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Nowenna 2016
Już od wieków chrześcijanie odprawiają 
dziewięciodniowe nowenny jako duchowe 
przygotowanie przed ważnymi świętami 
i wydarzeniami. Służą one nakierowaniu 
wewnętrznemu oraz wyproszeniu działania 
Boga w konkretnych intencjach. Szczególnie 
znana jest tradycja „nowenny przed Zesłaniem 
Ducha Świętego”, która odprawiana jest przez 
dziewięć dni między Wniebowstąpieniem Pana 
a Zesłaniem Ducha Świętego, nawiązując do 
uczniów Jezusa, którzy w tych dniach zaszyli się 
na modlitwę  w oczekiwaniu na przyjście Ducha 
Świętego.

Niniejszym zapraszamy wspólnoty i ruchy 
związane z inicjatywą „Wspólnie dla Europy” 
do wspólnego odprawienia tej Nowenny 
jako duchowego przygotowania do naszego 
kongresu w 2016 roku

Nowenna ta może służyć za wzór codziennej 
modlitwy osobistej lub wspólnotowej.

Proszę w tym celu zapoznać się z różnorakimi 
propozycjami na str. 12-13.

Niech Duch Święty umocni nas do modlitwy.
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Dzień pierwszy

Ojcze nasz, któryś jest 
w niebie

Otrzymaliście ducha 
przybrania za synów, w 
którym możemy wołać: 
«Abba, Ojcze!» 

Rz 8, 15

Impuls: Jesteśmy dziećmi Bożymi i mamy 
prawo mówić do Niego| Abba, Ojcze. W tym 
kryje się głęboka intymność, bliskość i zażyłość. 
Bóg  jest zadowolony, gdy przychodzimy 
do Niego i zwracamy się do Niego jako do 
kochanego Ojca. Możemy się dzielić się z Nim 
wszystkimi naszymi radościami, troskami 
i intencjami naszego serca. On zawsze ma 
otwarte ucho dla nas i dla naszych próśb.

Mieć Boga za Ojca oznacza też, że inne córki 
i synowie Boga są naszym rodzeństwem w 
Panu. Razem z nimi – mimo wszelkich różnic 
i ponad wszelkimi granicami wyznaniowymi – 
możemy wyruszyć w drogę  modląc się przez 
następne dziewięć dni i kierując prośby tej 
nowenny do Ojca nas wszystkich.

Modlitwa: Ojcze, uwielbiam i chwalę Ciebie 
za Twoją bliskość i Twoją miłość do nas 
ludzi. Wspólnie z moimi braćmi i siostrami 
proszę Cię o wylanie Twego Ducha Świętego 
w naszych czasach! Zmień oblicze tego 
świata przez Twoje działanie i Twoją miłość. 
Stwórz jedność między Twymi dziećmi i 
pomóż nam przygotować się wewnętrznie 
do nadchodzącego kongresu „Wspólnie dla 
Europy”.

Na zakończenie: Intencje dnia oraz Ojcze Nasz.
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Dzień drugi

Święć się imię Twoje

Wtedy Maryja rzekła: 
«Wielbi dusza moja 
Pana, (…) gdyż wielkie 
rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny. Święte 
jest Jego imię.» 

Łk 1, 46.49 

Impuls: O Bogu nigdy nie możemy myśleć zbyt 
wznośle. On zawsze jest Największy, również 
tam, gdzie celowo się umniejsza, gdzie Jego 
Słowo staje się ciałem w mocy Jego Ducha, by 
mieszkać pośród nas, ludzi.

Imię Boże jest tajemnicze: Jestem który 
jestem obecny. „Sukces nie jest imieniem 
Bożym.” Przemoc i wojna w imię Boże są 
bluźnierstwem. Nigdy nie dowiemy się w 
pełni, co oznacza święcić imię Boże.

Modlitwa: Żadnym uwielbieniem nie 
potrafimy Ci oddać takiej chwały, jaka należy 
się Tobie, Święty Boże. Jedynie Twój Syn to 
potrafił. On Ciebie uwielbiał w swoim życiu i 
miłości, w swoich słowach i czynach, w męce i 
śmierci. Kierowani przez Niego i w Jego Duchu 
mówimy do Ciebie Abba, Ojcze, święć się Imię 
Twoje! Wylej swego Ducha na wszystkich 
chrześcijan, aby Twoje ojcowskie imię było 
jeszcze bardziej uświęcone przez ducha 
dziecięctwa i braterstwa. „Nie nam, Panie, 
nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę, za 
Twoją łaskawość i wierność!”  (Ps 115, 1) 

Na zakończenie: Intencje dnia i Ojcze nasz.
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Dzień trzeci

Przyjdź królestwo 
Twoje

Jezus mówił: «Czas 
się wypełnił i bliskie 
jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię!»  

Mk 1, 15

Impuls: Jezus głosi, że bliskie jest pełne miłości 
panowanie Boga, Jego królestwo. Jezusowi 
leży na sercu przepowiadanie królestwa Bożego 
i zapraszanie ludzi, by zaufali panowaniu Ojca. 
Mówi o nim w obrazach i przypowieściach, 
a objawia się ono w Jego czynach. Ludzie 
są  uzdrawiani, uwalniani od destrukcyjnych 
powiązań z wrogimi mocami, nabierają 
oddechu i zaczynają żyć.  Przepowiadanie 
Królestwa Bożego i uwidacznianie go znakami 
życia – to polecenie Jezus przekazał tym, 
którzy go naśladują. Jego uzdrawiające 
panowanie pragnie być rozszerzone w nas i 
poprzez nas. Niech Królestwo Ojca rozświetli 
się dziś w naszych parafiach i kościołach, niech 
Jego Królestwo się rozszerzy w naszym kraju i 
wszędzie na ziemi.

Modlitwa: Abba, Ojcze w niebie, niech dziś 
nadejdzie Twoje uzdrawiające panowanie. 
Pokonaj w Twojej miłości wszystko to, co 
sprzeciwia się we mnie Twojemu słowu i Twojej 
woli. Obdarz mnie zdecydowaniem, żebym dziś 
szukał najpierw Twojego królestwa i Twojej 
sprawiedliwości. Twojemu uzdrawiającemu 
panowaniu powierzam tych ludzi, których 
kocham, oraz tych, za których jestem 
odpowiedzialny. Obudź siły życia i pokonuj 
wszystko to w społeczeństwie i w kulturze, co 
przeszkadza życiu i je niszczy. Czekam dziś na 
Twoje wyraźne i pełne miłości działanie. 

Na zakończenie: Intencje dnia i Ojcze nasz.
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Dzień czwarty

Bądź wola Twoja jako 
w niebie tak i na ziemi

«Jest moją radością, 
mój Boże, czynić Twoją 
wolę, a Prawo Twoje 
mieszka w moim 
wnętrzu.» 

Ps 40, 9 

Impuls: Jak wola Boża może urzeczywistniać 
się w naszym życiu a nie  pozostać tylko 
abstrakcyjnym pojęciem? Jedną z możliwości 
jest wdzięczność. W 1 Tes 5, 18 znajdujemy 
pomocną wskazówkę. Paweł pisze:  „W każdym 
położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola 
Boża względem was, którzy należcie do Jezusa 
Chrystusa.” Wdzięczność czyni uważnym i 
uczy zdziwienia, np. podziw dla wspaniałego 
stworzenia Bożego. Wdzięczność obdarza 
mnie nową perspektywą na moją sytuację 
oraz na świat. Wdzięczność działa jak woda 
na zeschniętą ziemię lub jak świeca w ciemnej 
nocy. Przez pełen wdzięczności sposób życia 
zyskujemy życie spełnione i zadowolone, 
które pozytywnie się udziela również naszemu 
otoczeniu. W ten sposób wola Boża może się 
urzeczywistniać pośród nas.

Modlitwa: Ojcze w niebie, dziękuję Ci, 
że ujawniasz nam Twoją wolę w sposób 
zrozumiały. Razem z moimi braćmi i siostrami 
proszę Cię, pomóż nam prowadzić życie pełne 
wdzięczności. Dziękujemy Ci za nadchodzący 
kongres i prosimy Cię, żeby w całym jego 
planowaniu, przygotowaniu i  przebiegu 
spełniła się Twoja wola.

Na zakończenie: Intencje dnia i Ojcze nasz.
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Dzień piąty

Chleba naszego 
powszedniego daj 
nam dzisiaj

«… o ileż bardziej 
Ojciec wasz, który 
jest w niebie, da to, co 
dobre, tym, którzy Go 
proszą.»

Mt 7, 11 b

Impuls: Również to, co powszednie, ma u 
Boga swoje miejsce! „Chleb powszedni”, o 
który prosimy, może oznaczać wiele z tego, co 
nam do życia potrzebne: pokarm, uprzejme 
traktowanie, zaopatrzenie, ochrona etc.
Dla Boga zaopatrzenie nas we wszystko, czego 
potrzebujemy, nie jest żadnym problemem. 
Wręcz przeciwnie: Bóg nie chce, by czegoś 
nam zabrakło. On lubi obdarowywać swoje 
dzieci. Jednak nie powinniśmy traktować 
Jego darów jako oczywiste. Chodzi raczej o to, 
by prosić z ufnością w Bożą pomoc i dobroć, 
oraz by pozostać w relacji z Nim – Dawcą 
wszelkich darów.

Modlitwa: Ojcze, prosimy Cię dziś konkretnie 
o zaopatrzenie naszego kongresu. Osobom 
odpowiedzialnym daj siłę, mądrość i 
radość w ich służbie. Poślij nam ludzi, 
którzy chętnie włączą się w pracę i pomogą 
swoimi darami i talentami.  Prosimy również 
o Twoje błogosławieństwo odnośnie 
finansowego pokrycia kosztów kongresu. 
We wszystkich trudnościach i we wszystkich 
nieprzewidzianych zdarzeniach powierzamy 
się Twojej opiece. Prosimy Cię o Twoją 
ochronę: strzeż wszystkich uczestników przed 
wypadkami i wszelkimi kłopotami.

Na zakończenie: Intencje dnia i Ojcze nasz.
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Dzień szósty

I odpuść nam nasze 
winy, jako i my 
odpuszczamy naszym 
winowajcom

«A kiedy stajecie do 
modlitwy, przebaczcie, 
jeśli macie co przeciw 
komu, aby także Ojciec 
wasz, który jest w 
niebie, przebaczył wam 
wykroczenia wasze.» 

Mk 11, 25 

Impuls: Odpuszczenie win można porównać 
z monetą, której wartość nadana jest przez 
podwójne wybijanie.  Gdy wybaczam sobie 
i drugiemu człowiekowi, doświadczam, 
jak Boże odpuszczenie win uzdrawiająco 
wpływa na moje życie. Jedną stroną jest 
odpuszczenie win, którym Bóg mnie obdarza 
– za darmo. Drugą stroną jest odpuszczenie 
win, którym obdarowuję tych, którzy mnie 
zranili. Bóg pragnie, byśmy to wybaczenie, 
które otrzymaliśmy, przekazywali innym i 
w ten sposób żyli wolni od win wobec Boga, 
wobec sobie samych i wobec naszych bliskich. 
Nieprzejednanie niszczy każdą relację.

Modlitwa: Ojcze w niebie, dziękujemy Ci, 
że przez odpuszczenie win otworzyłeś nam 
drogę do Ciebie. Panie Jezu, dziękujemy 
Ci, że zapłaciłeś cenę okupu za nasze winy. 
Duchu Święty, prosimy Cię o uleczenie, byśmy 
mogli wybaczyć sobie i naszym bliskim, tak 
by miłość i jedność między nami stały się 
realnym doświadczeniem. Spowoduj, żeby 
ten kongres cechowała głęboka gotowość 
wybaczenia i pojednania, Żeby otworzyły się 
drzwi i pękły mury.     

Na zakończenie: Intencje dnia i Ojcze nasz.
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Dzień siódmy

I nie wódź nas na 
pokuszenie

Rzekł do nich: «Czemu 
śpicie? Wstańcie i 
módlcie się, abyście nie 
ulegli pokusie.» 

Łk 22, 46

Impuls: Śpiący chrześcijanie są łatwym łupem 
dla kusiciela. Pan chce, byśmy czuwali i modlili 
się. Prawdziwa modlitwa wręcz zmusza nas 
do bycia szczerym i uczciwym, bo Bóg nie 
da sobie mydlić oczu. Nasza pra-pokusa 
polega na tym, że unikamy Boga, Jego rady 
puszczamy mimo uszu i szukamy schronienia 
w małych i większych bożkach. Są to bożki, 
które często potrafimy trzymać w ukryciu 
– może to być ambicja, karierowiczostwo, 
przyzwyczajenie do sukcesu, skłonność by 
stać w centrum i narzucać innym swoją wolę.

Modlitwa: Nie pozwól nam upaść, Ojcze! A 
jeśli upadniemy, to wtedy pomóż nam wstać! 
Ty wiesz, jacy jesteśmy słabi. Obdarz nas siłą, 
gdy cokolwiek próbuje nas odwieść od drogi 
ku jedności, którą nas prowadzisz. Uczyń nas 
czujnymi. Pozwól, żebyśmy nie ulegli pokusie 
pogodzenia się z podziałami w Twoim ludzie i 
pragnienia mniej niż Twój Syn, który się modlił  
„Ojcze, proszę, aby stanowili jedno, tak jak My 
jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby 
się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś 
Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak 
Mnie umiłowałeś.” (J 17, 22-23).

Na zakończenie: Intencje dnia i Ojcze nasz
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Dzień ósmy

Ale nas zbaw od złego

«W każdym położeniu 
bierzcie wiarę jako 
tarczę, dzięki której 
zdołacie zgasić 
wszystkie rozżarzone 
pociski Złego.» 

Ef 6, 16 

Impuls: Ostatnia prośba modlitwy Ojcze 
Nasz jest wołaniem o pomoc do Boga: 
Wybaw nas z mocy złego! Jeśli spotka nas 
jakaś fatalna sytuacja, jeśli czujemy się 
atakowani od wewnątrz lub z zewnątrz lub 
gdy doświadczamy niszczycielskiej mocy 
grzechu, to wówczas z całej siły powinniśmy 
szukać schronienia w wierze. Zaufanie do 
Ojca Jezusa Chrystusa jest jak tarcza przeciw 
wszystkim ciemnym mocom. Z pełnym 
zaufaniem mówimy: „My należymy do Ciebie. 
Ty nas poratujesz, bo Ty jesteś przecież 
naszym ojcem – dziś i na wieki.” By nas zbawić, 
Bóg dał wszystko - swojego Syna. Nic nie jest 
mocniejsze od miłości Jezusa do nas, ani 
grzech ani też śmierć. Zły nie ma mocy, miłość 
Jezusa zwycięży.

Modlitwa:  Abba, Ojcze Jezusa Chrystusa, 
ratuj nas z ciemnych sytuacji, uwolnij nas od 
ludzi, którzy działają na naszą szkodę. Ufam 
Twojej miłości. Ty posłałeś Jezusa, Twojego 
Syna. On zwyciężył moc złego i pokonał śmierć. 
Szukamy schronienia w Jego opiece. Obdarz 
nas siłą, byśmy zło mogli pokonać dobrem 
w imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa. 
Niech miłość będzie w nas silniejsza niż lęk i 
nieufność.           

Na zakończenie: Intencje dnia i Ojcze nasz.
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Dzień dziewiąty

Bo Twoje jest 
Królestwo, potęga, 
i chwała na wieki 
wieków

«Królestwo Boże 
pośród was jest»

Łk 17, 21

Impuls: Poza prośbami w naszych intencjach 
ważne jest, byśmy nie zapomnieli, że już teraz 
mamy powód do radości i nadziei! Królestwo 
Boże, obecność Boga wśród ludzi, wspaniałość 
Jego miłości, jedność ludu Bożego, do której 
tęsknimy – wszystko to jest widoczne i może 
być doświadczane już teraz, choć jeszcze nie 
w pełni i raczej ukryte. To, do czego zmierzamy 
i do czego tęsknimy, już zaczęło się realizować 
w Jezusie Chrystusie. Królestwo Boże już teraz 
jest pośród nas! Jako synowie i córki Boga już 
teraz możemy mieć udział w Jego królestwie, 
w Jego mocy i w Jego chwale!

Modlitwa: Panie, nie pozwól, żebyśmy 
tracili z oczu to, na czym opiera się nasza 
nadzieja! Pomóż nam coraz głębiej rozumieć, 
co to znaczy, że mamy oparcie w Tobie 
oraz że przez Ciebie mamy udział w Twoim 
Królestwie. Dziękuję Ci, że mnie jako Twojego 
syna (Twoją córkę) ustanowiłeś dziedzicem 
tego królestwa! Dziękuję Ci za to, że również 
dzisiaj mogę doświadczyć mocy Twojego 
Ducha Świętego w moim życiu. Dziękuję Ci, 
że pozwalasz mi już dziś oglądać promienie 
Twojej chwały!

Proszę Cię również za nadchodzący kongres 
„Wspólnie dla Europy”. Otwórz nasze oczy 
na Twoją obecność i Twoje działanie, gdy 
się tam zgromadzimy. Pozwól nam wspólnie 
uczestniczyć w budowaniu Twojego królestwa, 
pozwól nam namacalnie doświadczyć Twojej 
mocy i Twojej chwały.      
Na zakończenie: Intencje dnia i Ojcze nasz
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Modlić się z Nowenną

Nowenna może służyć jako wzór codziennej 
modlitwy osobistej. 

• Proponuje się odprawianie Nowenny, 
szczególnie w modlitwie osobistej, w 
klasycznym okresie, zaczynając od 
uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego 
do świąt Zesłania Ducha Świętego w roku 
2016.

• Ale można ją odprawiać również 9 dni 
przed rozpoczęciem kongresu, jako 
modlitewne przygotowanie do wspólnych 
dni kongresu.

• Można też modlić się tą Nowenną przez 
dłuższy okres, zawsze w tym samym dniu 
tygodnia, przez 9 tygodni.

Nowenną tą można modlić się wspólnie – w 
małych wspólnotach, grupach domowych, 
w ramach spotkania na sobotni wieczór lub 
też na pielgrzymce.
• Proponuje się spotkanie raz w tygodniu i 

odprawianie modlitwy jednego dnia tej 
Nowenny.

• Przy wspólnym odprawianiu można 
pomiędzy impulsem a modlitwą włączyć 
rozmowę biblijną na temat danej prośby 
modlitwy Ojcze Nasz.
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Modlić się z Nowenną
Jako zakończenie istnieją różne możliwości. 
Dobrze jest ustalić wspólną formę dla 9 
części modlitwy:
• Ojcze Nasz odmawiać powoli i po każdej 

prośbie na chwilę zachować milczenie.
• Ojcze Nasz odmawiać i wymienić 

konkretną intencję lub konkretną 
osobę, np. tak: „Ojcze Nasz, któryś jest w 
niebie, święć się imię Twoje dziś w mojej 
rodzinie (w mojej wspólnocie, na naszym 
kongresie),  przyjdź Królestwo Twoje dziś 
w mojej rodzinie (w mojej wspólnocie, na 
naszym kongresie)”...

• Powoli odmawiać lub śpiewać sekwencję 
„Przybądź Duchu Święty” i potem dopiero 
modlić się Ojcze Nasz.

Pomocne dla samego życia modlitewnego, 
ale i dla życia jest kontynuowanie modlitwy 
w życiu codziennym:
• Można zrobić sobie przerwę w ciągu dnia i 

powoli powtarzać w sercu prośby modlitwy 
Ojcze Nasz, np. w drodze do pracy, siedząc 
w samochodzie lub w pociągu, zanim się 
wyjdzie na obiad lub w drodze powrotnej 
z pracy do domu.

• Ważne jest, żeby tą modlitwę odmawiać 
zawsze w tych samych okolicznościach.

• Wieczorem można jeszcze raz przyjrzeć 
się tekstowi Nowenny i zapytać siebie: Za 
co mogę dziś dziękować i o co prosić w 
kontekście dzisiejszej prośby Ojcze Nasz?
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Hymn do Ducha 
Świętego
Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź, światłości sumień!

O najmilszy z gości,
Słodka serc radości
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde.
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Amen. Alleluja.
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