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NOWENNA KU CZCI NIEPOKALANEJ

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Śpiew (3 razy): O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się 
za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Maryjo, Pani Niepokalana, uwielbiam razem z Tobą 
Trójcę Przenajświętszą i  dziękuję, że Cię obdarowała 
wolnością od grzechu pierworodnego. Proszę Cię gorą-
co, racz przyjąć modlitwy, które w tej nowennie będę Ci 
przedkładać w nadziei uproszenia Twej opieki i łaski.

Pieśń: Zdrowaś Maryjo lub Matko niebieskiego Pana.

W życiu każdego człowieka są dni, gdy z wiarą ucie-
ka się do Błogosławieństw, słów Chrystusa wypowiedzia-
nych w Kazaniu na Górze. W dniach bólu i rozgoryczenia 
szuka w słowach Pana pociechy, a jednocześnie potwier-
dzenia, że to wszystko, co go spotkało, już było przewi-
dziane. Chrześcijaństwo ze swoimi zasadami: ciszy w ha-
łasie mediów i reklam, pokory w dumie osiągnięć i biz-
nesu, głodu sprawiedliwości wśród pożogi wojennej... 
jest mało popularne. By je zrozumieć i odkryć prawdzi-
wy jego sens, trzeba sięgnąć do korzeni, odwołać się do 
Maryi, pierwszego człowieka, który je przyjął całkowicie, 
wypowiadając swoje fiat ze wszystkimi jego konsekwen-
cjami. Wówczas zrozumiemy istotę Ewangelii i to, czym 
jest droga wiary w Jezusa, Pana wieków.
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DZIEŃ PIERWSZY (29 XI)

„Błogosławieni ubodzy w  duchu, albowiem do nich 
należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3).

Jeśli dobrze przyjrzymy się wydarzeniom z życia Ma-
ryi zarejestrowanym przez Ewangelistów na kartach Pi-
sma Świętego, odkryjemy, że owa Dziewczyna z Nazare-
tu już od samego początku wprowadzała w życie zasady 
ogłoszone dużo później przez Jezusa. Nie powinno za-
tem nikogo dziwić, że została nazwana „pierwszą chrze-
ścijanką”, nie tylko dlatego, że uwierzyła w  słowo po-
wiedziane Jej od Pana, lecz przede wszystkim dlatego, że 
przyjęła i praktykowała naukę Jezusa, zanim została ona 
przedstawiona światu.

„Ubogi w duchu” to człowiek niekoniecznie biedny pod 
względem materialnym. Jest to osoba, która umie właści-
wie wybierać między Bogiem a rzeczami tego świata. Taki 
człowiek wie, że wszystko pochodzi od Pana i dlatego zaw-
sze przyjmuje postawę biblijnego Hioba, który zdaje sobie 
sprawę, że jak Bóg dał, tak samo zawsze ma prawo ode-
brać. Tylko osoba wolna od przywiązania do rzeczy może 
pokornie zwrócić swój wzrok w stronę Pana. Bóg „wejrzał 
na uniżenie swojej Służebnicy...” (Łk 1, 48) – śpiewa Ma-
ryja w Magnificat. Wejrzał na służebnicę ubogą w duchu, 
ponieważ tylko Ona w sposób wolny mogła odpowiedzieć 
na Jego wolę, będąc wolna od tego wszystkiego, co czy-
ni człowieka niewolnikiem przedmiotów, tytułów i zasług.  
Podczas gdy Apostołowie dyskutowali między sobą, któ-




