NOWENNA DO NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA
Nowennę rozpoczniemy modlitwą:
Panie Jezu, oświeć nasz rozum i oczyść serce, abyśmy dobrze umieli się
modlić. Jak Apostołom, udziel i nam łaski trwania na modlitwie wraz z
Maryją. Ona jest przecież Służebnicą Pańską i „Wszechmocą błagającą”.
Panie, Ty powiedziałeś: „proście, a będzie wam dane; szukajcie, a
znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Zachęceni Twoim słowem,
przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby z ufnością przedstawić Ci intencje
wszystkich osób, które uczestniczą w tej nowennie.
Jezu, ufamy Twojej miłości i Twojemu miłosierdziu, które okazałeś nam
przez swoją Najdroższą Krew.
Dziękujemy Ci już teraz za to wszystko, co dla nas przygotowałeś, bo Ty
jesteś Miłością i wszystko, co nam dajesz albo na nas dopuszczasz, służy
nam, dla naszego uświęcenia.
Amen.
Pierwszy dzień nowenny
„W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci
i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako
przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej
woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
W Nim mamy odkupienie przez Jego Krew - odpuszczenie występków,
według bogactwa Jego łaski.” (Ef 1, 4-7)
Wysławiamy Cię, Baranku zabity i uwielbiony! Będąc Bogiem, oddałeś
życie za lud swój, wszystkich zbawiłeś Ty sam.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.
K. Odkupiłeś nas Panie Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna
swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać,

daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej
doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym
szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Drugi dzień nowenny
„Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia
bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje
życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo
cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub
szkodę poniesie?" (Łk 9, 23-26)
Wysławiamy Cię, Baranku zabity i uwielbiony!
Spraw, niech Twoja Święta i Najdroższa Krew spłynie na wszystkich,
którzy padają u stóp Twojego Krzyża.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw
nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.
K. Odkupiłeś nas Panie Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna
swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać,
daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej
doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym
szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Trzeci dzień nowenny
„Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego
wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu
będzie wylana»." (Mk 14, 23-24)
Wysławiamy Cię, Baranku zabity i uwielbiony!
Na Twojej uczcie dajesz nam pić Twoją Krew, abyśmy się stali

uczestnikami Twojego Boskiego życia.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw
nas.
K. Odkupiłeś nas Panie Krwią swoją. wybaw nas.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna
swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać,
daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej
doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym
szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Czwarty dzień nowenny
„Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości,
wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego,
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.” (1 J 1,7)
Wysławiamy Cię, Baranku zabity i uwielbiony!
Twoja Krew niech będzie szatą chwały, którą nam dajesz jako obronę na
sąd ostateczny.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas.
K. Odkupiłeś nas Panie Krwią swoją. wybaw nas.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna
swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać,
daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej
doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym
szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Piąty dzień nowenny
„Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych
grzechów, i uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego,
Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.” (Ap 1, 5b-6)
Wysławiamy Cię, Baranku zabity i uwielbiony!
Zawsze możemy przyjść do tego źródła, aby zaczerpnąć i pić Twoją Krew,
która odnawia nas i przemienia.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas.
K. Odkupiłeś nas Panie Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna
swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać,
daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej
doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym
szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Szósty dzień nowenny
„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym. pokarmem, a
Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew
moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.” (J 6, 54)
Wysławiamy Cię, Baranku zabity i uwielbiony!
Twoja Krew jednoczy nas z Tobą, bo kto pije Twoją Krew zostaje w Tobie,
a Ty w nim.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.
K. Odkupiłeś nas Panie Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna
swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać,

daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej
doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym
szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Siódmy dzień nowenny
„A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa
i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci.” (Ap 12, 11)
Wysławiamy Cię, Baranku zabity i uwielbiony!
Twoja Krew jest silą, która nas ochrania i wyrywa z mocy Złego, który
pragnie zniszczyć ludzi i całe stworzenie.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas.
K. Odkupiłeś nas Panie Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna
swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać,
daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej
doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym
szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ósmy dzień nowenny
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a
Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo
jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.” (Mt 11, 2830)
Wysławiamy Cię, Baranku zabity i uwielbiony!
Twoja Krew daje nam siły życia, które nigdy nie słabną. Przez Twoją
Krew dajesz nam życie nadprzyrodzone.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas.
K. Odkupiłeś nas Panie Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna
swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać,
daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej
doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym
szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dziewiąty dzień nowenny
„Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To co
dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.” (2 Kor 5, 17)
Wysławiamy Cię, Baranku zabity i uwielbiony!
Spełniasz swoje obietnice: „Oto czynię wszystko nowe”. W mocy Twojej
Krwi odnawiasz wszechświat.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.
K. Odkupiłeś nas Panie Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna
swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać,
daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej
doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym
szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

