
Day 1 – Novena to The Immaculate Heart of Mary 
Let us begin, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 
 O Immaculate Heart of Mary, full of goodness, show your love towards us. Let the flame 
of your heart, O Mary, descend on all people. We love you immensely. Impress true love 
in our hearts so that we have a continuous desire for you. O Mary, gentle and humble of 
heart, remember us when we are in sin. You know that all men sin. Give us, by means of 
your Immaculate Heart, spiritual health. Let us always see the goodness of your 
motherly heart and may we be converted by means of the flame of your heart. 
Amen                     (Mention your request here…)   
Say 1: Our Father… Say 1: Hail Mary… Say 1: Glory Be… 
Day 2 – Novena to The Immaculate Heart of Mary 
Let us begin, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 
 O Immaculate Heart of Mary, full of goodness, show your love towards us. Let the flame 
of your heart, O Mary, descend on all people. We love you immensely. Impress true love 
in our hearts so that we have a continuous desire for you. O Mary, gentle and humble of 
heart, remember us when we are in sin. You know that all men sin. Give us, by means of 
your Immaculate Heart, spiritual health. Let us always see the goodness of your 
motherly heart and may we be converted by means of the flame of your heart. 
Amen  (Mention your request here…)   
Say 1: Our Father… Say 1: Hail Mary… Say 1: Glory Be… 
Day 3 – Novena to The Immaculate Heart of Mary 
Let us begin, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 
 O Immaculate Heart of Mary, full of goodness, show your love towards us. Let the flame 
of your heart, O Mary, descend on all people. We love you immensely. Impress true love 
in our hearts so that we have a continuous desire for you. O Mary, gentle and humble of 
heart, remember us when we are in sin. You know that all men sin. Give us, by means of 
your Immaculate Heart, spiritual health. Let us always see the goodness of your 
motherly heart and may we be converted by means of the flame of your heart. 
Amen. (Mention your request here…)   
Say 1: Our Father… Say 1: Hail Mary… Say 1: Glory Be… 
Day 4 – Novena to The Immaculate Heart of Mary 
Let us begin, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 
 O Immaculate Heart of Mary, full of goodness, show your love towards us. Let the flame 
of your heart, O Mary, descend on all people. We love you immensely. Impress true love 
in our hearts so that we have a continuous desire for you. O Mary, gentle and humble of 
heart, remember us when we are in sin. You know that all men sin. Give us, by means of 
your Immaculate Heart, spiritual health. Let us always see the goodness of your 
motherly heart and may we be converted by means of the flame of your heart. 
Amen. (Mention your request here…)   
Say 1: Our Father… Say 1: Hail Mary… Say 1: Glory Be… 
Day 5 – Novena to The Immaculate Heart of Mary 
Let us begin, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 
 O Immaculate Heart of Mary, full of goodness, show your love towards us. Let the flame 
of your heart, O Mary, descend on all people. We love you immensely. Impress true love 



in our hearts so that we have a continuous desire for you. O Mary, gentle and humble of 
heart, remember us when we are in sin. You know that all men sin. Give us, by means of 
your Immaculate Heart, spiritual health. Let us always see the goodness of your 
motherly heart and may we be converted by means of the flame of your heart. 
Amen. (Mention your request here…)   
Say 1: Our Father… Say 1: Hail Mary… Say 1: Glory Be… 
Day 6 – Novena to The Immaculate Heart of Mary 
Let us begin, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 
 O Immaculate Heart of Mary, full of goodness, show your love towards us. Let the flame 
of your heart, O Mary, descend on all people. We love you immensely. Impress true love 
in our hearts so that we have a continuous desire for you. O Mary, gentle and humble of 
heart, remember us when we are in sin. You know that all men sin. Give us, by means of 
your Immaculate Heart, spiritual health. Let us always see the goodness of your 
motherly heart and may we be converted by means of the flame of your heart. 
Amen. (Mention your request here…)   
Say 1: Our Father… Say 1: Hail Mary… Say 1: Glory Be… 
Day 7 – Novena to The Immaculate Heart of Mary 
Let us begin, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 
 O Immaculate Heart of Mary, full of goodness, show your love towards us. Let the flame 
of your heart, O Mary, descend on all people. We love you immensely. Impress true love 
in our hearts so that we have a continuous desire for you. O Mary, gentle and humble of 
heart, remember us when we are in sin. You know that all men sin. Give us, by means of 
your Immaculate Heart, spiritual health. Let us always see the goodness of your 
motherly heart and may we be converted by means of the flame of your heart. 
Amen.  (Mention your request here…)    Say 1: Our Father… Say 1: Hail Mary… Say 1: Glory Be… 
Day 8 – Novena to The Immaculate Heart of Mary 
Let us begin, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 
 O Immaculate Heart of Mary, full of goodness, show your love towards us. Let the flame 
of your heart, O Mary, descend on all people. We love you immensely. Impress true love 
in our hearts so that we have a continuous desire for you. O Mary, gentle and humble of 
heart, remember us when we are in sin. You know that all men sin. Give us, by means of 
your Immaculate Heart, spiritual health. Let us always see the goodness of your 
motherly heart and may we be converted by means of the flame of your heart. 
Amen. (Mention your request here…)  Say 1: Our Father… Say 1: Hail Mary… Say 1: Glory Be… 
Day 9 – Novena to The Immaculate Heart of Mary 
Let us begin, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 
 O Immaculate Heart of Mary, full of goodness, show your love towards us. Let the flame 
of your heart, O Mary, descend on all people. We love you immensely. Impress true love 
in our hearts so that we have a continuous desire for you. O Mary, gentle and humble of 
heart, remember us when we are in sin. You know that all men sin. Give us, by means of 
your Immaculate Heart, spiritual health. Let us always see the goodness of your 
motherly heart and may we be converted by means of the flame of your heart. 
Amen. (Mention your request here…)   
Say 1: Our Father… Say 1: Hail Mary… Say 1: Glory Be… 
 



JAK MODLIĆ SIĘ NOWENNĄ DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI? 

Jezus: Jeśli dusze pragną, aby Moje obietnice wypełniły się, niech kochają Niepokalane Serce Mojej Matki  

i oddają Mu hołd. Doświadczą tego, gdy przyjmą Mnie w Komunii św., po przygotowaniu pełnym nawrócenia 

(przez spowiedź świętą), przez kolejnych 9 pierwszych sobót, jak przez 9 pierwszych piątków miesiąca,  

z intencją przedstawienia Mojemu Boskiemu Sercu aktów wynagrodzenia w jedności z Niepokalanym Sercem 

Mojej Matki. 

NOWENNA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI 

Modlitwa wprowadzająca na każdy dzień nowenny: 

Niebieska Matko i Pani! Uciekamy się do Twego Matczynego i Niepokalanego Serca ożywieni dziecięcą 

ufnością i porywem miłości, aby Je uwielbiać i chwalić i aby wzywać Jego potężnego wstawiennictwa. 

 Tę pokorną cześć, jaką Tobie oddajemy, łączymy ze wspaniałością uwielbienia, które bez przerwy  

i z niewyczerpaną gorliwością składają Ci błogosławione chóry anielskie, święci w niebie i wszyscy słudzy 

 na ziemi. W szczególności łączymy tę cześć z nieprzemijającą chwałą, jaką otacza Cię Przenajświętsza Trójca, 

Ciebie, którą Ona wybrała sobie za Córkę, Oblubienicę i Matkę. Wspomnij na nas, o Maryjo, na nas, którzy 

wzdychamy na tym łez padole, błagając Cię pełni ufności. Racz nam wyprosić u Boga łaski, o które prosimy 

przez tę nowennę. Amen. 

Pierwsza sobota pierwszego miesiąca:  (lub 1,2,3…. Dzień Nowenny) 

O Serce Niepokalane Maryi, jaśniejące czystością! Ty jesteś najpiękniejszym kwiatem Bożego ogrodu. Ty 

jesteś tym cudownym rajem, którego nie splamił żaden grzech. Udziel nam łaski, byśmy za Twoim 

przykładem służyli Bogu sercem czystym i niesplamionym oraz unikali ze wszystkich sił najmniejszych 

cierpień, które moglibyśmy zadać Bogu. 

Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca... 

 

Pierwsza sobota drugiego miesiąca: 

O Niepokalane Serce Maryi! Ty powierzyłaś Swe dziewictwo Bogu Najwyższego Majestatu! Ty jesteś 

nienaruszoną lilią, zieloną i kwitnącą oazą na pustyni świata, Tą, która przyciągnęła spojrzenie Boga. 

Pociągnij śladem Twego dziewictwa wielką liczbę dusz, które oparłyby się pokusom ziemskim, by oddać się 

bezgranicznie Bogu. Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca... 

Pierwsza sobota trzeciego miesiąca: 

O Niepokalane Serce Maryi, gorejące Bożą miłością! Ty jesteś płomieniem rozpalonym przez samego Ducha 

Świętego, podsycanym oliwą Jego Miłości. W Twoim Sercu ten święty płomień nigdy nie gaśnie. Uproś nam 

łaskę miłowania Boga z całego serca, z całej duszy, a bliźnich tak, jak ich kocha sam Bóg i Twoje Niepokalane 

Matczyne Serce. 

Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca... 



Pierwsza sobota czwartego miesiąca: 

O Niepokalane Serce Maryi, pogrążone w Twojej nabożnej kontemplacji! Twoje myśli i Twój umysł pozostają 

złączone, zjednoczone z Bogiem. W ciszy Twojej świętości rozważałaś słowa Twego Syna i tajemnice 

Odkupienia. Oddal roztargnienia, które przeszkadzają nam w skupieniu i skieruj nasz umysł ku Bogu. 

Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca... 

Pierwsza sobota piątego miesiąca: 

O Niepokalane Serce Maryi, wzorze pokory! Bogactwo Twoich łask i cnót pozwoliło Ci zstąpić w dolinę 

pokory. To właśnie duch Twej skromności i pokory znalazł łaskę przed Bogiem i umożliwił Synowi 

zamieszkanie w Twoim Sercu. Naucz nas takiej pokory, która pozwoliłaby nam podporządkować się we 

wszystkim woli Bożej. 

Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca... 

Pierwsza sobota szóstego miesiąca: 

O Niepokalane Serce Maryi, doświadczone tyloma cierpieniami! Jako Matka Chrystusa i współdziałająca z 

Nim w Odkupieniu, wypiłaś aż do dna kielich cierpienia. Pomóż nam znosić z odwagą cierpienia, które 

Mądrość Boża przeznaczyła nam jako najcenniejszą część naszego ziemskiego życia. Zdrowaś Maryjo... 

Litania do Niepokalanego Serca... 

Pierwsza sobota siódmego miesiąca: 

O Niepokalane Serce Maryi, któremu tak bardzo zależy na wiecznym zbawieniu dusz! Wspomnij o biednych 

grzesznikach narażonych na życie w oddaleniu od Boga, gdyż są splątani siecią swych namiętności. Pomóż im 

przerwać pęta sieci, które ich trzymają z dala od wolności dzieci Bożych i oddają w niewolę szatana. 

Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca... 

Pierwsza sobota ósmego miesiąca: 

O Niepokalane Serce Maryi, z miłością troszczące się o Kościół Chrystusa! U stóp krzyża stałaś się Matką 

ludzkości i świętego Kościoła. Wstawiaj się bezustannie u Twojego Syna za Jego Umiłowaną Oblubienicą: 

Kościołem na ziemi. Chroń papieża, biskupów i kapłanów oraz cały lud Boży od grzechu i od wpływu szatana. 

Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca... 

Pierwsza sobota dziewiątego miesiąca: 

O Niepokalane Serce Maryi, Serce naszej Pani! U kresu Twojego bolesnego pobytu na tej ziemi, Pan przyszedł 

po Ciebie, aby wprowadzić Cię do niebiańskiego szczęścia. Z ciałem i duszą zostałaś wzięta do nieba, aby tam 

otrzymać królewską koronę. Posługuj się tą potęgą, którą Cię Pan obdarzył, aby w każdej chwili przyjść nam z 

pomocą. Niech Twoje czułe błaganie uczyni nas któregoś dnia godnymi otrzymania korony nieśmiertelności. 

Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca... 


