NOWENNY I GODZINKI O
NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA
JEZUSA
13. Nowenna do Serca Pana Jezusa (1)
Modlitwa wstępna na każdy dzień
Boże, Ty raczyłeś nam dać największy dar – Najświętsze Serce Twego Syna. Udziel nam jeszcze
tej łaski, abyśmy się z całego serca nawrócili do Serca Jezusa, abyś Ty był zawsze naszym Bogiem,
a my Twoim ludem na wieki. Amen.

Dzień 1 Serce Jezusa naszym najlepszym Przyjacielem
Najświętsze Serce Jezusa, Ty jesteś Sercem najlepszego Przyjaciela. Komuż więc chętniej
i z większą ufnością mógłbym powierzyć moje troski, cierpienia i potrzeby, jeśli nie Tobie, Panie,
który dałeś mi tyle dowodów miłości nieskończonej w całym moim życiu. Wszak Ty sam
powiedziałeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię” (Mt 11,28).
A ja, jakże często błądziłem w moim życiu, pokładając nadzieję w przyjaźni stworzeń i wiele razy
doznawałem zawodu przekonując się, jak są zwodnicze!
Przebacz mi, Panie, krzywdę, jaką czyniłem Ci dotąd. Od tej chwili chcę ufać jedynie Tobie, tylko
do Ciebie uciekać się w każdej potrzebie, tylko Tobie powierzać wszystkie moje troski i bóle, tylko
Ciebie prosić o wsparcie, pomoc i opiekę. Ty sam, o Jezu, bądź moim jedynym Przyjacielem. Do
Ciebie też zwracam się z ufnością w mojej obecnej potrzebie …, błagając Cię o pomoc i ratunek.
Amen.

Dzień 2 Serce Jezusa Sercem najlepszego Brata
O Jezu, Ty przyjmując ludzką naturę stałeś się naszym Bratem, pełnym miłości i dobroci. Twoje
braterskie Serce podniosło nas do godności dzieci Bożych i uczyniło dziedzicami królestwa
niebieskiego. Obsypałeś nas, o Jezu, niezliczonymi łaskami i darami. A ja tak często zapominam
o tych wielkich dobrodziejstwach!
Przebacz mi, o Jezu, tę moją wielką niewdzięczność, za którą najserdeczniej przepraszam Twe
Najświętsze Serce. Nie odrzucaj mnie od siebie, lecz bądź mi Bratem zawsze, a zwłaszcza teraz,
gdy tak bardzo potrzebuję Twojej rady, Twej pociechy i pomocy. Z największą ufnością i pokorą
garnę się do Twego Najświętszego Serca i ufam mocno, że tylko Ono mnie zrozumie, oświeci, ulży
i użyczy skutecznej pomocy …, na którą tak bardzo liczę. Amen.

Dzień 3 Serce Jezusa Sercem najlepszego Ojca
O Serce Jezusa, Serce najlepszego Ojca, korzę się przed Tobą i oddaję Ci najgłębszą cześć. Jestem
głęboko zawstydzony, gdyż moimi grzechami obraziłem i zasmuciłem Twe ojcowskie Serce.
Poznawszy swe winy i wyznając je przed Tobą, rzucam się z żalem do Twoich stóp, mój najlepszy
Ojcze, i w szczerości skruszonego i upokorzonego serca błagam Cię o litość nad dzieckiem
marnotrawnym i o przebaczenie.
Ufam, że nie odrzucisz mnie teraz, gdy szczerze żałuję, skoro znosiłeś mnie cierpliwie, czekając
łaskawie na moje nawrócenie, kiedy grzeszyłem. Przyrzekam nigdy już więcej nie grzeszyć, lecz
błagam Cię, pomóż mi wytrwać w dobrym. Udziel mi także łaski …, o którą Cię gorąco i pokornie
proszę w tej nowennie. Amen.

Dzień 4 Serce Jezusa naszym największym Dobroczyńcą
O Boże, Ty jesteś naszym największym Dobroczyńcą. Dla nas stworzyłeś ten piękny świat ze
wszystkimi jego cudami. A gdy pierwszy człowiek przez nieposłuszeństwo popełnił grzech,
posłałeś na świat swego Jednorodzonego Syna, Jezusa, który nas odkupił swoją męką i śmiercią.

Ty, o Jezu, ukryłeś się pod postacią Chleba, aby karmić nasze dusze na drodze do nieba i objawiłeś
nam swoje Serce, które nas tak bardzo umiłowało.
O Jezu dobry, któż zdoła opowiedzieć o Twych niezliczonych dobrodziejstwach i złożyć za nie
dzięki? Z całego serca dziękuję Ci za wszystkie łaski, jakimi nas obdarzyłeś i nieustannie zlewasz
na nas w obfitości. A teraz, będąc w potrzebie, błagam Cię, o Serce Boże, o łaskę … Amen.

Dzień 5 Serce Jezusa naszym najlepszym Powiernikiem
O Najsłodsze Serce Jezusa, Ty nas tak bardzo miłujesz i tak prawdziwie pragniesz naszego dobra.
Do Ciebie więc zwracam się z największą ufnością w trudnych chwilach życia, w niepewności,
wątpliwościach nasuwających się tak często w mym życiu. Ciebie obieram sobie za jedynego mego
Powiernika.
Tylko Tobie chcę wyjawiać moje troski, bóle, kłopoty i potrzeby. Tylko Ciebie chcę prosić o radę,
światło, pomoc i pociechę, bo wiem, że na Tobie nigdy się nie zawiodę. Dlatego i teraz, w tej mojej
potrzebie, troskach i smutku zwracam się do Ciebie, o Serce Boże, i proszę Cię o radę i potrzebną
pomoc … ufając mocno, że nie będę zawiedziony. Amen.

Dzień 6 Serce Jezusa naszym najlepszym Lekarzem
O Najsłodsze Serce Jezusa, liczne choroby nękają moją duszę. Potrzebuję lekarza, który by uleczył
rany mojej duszy zadane przez grzech. Ciebie obieram za swego Lekarza, Najsłodsze Serce, bo
żaden ziemski lekarz uleczyć mnie nie zdoła. Błagam Cię z pokorą, racz mnie uzdrowić ze
wszystkich chorób i słabości mojej duszy i ciała. Ty jesteś wszechmocny, więc wszystko
możesz. Ty jesteś pełen miłosierdzia, więc nie odrzucisz mej prośby.
O Jezu, Ty przeszedłeś przez ten świat czyniąc dobrze, więc ulituj się nad moją niemocą …, wejrzyj
na mnie w swym miłosierdziu i uzdrów mnie, grzesznego. A ja za Twoją dobroć i zmiłowanie będę
Ci składać nieskończone dziękczynienie przez całe życie i przez wieczność całą. Amen.

Dzień 7 Serce Jezusa najpewniejszym Obrońcą
Serce Jezusa, Ty wszystko widzisz i wiesz wszystko. Spójrz, jak trudne czasy przeżywa ludzkość.
Bezbożność i niewiara wciskają się do ludzkich dusz, Twoi wyznawcy odstępują od Ciebie stając
się Twymi wrogami. Mnożą się grzechy i zbrodnie, bezbożnicy usiłują rozbić rodzinę
chrześcijańską, odwieść młodzież od Boga, zapanować nad całym światem.
Słudzy szatana rzucają się z nienawiścią na Twój Kościół, aby go zgubić i zniszczyć. Ty obiecałeś,
że zachowasz swój Kościół, że wyjdzie zwycięski z tej walki. Ponieważ jednak dzisiaj zewsząd
grożą nam niebezpieczeństwa, więc wyciągam do Ciebie błagalne dłonie i wołam: „Ratuj nas,
Panie, bo giniemy!”. Przyjdź nam z pomocą i wysłuchaj moje prośby …, które zanoszę do Ciebie
w tej nowennie. Amen.

Dzień 8 Serce Jezusa Sercem Zbawiciela
Serce Jezusa, jak drogo kosztowało Cię moje zbawienie. Dla mnie opuściłeś chwałę nieba, aby
spocząć w ubogim żłobie. Przyjąłeś nasze ciało i zgodziłeś się na trudy ziemskiego życia. W końcu
przyjąłeś okrutną mękę i śmierć na krzyżu, aby mnie zbawić. A teraz jak bardzo uniżasz się,
ukrywając się w Hostii pod nikłą postacią chleba, w której narażasz się na tyle zniewag
i świętokradztw, aby mnie umocnić na drodze do nieba, pełnej walk, pokus i niebezpieczeństw.
Dzięki Ci, najsłodszy Zbawicielu, za Twoją nieskończoną miłość! Dzięki Ci za wszystko, coś dla
mnie uczynił i wycierpiał, aby mi wyjednać zbawienie. Dopomóż mi i udziel swej łaski, abym
godnie odpowiedział Twym Boskim zamiarom i zasłużył na udział w wiecznej radości w niebie.
Udziel mi też łaskawie tej łaski …, o którą Cię proszę w tej nowennie. Amen.

Dzień 9 Serce Jezusa naszym Królem
Serce Jezusa, Ty przez swą pokorę nie dopuściłeś, aby lud Izraela ogłosił Cię królem. Chciałeś żyć
na tej ziemi w zupełnym upokorzeniu i uniżeniu, aby przez to pokazać, że Twoje królestwo nie jest
z tego świata. Wyznaję, że Ty, o Jezu, jesteś Królem całego wszechświata i Panem panujących.
Tobie, jako najwyższemu Władcy, należy się najwyższa cześć, pokłon i chwała. Jakże gorąco pragnę, aby wszystkie narody i wszyscy ludzie uznali Cię za jedynego Króla i Pana, aby Twoje
królestwo sięgało od krańca do krańca ziemi, aby wszyscy ludzie wiernie Ci służyli.
Dlatego błagam Cię: niech przyjdzie królestwo Twoje – królestwo miłości, sprawiedliwości
i pokoju. Króluj, o Jezu, wszystkim ludom i narodom, króluj we wszystkich społeczeństwach, we

wszystkich rodzinach, we wszystkich szkołach i we wszystkich sercach. Króluj wszechwładnie
w moim sercu, które Ci całkowicie poświęcam i oddaję. Racz także udzielić mi łaski …, o którą
Cię proszę w tej nowennie. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny
Chryste, Ty powiedziałeś: „Szukajcie najpierw królestwa niebieskiego i jego sprawiedliwości,
a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,33) – natchnij nasze serca, aby jedynie Ciebie szukały
i aby Twoje Najświętsze Serce było naszym jedynym skarbem i dziedzictwem na wieki. Amen.

