
Program: 
7.00 - 9.00 - wystawienie NS i I blok modli

tewny 
9.00 - 10.00 - przerwa (kawa, herbata i cicha 

modlitwa przed NS) 
10.00 - 12.00 - II blok modlitewny, Anioł Pański 
12.00 - 13.00 - przerwa (obiad, odpoczynek i ci

cha modlitwa przed NS) 
13.00 - 15.00 - III blok modlitewny, błogosła

wieństwo NS 
15.00 - 16.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia, 

Eucharystia 
16.00 - 18.00 - IV blok modlitewny, Anioł Pański 
18.00 - 19.00 - przerwa (kolacja, odpoczynek 

i cicha modlitwa przed NS) 
19.00 - 21.00 - V blok modlitewny, Apel Jasno

górski, błogosławieństwo NS 

Uczestnictwo: można przyjechać na całą No
wennę albo na kilka dni. Można uczestniczyć co
dziennie w jednym, dwóch, trzech, czterech lub 
pięciu blokach modlitewnych, tak jak komu pasu
je. Każdy sam określa zakres uczestnictwa. Jest to 
nasz dar serca. Można przyjeżdżać grupami zor
ganizowanymi. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia 
e-mailowo: poczta@niepokalanow.pl. 

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP 

Posiłki i noclegi zamawiamy indywidualnie we
dług potrzeb. Kawę i herbatę zapewniamy gratis. 

Posiłki: 
Śniadanie - 12 zł; obiad - 20 zł; kolacja - 12 zł; 
kawa, herbata w godzinach: 
9.00 - 10.00; 12.00 - 13.00; 18.00 - 19.00 

Noclegi w Domu Rekolekcyjnym: 
W pokoju 2-3-osobowym bez łazienki - 25 zł za 
osobę. 
Pokój 2-3-osobowy z łazienką - 37 zł za osobę. 
Pokój 1-osobowy z łazienką - 45 zł za osobę. 

Zamówienia posiłków i noclegu: 
Telefon: 46 864 21 61; 609 879 742; 
e-mail: niepokalanow5@gmail.com 

W Nowennie wg Siostry Faustyny będzie moż
na także uczestniczyć łącząc się przez Internet. 
Na naszej stronie www.niepokalanow.pl będzie 
transmisja on-line. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej 
modlitwy! Zapraszamy też 8 grudnia na Mszę św. 
w bazylice o godz. 11.00 oraz na 12.00 - Godzinę 
Łaski. 

O Najświętsza Panno, wierzę i wyznaję Twoje 
święte i niepokalane, czyste i bez zmazy poczę
cie. O Najczystsza Panno! Uproś mi przez Twą 
dziewiczą czystość, przez Twoje niepokalane po
częcie i chwalebną godność Matki Boga: poko
rę, wielką czystość serca, ciała i duszy, wytrwa
łość w powołaniu, dar modlitwy, życie pobożne 
i śmierć szczęśliwą. 

św. S. Faustyny - Niepokalanów, 29 listopada - 7 grudnia 2017 r. 

owenna 
przed uroczystością 

Niepokalanego Poczęcia NMP 
według świętej Siostry Faustyny 

Niepokalanów 
jH Maksymiliana 
3 - 7 grudnia 2017 r. 
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Maleńkie to, drobne, ale Tobie miłe, co po
wiem: Życzę Ci, byś jak najprędzej, jak najdosko
nalej mnie posiadła - a ja Ciebie. Bym był jak naj
prędzej naprawdę bezgranicznie, bezwarunkowo, 
całkowicie, nieodwołalnie, wiecznie Twój, a Ty 
- moja. I jeszcze Ci życzę, byś tak samo posiadła 
każde serce bijące na całej kuli ziemskiej, w ca
łym wszechświecie i to jak najprędzej, jak najprę
dzej, jak najprędzej; byś tak samo posiadła serca 
wszystkich i każdego z osobna, którzy będą i to już 
od samego zarania ich życia i - na wieki. 

(św. Maksymilian M. Kolbe, 1932 r.) 

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego 
Poczęcia NMP według św. Siostry Faustyny jest 
wyrazem naszej miłości do Niepokalanej. Razem 
ze św. Siostrą Faustyną i św. Maksymilianem dzię
kujemy Bogu za Niepokalane Poczęcie Maryi. Każ
de Zdrowaś Maryjo to jedna róża ofiarowana Jej 
w duchowym koszu. Według Dzienniczka (1412 
- 1414) św. Siostra Faustyna trzykrotnie odprawi
ła Nowennę przed uroczystością Niepokalanego 
Poczęcia NMP, składającą się z odmówienia tysiąc 
razy dziennie Zdrowaś Maryjo. 

Już trzeci raz odprawiam taką nowennę do 
Matki Bożej, to jest składającą się z jednego ty
siąca zdrowasiek dziennie, to jest dziewięć tysię
cy pozdrowień składa się na całość tej nowenny... 
Dla chcącego - nic trudnego. Uroczystość Niepo
kalanego Poczęcia. Przed Komunią św. ujrzałam 
Matkę Najświętszą w niepojętej piękności. Uśmie
chając się do mnie, powiedziała mi: Córko moja, 
z polecenia Boga mam ci być w sposób wyłączny 
i szczególny Matką, ale pragnę, abyś i ty szczegól
nie była mi dzieckiem. 

(św. Siostra Faustyna, Dzienniczek nr 1413) 

W kaplicy św. Maksymiliana w Niepokalano
wie przed wystawionym Najświętszym Sakramen
tem codziennie przez 9 dni będziemy odmawiać 
wspólnie pięć całych Różańców z rozważaniami 
w pięciu blokach modlitewnych (po 20 tajemnic 
każdy). Każdy blok to 200 Zdrowaś Maryjo. Pięć 
bloków to 1000 Zdrowaś Maryjo. Początek o go
dzinie 7.00 wystawieniem Najświętszego Sakra
mentu, zakończenie o 21.00 Apelem Jasnogórskim 
i błogosławieństwem NS. Razem 14 godzin wspól
nej modlitwy w pięciu blokach, po dwie godziny 
każdy. Pomiędzy blokami modlitewnymi godzinne 
przerwy na cichą modlitwę, posiłek i odpoczynek. 
O 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Eucha
rystia. 

Intencja główna: o tryumf Niepokalanego Serca 
Maryi w Polsce i na świecie. 

Intencje dodatkowe: o pokój w Polsce i na świe
cie; o jedność w Kościele; za Ojczyznę; za rządzą
cych; o pełną ochronę prawną ludzkiego życia 
od poczęcia do naturalnej śmierci; o nawrócenie 
wszystkich nieprzyjaciół Kościoła; w intencjach 
poleconych Niepokalanej... (Każdy uczestnik No
wenny może dołączyć swoje własne intencje, 
składając je w koszyczku przed ołtarzem). 


