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Nowenna za wstawiennictwem Sługi Bożego 
 Ojca Bernarda z Wąbrzeźna1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dzień I  

Prośba (Ukazanie świątobliwości Sługi Bożego – wezwanie do nawrócenia – prośba o łaski) 
Sługo Boży, Ojcze Bernardzie, który już, jako nastolatek z niezwykłym poświęceniem 
służyłeś Panu Jezusowi w ubogich, nie tylko udzielając im jałmużny, ale sam z tego 
powodu cierpiąc niedostatek, proszę wyjednaj nam łaskę wrażliwości na potrzebujących, 
począwszy od osób szczególnie nam powierzonych, chorych i starszych w naszych 
domach, a od których jesteśmy skłonni się oddalać.  

Stała modlitwa (zatwierdzona przez JE Ks. Abp o łaski i beatyfikację) 
"Wszechmogący wieczny Boże, który wywyższasz pokornych i chwałą obdarzasz tych, co 
wpatrzeni w krzyż Twego Syna całym sercem Ci służą, racz wsławić Sługę Twego 
Bernarda cudami, abyśmy mogli go czcić pośród błogosławionych. Maryjo, Patronko 
klasztoru lubińskiego przyczyń się za nami". 

Dziesiątek Różańca (z krótkim rozważaniem) 
 Zapowiedź tajemnicy 

(z Części przypadającej na dany dzień, jeśli np. sobota, to jedna z tajemnic radosnych) 
 Rozważanie 

(Odnośne fragmenty z Pisma Świętego; albo rozważania świętych lub z modlitewnika z 
imprimatur) 

 Ojcze nasz…; 10 x Zdrowaś Maryjo…; Chwała Ojcu…; O mój Jezu… 

                                                           
1 Z możliwością dołączenia krótkiej szczególnej intencji, na końcu modlitwy prośby 
przypadającej na każdy dzień, w formie wyrażenia o ochronę przed złem: „Prosimy /Proszę też 
ochroń nas/mnie od epidemii/wojny/ głodu/nienawiści/choroby”, albo o jakieś dobro: 
„Prosimy/Proszę też wyjednaj nam/mi łaskę zdrowia/ przystąpienia do sakramentu 
pojednania/pojednania z mężem/nawrócenia córki itp.”. 
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Dzień II  

Prośba 
Świątobliwy, Ojcze Bernardzie, który – wg tradycji - co najmniej dwukrotnie ocaliłeś 
miasto Grodzisk Wielkopolski przed epidemią, raz przez pobłogosławienie wyschniętej 
studni, w której pojawiła się woda, nie tylko zdrowa, ale i mająca cudowną moc - a drugi 
raz, gdy ukazałeś się na niebie, otoczony światłością - wyjednaj nam łaskę wiary w Twoją 
opiekę nad nami, abyśmy w trudnościach systematycznie uciekali się do Ciebie, w 
łączności z nabożeństwem do Matki Bożej, u której za nami się wstawiasz. 

Stała modlitwa 
"Wszechmogący wieczny Boże… 

Dziesiątek Różańca  

Dzień III 

Prośba 
Mężu Boży, Ojcze Bernardzie, który płonąłeś ogromną miłością do Pana Jezusa 
Eucharystycznego, co przejawiało się w częstych wzruszeniach w czasie dziękczynienia 
po Mszy świętej. Wyjednaj nam łaskę przekonania o konieczności uczestniczenia w 
Ofierze Eucharystycznej i godnego dziękczynienia za dar zjednoczenia się z Synem Bożym 
w Komunii świętej.  

Stała modlitwa 
"Wszechmogący wieczny Boże… 

Dziesiątek Różańca 

 Dzień IV  

Prośba 
Sługo Boży, Ojcze Bernardzie, który z miłości do cierpiącego Zbawiciela, praktykowałeś 
bardzo surową ascezę, a jednocześnie okazywałeś heroiczną pokorę, przepraszając tych, 
których z miłości Bożej napominałeś, gdy dowiedziałeś się, że żywią urazę do ciebie – 
uproś nam łaskę przekazywania prawdy z miłością i usilnego dążenia do pojednania, 
zwłaszcza z tymi, od których jesteśmy skłonni się oddalać. 

Stała modlitwa  
"Wszechmogący wieczny Boże… 

Dziesiątek Różańca 

Dzień V  

Prośba 
Mężu Boży, Ojcze Bernardzie, który z nadzwyczajnym poświęceniem, zmęczony 
czuwaniem i doświadczając dotkliwego zimna adorowałeś Pana Jezusa, obecnego w 
Najświętszym Sakramencie, uproś nam łaskę poświęcania czasu na przebywanie z 
naszym Panem, który rzekł o Sobie: „Ja jestem Chlebem Żywym”.  

Stała modlitwa 
"Wszechmogący wieczny Boże… 

Dziesiątek Różańca 
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 Dzień VI  

Prośba 
Sługo Boży, Ojcze Bernardzie, który ustawicznie wpatrując się w miłość Boga-Człowieka 
objawioną i udzieloną na krzyżu, stałeś się niejako nieprzerwaną ofiarą miłości dla Niego, 
uproś nam łaskę ofiarności, o której mówi Matka Boża w Fatimie: „Ze wszystkiego, co 
możecie składajcie Bogu ofiary, jako akt zadośćuczynienia za grzechy, (…) powtarzajcie 
wielokrotnie - zwłaszcza, gdy będziecie czynić jakąś ofiarę, „O Jezu, czynię to z miłości do 
Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy 
popełniane przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi".   

Stała modlitwa  
"Wszechmogący wieczny Boże… 

Dziesiątek Różańca 

Dzień VII  

Prośba 
Świątobliwy, Ojcze Bernardzie, który odznaczałeś się niezwykłą gorliwością w 
wypełnianiu swoich obowiązków zarówno, jako wzorowy uczeń, unikający okazji do 
zgorszenia, jak i mnich benedyktyński, z troski o zachowanie Reguły napominający z 
niezwykłą pokorą swoich współbraci. Wyjednaj nam łaskę rzetelnego i ofiarnego 
wypełniania naszych zadań z intencją miłości do Zbawiciela.  

Stała modlitwa 
"Wszechmogący wieczny Boże… 

Dziesiątek Różańca 

Dzień VIII  

Prośba  
Sługo Boży, Ojcze Bernardzie - jak podaje protokół z zeznań świadka – gdy pewnego razu 
po Mszy świętej przyszedł do zakrystii szlachcic z bratem chorującym na epilepsję, 
prosząc o błogosławieństwo – rzekłeś: „Nie frasujcie się, Pan Bóg was pocieszy” i 
pobłogosławiłeś chorego, a od tego czasu padaczka ustąpiła. Uproś nam łaskę wiary w 
moc Eucharystii, w której przyjmujemy Wszechmogącego Boga, dla którego wszystko jest 
możliwe, także cudowne uzdrowienie z chorób.  

Stała modlitwa  
"Wszechmogący wieczny Boże… 

Dziesiątek Różańca 

 Dzień IX  

Prośba 
Sługo Boży, Ojcze Bernardzie, który pilnie unikałeś okazji do zgorszenia, uproś nam łaskę, 
abyśmy byli wierni w drobnych rzeczach, przez unikanie okoliczności, prowadzących do 
grzechu, i dzięki temu, pozwolili Duchowi Świętemu uzdolnić nas do wierności w 
sprawach wielkich i godzinie próby. 

Stała modlitwa 
"Wszechmogący wieczny Boże… 

Dziesiątek Różańca 
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Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 

O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego 
Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez 

zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co 
posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie 
moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, 

przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i 
trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój 
czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą 

moją istotę – wszystko! 
O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się 

Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i 
schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim 

po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen. 
 
 

 

 

 


