
Modlitwy Anioła
  Fatimskiego

rocznica  
objawień  
w Fatimie

19 sierpnia 1917 r. Matka 
Boża powtórzyła to, do cze-
go wzywał Anioł Fatimski:

„Módlcie się i czyńcie ofiary 
za grzeszników, bo wiele 
dusz idzie na wieczne potę-
pienie, gdyż nie mają niko-
go, kto by się za nie modlił 
i ofiarował ”

– a więc zbawienie wielu 
dusz zależy od naszych 
modlitw i ofiar – choćby 
najskromniejszych.
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Znaczenie modlitw Anioła Fatimskiego
W słowach Anioła Bóg 
przypomina nam o:

• trzech cnotach bo-
skich: wierze, nadziei  
i miłości, których rozwi-
janie jest konieczne dla 
naszego zbawienia;

• konieczności modli-
twy i ofiarowania się za 
grzeszników, którzy od-
rzucają łaski Boże i nie 
starają się o powyższe 
cnoty;

• konieczności zadość-
uczynienia za grzechy: każdy grzech jest obrazą 
nieskończonego Majestatu Bożego, a wszystkie 
zniewagi Boga muszą zostać odpokutowane;

• doniosłości i znaczeniu Mszy św., w której Syn 
Boży ofiaruje się za nas;

• Maryi, Wszechpośredniczce Wszystkich Łask, 
która jest wzorem oddania się Bogu i jako najlep-
sza Matka wstawia się u Niego za grzesznikami.

W 1916 r. w Fatimie św. Michał Archanioł objawił 
się trojgu dzieciom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, 
przygotowując je na spotkanie z Matką Bożą. 
Nauczył dzieci nowych modlitw oraz pokazał, że 
do Boga należy modlić się na kolanach:

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam 
Tobie, kocham Cię. Proszę Cię, byś przebaczył tym, 
którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, 
którzy Ci nie ufają, którzy Cię nie kochają.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, 
uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci 
Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecne-
go na wszystkich ołtarzach świata, na 
przebłaganie za zniewagi, świętokradz-
twa i zaniedbania, które Go obra-
żają. Przez niezmierzone zasługi 
Jego Najświętszego Serca 
i Niepokalanego Serca 
Maryi proszę Cię  
o nawrócenie  
biednych grzesz-
ników.

modlitwa do trójc y świętej

m o d l i t wa w y n a g r a dz a j ą c a


