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29 listopada – 7 grudnia 

Dzień pierwszy: MÓDLMY SIĘ O POTRZEBNE ŁASKI DLA OJCA ŚWIĘTEGO, KOŚCIOŁA 

I CAŁEGO ŚWIATA 

O Niepokalana, “Niewiasto obleczona w słońce!” Ciebie Ojciec Niebieski uczynił “Znakiem 

wielkim na niebie” dla pielgrzymującej rodziny ludzkiej. Tak jak poprzedziłaś Kościół w wierze 

i miłości u zarania ery Odkupienia, tak też poprzedzaj go dzisiaj, gdy wchodzi w nowe 

tysiąclecie wiary. Prosimy Cię, byś ukazała całemu Kościołowi, całej ludzkości Jezusa, 

błogosławiony owoc Twego łona, Odkupiciela człowieka, Odkupiciela nas wszystkich. Amen. 

Modlitwa na każdy dzień nowenny: Dziewico Niepokalana, Matko i patronko Zakonu 

Serafickiego, wejrzyj łaskawie na nas, którzy całym sercem ponawiamy dziś wolę służenia 

Bogu i bliźnim w Chrystusowym Kościele. Przychodzimy do Ciebie, naszej najlepszej Matki, i 

pokornie prosimy o wstawiennictwo, aby wszystkie nasze prace i modlitwy służyły jedynie do 

wzrostu królestwa Twego Syna Jezusa Chrystusa. Niech Twój przykład rozpali nasze serca 

miłością ku bliźnim i pomnoży naszą wiarę i nadzieję. Matko Niepokalana, całą ufność 

pokładamy w potędze Twego orędownictwa i w macierzyńskiej dobroci Twego serca. Amen. 

Dzień drugi: MÓDLMY SIĘ O POKÓJ NA ŚWIECIE 

O Niepokalana, Ciebie Bóg ustanowił, byś była dla nas zwycięskim znakiem, miażdżącym 

głowę węża piekielnego. Zwyciężaj apokaliptycznego smoka i dziś, w świecie pełnym 

niesprawiedliwości, kłamstwa i przemocy. Wyrwij nas z kręgu zakłamania, zachowaj w wierze, 

broń od bezsensu, rozpaczy i nienawiści. Wspieraj nas w walce z mocami ciemności. Matko 

cudownej przemiany, przybądź nam z pomocą! Amen. Modlitwa na każdy dzień nowenny 

Dzień trzeci: MÓDLMY SIĘ O PRZEBACZENIE MIĘDZY NARODAMI 

Słowami Archanioła – Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą – pozdrawiamy Cię dzisiaj i 

zawsze, Maryjo, Matko nas, ludzi, która wszystkich ogarniasz, do wszystkich się przybliżasz, 

wszystkich po macierzyńsku poszukujesz. Prosimy, Maryjo, prowadź nas pośród wszystkich 

naszych dróg, abyśmy mogli odnaleźć się w tej wielkiej wspólnocie, którą Syn Twój nazwał 

swoją Owczarnią. Pomóż nam odnajdywać wytrwale drogę do Chrystusa. Amen. 

Modlitwa na każdy dzień nowenny 

Dzień czwarty: MÓDLMY SIĘ O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW 

Tobie, Niepokalana Matko, oddajemy nas samych. Ty znasz nasze serca, wiesz, czego nam 

potrzeba, czego oczekuje od nas Twój Syn i nasi bracia. Prosimy, przyjmij nas, pomnóż naszą 

wiarę, naucz nas się modlić, pomóż odpowiadać Bogu: “Niech mi się stanie według słowa 

Twego”. Amen. 

Modlitwa na każdy dzień nowenny 



Dzień piąty: 

MÓDLMY SIĘ O UMOCNIENIE I ROZWÓJ KATOLICKICH ŚRODKÓW PRZEKAZU 

Niepokalana, Ty bezgranicznie zawierzyłaś Bogu. Niech Twa pomoc pozwoli nam wytrwać w 

wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom. Tobie oddajemy 

naszą przeszłość i zawierzamy przyszłość. Ciebie prosimy o dar żywej wiary, bez której łatwo 

można dziś zgubić drogę, ulec zniechęceniu, lękowi, fałszowi lub nienawiści. Matko, prowadź 

nas drogami prawdy i miłości. Amen. Modlitwa na każdy dzień nowenny 

Dzień szósty: MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH I CIERPIĄCYCH 

Matko naszego Pana, Ty, śpiewając Bogu hymn uwielbienia, z radością dziękowałaś Mu za 

wielkie rzeczy, których dokonał w Twym życiu. Naucz nas dostrzegać piękno i wielkość 

wszystkich Bożych dzieł. Pomóż nam razem z Tobą śpiewać Dobremu Bogu hymn uwielbienia 

i dziękować Mu za niezliczone dary Jego miłości. Amen. Modlitwa na każdy dzień nowenny 

Dzień siódmy: MÓDLMY SIĘ O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE 

O Maryjo, w Kanie Galilejskiej, gdy zabrakło wina, powiedziałaś do sług, wskazując na 

Chrystusa: “Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Wypowiedz te słowa i do nas! 

Wypowiadaj Je wciąż! I spraw, abyśmy Twojego Syna słuchali. Żebyśmy Go słuchali dzień po 

dniu. Żebyśmy Go słuchali także wówczas, gdy wypowiada rzeczy trudne i wymagające, bo 

tylko On ma słowa życia wiecznego. Amen. Modlitwa na każdy dzień nowenny 

Dzień ósmy: MÓDLMY SIĘ O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 

O Ty, która tak głęboko i po macierzyńsku związana jesteś z Kościołem, wyprzedzając na 

drogach wiary, nadziei i miłości cały lud Boży. Ogarnij wszystkich ludzi pielgrzymujących 

przez życie do wiecznych Bożych przeznaczeń tą miłością, jaką w Twoje serce przelał z 

wysokości Krzyża sam Boski Odkupiciel – Twój Syn. Bądź Matką wszystkich naszych 

ziemskich dróg, by nigdy nie wiodły nas na manowce, ale zawsze prowadziły do niebieskiej 

Ojczyzny. Amen. Modlitwa na każdy dzień nowenny 

Dzień dziewiąty: MÓDLMY SIĘ ZA UBOGICH, SAMOTNYCH, BEZDOMNYCH, 

BEZROBOTNYCH I UZALEŻNIONYCH 

O Niepokalana, która “chowałaś wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu”, Tobie oddajemy 

nasz rozum, aby poznawał prawdę; Tobie oddajemy nasze myśli, aby były piękne i czyste. 

Tobie oddajemy nasze serca, aby ogarnięte coraz większą miłością były otwarte dla Boga i 

wszystkiego, co dobre w człowieku i na świecie. Matko Drogi, Prawdy i Życia, przyjmij nasze 

modlitwy i dobre postanowienia, umocnij je w naszych sercach i złóż przed Oblicze Boga w 

Trójcy Świętej Jedynego. Amen. Modlitwa na każdy dzień nowenny 
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