
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY 

Poniższą modlitwę odmawia się każdego dnia trwania Nowenny: 

 Maryjo Najświętsza! Zachęcony Testamentem z Krzyża, na mocy którego jesteś 

mi za Matkę dana, przed Tobą, jako dziecko Twoje staję. Wierzę, że jak nad św. Janem 

Pawłem opiekę roztoczyłaś, tak i mnie wysłuchasz i u Syna Swego pomoc wyprosisz. 

 Kładę przed Tobą wstęgę życia mego, od poczęcia aż do chwili obecnej. Na niej 

węzłów, supłów i załamań jest wiele. Pomóż mi wyprostować ją tak, aby przez ucho 

igielne przejść mogła i przy Twoim orędownictwie, opiece i wsparciu, do Syna Twego 

doprowadziła. 

Następnie odmawia się jedną, przypadającą na kolejny dzień nowenny modlitwę. Po niej odmawia się 

jeszcze każdego dnia Litanię Loretańską. 

 W pierwszym dniu Nowenny przynoszę Ci Matko te węzły, które na mym życiu 

sam sobie powiązałem. Często nieświadomie, częściej jednak z rozmysłem drogi złe 

obierając, życie swe poplątałem. Dziś przed Tobą, o Królowo Pokoju, je kładę z 

nadzieją, że je naprostujesz, węzły rozwiążesz, u Jezusa łaski wyprosisz i ostatecznie 

mnie, syna i sługę Twego pokojem obdarzysz. Amen. 

 

 W drugim dniu Nowenny przynoszę Ci Matko te węzły, które na mym życiu 

rodzice mi powiązali. Często nieświadomie, z nieumiejętności wychowania lub z innych 

przyczyn zły wpływ na życie moje wywarli. Dziś przed Tobą, o Królowo Rodzin, je kładę 

z nadzieją, że je naprostujesz, węzły rozwiążesz, u Jezusa łaski wyprosisz i 

ostatecznie, wszelkie złe wpływy rodzinne na me życie, uleczysz. Amen. 

 

 W trzecim dniu Nowenny przynoszę Ci Matko te węzły, które na mym życiu inni 

mi powiązali. Czasem z rozmysłem, czasem nieświadomie zły wpływ na życie moje 

wywarli. Dziś przed Tobą, o Wspomożenie Wiernych, je kładę z nadzieją, że je 

naprostujesz, węzły rozwiążesz, u Jezusa łaski wyprosisz i ostatecznie, wszelkie złe 

wpływy innych uleczywszy, do większej wierności mnie wezwiesz. Amen. 

 

 W czwartym dniu Nowenny przynoszę Ci Matko te węzły, które na mym życiu 

cieniem nałogów się kładą. Węzłów tych, życie me grzesznym czyniących, sam 

rozwiązać nie zdołam. Dziś przed Tobą, o Ucieczko Grzeszników, je kładę z nadzieją, 

że je naprostujesz, węzły rozwiążesz, u Jezusa łaski wyprosisz i ostatecznie, i dla mnie 

Ucieczką Grzeszników się staniesz. Amen. 

 

 W piątym dniu Nowenny przynoszę Ci Matko te węzły, których nawet dostrzec 

nie umiem. One to, w sposób nieuświadomiony przeze mnie, zły wpływ na życie me 

mają. Dziś przed Tobą, o Przybytku Ducha Świętego, je kładę z nadzieją, że je 

naprostujesz, węzły rozwiążesz, u Jezusa łaski wyprosisz i ostatecznie, dzięki 

Duchowi Świętemu na przyszłość rozpoznać i ustrzec nauczysz. Amen. 



 W szóstym dniu Nowenny przynoszę Ci Matko te węzły, które może i wielkie nie 

są, lecz z powodu nadmiaru, zły wpływ na życie me mają. Dziś przed Tobą, o Bramo 

Niebieska, je kładę z nadzieją, że je naprostujesz, węzły rozwiążesz, u Jezusa łaski 

wyprosisz i ostatecznie, Bramą dla mnie się stając do Syna Twego w niebie 

doprowadzisz. Amen. 

 

 W siódmym dniu Nowenny przynoszę Ci Matko te węzły, które ja sam innym na 

życiu powiązałem. Czasem z rozmysłem, czasem nieświadomie przyczyną grzechu 

się stałem. Dziś przed Tobą, o Uzdrowienie Chorych, życie ludzi tych kładę, z nadzieją, 

że je naprostujesz, węzły rozwiążesz, u Jezusa łaski wyprosisz i, tak skrzywdzonych 

przeze mnie, jak i mnie samego uzdrowieniem obdarzysz. Amen. 

 

 W ósmym dniu Nowenny przynoszę Ci Matko ten węzeł, który w oczach moich 

największym się stał. On to, według rozeznania i uczuć moich, głównym problemem 

życia mego jest. Dziś przed Tobą, o Matko Miłosierdzia, go kładę z nadzieją, że go 

naprostujesz, węzeł rozwiążesz, u Jezusa łaski wyprosisz i ostatecznie, miłosierdzie 

Twoje na wieki opiewać pozwolisz. Amen. 

 

 W dziewiątym dniu Nowenny przynoszę Ci Matko wszystkie węzły razem i 

każdy z osobna węzeł wstęgi życia mego. Twej woli, o Święta Boża Rodzicielko 

pozostawiam, który z nich Synowi Swemu przedstawisz. Wierzę, że On, Matce swej 

nie odmówiwszy, a wszechmoc w swym ręku mający cudu dokona, węzły rozwiąże i 

życie wyprostować pomoże. Amen. 

Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły do odmawiania w dowolne dni oprócz trwania Nowenny: 

 Maryjo Najświętsza! Zachęcony Testamentem z Krzyża, na mocy którego jesteś 

mi za Matkę dana, przed Tobą, jako dziecko Twoje staję. Wierzę, że jak nad św. Janem 

Pawłem opiekę roztoczyłaś, tak i mnie wysłuchasz i u Syna Swego pomoc wyprosisz. 

 Kładę przed Tobą wstęgę życia mego, od poczęcia aż do chwili obecnej. Na niej 

węzłów, supłów i załamań jest wiele. Pomóż mi wyprostować ją tak, aby przez ucho 

igielne przejść mogła i przy Twoim orędownictwie, opiece i wsparciu, do Syna Twego 

doprowadziła. 

 Przynoszę Ci Matko ten węzeł, który w oczach moich największym się stał. On 

to, według rozeznania i uczuć moich, głównym problemem życia mego jest. Jego to 

teraz w sercu swym nazwać spróbuję… (pomyśleć chwilę nad węzłem, który chcę 

Matce Bożej przedstawić). Proszę Cię, o Święta Boża Rodzicielko, abyś za nim u Pana 

Jezusa orędowała. Wierzę, że On Matce swej nie odmówiwszy, a wszechmoc w swym 

ręku mający cudu dokona, węzeł rozwiąże i życie wyprostować pomoże. Amen. 

Na zakończenie modlitwy odmówić Litanię Loretańską. 

Za pozwoleniem władzy kościelnej – IMPRIMATUR, Kuria Metropolitalna Białostocka, dnia 3 marca 

2022 roku. Nr 137/22/A. 


