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Modlitwa nowennowa
Nowenna to modlitwa, którą zanosimy do 

Boga przez dziewięć kolejnych dni, zwykle 
przed ważnymi uroczystościami w roku litur-
gicznym. Pierwsza nowenna w dziejach Ko-
ścioła miała miejsce tuż po wniebowstąpieniu 
Pana, w sali na górze, gdzie przez dziewięć dni 
uczniowie wraz z Maryją trwali na modlitwie, 
oczekując na zesłanie Ducha Świętego. 

Nowenna jest czasem pogłębienia przyjaź-
ni z Bogiem, przygotowania na przyjęcie Jego 
darów, otwierania serca na łaskę, jakiej On 
pragnie nam udzielić. W modlitwie nowen-
nowej przedstawiamy także nasze błagania 
i  dziękczynienia Panu, Niepokalanej Matce, 
aniołom i świętym, prosząc o potrzebne łaski. 

Wielka jest moc modlitwy wytrwałej, 
pełnej wiary. Wyda ona owoc w naszym ży-
ciu. Zawsze otrzymamy więcej, niż prosili-
śmy, bo hojność naszego Ojca w niebie nie 
zna granic. 
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Nowenna do 
Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny

29 listopada – 7 grudnia

DZIEŃ PIERWSZY
Kim jesteś, o Niepokalane Poczęcie? Nie 

Bogiem, bo ten zaczęcia nie ma, ani anio-
łem stworzonym bezpośrednio z niczego, nie 
Adamem ulepionym z mułu ziemi, nie Ewą 
wziętą z  Adama, ani też wcielonym Sło-
wem, które od wieków już istniało i raczej 
poczętym niż poczęciem jest. Dzieci Ewy 
przed poczęciem nie istniały, więc bardziej 
poczęciem nazywać się mogą, lecz i od nich 
wszystkich Ty się różnisz, bo są to poczęcia 
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pokalane grzechem pierworodnym. A  Tyś 
jedna, jedyna, Poczęcie Niepokalane. 

(św. o. Maksymilian Maria Kolbe)

Niepokalane Poczęcie, wraz z niebem i zie-
mią, wysławiamy Cię. Wraz z  Tobą czcimy 
Boga za cud Twej niepokalaności. Wielbimy 
Go za to, że daje nam Ciebie za Matkę. Dzięki 
Twojemu fiat/tak na odwieczny plan Ojca my, 
grzesznicy, odzyskujemy niewinność. Rozmi-
łowani w  Tobie, pragniemy wpatrywać się 
w Twoje Niepokalane Serce, w Nim odnajdu-
jąc nadzieję życia w wolności od grzechu; ży-
cia w chwale dzieci Boga stworzonych na Jego 
obraz i podobieństwo. Prosimy Cię, niech za 
Twoją przyczyną dokona się w nas odnowie-
nie tego podobieństwa, które z  łaski otrzy-
maliśmy na chrzcie. O  Maryjo bez grzechu 
poczęta, niech przez Ciebie zajaśnieje w nas 
godność dzieci Króla Niebieskiego.

Litania o Niepokalanym Poczęciu  
Najświętszej Maryi Panny (na końcu nowenny) 
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DZIEŃ DRUGI
Niepokalana bez najmniejszej zmazy 

grzechu, arcydzieło rąk Bożych, łaski pełna. 
Bóg w  Trójcy Przenajświętszej spogląda na 
niskość (to jest pokorę, fundament wszyst-
kich cnót w Niej) Służebnicy swojej i „czyni 
Jej wielkie rzeczy, który możny jest”. Bóg Oj-
ciec oddaje Jej swego Syna za syna, Bóg Syn 
zstępuje do Jej żywota, a  Bóg Duch Święty 
kształtuje ciało Chrystusa w  łonie Przeczy-
stej Dziewicy. „A  Słowo stało się ciałem”. 
Niepokalana staje się Matką Bożą. Owocem 
miłości Boga w Trójcy Jedynego i Niepokala-
nej Maryi, Chrystus, Bóg-Człowiek. 

(św. o. Maksymilian Maria Kolbe)

Niepokalana, znalazłaś upodobanie 
w oczach Króla nieba i ziemi. W Tobie, naj-
pokorniejszej z  niewiast ziemi, zajaśniała 
chwała Pana Zastępów. Wolna od zmazy 
grzechu, stałaś się najpiękniejszym miesz-
kaniem Trójcy Przenajświętszej. Z  Ciebie 
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wziął ciało jednorodzony Syn –  Jezus 
Chrystus, aby każdy z  nas mógł się stać 
dzieckiem Boga. Podobnie jak przyjęłaś do 
swego łona Syna Bożego, przyjmujesz nas 
do siebie. Kształtujesz nas, abyśmy nabrali 
rysów podobieństwa do Jezusa. W  Tobie 
i  przez Ciebie i  my stajemy się mieszka-
niem Trójcy Przenajświętszej. Prosimy, 
przemieniaj nas, czyń gotowymi przyjąć 
dar Ducha Świętego, który otworzy nas na 
miłość Ojca i doprowadzi do najgłębszego 
zjednoczenia z Jezusem Chrystusem.

Litania o Niepokalanym Poczęciu  
Najświętszej Maryi Panny

DZIEŃ TRZECI
Upadnie, kto w grzech zabrnie głęboko, 

w  nałogi, wzgardzi Bożymi łaskami, nie 
patrzy już na dobre przykłady innych, nie 
zwraca uwagi na zbawienne natchnienia 
i staje się niegodnym dalszych łask. Czy ma 
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już rozpaczać? Nie, przenigdy! Ma bowiem 
od Boga daną sobie Matkę, która czułym 
sercem śledzi każdy jego czyn, każde słowo, 
każdą myśl. Ona nie patrzy na to, czy on 
godny łaski zmiłowania. Ona Matką tylko 
Miłosierdzia, więc spieszy, chociaż nawet 
niewzywana tam, gdzie najwięcej biedy 
w duszach. Owszem, im bardziej dusza ze-
szpeciła się grzechem, tym bardziej w Niej 
okazuje się miłosierdzie Boże, którego uoso-
bieniem jest właśnie Niepokalana. 

(św. o. Maksymilian Maria Kolbe)

Przeczysta Dziewico, którą Bóg uczynił 
naszą Matką – zachwyca nas Twoje piękno, 
które jest najdoskonalszym odbiciem pięk-
na Boga. Lecz najgłębiej jesteśmy spragnie-
ni Twego miłosierdzia. Lgniemy do Twego 
matczynego Niepokalanego Serca, które 
z  miłością osłania grzeszników. W  Tobie 
jest nasze ocalenie. Ty opatrujesz nasze rany, 
dźwigasz z  upadku, prowadzisz do Serca 
Boga. Chcemy, o dobra Matko, dziękować 
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Ci za Twoje miłosierdzie. Chcemy dzięko-
wać za to, że w Twoim Niepokalanym Sercu 
odnaleźć możemy schronienie, ilekroć ude-
rzają w  nas nawałnice pokus i  grzechów. 
Ratuj nas. Oddal zło, jakie zagraża nam, 
naszym bliskim i całemu światu. Doświad-
czając Twego miłosierdzia, pragniemy 
wszystkim mówić o tym, jak jesteś dobra.

Litania o Niepokalanym Poczęciu  
Najświętszej Maryi Panny

DZIEŃ CZWARTY
Niepokalana – to Wszechmoc Prosząca. 

Każde nawrócenie i uświęcenie jest dziełem 
łaski, a  Ona Pośredniczką łask wszelkich. 
Stąd też Ona sama wystarczy, by wszystkie, 
wszelkie łaski wyprosić i  dać. W  objawie-
niu Cudownego Medalika św. Katarzyna 
Labouré widziała promienie spływające 
z kosztownych pierścieni [znajdujących się] 
na palcach Niepokalanej. Oznaczają one 
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łaski, którymi Niepokalana hojnie obdarza 
wszystkich, którzy sobie tego życzą. 

(św. o. Maksymilian Maria Kolbe)

Niepokalane Poczęcie, dziękujemy Ci, 
że tak szczodrze obdarowujesz nas Bożymi 
dobrami. Dziękujemy, że jako nasza Matka 
dostrzegasz nasze potrzeby, przychodząc 
nam z pomocą, zanim Cię o to poprosimy. 
Zawsze dajesz nam więcej, niż się spodzie-
wamy. Pragniesz nieustannie udzielać nam 
łask, które Bóg złożył w Twoje dłonie. Daj 
nam dziecięcą odwagę, śmiałość prosić 
Cię o wszystko, czego potrzebujemy – dla 
nas samych i  naszych bliźnich. Prosimy, 
ucz nas wielkiego zawierzenia Tobie. Kto 
odnajduje Ciebie –  pełną łaski –  otwiera 
się na pełnię Bożego obdarowania. Mary-
jo, pomnażaj w nas miłość i wiarę. Oświe-
caj nas swoim światłem, uświęcaj.

Litania o Niepokalanym Poczęciu  
Najświętszej Maryi Panny
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Nowenna  
do Matki Bożej 

z Pompei, Królowej 
Różańca Świętego

(według zaleceń Najświętszej Maryi Panny,  
do odmawiania w dowolnym czasie) 

Nowenna pompejańska trwa 54 dni. 
Przez wszystkie te dni odmawia się trzy 
części Różańca (można odmawiać cztery 
części, łącznie z tajemnicami światła).

CZĘŚĆ BŁAGALNA NOWENNY 
ODMAWIANA PRZEZ 27 DNI

1. Codzienna modlitwa przed rozpoczę-
ciem Różańca:
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Ten Różaniec odmawiam na Twoją 
cześć, Królowo Różańca Świętego oraz... 
(wypowiedzieć intencję).

2. Trzykrotne wezwanie po każdej części 
Różańca:

Królowo Różańca Świętego, módl się za 
nami!

3. Codzienna modlitwa na zakończenie 
trzech części Różańca:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa 
z Pompei, jako nigdy jeszcze nie słyszano, 
aby ktokolwiek z czcicieli Twoich z Różań-
cem Twoim pomocy Twej wzywający miał 
być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie 
gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przed-
wiecznego, ale przez święty Twój Różaniec 
i  przez upodobanie, jakie okazujesz dla 
Twej świątyni w Pompei, wysłuchaj mnie 
dobrotliwie. Amen.
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