
NOWENNA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

((Według dzienniczka siostry bł. Faustyny pragnieniem Pana Jezusa jest, aby każdy dzień nowenny poświęcić innej grupie ludzi, polecając ich w 

sposób szczególny Jego Miłosierdziu)  

(Dz. 57) "...Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą mi kazał Jezus napisać i odprawiać przed świętem Miłosierdzia. Rozpoczyna 

się w Wielki Piątek. 

Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej 

łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie..."  

Dzień pierwszy: Dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia 

mojego. A tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jaki mnie pogrąża utrata dusz.(1210)  

Modlitwa na pierwszy dzień nowenny 
Módlmy się o miłosierdzie Boże dla całej ludzkości:  

Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, 

jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją; przyjmij nas wszystkich do przybytku najlitościwszego Serca swojego i nie wypuszczaj 

zeń nikogo na wieki. Błagamy Cię o to przez miłość, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. 

Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a przede wszystkim na biednych grzeszników, których jedyną 

nadzieją jest najlitościwsze Serce Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa; dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie 

swoje, byśmy wszyscy razem Twoją wszechmoc wysławiali na wieki. Amen. 

Dzień drugi: Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu moim. One dały mi moc 

przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie moje.(1212)  

Modlitwa na  drugi dzień nowenny 

Módlmy się z duchowieństwo, przez które spływa na ludzkość miłosierdzie Boże: 

Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko, co dobre, pochodzi, pomnażaj łaski w duszach kapłanów, zakonników i zakonnic 

swoich, aby godnie i owocnie pełnili obowiązki w Twojej winnicy, a wszystkich innych pobudzali słowem i przykładem do należytej 

czci miłosierdzia Bożego na wieki. 

Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na grono pracowników swej winnicy - na dusze kapłanów, zakonników i zakonnic, 

które są przedmiotem szczególnego umiłowania Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa; obdarz ich mocą błogosławieństwa 

swego i udziel szc2ególniejszego światła, aby mogli należycie przewodzić innym na drogach zbawienia i sprowadzić na nich 

miłosierdzie Twoje. Amen. 

Dzień trzeci: Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia mojego; dusze te pocieszyły 

mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza.(1214)  

Modlitwa na  trzeci dzień nowenny 

Módlmy się za wszystkich chrześcijan: 

Jezu najlitościwszy, który obficie udzielasz łask swoich wszystkim ze skarbca miłosierdzia Bożego, przyjmij wszystkich wiernych 

chrześcijan do przybytku swojego najmiłosierniejszego Serca i nie wypuszczaj nas zeń na wieki. Błagamy Cię o to przez miłość, 

która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. 

Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosier3zia na dusze wierne, jako ukochane dziedzictwo Syna Twego, a dla Jego bolesnej męki 

udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj je swoją nieustanną opieką, aby nigdy nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, lecz 

by z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki. Amen. 

Dzień czwarty: Dziś sprowadź mi pogan i tych, którzy mnie jeszcze nie znają, i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła 

ich gorliwość pocieszyła serce moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego.(1216)  

Modlitwa na  czwarty dzień nowenny 

Módlmy się za pogan i niewiernych, którzy jeszcze nie znają miłosierdzia Bożego: 

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do przybytku najlitościwszego Serca swego dusze pogan i 

niewiernych, którzy Cię jeszcze nie znają; niech promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali dobrodziejstwa 

miłosierdzia Twego na wieki. 

Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze pogan i niewiernych, którzy jeszcze nie znają najlitościwszego Serca Syna 

Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa; pociągnij ich do światła Ewangelii, aby pojęli, jak wielkim szczęściem jest Ciebie 

miłować i wysławiać miłosierdzie Twoje na wieki. Amen. 

Dzień piąty: Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego; w gorzkiej męce 

rozdzierali mi ciało i serce, to jest kościół mój. Kiedy wracają do jedności z kościołem, goją się rany moje i tym sposobem ulżą mi 

męki.(1218) 

Modlitwa na  piąty dzień nowenny 

Módlmy się za tych, którzy pozostają poza Kościołem, aby powrócili do jedności Kościoła: 



Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą i nie odmawiasz światła proszącym Ciebie pokornie: przyjmij do przybytku 

najlitościwszego Serca swojego dusze tych, którzy pozostają poza Kościołem, i pociągnij ich swoim światłem ku jedności z 

Kościołem, aby wspólnie z nami wielbili hojność miłosierdzia Twego na wieki. 

Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze tych, którzy pozostają poza Chrystusową owczarnią; nie patrz na 

ich słabości, lecz na miłość i gorzką mękę Syna swojego, przed którą On tak gorąco Cię błagał, aby wszyscy byli jedno (por. J 17,21) 

spraw, by co rychlej wrócili do tej jedności i wspólnie z nami wysławiali miłosierdzie Twoje na wieki. Amen. 

Dzień szósty: Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu moim. Dusze te są najwięcej 

podobne do serca mojego, one krzepiły mnie w gorzkiej konania męce; widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u 

moich ołtarzy, na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest przyjąć zdolna tylko dusza pokorna, dusze pokorne 

obdarzam swoim zaufaniem.(1220)  

Modlitwa na  szósty dzień nowenny 

Módlmy się za dzieci: 

Jezu najmiłosierniejszy, któryś powiedział: "Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca" (Mt 11, 29), przyjmij do 

przybytku najlitościwszego Serca swego dusze dzieci małych i tych, którzy się stali na wzór dzieci cichymi i pokornymi, 

wprowadzając tym niebo w zachwyt i będąc wiązanką wonną przed tronem niebieskiego Ojca; spraw, by oni stale przebywali w 

Twym Sercu i nieustannie wielbili miłosierdzie Boże. 

Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze dzieci małych oraz na dusze wszystkich cichych i pokornych, którzy przez 

to najbardziej upodobnili się do Syna Twojego i wonią swych cnót wznoszą się przed tron Twój, Ojcze miłosierdzia; błagamy Cię  

przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszyscy razem oddawali ustawiczną cześć 

Twemu miłosierdziu. Amen. 

Dzień siódmy: Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie moje, i zanurz je w miłosierdziu moim. Te 

dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha mojego. One są żywym odbiciem mojego litościwego serca. 

Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić 

będę w jej śmierci godzinie.(1224)  

Modlitwa na  siódmy dzień nowenny 

Módlmy się za czcicieli miłosierdzia Bożego: 

Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest samą miłością, przyjmij do przybytku najlitościwszego Serca swojego dusze, które 

szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Bożego, ogarnij je coraz większym swym miłosierdziem i wspieraj łaską 

wytrwałości, męstwa i cierpliwości. 

Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które szczególnie wysławiają i czczą Twój największy przymiot, to jest 

niezgłębione miłosierdzie Twoje, których usta pełne są hymnów Twej chwały, a ręce - uczynków miłosierdzia względem bliźnich: 

błagamy Cię, byś przede wszystkim okazywał im coraz większe swe miłosierdzie według pokładanej w Tobie ich ufności, stosownie 

do obietnicy, iż bronić ich będziesz, jako swej chwały, zawsze, a szczególnie w godzinę śmierci. Amen. 

 

Dzień ósmy: Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niechaj 

strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej 

sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie...O, 

gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości.(1226)  

Modlitwa na  ósmy dzień nowenny 

Módlmy się za dusze w czyśćcu, które wypłacają się sprawiedliwości Bożej:  

Jezu najmiłosierniejszy, któryś rzekł: "Bądźcie miłosierni, jako i Ojciec wasz miłosierny jest" (Łk 6,36), przyjmij do przybytku 

najlitościwszego Serca swojego dusze w czyśćcu cierpiące.  

Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące i przez bolesną mękę Chrystusa Pana oraz przez gorycz, 

jaką było przepełnione Jego Przenajświętsze Serce, okaż im swoje miłosierdzie. Błagamy Cię, byś patrzył na nie jedynie przez rany 

najmilszego Syna swojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego miłosierdzie przewyższa sprawiedliwość. Amen. 

Dzień dziewiąty: Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Dusze te najboleśniej ranią serce 

moje. Największej odrazy doznała dusza moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem; Ojcze, oddal 

ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja.- Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia mojego.(1228) 

Modlitwa na  dziewiąty dzień nowenny 

Módlmy się za dusze oziębłe, które były powodem cierpień Chrystusa Pana w Ogrójcu: 

Jezu najmiłosierniejszy, któryś jest samą dobrocią, sprowadź do przybytku najlitościwszego Serca swego wszystkie dusze oziębłe. 

Zanurz je w ogniu swojej czystej miłości i rozgrzej na nowo ich serca swoją gorliwością, aby i one wychwalały Twoje niewyczerpane 

miłosierdzie. 

Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe. Błagamy Ciebie przez gorzką mękę najmilszego Syna Twojego a 

Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz przez Jego trzygodzinne konanie na krzyżu, zapal je nową gorliwością o chwałę Twoją i wlej 

w serca ich prawdziwą miłość, którą ożywione świadczyłyby uczynki miłosierdzia na ziemi i wychwalały miłosierdzie Twoje na 

wieki. Amen. 



  

 

Przypomnijmy zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego w Niedziele Miłosierdzia:  

— sakramentalna spowiedź (bądź bycie w stanie łaski uświęcającej),  
— Komunia święta,  

— modlitwa w intencjach Ojca Świętego 

— całkowita wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu  

— wykonanie aktu religijnego związanego z danym odpustem (należy odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego).  
 


