
Nowenna do Marii od Wcielenia 

21 kwietnia – 30 kwietnia 2015 

 
Maria od Wcielenia, Pisarka 

Obraz namalowany przez s. Jeanne Vanasse, SASV, Nicolet 

Nowenna przygotowana przez s. Angèle Gagné, 

Urszulankę Unii Kanadyjskiej 

(tł. z j. francuskiego, s. Iwona Naglik OSU) 

  



Co to jest nowenna? 

„Nowenna to nabożeństwo w liturgii katolickiej lub prywatna modlitwa, które 

odprawia czy odmawia się przez dziewięć kolejnych dni, zazwyczaj poprzedzających 

większe święto lub uroczystości” (Słownik PWN). 

 

30 kwietnia 2015 po raz drugi będziemy obchodzić  uroczyście narodziny dla nieba  

ŚWIĘTEJ Marii od Wcielenia. 

Jej życie, na różnych jego etapach (a jak niesamowite było to życie!), może i dla nas stać 

się inspiracją do spojrzenia na swoją drogę życiową, w jej ludzkim i duchowym 

wymiarze. 

Poniższa nowenna przedstawi nam każdego dnia jakiś epizod z życia Marii  

od Wcielenia, echo Słowa Bożego, propozycje na dany dzień oraz modlitwę. Możemy  

w niej uczestniczyć wspólnotowo lub indywidualnie. 

Kto wie, jaki owoc ona przyniesie? Może spłynie do naszego serca jakaś specjalna łaska, 

której dziś szczególnie potrzebujemy. 

 

 

Ruszajmy więc w drogę! 

  



I dzień – 21 kwietnia 2015 

Maria przyszła na świat 28 października 1599 roku. Została „stworzona” na obraz 

Boga1. Bóg w niej „zamieszkał”2. Ziarno ŻYCIA zostało w niej  posiane. Kim stanie się  

w przyszłości ta mała dziewczynka? 

 

„Jeśli tego pragniesz, możesz zostać świętym”3 – napisze do swojego syna 1 września 

1643 roku. 

 

„Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, 

poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię” (Jr 1, 5)4. 

 

Propozycje na dany dzień: 

 Powrócę do czasu, miejsca i atmosfery moich narodzin.  

 Zatrzymam się nad Słowem z Księgi Jeremiasza. 

 Kim  jestem dzisiaj? 

 

Modlitwa: 

O Słowo Wcielone, narodzone w Betlejem, w miejscu 

przez Ciebie szczególnie umiłowanym, przychodź  

z pomocą dzieciom niekochanym, niechcianym  

i opuszczonym. Opiekuj się także dziećmi zdrowymi  

i pięknymi. … (można kontynuować tę modlitwę…) 

  

                                                 
1 Litania do Marii od Wcielenia. 
2 Tamże. 
3 Pisma III, List LXVIII do swojego syna, 1 wrzesień 1643, s. 316. 
4 Wszystkie cytaty z Pisma Świętego za Biblią Tysiąclecia. 



II Dzień – 22 kwietnia 2015 

Maria od dzieciństwa „prowadzona przez Ducha”1. 

Boski Majestat od dzieciństwa przygotowywał moją duszę do tego, by uczynić z niej 

swoją świątynię i naczynie najmiłosierniejszych łask. Miałam zaledwie około siedmiu 

lat, gdy pewnej nocy, we śnie, wydawało mi się, że byłam na podwórku jakiejś wiejskiej 

szkółki, z jedną z moich koleżanek  i zajmowałam się tam czymś niewinnym. W pewnym 

momencie, mając oczy zwrócone ku górze, zobaczyłam otwarte niebo i  naszego Pana 

Jezusa Chrystusa w ludzkiej postaci, wychodzącego i zmierzającego w moim kierunku. 

Widząc Go, krzyknęłam do mojej towarzyszki: „Och! Oto nasz Pan! Idzie do mnie!”… 

On zbliżył się do mnie w swym Przenajświętszym Majestacie i moje serce poczuło się 

całkowicie ogarnięte przez Jego miłość. Zaczęłam więc wyciągać ramiona, by Go objąć. 

Wtedy Ten najpiękniejszy z synów ludzkich, o obliczu pełnym słodyczy i niewypo-

wiedzianego wdzięku, objął mnie i czule ucałował, mówiąc: „Chcesz być moja?” 

Odpowiedziałam : „Tak”. 

„A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego 

miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska 

Boża spoczywała na Nim”(Łk 2, 39-4). 

 

Propozycje na dany dzień: 

 Jakie było moje dzieciństwo? 

 Jakimi drogami łaska Boża przenikała do mojej duszy? 

 

Modlitwa: 

Święta Mario od Wcielenia, błagamy cię za dziećmi 

całego świata. Chroń je, opiekuj się nimi i mów im  

o Bożym planie miłości wobec każdego z nich.  

                                                 
1 Litania do Marii od Wcielenia. 



III dzień – 23 kwietnia 2015 

„W wieku około 14 lub 15 lat miałam silny pociąg do życia zakonnego, a poruszenia, 

które odczuwałam z tego powodu, były częste. … Ale pozwoliłam na ślepo prowadzić 

się moim rodzicom. 

 

Nasz Pan dopuścił, by moi rodzice stworzyli mi takie warunki, które jak wydawało się, 

pozwalały mi na swobodę i małe przyjemności… Wewnętrznie pochłonięta byłam 

jednak miłowaniem dóbr, których nie znałam…"1. 

 

"Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, 

któremu nadasz imię Jezus". / Łk 1, 30-31/ 

 

Propozycje na dany dzień:  

 Jak przezywałam moją młodość? 

 Kiedy Boże wezwanie zabrzmiało w moim sercu? 

 Jaka była reakcja moich rodziców, mojej rodziny? 

 

Modlitwa: 

Święta Mario od Wcielenia, strzeż młodych całego 

świata. Otwieraj ich serca na wewnętrzną ciszę. 

Pozwól im usłyszeć wezwanie większe od tego, które 

noszą w swym sercu i daj im siłę do dawania wielko-

dusznej odpowiedzi na nie. 

  

                                                 
1 Dom Jamet, Témoignage, s. 5. 



IV dzień – 24 kwietnia 2015 

„Maria karmiona przez Słowo”1, wyznaje: 

„Bóg dawał mi łaskę rozmiłowania się w słuchaniu Jego Świętego Słowa, tak że moje 

serce było rozpalone nim w dzień i w nocy: to kazało mi rozmawiać z Nim na sposób 

wewnętrzny i było dla mnie czymś nowym i nieznanym… Nasz Pan pozostawił mi na 

zawsze upodobanie do słuchania Jego Boskiego Słowa i było to dla mnie źródłem 

ogromnych łask. Niech będzie za to błogosławiony na wieki!”2 

 

„Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla 

mnie rozkoszą i radością serca mego. Bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie, 

Boże Zastępów!” (Jr 15, 16) 

„Na to rzekła Maryja: …, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38) 

 

Propozycja na dany dzień:  

 Jakie Słowo Boże poruszyło moje serce  

i jak wpłynęło to na moje życie? 

 

Modlitwa: 

Święta Mario od Wcielenia, „ukształtowana przez Pismo Święte”3, daj wszystkim 

ludziom na świecie upodobanie i smakowanie w Słowie Bożym; w Słowie które 

przemienia, przynosi pokój, oświeca i umacnia! 

  

                                                 
1 Litania do Marii od Wcielenia. 
2 Dom Jamet, Témoignage, s. 9, 10. 
3 Litania do Marii od Wcielenia. 



V dzień – 25 kwietnia 2015 

„Maria podtrzymywana w trudnościach”1 pisze: 

„Nie upłynęły jeszcze dwa miesiące mojego pobytu w nowicjacie, gdy przyszło ogromne 

cierpienie… Mój syn dał mi powód do wielkich obaw, że będę musiała odejść  

z klasztoru… I tak oto znalazłam się w opuszczeniu wewnętrznym, przez co wydawało 

mi się, jakbym spadła z wysokiej góry w otchłań nędzy… Moja wyobraźnia była tak 

wzburzona,  że przyprawiało mnie to o ból głowy i migrenę, które nie opuszczały mnie 

ani na chwilę. Modlitwa osobista była dla mnie udręką”2. 

Maria przeżywała nawet pokusę odebrania sobie życia. "Kiedy wychodziłam z kaplicy, 

ogarniał mnie tak wielki ból, że gdy pewnego razu byłam blisko okna, miałam pokusę, 

by rzucić się przez nie w dół". 

Razem z Marią i wszystkimi, którzy teraz cierpią módlmy się Psalmem 31: 

„Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu; wybaw mnie w Twojej 

sprawiedliwości! Skłoń ku mnie ucho, pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie skałą 

mocną, warownią, aby mnie ocalić…” 

 

Propozycje na dany dzień: 

 Jak je przeżywam trudne doświadczenia w moim życiu? 

 Jakie światła otrzymałam? 

 

Modlitwa: 

Święta Mario od Wcielenia, "ufająca w cier-

pieniach"3, podtrzymuj i przychodź z pomocą 

tym, którzy pogrążeni są w ciemnościach  

i utracili smak życia (można wymienić…). 

  

                                                 
1 Litania do Marii od Wcielenia. 
2 Dom Jamet, Témoignage, s. 152-154. 
3 Litania do Marii od Wcielenia. 



VI dzień – 26 kwietnia 2015 

Maria, „apostołka o płonącym sercu"1, pisze: 

„Wówczas Bóg w swym Najświętszym Majestacie 

powiedział do mnie te słowa: «Chcę cię widzieć  

w Kanadzie. Trzeba byś zbudowała tam dom Jezusowi  

i Maryi». Słowa te wnosiły do mojej duszy życie. 

Odpowiedziałam: O mój Wielki Boże! Ty możesz 

wszystko, a ja nie mogę nic; pomóż mi, proszę,  jestem 

gotowa. Obiecuję być Ci posłuszną. Niech Twoja 

najświętsza wola wypełni się we mnie i przeze mnie”2. 

 

„Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło” 

(J 4, 34). 

„Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał” (J 5, 30). 

 

Propozycje na dany dzień: 

 Jakie misje wypełniłam dotąd w moim życiu? 

 Czy moja wola spotkała się z wolą Bożą, tak jak „miłość i prawda spotykają się ze 

sobą”3? 

 

Modlitwa: 

Święta Mario od Wcielenia, „oddająca się całkowicie Bogu”4, daj twoim dzieciom siłę  

i odwagę do wypełniania woli Ojca. Pomóż im w duchu przemierzać cały świat. 

  

                                                 
1 Litania do Marii od Wcielenia. 
2 Dom Jamet, Témoignage, s. 194. 
3 Ps 85, 11 (La Bible de Jérusalem, przekład francuski). 
4 Litania do Marii od Wcielenia. 



VII dzień – 27 kwietnia 2015 

Maria „prowadzona miłością i zaufaniem1”, po długiej i uciążliwej trzymiesięcznej 

podróży przez Atlantyk, 1 sierpnia 1639, dotarła do Quebec. Miała wówczas 40 lat. 

„Podróż przez ocean, od początku do końca, dostarczała mi nieustannych okazji do 

wielkich poświęceń. Dniem i nocą, w niebezpieczeństwach, które stale nam zagrażały, 

powierzałam się mojemu Boskiemu Oblubieńcowi”2. 

 

„Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! 2 Gdy pójdziesz 

przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.” (Iz 43, 1-2) 

 

Propozycje na dany dzień: 

 Jak „przemierzam swoje oceany”? Z jaką wiarą to czynię? 

 Będę kontynuować lekturę relacji Marii o podróży („Témoignage”, s. 215). 

 Spróbuję wejść w przeżycia Marii na statku. 

 

Modlitwa: 

Święta Mario od Wcielenia, „zanurzona  

w Oceanie miłości”3, przyjdź z pomocą 

wszystkim, którzy pokonują „morza i  

góry”  przeszkód. Daj im swoją wiarę i 

odwagę (pomyśl o konkretnych osobach). 

  

                                                 
1 Litania do Marii od Wcielenia. 
2 Dom Jamet, Témoignage, s. 215. 
3 Litania do Marii od Wcielenia. 



VIII dzień – 28 kwietnia 2015 

Maria przeżyła 33 lata na kanadyjskiej ziemi. Tyle, ile 

Jezus żył na naszej ziemi. „Pełna zapału w działaniu”1, 

„mistrzyni życia duchowego”2, „Matka Kościoła 

kanadyjskiego”3, pomimo wszystkich trudności, z któ-

rymi musiała się zmierzyć, przekazuje nam następujące 

słowa: 

„Wysławiam Boga za to, że kazał mi przejść przez tyle 

przeciwności. Wysławiam Go za wielki pokój serca  

i odnawiającą się miłość do Jego Boskich praw, które 

Najświętsze Słowo Wcielone dało mi, bym naśla-

dowała Go pośród wspomnianych doświadczeń”4. 

„Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie; służcie Panu z weselem! Wśród 

okrzyków radości stawajcie przed Nim!” (Ps 100) 

„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na 

uniżenie Służebnicy swojej” (Łk 1, 46-48). 

 

Propozycja na dany dzień: 

 Pozwolę, by w moim sercu zabrzmiała nowa pieśń wdzięczności  

za wszystkie lata przeżyte na ziemi. 

Modlitwa: 

Święta Mario od Wcielenia, „odkupiona Krwią Chrystusa5”, nawiedzaj nasze Kościoły, 

nasze wspólnoty i naszą ziemię. Zapalaj nas twoim duchem apostolskim, twoją 

otwartością na miłość i twoją bezgraniczną nadzieją.  

                                                 
1 Litania do Marii od Wcielenia. 
2 Litania do Marii od Wcielenia. 
3 Litania do Marii od Wcielenia. 
4 Dom Jamet, Témoignage, s. 251. 
5 Litania do Marii od Wcielenia. 



IX dzień – 29 kwietnia 2015 

29 kwietnia 1672 … Piątek. 

„Czując, że zbliża się jej koniec, chciała jeszcze raz zobaczyć swoje małe indiańskie 

dziewczynki, by pożegnać się z nimi i pobłogosławić je. Potem, 30 kwietnia, rozpoczęła 

się agonia. Czy jednak można mówić o agonii tam, gdzie nie ma żadnej walki, gdzie 

dusza w sposób doskonały jest pogodzona tak z życiem, jak ze śmiercią…” Godzinę 

przed odejściem, z jej oczu spłynęło kilka łez: „Jedynie sam Bóg, który znał ją do głębi 

wiedział, z jakiego źródła one pochodziły”1… 

 

„Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23, 46). 

 

Propozycje na dany dzień: 

 Przeczytam wzruszającą relację o śmierci Marii („Témoignage”). 

 Pozostanę przy jej łóżku, by w ciszy kontemplować wielką tajemnicę, która 

dopełniła się w niej w chwili śmierci.  

 

Modlitwa: 

Święta Mario od Wcielenia, bądź przy 

wszystkich konających, przy tych, którzy 

lękają się cierpienia i śmierci. Pobudzaj 

kobiety i mężczyzn, którzy będą zdolni 

trwać przy umierających z całą delikat-

nością i szacunkiem, w postawie zasłu-

chania. 

  

                                                 
1 Skrócona relacja Dom Claude Martin. Zob. Dom Jamet, Témoignage, s. 330-331. 



30 kwietnia 2015 – Alleluja, Alleluja! 

Święta Maria od Wcielenia to „kobieta przekraczająca naturę. 

[…] Jej życie to historia osoby uwiedzionej. Maria została 

uwiedziona przez Boga i pozwoliła się uwieść. […] Była 

prawdziwą mistyczką w działaniu. […] Od chwili śmierci czczona 

była jako święta.” 

Kard. Gérald Cyprien Lacroix, arcybiskup Québec 

Kanonizacja sprawiła, że Maria od Wcielenia stała się wzorem dla 

wszystkich ochrzczonych, żyjących w każdym czasie i w każdym 

miejscu. Stała się ona wzorem czego? Przecież jedynie Bóg jest 

święty. Świętość Marii od Wcielenia jest uczestnictwem, przez 

łaskę, w świętości samego Boga. Pod jakim tytułem ją znamy? Jako Apostołkę Ameryk, 

a dziś także jako apostołkę dla Ameryk. „Jej życie jest w rzeczywistości najbardziej 

przekonującym listem postulacyjnym, listem który napisał do nas Chrystus. Jest to list, 

w którym Bóg dzisiaj ukazuje nam swoją miłość”. 

o. Toni Witwer SJ, postulator 

Propozycje na dany dzień: 

 Przyłączę się do wszystkich chórów anielskich, by powitać w niebie  

św. Marię od Wcielenia, śpiewając Psalm 150: 

„Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie! 

Chwalcie Go za potężne Jego czyny, chwalcie Go za wielką Jego potęgę!  

Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie Go na harfie i cytrze!  

Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie!  

Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie Go na cymbałach brzęczących: 

Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!” 

 Ułożę modlitwę, którą Duch Święty wzbudzi w moim sercu w tym momencie. 

 Przyjmę łaskę, która jest owocem tej nowenny. 

 

Modlitwa: 

Święta Mario od Wcielenia, módl się za nami, błogosław nam,  

niech twój duch spocznie na nas.  

Amen! 


