
NOWENNA DO NAJDROŻSZEJ KRWI
JEZUSA

    

O niezmierny i wieczny Majestacie Boży, Najświętsza Trójco: Ojcze, Synu i Duchu
Święty, ja najpokorniejsze Twoje dziecko uwielbiam Cię i wysławiam Cię z największą
miłością i czcią jakie tylko dziecko potrafi okazać. W Twojej obecności i w obecności
Najświętszej Maryi Panny, Królowej Nieba, w obecności mojego Anioła Stróża, moich
Świętych Patronów i całego dworu niebieskiego oświadczam, że moja modlitwa i
błaganie, którą zanoszę przed współczującą i litościwą Dziewicę Maryję przez zasługi
Najdroższej Krwi Jezusa, jest w czystej intencji i przede wszystkim dla Twojej chwały,
dla zbawienia mojego i dla zbawienia mojego bliźniego. W Tobie moja nadzieja, mój
Boże, największe Dobro, że przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy
otrzymam łaskę, o którą pokornie Cię proszę, przez wzgląd na nieskończone zasługi
Najdroższej Krwi Chrystusa. Ale co mogę począć innego w takim stanie, w jakim teraz
jestem, jak tylko wyznać Ci, mój Boże wszystkie moje grzechy popełnione do dziś,
prosząc Cię ponownie o oczyszczenie ich w Krwi Jezusa? Tak mój Boże, za wszystkie
grzechy bardzo żałuję i ubolewam nad nimi ze szczerego serca, nie ze względu na
strach przed piekłem, na które zasługuję, ale tylko dlatego, że Ciebie największe Dobro
nimi obraziłem. Mocno postanawiam, że w przyszłości z pomocą Twojej Świętej Łaski,
nie obrażę Cię już nigdy więcej i będę unikać kolejnych okazji do grzechu. Zmiłuj się
Panie, wybacz mi. Amen. Pod Twoją obronę uciekam się Święta Boża Rodzicielko: racz
nie gardzić modlitwą moją, którą do Ciebie zanoszę, o Dziewico chwalebna i
błogosławiona. 
O Boże przyjdź mnie wybawić. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i
Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków,
amen. 
"Cała piękna jesteś, o Maryjo, i skazy pierworodnej nie ma w Tobie". Ty jesteś
najczystsza, o Dziewico Maryjo, Królowo Nieba i Ziemi, Matko Boża. Bądź pozdrowiona,
wielbię Cię i błogosławię Cię na wieki. O Maryjo, do Ciebie się uciekam, Twojej pomocy
wzywam. Pomóż mi najsłodsza Matko Boża; pomóż mi Królowo Nieba; pomóż mi
najlitościwsza Matko i Ucieczko grzeszników; pomóż mi Matko mojego najmilszego
Jezusa. A skoro nie ma takiej rzeczy, o którą by się Ciebie nie prosiło przez wzgląd na
mękę Chrystusa, której by się u Ciebie nie otrzymało, dlatego z żywą wiarą proszę, abyś
mi udzieliła tej łaski, którą noszę w sercu; proszę Cię o nią przez boską Krew, którą
Jezus przelał za nasze zbawienie. Nie ustanę w wołaniu do Ciebie, dopóki mnie nie
wysłuchasz. O Matko Miłosierdzia, ufam, że otrzymam tę łaskę, ponieważ proszę Cię o
nią przez bezmierne zasługi Najdroższej Krwi Twojego ukochanego Syna. O Mamo
najmilsza, przez zasługi Najdroższej Krwi Twojego Bożego Syna udziel mi łaski (tutaj
prosi się o łaskę, której się pragnie). 
1. Proszę Cię o tę łaskę, Matko Najświętsza, przez czystą, niewinną i błogosławioną
Krew, którą Jezus przelał kiedy został obrzezany jako niemowlę, kiedy miał zaledwie
osiem dni. Zdrowaś Maryjo, (...) O Dziewico Maryjo, przez zasługi Najdroższej Krwi
Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną u Ojca Niebieskiego. 
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2. Wypraszam u Ciebie tę łaskę , o Najświętsza Maryjo, przez czystą, niewinną i
błogosławioną Krew, którą Jezus przelał obficie w Ogrójcu. Zdrowaś Maryjo, (...) O
Dziewico Maryjo, przez zasługi Najdroższej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za
mną u Ojca Niebieskiego. 
3. Błagam Cię o tę łaskę, o Maryjo Najświętsza, przez czystą, niewinną i błogosławioną
Krew, którą Jezus przelał obficie kiedy, obnażony i związany, był okrutnie biczowany.
Zdrowaś Maryjo, (...) O Dziewico Maryjo, przez zasługi Najdroższej Krwi Twojego
Bożego Syna wstawiaj się za mną u Ojca Niebieskiego. 
4. Proszę Cię o tę łaskę, Matko Najświętsza, przez czystą, niewinną i błogosławioną
Krew, która wypłynęła ze skroni Jezusa, kiedy został ostrym cierniem ukoronowany.
Zdrowaś Maryjo, (...) O Dziewico Maryjo, przez zasługi Najdroższej Krwi Twojego
Bożego Syna wstawiaj się za mną u Ojca Niebieskiego.  
5. Proszę Cię o nią, Maryjo Najświętsza, przez czystą, niewinną i błogosławioną Krew,
którą Jezus przelał niosąc Krzyż na drodze Kalwarii, a szczególnie przez żywą Krew
zmieszaną ze łzami, które Ty wylałaś towarzysząc Mu w Jego najwyższej Ofierze.
Zdrowaś Maryjo, (...) O Dziewico Maryjo, przez zasługi Najdroższej Krwi Twojego
Bożego Syna wstawiaj się za mną u Ojca Niebieskiego.  
6. Błagam Cię, Najświętsza Maryjo, przez czystą, niewinną i błogosławioną Krew, która
wypłynęła z poranionego ciała Jezusa, kiedy został z szat obnażony, tę samą Krew,
która wyciekła z rąk i ze stóp, kiedy był przybijany do Krzyża twardymi i ostrymi
gwoździami. Proszę Cię o łaskę szczególnie przez Krew, którą wylał podczas gorzkiej i
przejmującej Agonii. Zdrowaś Maryjo, (...) O Dziewico Maryjo, przez zasługi Najdroższej
Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną u Ojca Niebieskiego.  
7. Wysłuchaj mnie, Najczystsza Dziewico i Matko Boża Maryjo, przez najsłodszą i
mistyczną Krew i Wodę, które wypłynęły z boku Jezusa kiedy przebito Mu Serce
włócznią. Przez tę Krew najczystszą udziel mi, o Dziewico Maryjo, łaski, o którą Cię
proszę; przez Najdroższą Krew, którą czczę, i która jest moim napojem przy stole
ołtarza Pańskiego, wysłuchaj mnie o litościwa i słodka Dziewico Maryjo. Zdrowaś
Maryjo, (...) O Dziewico Maryjo, przez zasługi Najdroższej Krwi Twojego Bożego Syna
wstawiaj się za mną u Ojca Niebieskiego. 
Aniołowie i wszyscy Święci w Niebie, którzy kontemplujecie chwałę Bożą, zjednoczcie
waszą modlitwę z modlitwą Drogiej Matki i Królowej Najświętszej Maryi Panny i
wyproście u Ojca Niebieskiego łaskę, o którą proszę przez zasługi Najdroższej Krwi
naszego Bożego Zbawiciela. Również do was się uciekam, Święte Dusze Czyśćcowe,
abyście modliły się za mnie i wypraszały u Ojca Niebieskiego łaskę, o którą błagam
przez Krew Najdroższą, którą mój i Wasz Zbawiciel przelał z Przenajświętszych Ran.
Również ja za Was ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu Najdroższą Krew Jezusa, żebyście
mogły cieszyć się Nim w pełni i chwalić Go na wieki w chwale Nieba śpiewając:
"Odkupiłeś nas o Panie, Twoją Krwią i uczyniłeś nas Królestwem dla naszego Boga".
Amen. O dobry i umiłowany Panie Boże, łagodny i miłosierny, zmiłuj się nade mną i nad
wszystkimi duszami, tak żywych jak i zmarłych, które zbawiłeś Twoją cenną Krwią.
Amen. Niech będzie błogosławiona Krew Jezusa Chrystusa teraz i zawsze. 

Prośba o Łaskę

Jeśli jest wśród was jakaś osoba "zagrożona", może to być młody człowiek, który pije
albo ma problem z uzależnieniem od narkotyków; albo jest jakiś mąż albo żona, którzy
zamierzają się rozwieść, albo przeżywają inne trudne problemy osobiste; wtedy dobrze
jest, żeby ten kto modli się za nich po raz pierwszy Nowenną (odmawianą przez 9 dni
włącznie) za pierwszym razem prosił o łaskę zbawienia dla tej osoby. 
Kolejne uwagi: Po odmówieniu Nowenny do Najdroższej Krwi Chrystusa w intencji
zbawienia danej osoby, można następnie odmówić Nowennę wypraszając u Boga o
łaskę nawrócenia dla tej osoby. W takim przypadku dobrze jest kontynuować
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odmawianie Nowenny, aż do skutku. TRZEBA NALEGAĆ. TAKI UPÓR PODOBA SIĘ
BOGU. 
Inne przykłady prośby o inne łaski, po odmówieniu pierwszej Nowenny o Zbawienie:
udziel mi łaski uwolnienia od wszelkiej formy ucisku diabelskiego dla ..... (imię osoby) .
Spraw aby został uwolniony od więzów magicznych i od zastępów diabelskich, które go
krępują, spraw aby mógł dojść do wiary w Jezusa, mógł wzrastać w wierności Bogu, a
na koniec swojej ziemskiej wędrówki, aby mógł przyjść Ci podziękować w Niebieskim
Jeruzalem. Miej litość nad nim Najświętsza Matko. Dziękuje Ci, bądź błogosławiona.

Koniec modlitwy (można pobrać stąd) 
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