
 

 

 
 
 

 
Nowenna do Niepokalanego Poczęcia 

 
 

„Nowenna, którą rozpoczynamy, chce doprowadzić nas do zastanowienia się nad naszym życiem,  
które pewnego dnia poświęciliśmy Maryi a przez Jej Ręce Chrystusowi Panu;  

Uroczystość Niepokalanej powinna być dla wszystkich szczególnie cennym momentem,  
aby ożywić nasze życie maryjne; ożywić nasze wspólnoty,  

ożywić nasze dzieła”. (Ojciec Alojzy Faccenda) 
 

Wprowadzenie 
 
60 lat prowadzonych przez marzenie. 60 lat z Maryją. 
 
„Jej kantyk staje się też naszym i z Nią mówimy: Magnificat! Dzięki, Panie, za każdy dzień światła i 
za każdy moment cierpienia; za każdą małą radość i za każdy ból. Dzięki, za każdą sytuację, w 
której miłość ukazała swoje oblicze i dokonała cudów. Z pokolenia na pokolenie także my 
śpiewamy wierność i miłosierdzie Boga, który pochyla się nad małymi i ubogimi”.  
(Giovanna Venturi – Przełożona Generalna) 
 

* * * 
 
Podczas tej Nowenny, w naszym Roku Jubileuszowym, starajmy się o coraz większe poznanie 
Niepokalanej, o pozwolenie, aby Ona sama mówiła do naszego serca. Zróbmy tak, aby Maryja, 
dzięki łasce Ducha Świętego, dotknęła nas i poprowadziła nas na spotkanie Pana!  
Będziemy modlili się, każdego dnia, z Pismami Ojca Kolbego, które wprowadzą nas w Serce 
Dziewicy zjednoczone z Sercem Syna. 
 
„Ojciec Kolbe zwraca swoje błagalne spojrzenie na Niepokalaną i głośno rozważa, jakby mówiąc do 
siebie i do czytelników; a ponieważ poznanie Niepokalanej jest darem, rozważa, jakie są 
dyspozycje, aby otrzymać taki dar: ufność, pokora, czystość serca, pragnienie światła, uległość, 
modlitwa….”. (Fra Contardo Miglioranza, OFM Conv.) 
 
Zadaniem tej Nowenny będzie uznanie i kontemplowanie obecności Dziewicy Maryi w naszym 
życiu, aby następnie współdzielić z innymi to, co będziemy doświadczać na modlitwie. I, aby to 
dobrze przeżywać, posłuchajmy słów św. Maksymiliana Kolbego, który znał Niepokalaną i chciał 
współdzielić z nami swoje doświadczenie: 
 

“Gdy przystępujesz do czytania o Niepokalanej, nie zapominaj, że wchodzisz wtedy w kontakt z 
istotą żywą, kochającą cię, czystą, bez żadnej skazy. Pamiętaj też, że słowa, które czytasz, nie są w 
stanie wyrazić, kim Ona jest, bo to słowa ludzkie, zaczerpnięte z pojęć ziemskich, słowa 
przedstawiające wszystko na sposób ludzki, gdy tymczasem Niepokalana to Istota całkowicie Boża, 
stąd poniekąd o całą nieskończoność wyższa od tego wszystkiego, co cię otacza. - Ona sama 



 

 

objawiać się tobie będzie przez wyczytane zdania i podawać ci myśli, przekonania, uczucia, których 
sam autor mógł się nawet nie domyślać. 

Wreszcie uważaj, że im czystsze będziesz miał sumienie, im częściej będziesz je omywał pokutą, 
tym pojęcia twoje o Niej bardziej będą zbliżone do prawdy. 

Uznaj też szczerze, że sam bez Jej pomocy nie zdołasz nic począć w sprawie poznania Jej i co za tym 
idzie i ukochania. Że to Ona sama musi cię coraz bardziej oświecać i serce twe miłością ku sobie 
pociągać. Stąd też pamiętaj, że cały owoc czytania zależy od modlitwy do Niej. 

Nie rozpoczynaj więc czytania, zanim się do Niej nie pomodlisz, nie staraj się dużo przeczytać, ale 
raczej przeplataj czytanie wznoszeniem swego serca ku Niej, zwłaszcza gdy różne uczucia budzą się 
w twym sercu. Kiedy zaś czytanie ukończysz, Jej powierz sprawę wydawania coraz piękniejszego 
owocu”. (PMK 1171) 

 

Wskazania 
 
Schemat modlitwy  
 
1. Modlitwa wstępna. 
2. Lektura Pism św. Maksymiliana Kolbego. 
3. Medytacyjne milczenie: słowo, które dzisiaj brzmi w naszym sercu (usłyszane na: modlitwie, 
Mszy św., medytacji, Nowennie, …) 
4. Modlitwa końcowa. 
5. Współdzielenie słowa, które niesiemy w sercu z tym, kto jest obok nas. 

 
* * * 

 
 
Modlitwa wstępna na wszystkie dni 
 
W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. 
 
Panie, jesteśmy w  Twojej obecności i pozwalamy się prowadzić!  
 
O Dziewico, przyjmij to, czym jesteśmy, co mamy i kochamy:  
naszego ducha z jego aspiracjami i intuicjami;  
nasz umysł z jego myślami, z jego kreatywnością;  
nasze ciało z jego wysiłkami i cierpieniami; 
nasze serce ze wszystkimi jego uczuciami, nastrojami,  
pragnienie kochania i bycia kochanymi.  
Przyjmij, o Matko, to, co czynimy:  
słowa, gesty, prace każdego dnia,  
każdy wyraz ewangelizacji i miłości chrześcijańskiej.  
 
Daj nam, Panie, łaskę dobrego przeżywania tej Nowenny  
wspólnie z Dziewicą Maryją, naszą Matką,  
aby bardziej kochać Ciebie i naszych braci! Amen. 
 
 



 

 

Teksty na każdy dzień Nowenny 
 
1 dzień: „Kto zatem nie potrafi ugiąć kolana i w kornej modlitwie błagać Ją pokornie o 
poznanie, kim Ona jest, niechaj nie spodziewa się cośkolwiek o Niej bliższego się dowiedzieć”. 
(PMK 1109) 
 
2 dzień: „Samemu do Niej się zbliżyć, do Niej się upodobnić, pozwolić, by Ona opanowała 
nasze serce i całą naszą istotę, by Ona żyła i działała w nas i przez nas, by Ona miłowała Boga 
naszym sercem, byśmy do Niej należeli bezgranicznie - oto nasz ideał!”. (PMK 1109) 
 
3 dzień: „Co to jest Niepokalanej miłość bezgraniczna? Ona najbardziej zbliżona do Boga, a my 
najbardziej zbliżeni do Niej, a więc przez Nią do samego Boga”. (PMK 411) 
 
4 dzień: „Niech Was, Najdroższe moje Dzieci w Niepokalanej, Ona sama mlekiem sytych łask 
wykarmi, wypieści, wychowa, jak to uczyniła ze starszym naszym Bratem Jezusem”. (PMK 411) 
 
5 dzień: „Niech każdy z Was stara się nie tyle zmieniać otoczenie, ile doskonalić samego siebie, 
samemu do Niepokalanej się zbliżać i tak wszyscy do Niej się zbliżając i nawzajem zbliżać się 
będą”. (PMK 805) 
 
6 dzień: „Pan Jezus pierwszy Ją czcił jako swą Matkę wedle przykazania: "Czcij ojca twego i 
matkę twoją" [Wj 20,12; Pwt 5,16; Mk 7,10; 10,19, Ef 6,2] i my więc musimy Go i w tym 
naśladować. Choćbyśmy do nie wiem jakiej zażyłości i gorącości w tej miłości doszli, to nigdy 
nie dojdziemy do tego stopnia, w jakim sam Pan Jezus Ją miłował”. (PMK 654) 
 
7 dzień: „W każdym czasie, w różnych miejscach kuli ziemskiej powstawały dusze, co miłością 
Jej zapalone, rozpalały tę miłość wokoło siebie. Zrzeszały się, by skuteczniej serca dla Niej 
zdobywać i poświęcały dla Niej całe swoje życie. Jedno z najmłodszych zrzeszeń tego rodzaju to 
Milicja Niepokalanej”. (PMK 1187) 
 
8 dzień: „Niepokalana opuściła ziemię, ale Jej życie w duszach pogłębiało się i rozszerzało coraz 
więcej. Gdyby wszystkie dusze, co przebyły ziemską wędrówkę lub obecnie na ziemi 
przebywają, mogły się wypowiedzieć, powstałyby nieprzeliczone grube tomy świadczące o 
działalności Niepokalanej”.  (SK 1178) 
 
9 dzień: „O Niepokalana – Niepokalana – Niepokalana! Jak słodkie i miłe jest Twoje święte imię 
dla serca dziecka! Jak miło brzmi w duszy! Jaka wspaniała melodia! ... Świat jeszcze nie zna 
Ciebie! Jest wielu, którzy znają Ciebie w powierzchowny sposób! Dozwól mi chwalić Cię, o 
Najświętsza Dziewico!”. (PMK 868) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Modlitwa końcowa na wszystkie dni 
 

 “Powiedz mi, Kim jesteś, o Niepokalana, Królowo nieba i ziemi, gorąco chcę poznać 
Ciebie, poznać Ciebie stale coraz głębiej i bez żadnych granic, aby kochać Ciebie z 
podobnym żarem bez granic. Pragnę, abyś Ty była poznana przez inne dusze, abyś Ty 
także przez nie, stale coraz liczniejsze, była ukochana”. (Ojciec Kolbe) 

 
 Zdrowaś Maryja 

 
 
Współdzielenie 
 
 „Dobro pragnie zawsze się udzielać. Wszelkie autentyczne doświadczenie prawdy i piękna 
dąży samo z siebie do swej ekspansji”. (Papież Franciszek - Evangelii Gaudium, 9) 

 
Przeżywanie naszego doświadczenia z Bogiem, razem z Niepokalaną, prowadzi nas do 
przekazywania dobra, które odczuwamy, otrzymujemy i przeżywamy. Jest to świadectwo dla 
innych, że Bóg jest z nami. Dlatego jesteśmy wezwani do współdzielenia z tym, kto jest obok 
nas, tego słowa, które dzisiaj szczególnie zabrzmiało w naszym sercu. 
 
 

 Końcowy śpiew 


