
NOWENNA DO ŚW. TERESY OD JEZUSA Z AVILA  

 

Rozpoczęcie nowenny 

 

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca wiernych i ogień miłości Twojej racz w nich zapalić. 

 

Przeżegnawszy się: 

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.  

Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.  

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.  

Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

 

DZIEŃ PIERWSZY 

"Pan jest z wami i przyuczcie się rozmawiać z Nim jak najczęściej. Trzymajcie się tuż blisko, 

przy boku Boskiego Mistrza, z mocnym postanowieniem i gorącym pożądaniem nauczenia się 

tego, czego On was będzie uczył. Wtedy Boska dobroć Jego w krótkim czasie to sprawi, że 

będziecie dobrymi, godnymi takiego Mistrza uczennicami, i nie opuści was, chybabyście wy 

Jego opuściły. Z chciwością i uwielbieniem słuchajcie słów, które do was mówią Boskie Jego 

usta". (św. Teresa od Jezusa) 

Módlmy się: Panie Jezu, przez wstawiennictwo św. Teresy od Jezusa spraw, abyśmy trwając w 

Twojej bliskości i zasłuchani w Twoje słowa pouczające nas, jak mamy się modlić, zanosili 

razem z Tobą nasze modlitwy do Ojca Twojego i Ojca naszego za wszystkich. Dzisiaj, łącząc 

się ze św. Teresą, zanosimy modlitwę "Ojcze nasz" za tych, za których w tej nowennie się 

modlimy. 

Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Teresy od Jezusa z Avila 

Św. Tereso od Jezusa, módl się za nami! 

DZIEŃ DRUGI 

"O Panie, jakże jasno w tych słowach okazujesz się Ojcem takiego Syna, a Syn Twój, jak 

godnym okazuje się Synem takiego Ojca! Bądź błogosławiony na wieki wieczne!... Potrzeba, 

by jako Ojciec pocieszał nas w naszych strapieniach, i to taką pociechą, jaką pocieszyć może 

tylko taki Ojciec, który z natury swojej musi być lepszy od wszystkich ojców na świecie, jest 

bowiem dobrem doskonałym". (św. Teresa od Jezusa) 

Módlmy się: Panie Jezu, pouczeni przez Ciebie, razem z Tobą zanosimy do naszego Ojca 

modlitwę. Niech często wymawiane słowa modlitwy "Ojcze nasz" pogłębiają w nas 

bezgraniczne zaufanie w Jego ojcowską dobroć oraz pomagają odnajdywać głęboką więź ze 

wszystkimi ludźmi – dziećmi jednego Ojca. Spraw, Ojcze, przez pośrednictwo św. Teresy, aby 

wszyscy zechcieli korzystać w pełni z Twojej ojcowskiej miłości, szczególnie zaś ci, których 

polecamy Tobie w tej nowennie. 

Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Teresy od Jezusa z Avila 

Św. Tereso od Jezusa, módl się za nami! 

DZIEŃ TRZECI 

"Zważcie teraz następne słowa Mistrza waszego: Któryś jest w niebie. Czy mały to będzie dla 

duszy roztargnionej pożytek, gdy zrozumie tę prawdę i przekona się, że na to, aby mogła 



rozmawiać z Boskim Ojcem swoim i cieszyć się Jego obecnością, nie ma potrzeby wzlatywać 

aż do nieba, ani modlić się głośno? On bowiem tak blisko jest, że i bez głosu ją usłyszy; nie 

potrzeba jej skrzydeł, aby latała szukając Go, ale dość jej udać się na samotność i patrzeć, i 

oglądać Go obecnego we własnym wnętrzu, i nie oddalając się od tego Gościa tak drogiego, z 

pokorą mówić tak do Niego jak do Ojca, prosić Go jak Ojca i cieszyć się nim jak Ojcem". 

(św. Teresa od Jezusa) 

Módlmy się: Spraw, Panie, przez wstawiennictwo św. Teresy, aby wszyscy, żyjąc w łasce 

uświęcającej, nieustannie odnajdywali Cię w niebie naszej duszy i nieustannie trwali przed 

Tobą w kornej adoracji. Prosimy Cię, Ojcze, o tę łaskę dla wszystkich, którzy nie cieszą się 

jeszcze Twoją obecnością w sobie. Szczególnie udziel tego daru tym, których polecamy 

Tobie w tej nowennie. 

Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Teresy od Jezusa z Avila 

Św. Tereso od Jezusa, módl się za nami! 

DZIEŃ CZWARTY 

"Wiedział Boski Pan nasz, że nie zdołamy, tak jak należy, święcić, wielbić, sławić, 

wywyższać to święte Imię Ojca Przedwiecznego, gdyby On sam nie wspomógł naszej 

słabości". (św. Teresa od Jezusa) 

Módlmy się: Duch nasz jest ochoczy, ale umysł i ciało omdlałe (Mt 26, 41). Dlatego prosimy 

Cię, Panie, przez wstawiennictwo św. Teresy, wspieraj naszą słabość, umacniaj nas swoją 

łaską, abyśmy tego wszystkiego, co czynimy, nie spełniali ze względu na siebie ani ze 

względu na drugich, by się im przypodobać, lecz abyśmy we wszystkim jedynie i nieustannie 

wysławiali Twoje święte Imię. Prosimy Cię o tę łaskę szczególnie dla tych, za których 

modlimy się w tej nowennie. 

Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Teresy od Jezusa z Avila 

Św. Tereso od Jezusa, módl się za nami! 

DZIEŃ PIĄTY 

"Uczy nas dobry Jezus, abyśmy mówili te słowa, w których jest zawarta prośba o przyjście do 

nas Bożego królestwa: Przyjdź królestwo Twoje. Bywają chwile wytchnienia dla dusz, drogą 

modlitwy do ojczyzny niebieskiej dążących. Przedsmaku ich użycza i tym, którzy tu na ziemi 

oddadzą się Jemu i o przyjście Jego królestwa się modlą, aby z niego mieli bezpieczną nadzieję, 

iż kiedyś pójdą napawać się wiecznie pełnym zdrojem tych rozkoszy. Słowem, jest tu dusza 

blisko swego Króla w Jego królestwie, w którego posiadanie Pan już tu zaczyna ją 

wprowadzać". (św. Teresa od Jezusa) 

Módlmy się: Spraw, Boże, abyśmy nieustannie prosząc o Twoje królestwo, całym sercem do 

niego zdążali, dzięki Twej łasce już teraz odnajdując je w sobie. Prosimy Cię przez 

pośrednictwo św. Teresy za wszystkich zagubionych w królestwie doczesności, aby najpierw 

szukali Twojego królestwa i jego sprawiedliwości w sobie, wierząc, że wszystko inne będzie 

im przydane (Mt 6, 33). Łaską tą obdarzaj przede wszystkim tych, których polecamy Tobie w 

tej nowennie. 

Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Teresy od Jezusa z Avila 

Św. Tereso od Jezusa, módl się za nami! 



DZIEŃ SZÓSTY 

"Chcę wam objaśnić, co to jest wola Boża. Nie bójcie się, by wolą Bożą było dać wam 

bogactwa, rozkosze, honory i wszelkie inne rzeczy ziemskie. Nie taka jest skąpa dla was Jego 

miłość, nie taka mała w Jego oczach waga waszej ofiary; chce wam hojnie za nią zapłacić, chce 

wam dać za nią w posiadanie swoje królestwo, abyście już tu na ziemi je posiadły. Patrzcie na 

Syna Bożego, który zanosił do Ojca niebieskiego tę prośbę w Ogrójcu, a zobaczycie, co dał On 

Temu, którego nad wszystko miłował. Łatwo zatem możecie się dorozumieć, jaka jest Jego 

wola". (św. Teresa od Jezusa) 

Módlmy się: Umacniaj, Boże Ojcze, naszą wiarę w Twoją Boską Opatrzność, która wszystkim 

kieruje z miłością; oświecaj swą łaską nasz rozum, abyśmy zawsze i przez wszystko 

rozpoznawali Twoją świętą wolę, oraz umacniaj naszą wolę, aby wybierała to, co rozpozna, a 

nadto umiała z Twej Ojcowskiej ręki przyjmować wszystko, co życie niesie, bo Ty jeden, wiesz 

czego nam tak naprawdę potrzeba, i nie dasz kamienia dziecku proszącemu o chleb (Mt 7, 9-

11). Prosimy Cię wraz ze świętą Teresą, by wszyscy, także ci, za których w tej nowennie się 

modlimy, umiłowali pełnienie Twej woli. 

Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Teresy od Jezusa z Avila 

Św. Tereso od Jezusa, módl się za nami! 

DZIEŃ SIÓDMY 

"Wiedział dobry nasz Pan Jezus, jak trudno nam będzie wypełnić tę ofiarę naszej woli, którą w 

imieniu naszym obiecał. Znał naszą słabość, skutkiem której nieraz, dla uchylenia się od 

spełnienia woli Bożej, udajemy albo wmawiamy w siebie, że jej nie widzimy; więc litując się 

nad tą naszą nędzą, obmyślił sposób dla jej zaradzenia. Prośmy o Chleb niebieski i błagajmy 

Ojca naszego w niebie, aby nas swoją łaską takimi uczynił, jakimi nam być potrzeba, abyśmy 

godnie mogły przyjmować ten Chleb niebieski. On jest pokarmem pełnym słodyczy i pociechy 

i On utrzymuje życie". (św. Teresa od Jezusa) 

Módlmy się: Boże Ojcze, prosimy Cię przez wstawiennictwo św. Teresy, pomnażaj w nas 

świadomość mocy, jakiej udzielasz nam przez przyjmowanie Ciała i Krwi Twojego Syna oraz 

przez Jego obecność między nami w tabernakulum. Niech wszyscy, a szczególnie ci, których 

polecamy Tobie w tej nowennie, często umacniają się Ciałem i Krwią Twojego Syna oraz 

nabierają sił przed tabernakulum, wiedząc, że każdą słabość i każdą trudność można 

przezwyciężyć mocą Eucharystii. 

Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Teresy od Jezusa z Avila 

Św. Tereso od Jezusa, módl się za nami! 

DZIEŃ ÓSMY 

"I odpuść nam, Panie, nasze winy, jako i my odpuszczamy. Bez wątpienia, chodzi tu o rzecz 

godną największej uwagi. Cóż może być dla nas ważniejszego i bardziej koniecznego nad to, 

by Pan odpuścił nam nasze winy, za które zasłużyliśmy na ogień wieczny? I takie 

niewypowiedziane miłosierdzie ofiaruje nam w zamian za rzecz tak błahą, jaką jest 

odpuszczenie przez nas innym ich uchybień, w których nie ma żadnej dla nas istotnej krzywdy, 

które są niczym". (św. Teresa od Jezusa) 



Módlmy się: Boże Ojcze, prosimy Cię dla siebie, dla wszystkich, dla tych, za których zanosimy 

prośby w tej nowennie, abyśmy wsparci wstawiennictwem świętej Teresy, nieustannie mieli 

przed oczyma Twoje nieskończone miłosierdzie, którym nieustannie nas obdarzasz. Ty nam 

przypominasz, że chcesz raczej miłosierdzia niż ofiary (Mt 9, 13). Spraw, Panie, mocą swej 

łaski, abyśmy dostępując Twego miłosiernego przebaczenia, umieli wszystkim przebaczać. 

Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Teresy od Jezusa z Avila 

Św. Tereso od Jezusa, módl się za nami! 

DZIEŃ DZIEWIĄTY 

"I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Dusze, które doszły do tego stopnia 

modlitwy [kontemplacji], już nie będą prosiły Pana o wyzwolenie ich od cierpień, o odwrócenie 

od nich pokus… Ale za to boją się, i to słusznie, innego nieprzyjaciela i ustawicznie Pana 

proszą, aby ich od niego wybawił; boją się czarta, zdrajcy piekielnego, przemieniającego się w 

anioła światłości, który cichaczem, w przebraniu podchodzi duszę i nie da się jej poznać, aż 

gdy jej zada rany, i wszystką krew wysączy, i życie odbierze… Proście, by was Pan wybawił 

od tego nieprzyjaciela i nie dopuścił, byście weszły w pokuszenie. O jakże słusznie dobry 

Mistrz nasz uczy nas prosić o to i sam o to z nami prosi". (św. Teresa od Jezusa) 

Módlmy się: Boże Ojcze, Ty najlepiej znasz naszą słabość. Pragniemy dobra, do niego dążymy, 

a gdy przyjdzie wybierać, idziemy za złem, którego nie chcemy (Rz 7, 18-19). Kuszą nas nasze 

pożądliwości, niepokoją pokusy szatana. Wiele jest rzeczy, które łudzą swoim zwodniczym 

blaskiem. Prosimy Cię, Boże, za przyczyną świętej Teresy, broń nas i wszystkich, za których 

modlimy się w tej nowennie, ode złego! Zbaw nas! 

Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Teresy od Jezusa z Avila 

Św. Tereso od Jezusa, módl się za nami! 

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE 

Módlmy się: Boże, Ty pobudziłeś przez Ducha swojego świętą Teresę, aby ukazała Kościołowi 

drogę do zdobycia doskonałości; dozwól nam zawsze karmić się pokarmem jej niebiańskiej 

nauki i pałać pragnieniem prawdziwej świętości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Nowenna do św. Teresy od Jezusa, Oparta na rozważaniach Ojcze nasz Dominik Wider OCD 

Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1999 


