Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

O, Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój
święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre
uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość
macierzyńską.
Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla
naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierający 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 Wspomożycielko, proszę najgoręcej, abyś
wyprosiła mi u Syna Swego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję...
(przedstaw Matce Bożej twoje prośby).
Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić
nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce,
abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego
tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje
miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.
Pieśń: Do Ciebie, Matko szafarko łask
Wspólne błagania: O, MARYJO, USŁYSZ BŁAGANIA NASZE!
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 wspomogła,
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała,
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

Wspólne podziękowania: O, MARYJO, PRZYJMIJ DZIĘKCZYNIENIA NASZE!  
Za uzdrowienia 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.
Wspólne prośby:
O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas
spoglądasz, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami.
Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej, pomagaj nam nieustannie.
Wielka Matko Boża,                                                                   Pomagaj nam nieustannie!
Za pocieszonych w strapieniu, Matko nasza najlepsza,
Pośredniczko nasza u Boga,
Szafarko łask wszelkich,
Matko świętej wytrwałości,
Tronie Miłosierdzia Bożego,
Wszechmocy błagająca,
Poręko naszego zbawienia,
Pogromczyni mocy piekielnych,
Kotwico naszej nadziei,
Umocnienie słabych,
Ucieczko uciśnionych,
Żywicielko głodnych,
Opatrzności ubogich,
Cudowna Lekarko w chorobach,
Ratunku ginących grzeszników,
Nadziejo zrozpaczonych,
Patronko misji świętych,
Wychowawczyni powołań kapłańskich,
Mistrzyni życia duchowego,
Strażniczko czystości,
Opiekunko rodzin,
Czuła Matko sierot,
Zbawienie umierających,
Pani naszych losów,
Przewodniczko pewna do nieba,
Obrono nasza na Sądzie,
Wybawicielko z czyśćca.
K. Tyś naszą ucieczką, o Pani!
L.Pomocą w ucisku i smutku!

Módlmy się.  Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za matkę, nieustannie pomagać nam gotową, dozwól, prosimy,
abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać skutków
Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Akt oddania się Matce Bożej
Boże, Ty w swej dobroci sprawiłeś, że Najświętsza Maryja Panna, wspaniały owoc odkupienia,
jaśnieje jako przeczysty obraz Kościoła; użycz łaski swojemu ludowi pielgrzymującemu na
ziemi, aby wpatrzony w Maryję, szedł wiernie za Chrystusem, aż dojdzie do pełni chwały, jaką
z radością ogląda w Najświętszej Dziewicy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Modlitwa rzymska I
O Matko Nieustającej Pomocy z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty
obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale
tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś
patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na 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, zaklinam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego Tę łaskę,
której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję... Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak
bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz,
że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o
najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a
ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.
Modlitwa rzymska II
O Matko Nieustającej Pomocy, pozwól mi naśladować Boskie Twoje Dzieciątko, tak jak Je
przedstawia Twój cudowny obraz w chwili, gdy Je przyciskasz do serca. O tak, jakżebym i
ja chciał trzymać się sil nie moimi niegodnymi rękami Twojej potężnej prawicy. Tym razem
jednak, o Matko Nieustającej Pomocy, nie proszę za sobą, lecz za braćmi i siostrami moimi,
którzy tutaj są zebrani wraz ze mną przed Twoim cudownym obrazem, proszę za cały Kościół
święty i za całą nieszczęśliwą ludzkość. Wejrzyj, Królowo świata, jak wielka jest liczba potrzebujących, smutnych i cierpiących, popatrz, jak ciężkie są nasze czasy. Czyż nie jesteś Matką
Nieustającej Pomocy? Czyż nie jesteś Wszechmocą Błagającą? Wszak nie brakuje Ci ani
potęgi, ani dobroci, by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. Obecna godzina
jest Twoją godziną, więc okaż nam się Matką, spiesz co prędzej z pomocą swoją w tej naszej
potrzebie. Spiesz nam z pomocą swoją zawsze, a zwłaszcza w godzinę śmierci naszej. Amen.
Modlitwa do Matki Bożej Pocieszenia
Błogosławiona Matko naszego Zbawiciela, któraś w swoim Sercu doznała niezmiernej boleści,
smutku i trwogi, aby umieć współczuć z nami, bądź nam zawsze świętą Matką Pocieszenia
wśród wszelkich trosk i cierpień, i niepowodzeń naszych. Niechaj głos Twój zabrzmi w uszach
naszych, bo on jest miły i pełen dobroci, a słowa budzą radość w sercu. Usłysz błaganie nasze
i wstawiaj się za nami przed obliczem Syna swego, by z Jego Boskiego Serca za Twoją przyczyną spłynęły na nas strumienie świętej radości, jaka napełnia błogosławione Serce Twoje.
Okaż nam pogodne oblicze Swoje, abyśmy z Twoją pomocą mężnie znosili wszelkie smutki,
przykrości i cierpienia i wśród nich zawsze zachowywali żywą nadzieję wiecznej radości w
niebie razem z Tobą i Synem Twoim, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  

Akt oddania się Matce Bożej
Matko Boża, Niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i
prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się
Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia
ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić
z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam, Ty zaś
wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko
wiernych, by moja rodzina, parafia, i cała Ojczyzna była rzeczywistym Królestwem Twego
Syna i Twoim. Amen.  
Modlitwa w chorobie
Matko Boska Nieustającej Pomocy, cierpię wiele i cierpię już długo. Wraz z ciałem słabnie siła
ducha mego. Modlić się już nie mogę. Nic nie przynosi mi ulgi, smuci mnie nawet rozmowa
z krewnymi i przyjaciółmi. Powoli zanika w mym sercu odwaga i nadzieja, a ich miejsce
zajmuje zgryzota, ból i smutek. W Tobie, o Maryjo, pokładam całą moją nadzieję. Ty nie
zapominasz o cierpieniach swoich dzieci. Wspomóż mnie, Matko Nieustającej Pomocy, daj
siłę, bym z ręki Jezusa cierpliwie przyjął każdą dolegliwość, a raczej, o ile to nie zaszkodzi
sprawie mego zbawienia, przywróć mi zdrowie, bym z radością mógł(a) Cię wychwalać za
życia i po śmierci. Amen.
Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy został namalowany prawdopodobnie w IX wieku na
Krecie lub, jak podają inne źródła pochodzi z Bizancjum z XII wieku. W wizerunku ikony dopatrywano się czule spoglądającą Matkę Bożą, gotową pospieszyć nam z pomocą w każdej potrzebie.
Stąd upowszechniła się nazwa tego obrazu – Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Według starej legendy obraz ten do Europy przywiózł bogaty kupiec i przekazał kościołowi św.
Mateusza w Rzymie. W dobie napoleońskiej, po zdobyciu Rzymu przez wojska francuskie, obraz
zaginął. Po ponad pół wieku odnalazł go Redemptorysta, o. Michał Marchi. W 1865 roku papież
Pius IX powierzył cudowny wizerunek Redemptorystom, mówiąc: Sprawcie, aby ten obraz poznano na całym świecie i aby się w nim rozmiłowano. Zakonnicy dzięki swej gorliwej działalności
misyjnej wywiązali się znakomicie z tego zadania. Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest
dziś najbardziej rozpowszechnionym w świecie obrazem Maryjnym. Dnia 23 czerwca 1867 roku
odbyła się uroczysta koronacja obrazu, a w roku 1876 zostało ustanowione święto Matki Bożej
Nieustającej Pomocy na dzień 27 czerwca.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy powstała w 1927 w St. Louis, USA. Nowenna
ta nazywana jest nieustanną, ponieważ odprawiana jest w ustalony dzień tygodnia (najczęściej we
środę) przez cały rok. Podczas Nowenny wierni zwracają się do Matki Najświętszej w Modlitwie
Rzymskiej (znak łączności z sanktuarium w Rzymie), a następnie przedstawiają podziękowania
i prośby wyrażone pisemnie w postaci listów, wypowiadają wspólne wezwania, a także mogą
wysłuchać okolicznościowej homilii na temat życia duchowego.
Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy upowszechnił się na całym świecie. Na terenie Ameryki,
od Alaski po Ziemię Ognistą znajdują się kościoły poświęcone Matce Bożej Nieustającej Pomocy.
Zatroszczyli się o to redemptoryści. W Kanadzie około 500 kościołów posiada obraz Matki Bożej
a w tym około 50 jest pod wezwaniem Matki Boże Nieustającej Pomocy, np. w Windsor, Montreal, Yorktown, Toronto. W Stanach Zjednoczonych pierwszym kościołem, w którym umieszczono
ten obraz był kościół św. Jakuba w Baltimore (1868). Stąd nabożeństwo to rozszerzyło się na całe
Stany Zjednoczone. Liczne kościoły posiadają obraz MBNP a największe ośrodki kultu powstały
w: Bostonie (1871), San Francisco, Saint Luis, Chicago, Nowym Jorku, Waszyngtonie. Największe
sanktuarium MBNP znajduje się w Bostonie.

