
Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa przed świętem  

Modlitwa na każdy dzień : Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach 

zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam o pomoc i ratunek. Mam nadzieję, że mnie 

wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a 

Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). Dlatego przychodzę do Ciebie i błagam przez zasługi Twej Męki, za 

przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich Twoich Świętych, udziel mi łaski, o którą Cię proszę... 

Dzień 1 

O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś nędze ludzkie aż po śmierć, i 

to śmierć krzyżową, aby mnie zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowiedzieć miłością. Rozpal więc w 

moim sercu pragnienie Twej najgorętszej miłości i dozwól, abym Cię kochał nade wszystko. Amen.  

Najświętsze Serce Jezusa, bądź moją miłością. 
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Dzień 2 

Najświętsze Serce Jezusa, pragnę być Twoim uczniem i wiernie wypełniać przykazanie miłości 

bliźniego. Spraw, o Jezu, abym wyzbył się egoizmu, a nauczył się naśladować Ciebie w miłości 

bliźnich. Niech kocham moich najbliższych i służę im pomocą w trudnych chwilach życia. Moją miłością 

pragnę objąć wszystkich ludzi, których spotkam w życiu, także moich nieprzyjaciół. Amen.  

Serce Jezusa, rozbudź w mym sercu prawdziwą miłość ku moim bliźnim.                               
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Dzień 3 

Jezu, Ty powiedziałeś: "Uczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokornego Serca". Panie mój, wyniszcz 

we mnie pychę i próżność, a obdarz pokorą i cichością. Dopomóż mi wprowadzać w życiu te cnoty, 

abym otrzymał błogosławieństwo obiecane w Kazaniu na Górze: "Błogosławieni cisi, albowiem oni na 

własność posiądą ziemię". Amen.  

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego.  
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Dzień 4 

Jezu, Ty z miłości ku mnie stałeś się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Naucz mnie posłuszeństwa 

Twojej woli i wierności nauce Twojego Kościoła. Pomóż mi, abym szczególnie w trudnych chwilach 

mojego życia umiał z pokorą poddać się Twojej woli. Amen.  

Panie, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie.  
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Dzień 5 

Najcierpliwsze Serce Zbawiciela, Tyś w milczeniu przyjęło wszelkie zniewagi, obelgi i upokorzenia, 

pomóż mi opanować gniew i zniecierpliwienie. Naucz mnie spokoju i cierpliwości, abym odtąd z miłości 

do Ciebie przyjmował trudy i cierpienia, jakie dopuścisz na mnie. Amen.  

Najcierpliwsze Serce Jezusa, dopomóż mi zdobyć cnotę cierpliwości.  

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
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Dzień 6 

Boskie Serce Jezusa, Tyś dla naszego zbawienia ofiarowało się swemu Ojcu za nasze grzechy. Racz 

napełnić moje serce ofiarną miłością. Niech nie będę obojętny na potrzeby Kościoła i bliźnich, lecz w 

miarę moich możliwości niech służę im pomocą. Amen.  

      Serce Jezusa, ofiaro za nasze grzechy, obdarz mnie duchem ofiary i poświęcenia.  

  

Dzień 7 

Najświętsze Serce Zbawiciela, Tyś uczyniło wszystko, aby nas zbawić. Dopomóż mi odwzajemnić się 

Tobie wiernością w wypełnianiu Twoich przykazań i moich obowiązków, jakie mam spełnić w tym 

życiu. Dopomóż mi, Panie, abym nie marnował darów otrzymanych od Ciebie, ale niech się staram 

wykorzystać każdy dzień dla Twojej chwały i zbawienia mojej duszy. Amen.  

Serce Jezusa, dopomóż, abym był Twoim wiernym sługą.  
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Dzień 8  

Serce Jezusa, mojego Boga, Tyś wybrało sobie na ziemi nie zaszczyty i bogactwo, ale pracę w 

cierpieniu i ubóstwie. Proszę Cię, Jezu, abym godnie naśladował Ciebie w ubóstwie i pracowitości. 

Niech nie marnuję wiele czasu na rozrywki i przyjemności, ale przez pracę i modlitwę niech wiernie 

służę Bogu i ludziom. Amen.  

O Jezu, naucz mnie iść zawsze drogą cnoty.  
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Dzień 9 

Jezu Chryste, po zakończeniu życia na ziemi odszedłeś, aby nam przygotować mieszkanie w niebie. 

Udziel nam tej łaski, abyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi i nie 

przywiązywali się zbytnio do niej i do spraw doczesnych. Niech przez dobre życie zasłużymy na 

przyjęcie do niebieskiej Ojczyzny, gdzie na wieki będziemy wielbić Twe Najświętsze Serce. Amen.  

Serce Jezusa, dopomóż mi, abym często rozważał rzeczy ostateczne.  
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Modlitwa na zakończenie nowenny 

Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej nowennie. Niech 

moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich błędów w sakramencie pokuty, zostanie 

przyozdobione cnotami, o które prosiłem. Udziel mi także łaski szczególnej..., o którą Cię przez te dni 

gorąco błagałem. A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania. Ty, 

o Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba. Niech się zawsze 

spełnia Twoja święta wola w niebie i na ziemi. Amen.  
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