
O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp 

z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać nasze 

błagania. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to 

najusilniej i najgoręcej: pomagaj nam nieustannie. 

Wielka Matko Boża            (Pomagaj nam nieustannie) 

Pośredniczko nasza u Boga 

Matko świętej wytrwałości 

Wszechmocy błagająca 

Szafarko łask wszelkich 

Tronie miłosierdzia Bożego 

Poręko naszego zbawienia 

Pogromczyni mocy piekielnych 

Kotwico naszej nadziei 

Ucieczko uciśnionych 

Żywicielko głodnych 

Opatrzności ubogich 

Cudowna lekarko w chorobach 

Ratunku ginących grzeszników 

Nadziejo zrozpaczonych 

Patronko Misji Świętych  

     Wychowawczyni powołań kapłańskich    

Strażniczko czystości  

Mistrzyni życia duchowego  

Opiekunko rodzin 

Zbawienie umierających  

Pani naszych losów  

Przewodniczko pewna do nieba  

Obrono nasza na sądzie  

Wybawicielko z czyśćca 

 
K. Módl się za nami Święta Matko Pocieszenia  

W. Abyśmy się  stali godnymi obietnic Chrystusowych 

K. Módlmy się.  

      

Błogosławiona Matko naszego Zbawiciela, która w swoim sercu doznałaś 

niezmiernej boleści, smutku i trwogi, aby umieć współczuć z nami, bądź nam zawsze 

w naszej parafii tu w Straconce świętą Matką Pocieszenia wśród wszelkich trosk, 

cierpień i niepowodzeń naszych. Niechaj głos Twój zabrzmi w uszach naszych, bo on 

jest miły i pełen dobroci, a słowa Twoje budzą radość w sercu. Usłysz błagania nasze i 

wstawiaj się za nami przed obliczem Syna Swego, by z Jego Boskiego Serca, za 

Twoją przyczyną spłynęły na nas strumienie świętej radości. Okaż nam pogodne 

Oblicze Swoje, abyśmy z Twoją pomocą mężnie znosili wszelkie smutki, przykrości i 

cierpienia, i pośród nich zawsze zachowali żywą nadzieję  radości wiecznej w niebie 

razem z Tobą i Synem Twoim, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
 

 

  Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia  
           z prośbą o błogosławieństwo trudu rozbudowy naszej  
      świątyni  oraz o pociechę i opiekę  dla rodzin naszej parafii 

 

Część pierwsza  

Matko Boska za nami wstawiaj się (wierni powtarzają) 

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 

Matko Boska za nami wstawiaj się (wierni powtarzają) 

Panno łask Bożych pełna (Hołd Ci oddaje wierny Twój lud)   

Panno Księżno niebieska  

Panno Niepokalana  

Panno cnót wszelkich kwiecie  

Panno ucieczko nasza  

Matko Boska za nami wstawiaj się (wierni powtarzają) 

 

 

 

Część druga 
Matko Boska za nami wstawiaj się (wierni powtarzają) 

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 

Matko Boska za nami wstawiaj się (wierni powtarzają) 

Matko Odkupiciela (Hołd Ci oddaje wierny Twój lud)   

Matko pięknej miłości  

Matko nienaruszona  

Matko Bożej mądrości  

Matko nasza najświętsza  

Matko Boska za nami wstawiaj się (wierni powtarzają) 

 

 

 



Część trzecia 
Matko Boska za nami wstawiaj się (wierni powtarzają) 

Królowo zastępów anielskich (O Maryjo błagamy Cię) 

Królowo wyznawców i świętych 

Królowo Różańca świętego 

Królowo trwałego pokoju 

Przez Serce Twe Niepokalane 

Matko Boska za nami wstawiaj się (wierni powtarzają) 

         Witaj Bogarodzico (Hołd Ci oddaje wierny Twój lud)   

Witaj łask pośredniczko 

Witaj wiary przykładzie 

Witaj nadziejo nasza 

Witaj kwiecie miłości 

Matko Boska za nami wstawiaj się (wierni powtarzają) 

 

Część czwarta  

Matko Boska za nami wstawiaj się (wierni powtarzają) 

Królowo naszego Kościoła  (O Maryjo błagamy Cię) 

Tyś naszej pociechy ostoją  

Tyś naszą nadzieją w cierpieniach  

Tyś drogą naszego zbawienia 

Przez serce Twe Niepokalane 

Matko Boska za nami wstawiaj się (wierni powtarzają) 

Panno łask Bożych pełna (Hołd Ci oddaje wierny Twój lud)   

Panno Bogarodzico  

Panno Niepokalana  

Panno łask pośredniczko   

Panno nadziejo nasza   

Matko Boska za nami wstawiaj się (wierni powtarzają) 

Modlitwa 

K. Tyś naszą ucieczką o Pani 

W. Pomocą w uciskach i smutku 

K. Módlmy się. 

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę Swoją Maryję, którą 

czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową,* dozwól, 

prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając,* 

zasłużyli na nieustanne doznawanie owoców Twego odkupienia. Który 

żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

W. Amen 

 

Modlitwa nowenny 

W: O Matko Nieustającej Pomocy * z największą ufnością przychodzimy 

dzisiaj * przed Twój święty wizerunek * aby błagać o pomoc Twoją * Nie liczymy na 

nasze zasługi * ani na nasze dobre uczynki * ale tylko na nieskończone zasługi Pana 

Jezusa * i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską * Tyś patrzyła, o Matko * na 

rany Odkupiciela * i krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia * Tenże Syn 

Twój umierając * dał  nam Ciebie za Matkę * Czyż więc nie będziesz dla nas * jak 

głosi Twój słodki tytuł * Nieustającą Wspomożycielką?* Ciebie więc, o Matko 

Nieustającej Pomocy * przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna * przez 

niewypowiedziane cierpienia Twego serca * o Współodkupicielko * błagamy 

najgoręcej * abyś wyprosiła nam u Syna Twego   te   łaski *   których   tak   bardzo   

pragniemy *  i   tak   bardzo potrzebujemy. 

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona * jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz 

pragnie * udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia *  Ty wiesz, że skarby te 

zostały złożone w Twoje ręce * abyś je nam rozdzielała * Wyjednaj nam przeto * o 

Najłaskawsza Matko * u Serca Jezusowego te łaski * o które w tej nowennie pokornie 

prosimy * a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie *  przez całą 

wieczność. Amen. 

 

Wezwania błagalne 

O Maryjo usłysz nasze wspólne błagania:  

Za chorych, abyś ich uzdrowiła   (Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy) 

Za strapionych, abyś ich pocieszyła 

Za płaczących, abyś im łzy otarła 

Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była 

Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała 

Za błądzących, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła  

Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała  

Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała  

O wysłuchanie wszystkich próśb naszych 

 

Wezwania dziękczynne 

O Maryjo przyjmij nasze dziękczynienia:  

Za uzdrowionych z choroby        (Dziękujemy Ci Matko Nieustającej Pomocy) 

Za pocieszonych w strapieniu 

Za ocalonych z rozpaczy 

Za podtrzymanych w zwątpieniu 

Za wyzwolonych z mocy grzechu 

Za wysłuchanych w błaganiu 

Za litość nam okazaną 

Za miłość Twą macierzyńską 

Za dobroć Twą niezrównaną 

Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone 

 


