
NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WNIEBOWZIĘCIA NMP 
 

6-14 VIII 
 

1. Nowennę przed Wniebowzięciem NMP sprawuje się w dniach od 6 do 14 sierpnia. 

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 lub Jej figurą. Jeżeli kościo-

ły posiadają dawne ołtarze boczne z retabulum ukazującym tę tajemnicę to można nabożeń-

stwo przeprowadzić przy tzw. ołtarzu bocznym. Jeżeli kościół jest nowy i nie posiada czci-

godnych pamiątek w postaci ołtarzy bocznych to należy nabożeństwo przeprowadzić przed 

ikoną, obrazem lub figurą Maryi 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. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. 

W. Który stworzył niebo i ziemię. 
 

Teraz Celebrans w krótkich słowach wprowadza w sprawowane nabożeństwo. 

Witaj Pani Wniebowzięta, Królowo Nieba i ziemi, Matko Boga i ludzi! 

Dziękujemy Bogu za Ciebie, Pierwszą wśród odkupionych; za Ciebie wziętą z 

duszą i ciałem do chwały Nieba. 

Przygotowujemy się do wielkiego chwalenia Twego tryumfu, sławnego i 

błogosławionego przejścia. Wyznajemy Twoje odejście z ziemi i wstąpienie do 

nieba, które zawsze było w Tobie. 

Wyznajemy wreszcie i wielbimy Twego Syna, a naszego Pana, Jezusa 

Chrystusa, który poprzez Swoje Misterium Wcielenia i Misterium Paschy nas 

wszystkich wzywa do kroczenia drogami wiodącymi ku Królestwu Niebies-

kiemu. 

Bądź, Pani, z nami i wspieraj nas w tej wędrówce, byśmy kiedyś mogli 

wraz z Tobą chwalić na wieki Ojca i Syna i Ducha Świętego w chwale Nieba. 
 

Następuje śpiew pieśni „Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico”. 

Po pieśni następuje modlitwa Celebransa oraz wezwania wiernych. 
 

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

rękami tekst modlitwy: 

O Maryjo, Ty zostałaś z ciałem i duszą wzięta do nieba i ze swym Synem, 

Jezusem Chrystusem, królujesz na wieki: uproś nam łaskę silniejszej wiary w 

niebo i spraw, byśmy go rzeczywiście pragnęli. Ty, któraś zatriumfowała nad 

śmiercią, daj nam zrozumieć, że każdy grzech niszczy w nas życie Boże; uma-

cniaj nas w walce ze złem, abyśmy mocą Ducha Świętego nieustannie zmar-

twychwstawali do nowego życia w Bogu.  



Pani nieba, ciesząca się już pełnią szczęścia, podtrzymuj w nas nadzieję, 

by żadne nieszczęście nie zniszczyło wielkich pragnień, i by codzienne potrzeby 

nie przysłoniły nam wieczności.  

Pani chwalebna, Ty doświadczyłaś, że Wszechmocny czyni człowiekowi 

wielkie rzeczy, spraw, abyśmy miłością odpowiedzieli na Jego niepojętą i ogro-

mną miłość. 

Pomóż nam, abyśmy patrząc oczyma wiary na swoje życie, coraz lepiej to ro-

zumieli, a umierając i zmartwychwstając z Chrystusem, zasłużyli na niebo. 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 po-

la 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. 
 

1 Kor 15, 20-26 (Dzień IV nowenny): 

Bracia:   

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponie-

waż bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się 

zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie 

wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako 

pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie 

nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką 

Zwierzchność, Władzę i Moc.  

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod 

swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.  

Oto słowo Boże.  
 

1 Kor 15, 54-57 (Dzień V nowenny): 

Bracia:  

Kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co 

śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które 

zostały napisane: «Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci twoje 



zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?» Ościeniem zaś śmierci jest 

grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść 

zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

Oto słowo Boże. 
 

Ef 1, 3-6. 11-12 (Dzień VI nowenny): 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chry-

stusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach 

niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, 

abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas 

dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postano-

wienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiło-

wanym.  

W Nim dostąpiliśmy udziału również my, z góry przeznaczeni zamiarem 

Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy 

istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli 

w Chrystusie.  

Oto słowo Boże.  
 

Rz 5, 12. 17-19 (Dzień VII nowenny): 

Bracia: 

Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i 

w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. 

Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu 

jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawie-

dliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa. 

A zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok 

potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi 

usprawiedliwienie dające życie. 

Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali 

się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawie-

dliwymi. 

Oto słowo Boże. 
 

Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab (Dzień VIII nowenny):  

Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się 

w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w 

słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.  

Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem 

głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trze-

cią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić 

Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko.  



I porodziła Syna – Mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą 

żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś 

zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga.  

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, 

potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca».  

Oto słowo Boże. 
 

Ap 21, 1-5a (Dzień IX nowenny):  

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza 

ziemia przeminęły i morza już nie ma. I Miasto Święte, Nowe Jeruzalem, ujrza-

łem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty 

dla swego męża.  

I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z 

ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z 

nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, 

ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».  

I rzekł Siedzący na tronie: «Oto wszystko czynię nowe».  

Oto słowo Boże.  
 

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. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

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, 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 zba-

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

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

Amen. 
 

II 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. 
 

III 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. 
 

IV dzień nowenny: 

Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chry-

stusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę 

Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. 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. 
 

V dzień nowenny: 

Wszechmogący Boże, Twój Syn narodzony z Matki Dziewicy stał się pierwo-

rodnym między wielu braćmi i Zbawicielem świata, spraw, niech Matka Ko-

ściół, który w czystym źródle chrzcielnym zrodził dla nieba ludzi pochodzących 

z ziemi, przez życie według Ewangelii i sakramenty dające łaskę doprowadzi ich 

do podobieństwa ze swoim Założycielem, naszym Panem Jezusem Chrystusem. 

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

wieki wieków. W. Amen. 
 

VI dzień nowenny: 

Boże, miłosierny Ojcze, Twój Syn przybity do krzyża ustanowił swoją Rodzi-

cielkę, Najświętszą Maryję Pannę, naszą Matką, spraw, aby za wstawienni-

ctwem miłującej Matki Twój Kościół wzrastał, radował się świętością swoich 

dzieci i pociągał do siebie wszystkie narody. 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. 
 

VII dzień nowenny: 

Panie, Ojcze święty, oddając z radością cześć Najświętszej Maryi Pannie, przez 

którą otworzyłeś nam zdrój zbawienia, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, pokor-

nie Cię prosimy, abyśmy czerpiąc nieustannie z tego źródła życia, otrzymali 

obfite owoce Ducha Świętego. 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. 
 

 

 



VIII dzień nowenny: 

Boże, któryś Najświętszą 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. 
 

IX dzień nowenny:  

Boże, Ty ustanowiłeś swojego Syna bramą zbawienia i życia, spraw, abyśmy za 

przykładem Najświętszej Maryi Panny pozostali wierni miłości Chrystusa i aby 

otwarła się dla nas brama niebieskiej ojczyzny. Przez naszego Pana Jezusa 

Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świę-

tego, 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 „Królowej Anielskiej śpiewajmy”. 


