
NOWENNA DO ŚW. PEREGRYNA 

PATRONA CHORYCH NA RAKA 

 

DZIEŃ PIERWSZY 

Święty Sługo Boży, Peregrynie, wznosimy prośby o uzdrowienie. Wstaw się za nami! Bóg 

uzdrowił ciebie, a i ty wielu uzdrowiłeś swoimi wstawienniczymi modlitwami. Uproś 

uzdrowienie (wymień osobę, za którą się modlisz). Na kolanach prosimy cię o pomoc w 

wyproszeniu zdrowia. 

 

Z pokorą uznajemy nasze fizyczne ograniczenia i słabości. Jesteśmy słabi i bezsilni. 

Całkowicie zależni od Boga. Prosimy więc o twoją modlitwę abyśmy nie pozwolili, żeby 

choroba doprowadziła nas do rozpaczy, święty Peregrynie, módl się za nami. 

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Peregryna. 

 

Wiemy, święty Peregrynie, że jesteś potężnym orędownikiem, bo całe życie oddałeś bez 

reszty Bogu. Wiemy, że tak jak modlisz się o nasze zdrowie, tak jeszcze goręcej modlisz się o 

nasze zbawienie. Życie święte, jakie wiodłeś, ważniejsze jest od życia wolnego od cierpienia i 

choroby. Módl się o nasze uzdrowienie, ale jeszcze mocniej módl się o to, abyśmy tak jak ty 

byli blisko Boga. 

 

DZIEŃ DRUGI 

Święty Sługo Boży, Peregrynie, wznosimy prośby o uzdrowienie. Wstaw się za nami! Bóg 

uzdrowił ciebie, a i ty wielu uzdrowiłeś swoimi wstawienniczymi modlitwami. Uproś 

uzdrowienie (wymień osobę, za którą się modlisz). Na kolanach prosimy cię o pomoc w 

wyproszeniu zdrowia. 

 

Z pokorą uznajemy nasze fizyczne ograniczenia i słabości. Jesteśmy słabi i bezsilni. 

Całkowicie zależni od Boga. Prosimy więc o twoją modlitwę abyśmy trwali w nadziei, święty 

Peregrynie, módl się za nami. 

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Peregryna. 

 

Wiemy, święty Peregrynie, że jesteś potężnym orędownikiem, bo całe życie oddałeś bez 

reszty Bogu. Wiemy, że tak jak modlisz się o nasze zdrowie, tak jeszcze goręcej modlisz się o 

nasze zbawienie. Życie święte, jakie wiodłeś, ważniejsze jest od życia wolnego od cierpienia i 

choroby. Módl się o nasze uzdrowienie, ale jeszcze mocniej módl się o to, abyśmy tak jak ty 

byli blisko Boga. 

 

DZIEŃ TRZECI 

Święty Sługo Boży, Peregrynie, wznosimy prośby o uzdrowienie. Wstaw się za nami! Bóg 

uzdrowił ciebie, a i ty wielu uzdrowiłeś swoimi wstawienniczymi modlitwami. Uproś 

uzdrowienie (wymień osobę, za którą się modlisz). Na kolanach prosimy cię o pomoc w 

wyproszeniu zdrowia. 

 

Z pokorą uznajemy nasze fizyczne ograniczenia i słabości. Jesteśmy słabi i bezsilni. 

Całkowicie zależni od Boga. Prosimy więc o twoją modlitwę abyśmy mieli odwagę 

ofiarowywać nasze cierpienia w łączności z Krzyżem, święty Peregrynie, módl się za nami. 

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Peregryna. 



Wiemy, święty Peregrynie, że jesteś potężnym orędownikiem, bo całe życie oddałeś bez 

reszty Bogu. Wiemy, że tak jak modlisz się o nasze zdrowie, tak jeszcze goręcej modlisz się o 

nasze zbawienie. Życie święte, jakie wiodłeś, ważniejsze jest od życia wolnego od cierpienia i 

choroby. Módl się o nasze uzdrowienie, ale jeszcze mocniej módl się o to, abyśmy tak jak ty 

byli blisko Boga. 

 

DZIEŃ CZWARTY  

Święty Sługo Boży, Peregrynie, wznosimy prośby o uzdrowienie. Wstaw się za nami! Bóg 

uzdrowił ciebie, a i ty wielu uzdrowiłeś swoimi wstawienniczymi modlitwami. Uproś 

uzdrowienie (wymień osobę, za którą się modlisz). Na kolanach prosimy cię o pomoc w 

wyproszeniu zdrowia. 

 

Z pokorą uznajemy nasze fizyczne ograniczenia i słabości. Jesteśmy słabi i bezsilni. 

Całkowicie zależni od Boga. Prosimy więc o twoją modlitwę abyśmy zostali pocieszeni w 

samotności cierpienia, święty Peregrynie, módl się za nami. 

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Peregryna. 

 

Wiemy, święty Peregrynie, że jesteś potężnym orędownikiem, bo całe życie oddałeś bez 

reszty Bogu. Wiemy, że tak jak modlisz się o nasze zdrowie, tak jeszcze goręcej modlisz się o 

nasze zbawienie. Życie święte, jakie wiodłeś, ważniejsze jest od życia wolnego od cierpienia i 

choroby. Módl się o nasze uzdrowienie, ale jeszcze mocniej módl się o to, abyśmy tak jak ty 

byli blisko Boga. 

 

DZIEŃ PIĄTY 

Święty Sługo Boży, Peregrynie, wznosimy prośby o uzdrowienie. Wstaw się za nami! Bóg 

uzdrowił ciebie, a i ty wielu uzdrowiłeś swoimi wstawienniczymi modlitwami. Uproś 

uzdrowienie (wymień osobę, za którą się modlisz). Na kolanach prosimy cię o pomoc w 

wyproszeniu zdrowia. 

 

Z pokorą uznajemy nasze fizyczne ograniczenia i słabości. Jesteśmy słabi i bezsilni. 

Całkowicie zależni od Boga. Prosimy więc o twoją modlitwę aby strach przed śmiercią 

ustąpił miejsca nadziei na życie wieczne, święty Peregrynie, módl się za nami. 

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Peregryna. 

 

Wiemy, święty Peregrynie, że jesteś potężnym orędownikiem, bo całe życie oddałeś bez 

reszty Bogu. Wiemy, że tak jak modlisz się o nasze zdrowie, tak jeszcze goręcej modlisz się o 

nasze zbawienie. Życie święte, jakie wiodłeś, ważniejsze jest od życia wolnego od cierpienia i 

choroby. Módl się o nasze uzdrowienie, ale jeszcze mocniej módl się o to, abyśmy tak jak ty 

byli blisko Boga. 

 

DZIEŃ SZÓSTY  

Święty Sługo Boży, Peregrynie, wznosimy prośby o uzdrowienie. Wstaw się za nami! Bóg 

uzdrowił ciebie, a i ty wielu uzdrowiłeś swoimi wstawienniczymi modlitwami. Uproś 

uzdrowienie (wymień osobę, za którą się modlisz). Na kolanach prosimy cię o pomoc w 

wyproszeniu zdrowia. 

 



Z pokorą uznajemy nasze fizyczne ograniczenia i słabości. Jesteśmy słabi i bezsilni. 

Całkowicie zależni od Boga. Prosimy więc o twoją modlitwę aby cierpienie nie zabiło w nas 

radości, święty Peregrynie, módl się za nami. 

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Peregryna. 

 

Wiemy, święty Peregrynie, że jesteś potężnym orędownikiem, bo całe życie oddałeś bez 

reszty Bogu. Wiemy, że tak jak modlisz się o nasze zdrowie, tak jeszcze goręcej modlisz się o 

nasze zbawienie. Życie święte, jakie wiodłeś, ważniejsze jest od życia wolnego od cierpienia i 

choroby. Módl się o nasze uzdrowienie, ale jeszcze mocniej módl się o to, abyśmy tak jak ty 

byli blisko Boga. 

 

DZIEŃ SIÓDMY 

Święty Sługo Boży, Peregrynie, wznosimy prośby o uzdrowienie. Wstaw się za nami! Bóg 

uzdrowił ciebie, a i ty wielu uzdrowiłeś swoimi wstawienniczymi modlitwami. Uproś 

uzdrowienie (wymień osobę, za którą się modlisz). Na kolanach prosimy cię o pomoc w 

wyproszeniu zdrowia. 

 

Z pokorą uznajemy nasze fizyczne ograniczenia i słabości. Jesteśmy słabi i bezsilni. 

Całkowicie zależni od Boga. Prosimy więc o twoją modlitwę aby nasz ból nie wprawił nas w 

egoizm, aby nie przeszkadzał nam myśleć o innych, święty Peregrynie, módl się za nami. 

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Peregryna. 

 

Wiemy, święty Peregrynie, że jesteś potężnym orędownikiem, bo całe życie oddałeś bez 

reszty Bogu. Wiemy, że tak jak modlisz się o nasze zdrowie, tak jeszcze goręcej modlisz się o 

nasze zbawienie. Życie święte, jakie wiodłeś, ważniejsze jest od życia wolnego od cierpienia i 

choroby. Módl się o nasze uzdrowienie, ale jeszcze mocniej módl się o to, abyśmy tak jak ty 

byli blisko Boga. 

 

DZIEŃ ÓSMY 

Święty Sługo Boży, Peregrynie, wznosimy prośby o uzdrowienie. Wstaw się za nami! Bóg 

uzdrowił ciebie, a i ty wielu uzdrowiłeś swoimi wstawienniczymi modlitwami. Uproś 

uzdrowienie (wymień osobę, za którą się modlisz). Na kolanach prosimy cię o pomoc w 

wyproszeniu zdrowia. 

 

Z pokorą uznajemy nasze fizyczne ograniczenia i słabości. Jesteśmy słabi i bezsilni. 

Całkowicie zależni od Boga. Prosimy więc o twoją modlitwę aby ta choroba nauczyła mnie 

coraz bardziej pokładać ufność w Bogu, święty Peregrynie, módl się za nami. 

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Peregryna. 

 

Wiemy, święty Peregrynie, że jesteś potężnym orędownikiem, bo całe życie oddałeś bez 

reszty Bogu. Wiemy, że tak jak modlisz się o nasze zdrowie, tak jeszcze goręcej modlisz się o 

nasze zbawienie. Życie święte, jakie wiodłeś, ważniejsze jest od życia wolnego od cierpienia i 

choroby. Módl się o nasze uzdrowienie, ale jeszcze mocniej módl się o to, abyśmy tak jak ty 

byli blisko Boga. 

 

 

 



DZIEŃ DZIEWIĄTY  

Święty Sługo Boży, Peregrynie, wznosimy prośby o uzdrowienie. Wstaw się za nami! Bóg 

uzdrowił ciebie, a i ty wielu uzdrowiłeś swoimi wstawienniczymi modlitwami. Uproś 

uzdrowienie (wymień osobę, za którą się modlisz). Na kolanach prosimy cię o pomoc w 

wyproszeniu zdrowia. 

 

Z pokorą uznajemy nasze fizyczne ograniczenia i słabości. Jesteśmy słabi i bezsilni. 

Całkowicie zależni od Boga. Prosimy więc o twoją modlitwę abyśmy naszym życiem nade 

wszystko sławili Boga, święty Peregrynie, módl się za nami. 

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Peregryna. 

 

Wiemy, święty Peregrynie, że jesteś potężnym orędownikiem, bo całe życie oddałeś bez 

reszty Bogu. Wiemy, że tak jak modlisz się o nasze zdrowie, tak jeszcze goręcej modlisz się o 

nasze zbawienie. Życie święte, jakie wiodłeś, ważniejsze jest od życia wolnego od cierpienia i 

choroby. Módl się o nasze uzdrowienie, ale jeszcze mocniej módl się o to, abyśmy tak jak ty 

byli blisko Boga. 


