Pocieszycielki strapionych, przyjdź nam z pociechą we wszystkich 

smutkach i nieszczęściach, 

Serce Maryi, miłosiernej Wspomożycielki wiernych, wspieraj nas i wybaw od 

wszelkiego zła duszy i ciała, 

Serce Maryi, Królowej nieba i ziemi, rozkazuj nam, kieruj nami i doprowadź do chwały 

w niebie, 

Serce Maryi, z woli Jezusa Matki wszystkich odkupionych przez Niego, rozlej w nas 

miłość wzajemną i jedność, 

Serce Maryi, serdecznej' Matki naszej, naucz nas Ciebie miłować i wysławiać teraz i na 

wieki. Amen 

 

Akt oddania się Matce Bożej 

 Matko Boża, Niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, 

wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. 

Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę 

posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego 

jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że 

własnymi siłami niczego nie dokonam, Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego 

Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, 

parafia, i cała Ojczyzna była rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen. 

 
Akt poświęcenia Narodu Polskiego 

Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Pannie 

 

Niepokalana Dziewico! Przeczysta Matko Boga! Jak ongiś po szwedzkim 

najeździe król Jan Kazimierz obrał Ciebie za Patronkę i Królową państwa, i 

Rzeczpospolitą polecił Twojej szczególnej opiece i obronie, tak i my, dzieci narodu 

polskiego, stajemy dziś przed Twym tronem z hołdem miłości, serdecznej czci i 

wdzięczności.  

Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie, naród cały i 

Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych 

świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi, ślubujemy dochowanie 

wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego 



królestwa. 

Pani i Królowo nasza, pod Twoją obronę uciekamy się. Macierzyńską opieką 

otocz rodzinę polską i strzeż jej świętości. Natchnij nadprzyrodzonym duchem 

pobożności naszą parafię; ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść, a pasterzy umacniaj 

i uświęcaj swymi łaskami. Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze, świętość życia, 

zrozumienie posłannictwa. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj polskiej ziemi, 

przesiąkniętej krwią i łzami, spokój i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i 

wolności. Rzeczpospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, natchnieniem i Patronką. 

Potężna Wspomożycielko wiernych! Otocz płaszczem opieki papieża i Kościół 

święty. Bądź mu puklerzem w dniu prześladowania. Wyjednaj mu świętość i żarliwość 

apostolską, swobodę i skuteczne działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Ludom od 

Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu do jedności Chrystusowej owczarni. Okaż 

niewierzącym słońce prawdy i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca. 

Władna świata Królowo, spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy rodzaju 

ludzkiego. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś 

narodom szczere i trwałe pojednanie. Wskaż im drogę powrotu do Boga, by na Jego 

prawdzie budowały swe życie. Daj wszystkim trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, 

braterstwie, zaufaniu. 

Matko Boga i nasza, przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie. Przygarnij 

wszystkich do swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego 

świętym królestwem. Amen. 

 

Tekst zredagowany przez kard. Augusta Hlonda, 

prymasa Polski (8 września 1946 r.) 

 

 
Odnowienie aktu poświęcenia się 

Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Pannie 

 

Matko Niepokalana, całą ufność naszą pokładamy w potędze Twojego 

orędownictwa w macierzyńskiej dobroci Twojego Serca.  

Posłuszni Twojej woli i poleceniom Ojca Świętego, poleciliśmy się Tobie 

wszyscy razem. Obecnie, świadomi naszej nędzy, odnawiamy uroczyście to nasze 

poświęcenie Twemu Niepokalanemu Sercu. 

Przedobra Matko, niech Serce Twoje stoi na straży serc naszych, niech 

jako wzór jaśnieje w naszych rodzinach i parafiach. 

Maryjo, broń czystości obyczajów, osłaniaj młodzież i dzieci, pobudzaj 

rodziców do ofiarności, dzieci do posłuszeństwa i karności. Ogniska rodzinne niech 

płoną prawdziwą pobożnością i trwałą miłością. Sercu Twemu polecamy wszystkich 

nieobecnych w domu rodzinnym; strzeż ich, Maryjo, i bądź gwiazdą przewodnią na 

drogach życia dla błądzących, grzesznych, dla sierot i ubogich. Z miłości dla Twego 

Serca chcemy spełnić wszystkie pragnienia Serca Jezusowego, żyć według przykazań 

Bożych, według nauki Chrystusa i Kościoła. Będziemy często duszę oczyszczać z 



grzechów, zasilać ją Chlebem życia. 

Pomóż nam, Maryjo, wykonać te postanowienia, przyjmij to poświęcenie 

nasze, wyproś łaski konieczne do uświęcenia życia osobistego, rodzinnego, i 

społecznego. Okaż się nam Matką i prowadź do Jezusa. Amen. 

 

 
MODLITWY 

 

Święta Maryjo, Najdostojniejsza Matko Jezusa Chrystusa i błogosławiona zawsze Panno! 

Wysławiamy Cię jako wybraną i błogosławioną wśród wszystkich ludzi i Aniołów. 

Wysławiamy Twoje poczęcie bez skazy grzechu pierworodnego. 

Wysławiamy świętą godność Twoją Dziewiczej Matki Boga. 

Wysławiamy Cię jako Współodkupicielkę naszą i Pośredniczkę naszą we wszystkich 

potrzebach. Uwielbiamy najczystsze i Niepokalane Serce Twoje, kochające nas miłością 

macierzyńską. 

Dzięki składamy Ojcu niebieskiemu, że wybrał Cię spośród córek Adama, abyś przez 

Syna swego starła głowę węża piekielnego. 

Dzięki składamy Synowi Bożemu, że w Twoim dziewiczym łonie stał się człowiekiem, a 

jako Syn Twój rozmiłował się w Twym Sercu macierzyńskim. 

Dzięki składamy Duchowi Świętemu, że Twoje Niepokalane Serce rozpalił żarem 

najczystszej miłości macierzyńskiej Boga i ludzi, i przyozdobił je swoimi łaskami. 

Niech Tobie, Niepokalana Matko Boża, wszystkie pokolenia śpiewają pieśń chwały, bo 

Pan jest z Tobą, boś łaski pełna, bo owocem Twojego żywota jest Jezus, Bóg i Zbawiciel 

nasz. 

Wraz z hołdem czci i miłości składamy Twojemu Niepokalanemu Sercu wynagrodzenie 

za wszystkie zniewagi Twojej godności Niepokalanej Matki Boga, za wszystkie 

uwłaczania Twojemu świętemu Imieniu, za obojętność wobec dobroci i miłości Twojego 

macierzyńskiego Serca. 

Jako zaś wynagrodzenie ofiarujemy Ci miłość serc naszych wraz z zapewnieniem, że 

Ciebie na wieki wychwalać będziemy. 

 

* * * 

 

Serce Maryi, Matki Boga i naszej Matki, Ty jesteś godne wszelkiej czci i miłości aniołów 

i ludzi. Ty jesteś najbardziej podobne do Serca Jezusowego i stanowisz Jego 

najdoskonalszy obraz. Ty jesteś pełne dobroci i współczucia wobec naszej nędzy. 

Spraw, prosimy, aby nasze serca upodobniły się do Serca naszego Boskiego Zbawiciela. 

Wlej w nie umiłowanie Twoich cnót i rozpal w nich ten święty ogień, który w Tobie 

płonie bezustannie. 

Bądź naszą drogą wiodącą do Jezusa, naszą Orędowniczką, dzięki której otrzymujemy 



wszelkie łaski potrzebne nam do zbawienia. Bądź naszą Wspomożycielką w potrzebie, 

naszą Pocieszycielką w utrapieniach, naszą siłą w pokusach, naszą ucieczką w 

prześladowaniach, naszym wsparciem we wszystkich niebezpieczeństwach, zwłaszcza w 

tym ostatnim zmaganiu w naszym życiu, jakim jest godzina naszej śmierci. 

Wtedy, miłościwa Panno Maryjo, pozwól nam doświadczyć miłości Twojego 

matczynego Serca. Wtedy ukaż nam niezawodne miejsce ucieczki u samych źródeł 

zmiłowania, abyśmy mogli pójść do nieba i tam razem z Tobą wielbić Jezusa na wieki 

wieków. Amen. 

Źródło: Agenda Liturgiczna, Katowice 2005 
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