
MODLITWY DO DUCHA  ŚWIĘTEGO

  MODLITWA O ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, zstąp na mnie  aby mnie odnowić .Napełnij moją  duszęTwoją Miłością. 
Spocznij w   mojej duszy i daj mi  poznać siebie.  Okryj mnie  Twymi Skrzydłami i ochroń mnie 
przed wszelkim złem. Uczyń mnie  pokorną/pokornym i  prowadź mnie w Twojej Światłości, bym 
mógł  / mogła  dostrzec Twoje Pragnienia i wypełnić je. Amen.
 

MODLITWA O DUCHA ŚWIĘTEGO

Przyjdź, przyjdź do mnie Panie  Boże i  stwórz we  mnie  serce czyste. Wiem, że stoisz u drzwi 
każdej duszy, czekając na jej odpowiedź. Twoje Oczy tęsknią, by zobaczyć, jak otwierają się jej 
drzwi. Twoje winnice kwitną teraz, Boże i wkrótce dadzą dość owoców, by wyżywić każde 
pustkowie. Napełnij  moje pustkowie  swoją  Obecnością  i Światłością. Amen. 

  MODLITWA O ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

O, Święty Duchu Prawdy, zstąp na mnie  i bądź   moim Przewodnikiem i  Świętym Towarzyszem. 
Święty Duchu Miłości, poucz mnie jak trwać w prawdziwej Miłości Boga. Daj mi  Prawdziwe 
Poznanie, to Poznanie, które Ojciec nam dał, ale które utraciliśmy z powodu naszych grzechów. 
Święty Duchu obdarz nas Twoim  Światłem i Umysłem ,abyśmy   byli zdolni rozsiewać ziarna 
przynoszące owoce świętości. Amen.
 

MODLITWA O NAPEŁNIENIE DUCHEM ŚWIĘTYM

Panie  Boże,  napełnij mnie Twoim Świętym Duchem. Przyjdź mnie ogarnąć Twoim Świętym 
Duchem,  aby nieprzyjaciel nie znalazł we mnie żadnego miejsca. Niech Twój Święty Duch 
zamieszka w największych głębinach mojej duszy, niech ją przeniknie i napełni bogactwami nie 
pochodzącymi z tego świata. Bądź błogosławiony, Boże!
 

   MODLITWA O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

Dom mój jest na dziedzińcach Pana Zastępów, a duch mój raduje się w blasku Jego Chwały 
Trzykroć Świętej.To w Tobie moja dusza porusza się i znajduje dopełnienie, stale się Tobie 
powierza. To za Tobą, Ojcze Przedwieczny, moja dusza tęskni, Ciebie pragnie i w Tobie szuka 
Prawdy.Nie pozbawiaj mnie, o Ojcze Niebieski,  Darów Twego Ducha, lecz ześlij mi je, 
aby oświetliły moją drogę i mojego ducha, mój umysł i moje ciało, zanurzając mnie w Twej Boskiej
Świętości.

  MODLITWA  O ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

O, Światłości! O, Światłości niedosięgła, Trzykroć Święta!
Przyjdź! Zstąp teraz! Przyjdź nie tylko do tych, którzy wzywają Cię, bo usłyszeli, że o Tobie mowa,
lecz zstąp także na tych, którzy nigdy Cię nie poznali!
 Przyjdź, o Lampo naszego czasu! 
Przyjdź udzielić pouczenia tym wszystkim, którzy nigdy Cię nie zrozumieli.
Przyjdź do tych wszystkich, którzy się Ciebie lękają, przyjdź ujawnić ukryte bogactwa, 
zachowane dla naszego czasu.



Przyjdź! Przyjdź ukazać Święte Oblicze Ojca, Syna, przyjdź ukazać Siebie, o Duchu Święty! 
Przyjdź, mój Przyjacielu, Ty bowiem jesteś olśniewającą Światłością naszych serc i umysłów, 
Przyjdź z Wysoka przyoblec nas w Swoją moc i Wspaniałość. 
Przyjdź zamieszkać w nas.
 Uczyń z nas Swą Siedzibę, miejsce Twego Boskiego Rozumu i Twej  Woli i Światłości, 
Ty bowiem jesteś Nieustającą Pomocą  we  wszystkim, 
 Czy widzisz, jak jesteśmy nadzy  i biedni bez Ciebie? 
Przyjdź! Niech Twoje Światło rozbłyśnie w tej ciemności.
Ty jesteś Obietnicą, Ty jesteś naszą Miłością, Ty jesteś naszym Światłem. 
Ty jesteś tym, o którym Pisma mówią: 
" I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, 
bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi..." (Ap 22,5) 
Ty jesteś umową naszego dziedzictwa. Święte i Błogosławione niech będzie Twoje Imię!
Ty jesteś bezcenną Perłą. Ty jesteś promieniowaniem naszej duszy, Ty jesteś Ucztą i naszym 
Świętem, Towarzyszem naszego życia, któremu nie można się oprzeć. 
Ty jesteś Tronem dla ubogich w duchu, Królestwem królestw, Cesarstwem cesarstw.
O przyjdź nas wyzwolić od  zła  wszelkiego i złych wpływów ! Amen.
 

MODLITWA O DARY 

Duchu Święty, Dawco Życia, Duchu Święty, Trzykroć Święty,udziel mi mocy, mnie również, do 
wzrastania w miłości, bym poznał Boga i otrzymał Jego Królestwo.Udziel mi Ducha Pobożności, i 
Ducha  Mądrości, aby mój duch wzrastał w zasadach Świętych,aby moje myśli stały się Twoimi 
Myślami,  moje działania, Twoimi Działaniami, całkowicie czystymi i Boskimi. Święty Duchu 
Pobożności  i Mądrości, Boski Przyjacielu,naucz mnie osiągać doskonałość i zapanować nad 
wszystkim, co jest we mnie złe, dla osiągnięcia Życia Wiecznego. Duchu Pobożności  i Mądrości,  
tak wspaniale przyodziany,  przyjdź do mnie i oblecz mojego ducha , mój umysł i moje ciało w 
czystość, Mądrość  i Prawo, a bym ja również mógł /mogła być miły (a)  w Oczach Bożych.

Nowenna do Ducha Świętego

Słowo wstępne

Duch Święty przenika Głębokości Samego Boga, zna najskrytsze myśli każdego człowieka i wie,
co my uczynimy w przyszłości.  Toteż prośmy Ducha Świętego o okrycie naszej nędznej duszy
Królewskimi Darami, by nas oświecił i uświęcił zgodnie z Jego Świętą Wolą. Pocieszyciel przez tę
modlitwę-nowennę da  tyle  Światła  i  Mocy,  że  to  zupełnie  wystarczy  do pełnej  realizacji  Woli
Trójcy  Przenajświętszej,  która  obecnie  jest  tak  bardzo  zapomniana.  Ta  Nowenna  powinna  być
odmawiana jako przygotowanie  przed  Świętem Zesłania  Ducha Świętego przez  dziewięć  dni  -
najpierw prywatnie, później przez cały Kościół. Składa się ona z następujących tekstów: modlitwy
wstępnej, modlitwy na każdy dzień nowenny, litanii już istniejącej, dziesiątki Świętego Różańca
(Trzecia  Tajemnica  Chwalebna  -  Zesłanie  Ducha  Świętego  na  Najświętszą  Pannę  Maryję  i
Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku), koronki, modlitwy na zakończenie nowenny. Nowennę
można odmawiać nieustannie bądź jeden raz w miesiącu (najbardziej wskazane - przez dziewięć dni
przed pierwszą niedzielą miesiąca). Aby uzyskać wiele specjalnych łask, można też odmawiać samą
koronkę do Ducha Świętego. Nie należy zadawać sobie trudu, jakie konkretne otrzymamy łaski z
powodu odmówienia tej nowenny. 



O to zatroszczy się Sam Duch Święty, który prosi o rozpowszechnienie tej nowenny po krańce
ziemi. I obiecuje każdemu, kto będzie szerzył jej kult, że otrzyma tysiąckrotnie powiększone łaski.
Niech  będzie  uwielbiony  Pan  za  cuda  Miłości  i  Miłosierdzia!  Postarajmy  się  z  pokorą  i
cierpliwością  pełnić  Jego  Świętą  Wolę.  Wszyscy  prawego  serca  przyjmijmy  tę  wyjątkową
propozycję Ducha Świętego. 

NOWENNA  

 Duchu Święty Boże, Ty jesteś Oświeceniem ludzkich umysłów. Udziel mi szczególnego Daru - 
Łaski Rozumu, abym oświecony Twoim Świętym Światłem czynił(a)  to wszystko, czego Sam ode 
mnie żądasz. Duchu Święty, Prawdziwe Światło sumień, spraw, abym mógł zjednoczyć mój umysł 
z Twoją Świętą Wolą. Dopomóż, abym umiał promieniować Twoimi Łaskami na inne dusze, które 
umiałyby korzystać ze zdroju Twoich Łask. Wpłyń też na wszystkich biednych, zagubionych 
grzeszników, aby z Bożą pomocą nauczyli się prostować kręte zawiłości swojej duszy i na pozór 
zmarnowanego swojego losu. 

Duchu Święty, Ogniu Miłości, Ty, który jesteś Dawcą i Wzorem Męstwa, spraw, abym zawsze był 
mężny we wszystkim, co przynosi większą Chwałę Bogu. Naucz mnie, bym bez oporu i z 
entuzjazmem głosił (a) Twoje Święte Słowa, które mi polecisz przekazać. Nie pozwól mi stchórzyć 
ani zwątpić. Gdy zaś codzienne życie będzie mnie obarczać coraz większym ciężarem obowiązków 
Ty, Najświętszy Duchu, wejrzyj na moją marność i słabość oraz pomóż mi   je  wypełniać  z do 
końca. Powierzam Ci się całkowicie! Spraw, bym  umiał(a)  pomagać   siostrom  i braciom którzy  
swoimi grzechami   skalali swe dusze  i umysły oraz  ich ofiarom.

Duchu Święty, Boże, Źródło i Siło wszelkiej Pobożności, która od Ciebie pochodzi i do Ciebie
powraca, udziel mi Daru Świętej Pobożności. Prowadząc nas Swoją Światłością nie pozwól, abym
miał/ miała  dwie twarze jak faryzeusze.  Boże  Ojcze  Łaskawy,  spraw, bym zawsze dawał 

(a) dobry przykład bliźnim i szczerze spełniał akty miłości wobec nich. 

Duchu  Święty,  który  jesteś  Najwyższą  Mądrością,  obdarzaj   mnie   Duchem  i  Łaską  Bożej
Mądrości. Bądź moim  Przewodnikiem w prawdziwym rozpoznawaniu istniejącej rzeczywistości.
Oświecaj mnie Twym Światłem, abym na zawsze porzucił (a) ułudę tego świata wraz z jego władcą
- Szatanem. Niech w moim sercu za króluje Twoja  Mądrość i Sprawiedliwość .

Duchu  Święty  Nieskończonej  Mądrości  ,  Prawdy  i   Rady  wszelkiej,   udziel  Swoich  Darów i
Owoców  całemu  Bożemu  ludowi  w  Świętym  Kościele.  Spraw,  Przedwieczna  Mądrości,  aby
kapłani,  biskupi i  kardynałowie otworzyli  swoje serca na Twoje Światło i doskonale wypełniali
Twoją Świętą Wolę   i  aby  na zawsze  odstąpili od wszelkich   błędów  i odstępstw ignorujących
Twoją Prawdę   i Wiedzę. Najświętszy Duchu, spraw, niech Twoja Łaska przeniknie na zawsze
wszystkie serca w Twoim całym Kościele.

Pomóż  nam w  przezwyciężeniu działań  szatana  a zwłaszcza wszystkich podziałów pomiędzy
chrześcijanami  i innymi wyznaniami. Najświętszy Duchu, spraw, niech Twoja Łaska , Miłość i
Mądrość przenikną na zawsze wszystkie serca ludzkie, by wszyscy zrozumieli i uznali Ciebie za
Przewodnika i  Jedyne  Światło na ziemi. 



Litania do Ducha Świętego  

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty,  - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Mądrości - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Bojaźni Bożej - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Łaski i Miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Wiary, Pokoju i Miłości - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Pokory i Czystości - zmiłuj się nad nami.                                                              
Duchu Święty Cierpliwości - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Skruchy i Żalu - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Światłości serca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Wesele wybranych - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Oświecicielu Proroków - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Mądrości Apostołów - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Czystości panieńskiej - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Pocieszycielu nasz - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Wodzu i Przewodniku nasz - zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw! Przepuść nam, Panie!
Bądź nam miłościw! Wysłuchaj nas, Panie! 

Od wszelkiego grzechu i pokusy doń - wybaw nas, Duchu Święty Boże.
Od grzechu przeciw ufności w Miłosierdzie Boże - wybaw nas, Duchu Święty Boże.
Od wszelkiej rozpaczy - wybaw nas, Duchu Święty Boże.
Od złości i nienawiści - wybaw nas, Duchu Święty Boże.
Od zatwardziałości serca - wybaw nas, Duchu Święty Boże.
Od wszelkiego niedbalstwa - wybaw nas, Duchu Święty Boże.
Od wszystkich złych i nieczystych spraw i myśli - wybaw nas, Duchu Święty Boże.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci - wybaw nas, Duchu Święty Boże.
Od potępienia wiekuistego - wybaw nas, Duchu Święty Boże.

My grzeszni i słudzy  Ciebie, Boże  prosimy - wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Abyś nas w   bojaźnie bożej ii pokorze utwierdzić raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Abyś w Łasce Twojej utwierdzić i zbawić raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa Chwały Wiekuistej doprowadzić raczył - wysłuchaj nas, 
Duchu Święty Boże.
Przez wieczne pochodzenie Twoje od Ojca i Syna - wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Przez wieczne pochodzenie Twoje od Ojca i Syna - wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Przez Poczęcie z  Maryi Dziewicy,Matki Jezusa Chrystusa - wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.      



Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli - wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. 
 Serce czyste stwórz we mnie, Boże. 
 I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
 Panie, wysłuchaj modlitwę moją. 
 A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie 

Modlitwa na zakończenie Nowenny

O, Duchu Święty, Boże, dziękuję Ci za Łaski, Dary oraz Owoce, jakich mi (nam) raczyłeś udzielić. 
Spraw, o Boże Wszechmocny i Wszechpotężny, niech zawsze pełnię Twoją Świętą Wolę. Daj, o 
Panie, aby te Łaski, które dziś uzyskaliśmy dzięki Twojej pomocy zostały rozprzestrzenione na 
wszystkie dusze świata. Amen. 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO 

Przyjdź, Duchu Święty,
Przemień moje wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.
Przemień mój  niepokój w kojącą ciszę.
Przemień moje  zatroskanie w spokojną ufność.
Przemień mój  lęk w nieugiętą wiarę w Twoją  Opatrzność
Przemień moją  gorycz w słodycz Twej łaski.
Przemień mrok mojego  serc w światło  Twej  Obecności 
Przemień moją  obojętność w serdeczną życzliwość.
Wyprostuj moje  krzywe drogi, wypełnij Sobą  moją  pustkę.
Oczyść nie  z pychy, pogłębij  pokorę.
Rozpal we  mnie miłość, zgaś zmysłowość.
Spraw, abym widział  / widziała  siebie, jak Ty mnie  widzisz.
Abyśmy   wszyscy mogli oglądać  Ciebie, jak to obiecałeś i byli szczęśliwi według Słowa Twego: 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

RANO

Inwokacja do Ducha Świętego Królu Niebieski, Pocieszycielu,
Duchu Prawdy, Ty, który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz, Skarbnico dóbr i Dawco życia,
przyjdź i zamieszkaj w nas, i oczyść nas od wszelkiej zmazy, i zbaw, o Dobry, dusze nasze.
                                                                
Panie, daj mi w spokoju ducha przyjąć wszystko, co przyniesie nadchodzący dzień. Pomóż mi we 
wszystkim poddawać się Twej świętej woli. W każdej chwili tego dnia wskaż mi Twoja wolę. 
Błogosław moje poczynania ze wszystkimi, którzy mnie otaczają. Naucz mnie przyjmować 
wszystko, co spotka mnie w ciągu dnia ze spokojem duszy i niezłomnym przekonaniem, że 
wszystkim kieruje Twoja wola.  We wszystkich mych uczynkach i słowach kieruj mymi myślami i 
uczuciami. W niespodziewanych przypadkach nie pozwól mi zapomnieć, że wszystko dzieje się z 
Twoim przyzwoleniem. Naucz mnie postępować zdecydowanie i mądrze, nikogo nie kłopocząc i 
nie napełniając goryczą. Dodaj mi sił, aby znosić trudy nadchodzącego dnia wraz ze wszystkim, co 
ze sobą przyniesie. Kieruj mą wolą, naucz mnie modlić się, Ty Sam módl się we mnie. Amen. 



Modlitwa za Ojczyznę 

Boże, Rządco i Panie narodów,  z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, 
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, 
chwałę przynosiła Imieniu Twemu, a syny swe   i córki wiodła ku szczęśliwości. 
Wszechmogący wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i siostrom 
i Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu,  swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć 
uczciwie.  Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, 
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym  mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Amen.

                                                      Nowenna do Bożej Opatrzności

1. Obiecuję każdemu, kto będzie miał we czci i poważaniu Świętą Bożą Opatrzność 
pomnożenie wszelkich Bożych łask o tysiąc razy. 

2. Obiecuję czcicielom łaskę, że chociaż ktoś odmówi jeden raz tę Nowennę w całości, nie 
zazna ognia piekielnego. 

3. Obiecuję czcicielom Łaskę pomnożenia Bożej Opieki w sferze ducha, przed nadmiernymi 
atakami i pokusami diabła, a zwłaszcza tymi ciężkimi. 

4. Obiecuję specjalną opiekę nad grzesznikami, za których modlić się będą o ich nawrócenie. 
5. Obiecuję spełnianie próśb ze sfery ducha na tyle, na ile to nie będzie działać na szkodę 

jakiejkolwiek osoby, która prosi o daną Łaskę Bożą. 
6. Obiecuję stałą opiekę materialną tym osobom, które modlić się będą o opiekę Bożej 

Opatrzności dla siebie, ale o wiele więcej otrzymają Łask Bożych ci, co będą się modlić i 
wstawiać za inne osoby. 

7. Obiecuję czcicielom łaskę zrozumienia Woli i Drogi Bożej, jaka jest wobec nich, a także 
wobec ich bliskich i znajomych, w intencji których modlić się będą. 

8. Obiecuję wzrost cnót i Życia Bożego u tych, którzy będą się modlili słowami tej nowenny. 
9. Obiecuję wzrost i pomnożenie Łaski Bożej w duszach ludzi, modlących się tymi 

modlitwami. 
10.Obiecuję nawrócenie się szczególnie zatwardziałych grzeszników 
11.Obiecuję uwalnianie systematyczne od wpływów i prześladowań demonicznych ludzi 

opętanych i owładniętych. 
12.Obiecuję modlącym się tymi modlitwami, specjalną Łaskę Bożej tzw. Łaskę Niespodzianki. 

 

Sposób odmawiania Nowenny jest następujący:

 Najpierw odmawia się modlitwę wstępną, następnie modlitwę na każdy dzień Nowenny. Po tym
odmawia się Litanię do Bożej Opatrzności. Po niej odmawia się jeden dziesiątek różańca, tajemnica
Piąta Chwalebna: „Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i ziemi”. Po niej odmawia się
Koronkę do Bożej Opatrzności. Na zakończenie każdego dnia nowenny, odmawia się modlitwę na
zakończenie Nowenny do Bożej Opatrzności. Litanię i Koronkę można odmawiać oddzielnie od
całości. Za odmawianie samej Litanii i Koronki do Bożej Opatrzności, obiecuję specjalną opiekę
Bożej Opatrzności i Łaskę poznania Woli Bożej dla osoby, która to odmawia. 



Pamiętajcie także o tym, że każda wasza prośba jest naczyniem, które musicie napełnić modlitwą,
pokutą, wynagrodzeniem i ofiarą. Drugim sposobem odmawiania nowenny oprócz tradycyjnego,
(czyli przez dziewięć kolejnych dni) jest sposób Wielkiej Nowenny. I tak na przykład w całym
styczniu odmawia się codziennie pierwszy dzień nowenny, w lutym odmawia się co dzień drugi
dzień  nowenny itd.  Sposób ten  da  pomnożenie  Bożych Łask o 10 000 razy.  Wielką  Nowennę
zalecam  do  odmawiania  w  szczególności  w  kościołach,  zwłaszcza,  gdy  prosić  będziecie  o
szczególnie  ważną społecznie  Bożą Łaskę.  Bądźcie  wytrwali  i  stanowczy przy  odmawianiu  tej
nowenny. Demon będzie wymyślał wam tysiące pokus, a wszystko tylko po to, aby odwieść was od
tej modlitwy. Nie dajcie się jemu.                                                                                                 

 Modlitwa   wstępna 

Bądź  uwielbiona  Boża  Opatrzności  we  wszelkiej  opiece,  jaką  rozciągasz  nad  całą
ludzkością. Dzięki serdeczne składamy za wszelkie przejawy Twojej Świętej Opieki nad nami, nad
naszymi rodzinami i tymi, za których prosimy. Oddal od nas modlących się złych ludzi aby nie
przeszkadzali  nam w naszych modlitwach. Spraw o Wieczny Panie, abym mógł (mogła) w spokoju
odprawić tę  nowennę.  Zechciej  wysłuchać próśb,  jakie  zanoszę  do Ciebie (tu  wymień prośby.)
Spraw o Wieczny Boże, abym zawsze i z ochotą wypełniał Wolę Bożą i to do końca. Spraw, abym
zrozumiał(a)  to, czego Ty pragniesz ode mnie i wykonywał to z ochotą i z miłością. Oddal ode
mnie wszelką demoniczną i złą moc i trwogę. Niechaj nie mają do mnie dostępu.  Umocnij mnie na
tyle w siłach ducha i ciała, abym mógł w 100% wykonać to czego pragnie ode mnie (nas) Boża
Opatrzność. 

Proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą, nad całym Kościołem Świętym.
Wszechmogący Wieczny Panie,  zechciej  rozciągnąć płaszcz Bożej  Opieki  i  ochrony nad całym
podzielonym Kościołem Świętym. Niechaj Mocą Bożą odpędzone zostaną wszelkie złowrogie siły
piekielne,  które  wdzierają  się  na siłę  do wnętrza  Kościołów Bożych.  Rozciągnij  płaszcz  Bożej
Opieki, nad wszystkimi członkami Żywego Kościoła, aby demony zła  nikogo nie zdołały zwieść.
Niechaj wolna wola każdego członka Kościoła Świętego, zawsze skłania się do realizacji Bożej
Woli i wypełnia Ją.

Proszę Świętą Bożą Opatrzność, o pomoc i opiekę Bożą nad  każdym  obecnym Papieżem . Daj
każdemu papieżowi  niezbędną moc i siłę ducha, aby pewną, mocną ręką prowadził ludzi i Kościół
Święty,  i  miał  siłę  sprzeciwiać  się  wszystkim,  którzy  dążą  do  destrukcyjnego  działania,   od
wewnątrz. Spraw ,aby   każdy  papież zawsze dobrze odczytywał i wypełniał Drogę i Wolę Bożą.
Niechaj nigdy nie zabraknie Mu sił  i  środków do wypełniania Drogi i  Woli Bożej.  Spraw, aby
Twoja  Święta  Opatrzność  stale  czuwała  nad  Nim  i  pomogła  osiągnąć  cele   Kościoła   jakie
wyznaczyłeś całej ludzkości. 

Proszę  także  Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą nad wszystkimi  kapłanami  całego
ziemskiego  Kościoła .  Spraw, o Panie, w Swojej Świętej Łaskawości i Hojności, aby nigdy nie
zabrakło wsparcia modlitewnego sługom kościoła . Zechciej udzielić im  na tyle sił i Mocy i Ducha
Bożego, aby zawsze i z ochotą pełnili Wolę Boga, a nie swoją. Spraw o Wieczny Panie, aby demon
zła  i nieprawości  nigdy nie miał do nich dostępu. Spraw aby i oni uzyskali niezbędną łaskę pokory,
aby fakt bycia kapłanem  nie wbijał ich w pychę, ale aby zawsze pamiętali, że mają służyć i dbać o



dobro całej  ludzkości. Uwolnij ich od wszelkich wpływów szatana i spraw, aby byli siłą   moralną i
duchową  , a nie jego kulą u  twej  nogi. 

Odwieczny Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi dziś prosimy Cię o ratunek dla dusz ludzi umierających.
Spraw, aby otrzymali Łaskę pomocy .  Wiekuisty Boże, udziel Swoich Łask tym duszom, które są
już blisko bram Wieczności  albo  blisko brak piekła. Pomóż  im nieść ich własny Krzyż grzechów i
win,  aby dostąpili w  końcu  Twego zmiłowania   i  przebaczenia a  innym, którzy  nie skalali się
występkami    i ciężkimi  grzechami daj Łaskę  oglądania  wiecznie Twej Światłości  i radowania
się z  Tobą w  Niebie.  

Ojcze Miłosierdzia, proszę Cię o pomoc w celującym wypełnianiu Twoich Doskonałych, Świętych
Planów. Bowiem w ich  realizacji  zawsze  będzie  przeszkadzał  diabeł.  Mój  Boże,  spraw,  abym
zachowywał(a)  i  wypełniał(a)   każde  Słowo,  które  do  mnie  wypowiadasz   poprzez   Twe
natchnienia i myśli.  Udziel mi takiej Łaski, bym mógł zawsze i dokładnie wypełnić Twoją Wolę.

 Daj mi  moc i pragnienie do przezwyciężania  słabości i złych skłonności. Broń mnie od wpadania
w matnię pułapek sprytnie zastawionych przez szatana i złych  ludzi.  Naucz mnie dobrej,

skutecznej modlitwy, która ujarzmia siły nieczyste. Spraw, bym za wszelką cenę wybierał tylko
Dobro. Ojcze Sprawiedliwy, udziel nam Łaski, abyśmy przy Tobie wytrwali do końca na naszych

Bożych posterunkach.

Modlitwa na zakończenie Nowenny

Wszechmogący Wieczny Panie Nieba i ziemi, dziękujemy Tobie za wszelkie dobro i opiekę, jaką
nam  darowuje  Twoja  Święta  Boża  Opatrzność.  Nikt  nigdy  nie  zdoła  Tobie  o  Wieczny  Panie
podziękować za to, co uniżywszy się do człowieka jemu darowujesz. Zechciej wysłuchać naszych
próśb, naszego wołania i ulituj się nad naszą  niewiedzą,  bezmyślnością i  słabą wiarą.  Umocnij
nas wszystkich za których prosimy, niezbędnymi, potrzebnymi do zbawienia i egzystencji Świętymi
Łaskami  Twymi.  Oddaję  się  Tobie na własność,  oddając moją  wolną wolę  do Twojej  Świętej
wyłącznej dyspozycji. Dysponuj mną do woli i tak, jaka będzie potrzeba. Amen.

                                    



MODLITW  ODNALEZIONA PRZY GROBIE PANA JESUSA 

1. O najsłodszy Panie Jezu oddaję się Tobie dnia dzisiejszego i na zawsze, a osobiście w godzinę 
śmierci mojej.
2. Odwołuję się do nieskończonej dobroci Twojej.
3. Rany Twoje najświętsze, niechaj będą mym spoczynkiem.
4. Krew i woda, która wypłynęła z Najświętszego Serca Twego, niechaj mnie broni na strasznym 
sądzie Twoim.
5. Najświętsze ciało i krew Twoja, niechaj mnie nakarmi i napoi
6. Bojaźliwa śmierć Twoja, niechaj mnie zachowa ku żywotowi wiecznemu.
7. Krwawe krople Twoje, niechaj zmyją grzechy moje.
8. O mój Jezu Twój gorzki smutek ofiaruję Najmilszemu Ojcu Twemu Niebieskiemu na 
odpuszczenie wszelkich grzechów moich.
9. Twoje wzgardy i zelżywości o najmilszy Jezu, które wycierpiałeś, niechaj zapłacą wszystkie 
grzechy moje.
10. Twoje ciężkie urąganie i męki niesłychane, niechaj mnie ochronią.
11. Te wszystkie boleści Twoje, o mój Jezu, oddaję Twemu Ojcu Niebieskiemu, za wszystkie moje 
niedbalstwa w służbie Twojej.
12. Twoja wielka miłość, niech mnie obroni od sztormów szatańskich w godzinę śmierci mojej.
13. O Panie Jezu mój, Twoja Święta Krew, niechaj duszę moją grzechami zmazaną obmyje.
14. Twoja poraniona Głowa, niechaj mnie obroni od wszelkiego złego.
15. Twoje niewinne na śmierć zasądzenie, niechaj mi będzie na odpuszczenie grzechów moich, 
długów moich.
16. Twoje prace, niechaj nagrodzą moje popełnione złości.
17. Twoja nagość, niechaj okryje nagość duszy mojej.
18. Twoje gorzkości i ciężkości śmiertelne, zranione nogi, ręce i Serce Przenajświętsze, niechaj 
mnie w złej mocy śmierci mojej oświecą.
19. W Ranach Twoich Przenajświętszych ukryj mnie całego.
20. Krew Twoja z Przenajświętszego Serca Twego, niechaj mnie obmyje.
21. Twoja Boska Moc, niechaj mnie utwierdza i zachowa od wszystkiego złego na duszy i ciele.
22. O najsłodszy Panie Jezu Chryste, Twoje Rany i boleści niechaj mnie błogosławią.
23. O gorzka Męko Jezusowa, zachowaj mnie od zguby wiecznej.
24. O najdroższe Rany Jezusa mojego, bądźcie mi pomocą w ostatnią godzinę śmierci mojej.
25. O Najdroższa Krwi Jezusa mojego, obmyj grzechy moje przed Bogiem Ojcem Twoim.
26. O Panie Jezu Chryste, Twoja boleść, śmierć, uczynki dobre i nauki, niechaj mi pomogą 
zaprzestać grzechów moich, ale i dozwól mi za nie serdecznie żałować. 
27. Oddaję się na koniec, o mój dobry Jezu, Najświętszemu Sercu Twemu i ufam Twemu 
Miłosierdziu, wierzę w zasługi Męki i Śmierci Twojej, której się polecam i oddaje, a osobliwie w 
godzinę śmierci mojej. AMEN. 

Najświętsze i Najsłodsze Serce mojego Jezusa! Tyś tak litościwe i dobroci pełne o Boże - więc 
wszechmocne, a każesz by Cię prosić z ufnością, obiecując wysłuchać proszących Cię zawsze, ja 
oto w imię tych wszystkich uczuć Twoich najgorętszą moją zanoszę dziś do ciebie prośbę, byś mi to
o co proszę (wymienić potrzebę) koniecznie dać raczyło. Jeśli o Panie stałyby na przeszkodzie 
grzechy moje, to ja za nie z całej duszy żałuje, i już nigdy obrażać Cię nie chcę. Wiem, że i tak 
powinienem Cię kochać i żyć tylko dla Ciebie - ale o Jezu miłości jedyna, skoro mi dasz o co 
proszę, to jeszcze więcej i gorącej kochać i służyć Ci będę. Jezu mój Serce Najsłodsze! o proszę, 
proszę wysłuchaj mię! Amen. 



Modlitwa  o   fizyczne uzdrowienie

Kochający Boże Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, bo wierzę, że jest Twoją
wolą abym był /była zdrowy (a) na ciele, umyśle, duszy i duchu.

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz  o że  mnie dostrzegasz  tam gdzie jestem z
moimi  problemami.  Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Boże Ojcze, dotknij
mnie  teraz  swoimi  uzdrawiającymi  dłońmi,  bo  wierzę,  że jest  Twoją  wolą  abym  był  zdrowy
na ciele, umyśle, duszy i duchu.  Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe
i nieprawidłowe  komórki.  Otwórz  zablokowane  tętnice  i żyły  oraz odbuduj  i dopełnij  wszelkie
uszkodzenia.   Niech ogień  Twej  uzdrawiającej  miłości  przejdzie  przez całe  moje ciało  w celu
uzdrowienia  tak,  aby  funkcjonowało  ono  w sposób  w jaki  Ty  je  stworzyłeś.  Dotknij  też  mego
umysłu  i moich emocji,  nawet  najgłębszych  zakamarków  mojego serca.  Napełnij  mnie  swoją
obecnością,  miłością,  radością  oraz pokojem  i przyciągaj  jeszcze  bliżej  do siebie  w każdym
momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie Swoim Duchem Świętym i upoważnij do czynienia
wszystkiego co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. Proszę
Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. A  jeżeli inna  jest Twoja wola-  wskaż  mi dobrego lekarza
oraz    lekarstwa  abym  mógł/ mogła powrócić do  pełni sił i zdrowia. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Jezusa 

Kyrie eleison, Chryste eleison, kyrie eleison. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa w łonie Matki - Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, 
Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, 
Serce Jezusa nieskończonego majestatu, 

Serce Jezusa, świątynio Boga, 
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, 
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, 
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości 

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, 
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, 
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, 
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, 

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, 
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, 
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, 



Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, 
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, 

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, 
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, 
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, 
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, 
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,                                                    
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, 
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, 
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, 
Serce Jezusa, włócznią przebite, 
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, 
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, 
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, 
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, 
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, 
Serce Jezusa, nadziejo w tobie umierających, 
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych. 
 Jezu cichy i pokornego serca. 

 Uczyń serca nasze według serca twego. 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże,  daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego 
miłosierdzia, i racz udzielić   wsparcia i pomocy wszelkiej  w imię Syna Twego, Jezusa Chrystusa, 
który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Druga modlitwa o uzdrowienie fizyczne 
Panie Jezu, wierzę, że jesteś żywy i zmartwychwstały 
Wierzę, że jesteś rzeczywiście obecny 
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza 
i w każdym z nas, wierzących w Ciebie. 
Uwielbiam Cię i oddaję Ci chwałę.

Dzięki Ci składam, Panie za to, że przychodzisz
do mnie jako chleb, który zstąpił z nieba. 
Ty jesteś pełnią życia. 
Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. 
Ty jesteś Panem, uzdrowieniem chorych. 
Dzisiaj chcę Ci przedstawić wszystkie moje choroby, 
ponieważ Ty jesteś Ten sam wczoraj, dziś i na wieki. 
To Ty sam mnie dosięgasz tam, gdzie teraz jestem. 
Ty jesteś wieczną obecnością i Ty mnie znasz. 



Proszę więc teraz Ciebie, Panie, abyś miał litość nade mną. 
Przyjdź do mnie poprzez Świętego Ducha aby wszyscy poznali, 
że Ty jesteś żywy w Twoim kościele dziś. 
Przyjdź, aby odnawiać moją wiarę w Ciebie i moje do Ciebie zaufanie. 
Błagam Cię o to, Jezu. 
Miej litość nad moimi cierpieniami fizycznymi, 
nad moimi zranieniami emocjonalnymi i nad wszelką słabością mojej duszy. 
Miej litość nade mną, Panie. 

Błogosław mi i spraw, abym odzyskał zdrowie, aby wzrastała moja wiara. 
Otwórz mnie na cuda Twojej miłości,  abym i ja również stał się świadkiem 
Twojej mocy i Twego miłosierdzia. Proszę Cię, Jezu, 
przez moc Twoich świętych ran, przez Twój święty krzyż i Twoją przenajdroższą krew. 

Uzdrów mnie, Panie.  Uzdrów moje ciało, uzdrów moje serce, 
uzdrów moją duszę.  Daj mi życie i to życie w obfitości. 

Dziś, Panie, 
przedstawiam Ci w wierze wszystkie moje słabości 
i proszę Cię, abyś mnie całkowicie uzdrowił.......... 

Proszę Cię dla chwały Ojca niebieskiego, abyś 
uzdrowił także chorych z mojej rodziny .........
Spraw, aby wzrastał w wierze i w nadziei 
i aby uzyskał zdrowie na chwałę Twego imienia, 
aby Twoje królestwo rozszerzało się coraz 
bardziej i bardziej w ludzkich sercach 
poprzez znaki i cuda Twojej miłości. 

Proszę Cię o to wszystko,Panie  Boże  Panie  Jezu 
ponieważ Ty jesteś  dobrym pasterzem, a my wszyscy Twoimi owcami. 
Jestem tak pewien Twojej miłości, 
że zanim jeszcze poznam wynik mojej modlitwy, mówię Ci w wierze: 
dzięki Ci za to, co uczynisz we mnie i w każdym z nas. 
Dzięki Ci za choroby, które teraz uzdrawiasz. 
Dzięki Ci za to, że nas nawiedzasz z Twoim miłosierdziem. 

Amen.

Modlitwa zaczerpnięta z: E. Tardif, "Jezus żyje!" 
Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym   Łódź 2000 

                                                                                                                  



Modlitwa św. Ojca Pio, która pomoże ci, gdy masz gorszy dzień 

Pozostań ze mną, Panie,
Twoja bowiem obecność jest mi konieczna, abym o Tobie nie zapomniała.

Ty wiesz jak łatwo opuszczam Ciebie. Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaba i potrzebuję Twojej 
mocy,abym tak często nie upadała.

Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim życiem,bo bez Ciebie popadam w zniechęcenie.

Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim Światłem,bo bez Ciebie pogrążam się w ciemności.

Pozostań ze mną, Panie, aby mi wskazać Twoją wolę.

Pozostań ze mną, Panie, abym mogła słyszeć Twój głos i iść za Tobą.

Pozostań ze mną, Panie bo bardzo pragnę Ciebie miłować i zawsze być z Tobą.

Pozostań ze mną, Panie jeżeli chcesz,abym Ci dochowała wierności.

Pozostań ze mną, albowiem moja dusza choć taka biedna,
pragnie być dla Ciebie miejscem pociechy i gniazdem miłości.

Pozostań ze mną, Panie Jezu, albowiem ciemność zapada i dzień się kończy, to znaczy, że życie 
mija,a zbliża się śmierć, sąd, wieczność, toteż muszę odzyskać siły by w drodze nie ustać,stąd też 
potrzebuję Ciebie.  Lękam się mroków, pokus, oschłości, krzyży,cierpień, toteż tak bardzo pośród 
nocy i wygnania potrzeba mi Ciebie, Panie Jezu. Pozostań ze mną, Jezu, ponieważ pośród nocy 
tego życia, wśród jego zagrożeń potrzebuję Ciebie. Pozostań ze mną, Panie, ponieważ w godzinę 
śmierci chcę być z Tobą zjednoczony przez łaskę i miłość. Pozostań ze mną, Jezu.Nie proszę Cię o 
Boskie pociechy, bo na nie nie zasługuję, ale o dar Twojej obecności  ze  mną, Panie. Ciebie  
szukam,  Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej woli, Twego Serca, Twego Ducha, bo Ciebie miłuję i 
nie pragnę innej nagrody niż większego pokochania Ciebie. Miłością mocną, praktyczną, z całego 
serca - na ziemi, aby potem zawsze i doskonale  miłować Ciebie przez całą wieczność.

Amen
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