
NOWENNA DO BŁ. BRONISŁAWY 

 

I Dzień Wiary 

Błogosławiona Bronisławo, która w świetle wiary poznawałaś jasno wysoką wartość dóbr wiecznych a 

znikomość doczesnych i dlatego już w zaraniu życia porzuciłaś świat ze wszystkimi jego bogactwami i 

rozkoszami, a wybrałaś Jezusa i skarby wieczne dla siebie, wyproś mi wiarę żywą, która by mną 

kierowała w krótkiej pielgrzymce tego życia i doprowadziła mnie do szczęścia wiecznego w niebie. 

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielka ufnością udaję się do Ciebie. 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

 

II Dzień Nadziei 

Błogosławiona Bronisławo, która ufając w pomoc Bożą współpracowałaś wiernie z łaskami 

otrzymanymi, pełniąc dobre uczynki i ćwicząc się w cnotach, aby w ten sposób uświęcić swą duszę, 

wyjednaj mi wielką ufność w Bogu, zwłaszcza w trudnych okolicznościach życia, gorliwość w 

spełnianiu obowiązków i wszystkie łaski potrzebne do zbawienia mej duszy. 

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie. 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

 

III Dzień Miłości 

Ukochana Oblubienico Ukrzyżowanego Zbawiciela błogosławiona Bronisławo, która pragnąc oddać 

miłość za miłość krzyżowałaś swe niewinne ciało przez umartwienia, a wznosząc ustawicznie swe 

serce ku Bogu wypalałaś je w ogniu Jego najczystszej miłości, uproś mi tak gorącą miłość, która by 

mnie kierowała ku Bogu za życia, a kiedyś połączyła mnie z Nim na wieki. 

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie. 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

 

IV Dzień Pokory 

Najpokorniejsza Służebnico Boża, błogosławiona Bronisławo, która wzgardziłaś wielkością tego 

świata, aby Dzielic ukrycie i upokorzenia Słowa Wcielonego na ziemi, wyproś mi łaskę pokory, 

poznanie i ukochanie mej nędzy, cierpliwość w upokorzeniach i doświadczeniach życia i wieczną 

chwałę w niebie. 

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie. 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

 

 



V Dzień Modlitwy 

Błogosławiona Bronisławo, która tak ukochałaś modlitwę, że prawie nieustannie jej oddawałaś z 

największą rozkoszą serca swego, otrzymując w nagrodę wielkie łaski od Pana Boga, wyjednaj mi 

łaskę modlitwy, umiejętność serdecznego obcowania z Panem Bogiem i wszystkie łaski, potrzebne do 

uświęcenia mej duszy. 

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie. 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

 

VI Dzień Cierpliwości 

Wielka miłośnico Krzyża Jezusowego błogosławiona Bronisławo, która rozumiejąc wartość cierpienia, 

przyjmowałaś chętnie z ręki Bożej zesłane Ci krzyże, a nawet sama zadawałaś sobie różne cierpienia z 

miłości ku Bogu, uproś mi podanie się woli Bożej we wszystkich przeciwnościach i przykrościach tego 

życia, aby one oczyściły mą duszę i przymnożyły mi szczęścia w niebie. 

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie. 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

 

VII Dzień Miłosierdzia 

Opiekunko do Ciebie się uciekających błogosławiona Bronisławo, która z sercem współczującym 

spieszyłaś zawsze na pomoc wszystkim wzywającym Ciebie, wstaw się za mną do Ojca miłosierdzia i 

wyproś mi odpuszczenie grzechów, zbawienie duszy i cnotę miłosierdzia dla bliźnich. 

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie. 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

 

VIII Dzień czci Najświętszej Dziewicy 

Ukochana córko Najświętszej Panny błogosławiona Bronisławo, która tak serdecznie kochałaś i czciłaś 

Matkę Najświętszą nie tylko białym habitem zakonnym, ale też życiem niewinnym i czystym, a w 

zamian otrzymałaś różne dowody miłości od tej niebieskiej Matki, uproś mi prawdziwe nabożeństwo 

do tej Niepokalanej Dziewicy, która jest i moją Matką. 

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie. 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

 

IX Dzień Wytrwania 

Błogosławiona Bronisławo, która za godne noszenie krzyża otrzymałaś tę wielką łaskę za życia, że 

Chrystus Pan upewnił Cię, iż będziesz Jego chwałę dzieliła po śmierci, a mimo to wytrwałaś do 

ostatniej chwili w wiernej służbie Bogu i najdoskonalszym spełnianiu swoich obowiązków, wyproś mi 

łaski potrzebne do wytrwania w dobrym do końca, śmierć szczęśliwą i żywot wieczny. 



 

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie. 

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … 

 

MODLITWA 

Cudna lilio polskiej ziemi, błogosławiona Bronisławo, w ręce Twoje wzniesione w błagalnej modlitwie, 

składamy losy naszej Ojczyzny, Zbyś jej wypraszała nieustannie łaski potrzebne do pokonania 

wszystkich nieprzyjaciół i do wytrwania w wiernej służbie Bogu. Uproś i nam, byśmy złączeni 

prawdziwą miłością chrześcijańską, mogli kiedyś cieszyć się wraz z Tobą posiadaniem i oglądaniem 

Pana Boga na wieki w niebie. Amen. 

Źródło: http://www.norbertanki.w.krakow.pl/litania/  

Patronka chorych na Dżumę, Cholerę. 
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