
NOWENNA DO MADONNY Z SZAFLAR 

 

Pieśń: „O Maryjo witam Cię” 

Modlitwa na rozpoczęcie nabożeństwa: 

Bądź pozdrowiona Madonno z Szaflar! Klękamy przed Tobą, by złożyć u Twych stóp 

naszą pokorną modlitwę.  

Wypełniając zadanie Matki całego Kościoła, powierzone Ci przez Jezusa na wzgórzu 

Golgoty, byłaś z uczniami swego Syna w Wieczerniku Zesłania Ducha Świętego. Byłaś 

świadkiem rodzących się pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Na przestrzeni wieków 

dawałaś świadectwo swej obecności poprzez znaki i słowa, którymi umacniałaś dzieci 

powierzone Twej opiece. Byłaś także z naszym Narodem wówczas, gdy poszukiwał Boga 

oraz walczył o Jego prawa.  

Jesteś również nieustannie obecna w naszej, szaflarskiej wspólnocie. W swym 

cudownym wizerunku spoglądasz na nas od wielu już wieków. Wiesz wszystko o radościach i 

smutkach naszych rodzin. Wdzięczni za łaskę Twej macierzyńskiej miłości, ośmielamy się 

powierzać Ci wszystko to, co niosą nasze serca. Przynosimy do Ciebie sprawy naszych dzieci, 

młodzieży oraz codzienne troski rodziców i cierpienia osób starszych.  

Przyjmij, prosimy naszą modlitwę przez wzgląd na Twoją miłość oraz nieustanne 

powołanie Matki. Niech Twoje wołanie usłyszy Bóg, który posłał na świat swego Syna w 

mocy Ducha Świętego. Amen.  

 

Podziękowania i prośby… 

O Madonno przyjmij nasze wołania:  

 Tyś pierwszą po Bogu ozdobą – Hołd Ci oddaje, wierny Twój lud. 

 Tyś chwałą Kościoła świętego… 

 Tyś wszystkich zbawionych radością… 

 Tyś ludu grzesznego ucieczką… 

 Panno, łask Bożych pełna…  

 Panno, księżno niebieska… 

 Panno, niepokalana… 

 Panno, cnót wszelkich kwiecie… 

 Panno, ucieczko nasza… 

 



O Madonno, składając przed Twoim tronem nasze prośby, wołamy:  

 Matko Odkupiciela – wstawiaj się za nami. 

 Matko pięknej miłości… 

 Matko nienaruszona… 

 Matko Bożej mądrości… 

 Jutrzenko zaranna na niebie… 

 Piękniejsza nad słońce i gwiazdy… 

 Cudniejsza nad perły i złoto… 

 Matko nasza najświętsza… 

 

Pieśń: „Matko Pomocy Nieustającej” 

 

MODLITWA DO MADONNY Z SZAFLAR 

O Najświętsza Niepokalana Panno, Matko moja Maryjo, do Ciebie, Matki mojego 

Pana, ucieczki grzeszników, ja najnędzniejszy dziś się uciekam. Składam Ci hołd, o wielka 

Królowo, i dziękuję Ci za wszystkie łaski, jakieś mi aż do tej chwili wyświadczyła. Kocham 

Cię, o moja miłości najgodniejsza władczyni i z miłości ku tobie obiecuję, że Ci zawsze 

służyć będę i uczynię wszystko, co będzie w mej możności, aby i drudzy Cię kochali. W 

Tobie pokładam wszystkie moje nadzieje, w Twe ręce składam wieczne me zbawienie, 

przyjmij mnie za sługę swego i ukryj, o Matko miłosierdzia pod Swój płaszcz opiekuńczy. A 

ponieważ tak przemożna jesteś u Boga, wyzwól mnie od wszystkich pokus, lub przynajmniej 

uproś mi siłę, abym mógł je aż do końca życia zawsze pokonywać. Ciebie proszę o 

prawdziwą miłość ku Jezusowi, przez Ciebie spodziewam się kiedyś łaski śmierci 

szczęśliwej. 

O Matko moja, przez tę miłość, którą pałasz ku Bogu, błagam Cię, wspomagaj mnie 

zawsze, ale szczególniej w ostatniej chwili życia mego. Nie opuszczaj mnie, aż mnie 

zobaczysz pomiędzy błogosławionymi w niebie, gdzie będę Cię sławił i śpiewał chwałę 

Twego miłosierdzia przez wszystkie wieki. Tak się spodziewam. Amen. 

Pod Twoją obronę… 

 


