
NOWENNA PRZED NIEPOKALANYM POCZĘCIEM NMP 
 

29 XI – 07 XII 
 

1. Nowennę przed Niepokalanym Poczęciem NMP sprawuje się w dniach od 29 listopada do 

7 grudnia. 

2. Nie powinno się tego nabożeństwa łączyć z Mszą Świętą ani z innymi nabożeństwami. W 

żadnym wypadku nie powinno się ono odbywać przed wystawionym Najświętszym Sakra-

mentem, chyba, że po nabożeństwie jest przewidziana dłuższa adoracja w ciszy. 

3. Nabożeństwo można przeprowadzać przed wizerunkiem NMP Niepokalanie Poczętej lub 

Jej figurą. Jeżeli kościoły posiadają dawne ołtarze boczne z retabulum ukazującym tę 

tajemnicę to można nabożeństwo przeprowadzić przy tzw. ołtarzu bocznym. Jeżeli kościół 

jest nowy i nie posiada czcigodnych pamiątek w postaci ołtarzy bocznych to należy nabo-

żeństwo przeprowadzić przed ikoną, obrazem lub figurą Niepokalanie Poczętej Dziewicy, 

którą umieszczamy w godnym miejscu, ale nigdy na mensie ołtarza. 
 

Nabożeństwo rozpoczyna się śpiewem pieśni „Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo Ciebie”. 
 

Następnie celebrans rozpoczyna od wezwania: 

C. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień 

swojej miłości. 

W. Ześlij Ducha Swego, a powstanie życie. 

C. I odnowisz oblicze ziemi. 
 

Teraz Celebrans w krótkich słowach wprowadza w sprawowane nabożeństwo. 

Niepokalana, Matko Boga i ludzi! Dziękujemy Bogu za Ciebie, Pierwszą wśród 

odkupionych; za Ciebie – pomiędzy wszystkimi dziećmi Abrahama wyzwoloną 

od grzechu pierworodnego. Ty, Maryjo jesteś światłem pierwszego Adwentu. 

Jesteś Gwiazdą zaranną, która poprzedza przyjście Mesjasza. Bądź dla nas świa-

tłem nowego Adwentu, trzeciego tysiąclecia od przyjścia Chrystusa, bądź Gwia-

zdą zaranną, aby nas ciemności nie ogarnęły. Właśnie teraz, gdy nad horyzon-

tem całej ludzkości gromadzą się bardzo groźne chmury i mrok pada na dusze 

ludzkie, o Maryjo, zabierz głos, przemów swym pełnym słodyczy głosem Matki 

do serc tych, którzy decydują o losach narodów, aby na drodze dialogu znaleźli 

sposoby godnego i sprawiedliwego pogodzenia społeczności, które stawiają na-

rody przeciwko sobie. Jutrzenko nowych czasów, pomóż nam patrzeć z wiarą na 

minione dzieje i na czasy, które są przed nami. Maryjo, Zwierciadło sprawiedli-

wości, Królowo i Matko pokoju! Bądź z nami teraz, zawsze, i w godzinę śmierci 

naszej. 
 

Następuje śpiew pieśni „Archanioł Boży Gabriel”. 

Po pieśni następuje modlitwa Celebransa oraz wezwania wiernych. 
 

Celebrans wzywa: 

Módlmy się. 
Wszyscy przez chwilę modlą się w ciszy, po czym Celebrans wstaje i odmawia ze złożonymi 

rękami tekst modlitwy: 



Panno przeczysta, bez grzechu poczęta i od tej pierwszej chwili zawsze cała 

piękna i bez żadnej zmazy, Maryjo najchwalebniejsza łaski pełna i Matko Boga 

naszego, Królowo Aniołów i ludzi; oto najpokorniej oddajemy Ci cześć, jako 

Matce Zbawiciela naszego, Który Bogiem będąc, a Tobie cześć, uszanowanie i 

posłuszeństwo oddając, nauczył nas, jaką cześć i uszanowanie winniśmy Ci 

składać. Racz, prosimy, przyjąć to uczczenie i tę służbę naszą, którą Ci w tej 

nowennie całym sercem ofiarować pragniemy dla uproszenia sobie Twej opieki 

i łaski (wymienia się lub myśli o intencji). Tyś jest bezpiecznym schronieniem 

grzeszników szczerze pokutować chcących, słusznie się więc do Ciebie ucieka-

my; Tyś Matką miłosierdzia, nie możesz więc być nieczułą na naszą nędzę; Tyś 

po Jezusie całą nadzieją naszą. Uczyń nas godnymi dziećmi Swoimi, abyśmy 

mogli pełnym miłości sercem odpowiadać na wezwania Twego umiłowanego 

Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w 

jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. W. Amen. 
 

Po modlitwie następuje czytanie tekstu z Pisma Świętego. Teksty podzielone są na każdy 

dzień. 
 

Celebrans odwracając się do wiernych mówi: 

Posłuchajmy słów z Pisma Świętego, z N. (podaje się nazwę księgi). 
 

Rdz 3, 9-15.20 (Dzień I nowenny): 

Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i 

zapytał go: «Gdzie jesteś?»  

On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie. przestraszyłem się, 

bo jestem nagi, i ukryłem się».  

Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drze-

wa, z którego ci zakazałem jeść?»  

Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała 

mi owoc z tego drzewa i zjadłem».  

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?»  

Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł, i zjadłam». 

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś. bądź przeklęty 

wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czoł-

gał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nie-

przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo 

jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę».  

Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich 

żyjących.  

Oto słowo Boże. 
 

2 Sm 7, 1-5.8b-11.16 (Dzień II nowenny): 

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło 

wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, ja mieszkam w 

pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie».  



Natan powiedział do króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, 

gdyż Pan jest z tobą».  

Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: «Idź i 

powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: „Czy ty zbudujesz Mi dom 

na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad 

ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytra-

ciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych 

ludzi na ziemi.  

Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie 

mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie nikczemni nie będą 

go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem 

moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też 

Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom.  

Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron 

będzie utwierdzony na wieki”».  

Oto słowo Boże.  
 

Prz 8, 22-31 (Dzień III nowenny): 

To mówi Mądrość Boża: 

«Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od 

wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. 

Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą 

tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i 

pola uczynił, początek pyłu na ziemi. 

Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem 

wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy 

morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty 

pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały 

czas igrając przed Nim».  

Oto słowo Boże.  
 

Syr 24, 1-4.8-12.19-22 (Dzień IV nowenny): 

Mądrość wychwala sama siebie, 

chlubi się pośród swego ludu. 

Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego 

i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą:  

Wyszłam z ust Najwyższego 

i niby mgła okryłam całą ziemię. 

Zamieszkałam na wysokościach, 

a tron mój na słupie obłoku. 

Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, 

Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie 

i rzekł: «W Jakubie rozbij namiot 

i w Izraelu obejmij dziedzictwo». 



Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył 

i już nigdy istnieć nie przestanę. 

W świętym przybytku, w Jego obecności, 

zaczęłam pełnić świętą służbę 

i przez to na Syjonie mocno stanęłam. 

Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, 

w Jeruzalem jest moja władza. 

Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, 

w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. 

Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie, 

nasyćcie się moimi owocami. 

Pamięć o mnie jest słodsza nad miód, 

a posiadanie mnie – nad plaster miodu. 

Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą, 

a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć. 

Kto mi jest posłuszny, nie dozna wstydu, 

a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą. 

Oto słowo Boże.  
 

Iz 7, 10-14; 8, 10 (Dzień V nowenny): 

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla siebie o znak od Pana, 

Boga twego, czy to głęboko w Otchłani, czy to wysoko w górze». 

Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na 

próbę». 

Wtedy rzekł Izajasz: «Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam 

naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? 

Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i na-

zwie Go imieniem Emmanuel», to znaczy «Bóg z nami».  

Oto słowo Boże. 
 

Iz 9, 1-3.5-6 (Dzień VI nowenny): 

Naród kroczący w ciemnościach 

ujrzał światłość wielką; 

nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. 

Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. 

Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, 

jak się weselą przy podziale łupu. 

Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo 

i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, 

jak w dniu porażki Madianitów. 

Albowiem Dziecię nam się narodziło, 

Syn został nam dany, 

na Jego barkach spoczęła władza. 

Nazwano Go imieniem: 



Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, 

Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. 

Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic 

na tronie Dawida i nad jego królestwem, 

które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, 

odtąd i na wieki. 

Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona. 

Oto słowo Boże.  
 

Mi 5, 1-4a (Dzień VII nowenny): 

Tak mówi Pan: 

«A ty, Betlejem Efrata, 

najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. 

Z ciebie Mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, 

a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. 

Przeto Pan wyda ich aż do czasu, 

kiedy porodzi mająca porodzić. 

Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. 

I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, 

przez majestat imienia Pana, Boga swego. 

Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza 

rozciągnie się aż do krańców ziemi. 

A On będzie pokojem». 

Oto słowo Boże.  
 

Za 2, 14-17 (Dzień VIII nowenny): 

«Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie, 

mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i 

zamieszkają pośród ciebie, a ty poznasz, że Pan Zastępów mnie posłał do cie-

bie». 

Tak więc Pan zawładnie Judą jako swoim dziedzictwem w Ziemi Świętej 

i wybierze sobie znów Jeruzalem. Zamilknij, wszelkie ciało, przed obliczem Pa-

na, bo już powstaje ze świętego miejsca swego. 

Oto słowo Boże. 
 

Łk 1, 26-38 (Dzień IX nowenny):  

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do 

Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było 

na imię Maryja.  

Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z 

Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».  

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdro-

wienie.  



Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 

Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On 

wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego pra-

ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu 

nie będzie końca».  

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam mę-

ża?»  

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższe-

go osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bo-

żym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest 

już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie 

ma nic niemożliwego».  

Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie we-

dług twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.  

Oto słowo Pańskie. 
 

Czytanie można rozwinąć w krótkiej homilii. Można ją także opuścić i przejść do dalszej czę-

ści nowenny. 

Po czytaniu z Biblii i ewentualnej homilii następuje modlitwa, którą powinno się śpiewać: 

 

 
 

Ref: Matko Boska, za nami wstawiaj się! 

Jutrzenko zaranna na niebie                                  o Maryjo błagamy Cię 

Piękniejsza nad słońce i gwiazdy 

Śliczniejsza nad cedry Libanu 

Cudniejsza nad perły i złoto 



Przez Serce Twe niepokalane 

Ref: Matko Boska, za nami wstawiaj się! 

Panno, łask Bożych pełna                      Hołd ci oddaje wierny Twój lud 

Panno, księżno niebieska 

Panno niepokalana 

Panno, cnót wszelkich kwiecie 

Panno, ucieczko nasza 

Ref: Matko Boska, za nami wstawiaj się! 

Tyś pierwszą po Bogu osobą                                  o Maryjo błagamy Cię 

Tyś chwałą Kościoła świętego 

Tyś wszystkich zbawionych radością 

Tyś ludu grzesznego ucieczką 

Przez Serce Twe niepokalane 

Ref: Matko Boska, za nami wstawiaj się! 

Matko Odkupiciela                    Hołd ci oddaje wierny Twój lud 

Matko pięknej miłości 

Matko nienaruszona 

Matko Bożej mądrości 

Matko nasza najświętsza 

Ref: Matko Boska, za nami wstawiaj się! 
 

Po śpiewie modlitwy Celebrans wzywa: 

C. W poczęciu Swoim, Panno, Niepokalanaś była. 

W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła. 

C. Módlmy się: 
Wszyscy przez chwilę modlą się w ciszy, po czym Celebrans odmawia modlitwę na każdy 

dzień nowenny. Modlitwę zmawia się w postawienie stojącej i z rękami rozłożonymi. 
 

I dzień nowenny: 

Boże, który poczęcie błogosławionej dziewicy Maryi zapowiedziałeś u zarania 

dziejów, pozwól obecnym doznać wsparcia i obrony Tej, której uroczystości 

poczęcia ze czcią oczekujemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 

Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszy-

stkie wieki wieków. W. Amen. 
 

II dzień nowenny: 

Boże, Ty spełniając obietnice dane naszym ojcom wybrałeś Najświętszą Maryję 

Pannę, spraw, abyśmy naśladowali wzniosłą Córę Syjonu, która przez pokorę 

podobała się Tobie, a przez posłuszeństwo przyczyniła się do naszego zbawie-

nia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i 

króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. W. 

Amen. 
 

 

 

 



III dzień nowenny: 

Boże, Ty wybrałeś na Matkę Zbawiciela Najświętszą Dziewicę Maryję, która 

wyróżniała się wśród pokornych i ubogich; spraw, abyśmy idąc za Jej przykła-

dem, oddawali Tobie hołd prawdziwej wiary i pokładali w Tobie całą nadzieję 

zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 

żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 

W. Amen. 
 

IV dzień nowenny: 

Ojcze święty, wiekuisty Boże, Ty łaskawie umieściłeś w Najświętszej Dziewicy 

królewską stolicę Mądrości; oświeć swój Kościół światłem Słowa życia, aby 

gorliwie postępując w blasku prawdy, z radością doszedł do pełnego poznania 

Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z 

Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki 

wieków. W. Amen. 
 

V dzień nowenny: 

Wszechmogący Boże, oczekujemy uroczystości Niepokalanego Poczęcia Matki 

Twojego Syna, którą hojnie obdarzyłeś Twoimi darami; za Jej wstawiennictwem 

daj nam także udział w pełni Twojej łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chry-

stusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. W. Amen. 
  

VI dzień nowenny: 

Boże, Ty w przedziwnym zamyśle swojej miłości postanowiłeś, aby Najświę-

tsza Maryja Panna wydała na świat Twórcę łaski, i dałeś Mu Ją za pomocnicę w 

dziele odkupienia ludzi, spraw, aby nam wyjednała obfite łaski i doprowadziła 

nas do portu wiecznego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Two-

jego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 

wszystkie wieki wieków. W. Amen 
 

VII dzień nowenny: 

Boże, któryś Niepokalaną Dziewicę uczynił „Znakiem wielkim na niebie” dla 

pielgrzymującej ludzkości, daj, aby i dzisiaj poprzedzała Kościół wchodzący w 

nowe tysiąclecie wiary. Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, 

przez wszystkie wieki wieków. W. Amen. 
 

VIII dzień nowenny: 

Boże, który cudownie oczyściłeś Najświętszą Maryję Dziewicę ze zmazy wszel-

kiego grzechu przez dar obfitej łaski dany po wlaniu duszy, a następnie umo-

cniłeś Ją w doskonałej świętości, przez Jej wstawiennictwo wybaw nas od do-

czesnych niebezpieczeństw, którzy gromadzimy się dla uczczenia tajemnicy Jej 

uświęcenia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 

żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 

W. Amen. 



IX dzień nowenny:  

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś 

swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci 

Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do 

Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który 

z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki 

wieków. W. Amen. 
 

Następuje śpiew pieśni „Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego”. 

Po śpiewie Celebrans udziela zebranym zwykłego błogosławieństwa i rozesłania. 

Na koniec śpiewa się pieśń „Matko Niebieskiego Pana”. 


