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Nic nie stracone — wszystko jeszcze da siĊ
naprawiü!
MoĪesz siĊ rozgrzaü, jeĪeliĞ siĊ stał oziĊbłym;
MoĪesz odzyskaü wzrok, jeĪeliĞ siĊ zaĞlepił;.
MoĪesz siĊ wyleczyü, jeĪeliĞ siĊ zranił;

O Najsłodsze Serce Jezusowe, Ty jesteĞ ze
wszystkich serc najmiłosierniejsze, w Tobie
pokładam całą moją ufnoĞü i chcĊ uciekaü siĊ do
Ciebie we wszystkich Īycia mego potrzebach;
zwłaszcza polecam Twemu Sercu, za poĞrednictwem
Twojej małej oblubienicy, Ğw. Teresy od
Dzieciątka Jezus, tĊ potrzebĊ (tu wymieĔ).
O Najsłodsze Serce Jezusa ufam Tobie!
Przez najlitoĞciwsze Serce, które prowadziło,
kierowało nogi i rĊce Twoje i do krzyĪa przybiü
je pozwoliło —
Udziel mi tej łaski, o która CiĊ z ufnoĞcią błagam!
Przez to Serce, które otwierało uszy Twoje na
błaganie wszystkich nieszczĊĞliwych, na Īal
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uprzywilejowanym, do Królowej Nieba, „która w
zaraniu Twego Īycia uĞmiechnĊła siĊ do Ciebie”.
Błagaj Ją, Ona tak potĊĪna nad Sercem Jezusa, by
uprosiła dla mnie łaskĊ, której tak gorąco pragnĊ,
a z nią błogosławieĔstwo, które by wzmocniło miĊ
za Īycia, broniło w godzinĊ Ğmierci i zaprowadziło do
błogosławionej wiecznoĞci. Amen.
Pod Twoją obronĊ itd.

ofiarą całopalną w płomieniach Twojej miłoĞci. O
Jezu, najmilszy OblubieĔcze duszy mojej, racz
przyjąü gorące pragnienie moje, bym stała siĊ
pociechą Serca Twego i do Ciebie naleĪała na wieki.
RządĨ mną całą, pozostaw mi tylko swobodĊ
kochania CiĊ i Īycie, by cierpieü i umrzeü dla Ciebie.

Osobiste poĞwiĊcenie siĊ
Najsłodszemu Sercu Jezusowemu.
UłoĪone przez S. MariĊ
od Boskiego Serca 1)

Serce Jezusa miłoĞci najgodniejsze!
Oto ja poĞwiĊcam siĊ dziĞ Tobie na nowo i bez
zastrzeĪeĔ. PoĞwiĊcam Ci moje ciało i wszystkie
zmysły, duszĊ moja i wszystkie jej władze, całą
siebie, ze wszystkim, co mam i czym jestem.
OfiarujĊ Ci wszystkie myĞli moje, słowa, uczynki,
modlitwy, cierpienia, nadzieje, pociechy i radoĞci.
PoĞwiĊcam Ci przede wszystkim moje biedne
serce, aby Ciebie jednego kochało i stało siĊ
1) zmarłej w opinii ĞwiĊtoĞci.

Pokładam w Tobie bezgraniczną ufnoĞü i
spodziewam siĊ od wielkiego miłosierdzia Twego
odpuszczenia grzechów moich. Składam w rĊce
Twoje wszystkie moje troski, szczególniej troskĊ o
zbawienie wieczne.
ChcĊ CiĊ miłowaü i uwielbiaü aĪ do ostatniego
tchu i obiecujĊ Ci rozszerzaü naboĪeĔstwo do
Boskiego Serca Twego, o ile tylko bĊdzie w mej
mocy.
O mój Jezu, rozporządzaj mną teraz według
upodobania Twego! Nie pragnĊ innej nagrody prócz
miłoĞci Twojej. Pozwól mi przebywaü w Boskim
Twym Sercu; w Nim chcĊ spĊdzaü wszystkie dni
Īycia mego, w Nim umieraü! I Ty. Panie, zamieszkaj
we mnie, abym mogła byü z Tobą najĞciĞlej zjednoczona, zanim bĊdĊ mogła w niebie chwaliü CiĊ,

i nadziejĊ wszystkich grzeszników —
Przez to Serce, które spojrzenie
Twoje ku nam obracało —
Przez to Serce, z którego płynĊły te słowa
tak słodkie, tak pocieszające, co z ust
Twych najĞwiĊtszych wychodziły —
Przez to Serce, które Ciało Twoje na
oł tar z u Ka lwa r yjs kim na ofiarĊ
wydało i codziennie jeszcze najczcigodniejszą tĊ ofiarĊ na ołtarzach naszych
pona wia —
Przez to Serce, które dla nas wszystką
Krew Swoją przelało —
Przez to Serce, które dla nas zostało
włócznią przebite —
Przez to Serce, które dla nas pozostało
otwarte, abyĞmy mogli do Niego uciekaü
siĊ z ufnoĞcią najwiĊksza, jako do na j pe wnie jsz e go na s z e go schronienia i
czerpaü w nim nadziejĊ, pociechĊ w
naszych utrapieniach, Ğwiatło w ciemnoĞciach, uleczenie w słaboĞciach, siłĊ w
uciskach, upadkach, zmartwieniach i
wszystkie łaski i cnoty —
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Przez to Serce, które tak bardzo ukochało i
kocha ludzi, choü tak mało miłoĞci od
nich odbiera —
Przez to Serce, które dla nas tyle uczyniło i
wycierpiało, które nie przestaje jeszcze
dawaü nam wszystkiego, co tylko moĪe —
Przez to Serce, które dawszy wszystko,
raczy daü nam jeszcze samo —

Udziel mi tej łaski, o którą
CiĊ z ufnoĞcią błagam!

Miej ufnoĞü:
w tak dobrym Panu, jak Jezus!
w takim Pasterzu, jak Jezus!
w takim Zbawicielu, jak Jezus!
w takim Sercu, jakim jest Najsłodsze Serce
Jezusowe!

MoĪesz nawet odĪyü, jeĪeliĞ na duszy twej umarł;
MoĪesz wszystkie te łaski otrzymaü nie tylko
dla siebie, ale i dla biednych grzeszników;
MoĪesz nawet wszystkie otrzymaü łaski doczesne
o ile uĪywaü ich bĊdziesz na chwałĊ BoĪą.
Tylko czcij i kochaj Najsłodsze Serce
Jezusowe i ufaj Mu.
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Udziel mi tej łaski, o którą CiĊ z ufnoĞcią błagam!

O ĞwiĊta Tereso od Dzieciątka Jezus, któraĞ tak
doskonale zrozumiała miłoĞü Najsłodszego Serca
Jezusowego — wstaw siĊ za mną!
O ĞwiĊta Tereso od Dzieciątka Jezus, któraĞ
zawsze zdaną była na WolĊ Boskiego Serca —
przyczyĔ siĊ za mną!
O ĞwiĊta Tereso od Dzieciątka Jezus, która
ufnoĞü doprowadziła do Najsłodszego Serca
Jezusowego — prowadĨ mnie!
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O Jezu, jestem pewny! Ty nie zawiedziesz mojej
ufnoĞci!
Wszak nasza mała Ğw. Teresa powiedziała:
„UfnoĞü w Bogu tak dobrym, potĊĪnym i
miłosiernym nie jest nigdy zbyt wielką, Īe Ty, o Jezu,
wszystko moĪesz, Īe ufnoĞü działa cuda!”
O Jezu, uczyĔ miłosierdzie ze mną!
O Jezu, spraw, aby wszystkie moje nĊdze, moje
zmartwienia, moje pokusy, moje rany, moje błĊdy,
moje przeszkody, moje udrĊczenia, moje
cierpienia, moje obawy, moje wątpliwoĞci, moje
słaboĞci znikły w NajĞwiĊtszym Sercu Twoim. O
mała Ğw. Tereso od Dzieciątka Jezus, weĨ na
siebie wszystkie moje troski i wstaw siĊ za mną
do Niepokalanej Dziewicy, której byłaĞ kwiatem
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kochaü, cieszyü siĊ Tobą i wysławiaü miłosierdzie
Twoje na wieki.
(300 dni odpustu raz na dzieĔ).

AKT WYNAGRODZENIA
Przyrzekamy wynagradzaü Ci,
Boskie Serce Jezusa, za wszystkie wystĊpki
popełnione w narodzie naszym, zwłaszcza za
oziĊbłoĞü, niedowiarstwo, pijaĔstwo, nieczystoĞü,
bezboĪnictwo.
Postanawiamy jako wynagrodzenie Boskiemu
Sercu, oraz dla uproszenia nawrócenia i poĞwiĊcenia
siĊ całego Narodu Polskiego Boskiemu Sercu
Twemu, ofiarowaü wszystkie nasze codzienne
modlitwy, prace, umartwienia, cierpienia i pokuty, by
przyspieszyü przyjĞcie Królestwa Twego w naszej
OjczyĨnie.
Za zezwoleniem władzy Duchownej i przełoĪonych zakonnych.
Przedr. za nakł. ss. Karmelitanek Bosych w Poznaniu, Ğw.Wojciecha 19
ZZZHJ]RUF\]P\NDWROLNSO

NOWENNA
do Najsłodszego Serca Jezusowego
na uproszenie łask
za wstawiennictwem Ğw. Teresy
od Dzieciątka Jezus
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uprzywilejowanym, do Królowej Nieba, „która w
zaraniu Twego Īycia uĞmiechnĊła siĊ do Ciebie”.
Błagaj Ją, Ona tak potĊĪna nad Sercem Jezusa, by
uprosiła dla mnie łaskĊ, której tak gorąco pragnĊ,
a z nią błogosławieĔstwo, które by wzmocniło miĊ
za Īycia, broniło w godzinĊ Ğmierci i zaprowadziło do
błogosławionej wiecznoĞci. Amen.
Pod Twoją obronĊ itd.

ofiarą całopalną w płomieniach Twojej miłoĞci. O
Jezu, najmilszy OblubieĔcze duszy mojej, racz
przyjąü gorące pragnienie moje, bym stała siĊ
pociechą Serca Twego i do Ciebie naleĪała na wieki.
RządĨ mną całą, pozostaw mi tylko swobodĊ
kochania CiĊ i Īycie, by cierpieü i umrzeü dla Ciebie.

Osobiste poĞwiĊcenie siĊ
Najsłodszemu Sercu Jezusowemu.
UłoĪone przez S. MariĊ
od Boskiego Serca 1)

Serce Jezusa miłoĞci najgodniejsze!
Oto ja poĞwiĊcam siĊ dziĞ Tobie na nowo i bez
zastrzeĪeĔ. PoĞwiĊcam Ci moje ciało i wszystkie
zmysły, duszĊ moja i wszystkie jej władze, całą
siebie, ze wszystkim, co mam i czym jestem.
OfiarujĊ Ci wszystkie myĞli moje, słowa, uczynki,
modlitwy, cierpienia, nadzieje, pociechy i radoĞci.
PoĞwiĊcam Ci przede wszystkim moje biedne
serce, aby Ciebie jednego kochało i stało siĊ

Pokładam w Tobie bezgraniczną ufnoĞü i
spodziewam siĊ od wielkiego miłosierdzia Twego
odpuszczenia grzechów moich. Składam w rĊce
Twoje wszystkie moje troski, szczególniej troskĊ o
zbawienie wieczne.
ChcĊ CiĊ miłowaü i uwielbiaü aĪ do ostatniego
tchu i obiecujĊ Ci rozszerzaü naboĪeĔstwo do
Boskiego Serca Twego, o ile tylko bĊdzie w mej
mocy.
O mój Jezu, rozporządzaj mną teraz według
upodobania Twego! Nie pragnĊ innej nagrody prócz
miłoĞci Twojej. Pozwól mi przebywaü w Boskim
Twym Sercu; w Nim chcĊ spĊdzaü wszystkie dni
Īycia mego, w Nim umieraü! I Ty. Panie, zamieszkaj
we mnie, abym mogła byü z Tobą najĞciĞlej zjednoczona, zanim bĊdĊ mogła w niebie chwaliü CiĊ,

1) zmarłej w opinii ĞwiĊtoĞci.
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Nic nie stracone — wszystko jeszcze da siĊ
naprawiü!
MoĪesz siĊ rozgrzaü, jeĪeliĞ siĊ stał oziĊbłym;
MoĪesz odzyskaü wzrok, jeĪeliĞ siĊ zaĞlepił;.
MoĪesz siĊ wyleczyü, jeĪeliĞ siĊ zranił;

O Najsłodsze Serce Jezusowe, Ty jesteĞ ze
wszystkich serc najmiłosierniejsze, w Tobie
pokładam całą moją ufnoĞü i chcĊ uciekaü siĊ do
Ciebie we wszystkich Īycia mego potrzebach;
zwłaszcza polecam Twemu Sercu, za poĞrednictwem
Twojej małej oblubienicy, Ğw. Teresy od
Dzieciątka Jezus, tĊ potrzebĊ (tu wymieĔ).
O Najsłodsze Serce Jezusa ufam Tobie!
Przez najlitoĞciwsze Serce, które prowadziło,
kierowało nogi i rĊce Twoje i do krzyĪa przybiü
je pozwoliło —
Udziel mi tej łaski, o która CiĊ z ufnoĞcią błagam!
Przez to Serce, które otwierało uszy Twoje na
błaganie wszystkich nieszczĊĞliwych, na Īal

(300 dni odpustu raz na dzieĔ).
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Przyrzekamy wynagradzaü Ci,
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popełnione w narodzie naszym, zwłaszcza za
oziĊbłoĞü, niedowiarstwo, pijaĔstwo, nieczystoĞü,
bezboĪnictwo.
Postanawiamy jako wynagrodzenie Boskiemu
Sercu, oraz dla uproszenia nawrócenia i poĞwiĊcenia
siĊ całego Narodu Polskiego Boskiemu Sercu
Twemu, ofiarowaü wszystkie nasze codzienne
modlitwy, prace, umartwienia, cierpienia i pokuty, by
przyspieszyü przyjĞcie Królestwa Twego w naszej
OjczyĨnie.
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i nadziejĊ wszystkich grzeszników —
Przez to Serce, które spojrzenie
Twoje ku nam obracało —
Przez to Serce, z którego płynĊły te słowa
tak słodkie, tak pocieszające, co z ust
Twych najĞwiĊtszych wychodziły —
Przez to Serce, które Ciało Twoje na
oł tar z u Ka l wa r yj s kim na ofiarĊ
wydało i codziennie jeszcze najczcigodniejszą tĊ ofiarĊ na ołtarzach naszych
pona wia —
Przez to Serce, które dla nas wszystką
Krew Swoją przelało —
Przez to Serce, które dla nas zostało
włócznią przebite —
Przez to Serce, które dla nas pozostało
otwarte, abyĞmy mogli do Niego uciekaü
siĊ z ufnoĞcią najwiĊksza, jako do na j pe wnie jsz e go na s z e go schronienia i
czerpaü w nim nadziejĊ, pociechĊ w
naszych utrapieniach, Ğwiatło w ciemnoĞciach, uleczenie w słaboĞciach, siłĊ w
uciskach, upadkach, zmartwieniach i
wszystkie łaski i cnoty —

NOWENNA
do Najsłodszego Serca Jezusowego
na uproszenie łask
za wstawiennictwem Ğw. Teresy
od Dzieciątka Jezus

–5–

Przez to Serce, które tak bardzo ukochało i
kocha ludzi, choü tak mało miłoĞci od
nich odbiera —
Przez to Serce, które dla nas tyle uczyniło i
wycierpiało, które nie przestaje jeszcze
dawaü nam wszystkiego, co tylko moĪe —
Przez to Serce, które dawszy wszystko,
raczy daü nam jeszcze samo —

Udziel mi tej łaski, o którą
CiĊ z ufnoĞcią błagam!

Miej ufnoĞü:
w tak dobrym Panu, jak Jezus!
w takim Pasterzu, jak Jezus!
w takim Zbawicielu, jak Jezus!
w takim Sercu, jakim jest Najsłodsze Serce
Jezusowe!

MoĪesz nawet odĪyü, jeĪeliĞ na duszy twej umarł;
MoĪesz wszystkie te łaski otrzymaü nie tylko
dla siebie, ale i dla biednych grzeszników;
MoĪesz nawet wszystkie otrzymaü łaski doczesne
o ile uĪywaü ich bĊdziesz na chwałĊ BoĪą.
Tylko czcij i kochaj Najsłodsze Serce
Jezusowe i ufaj Mu.

kochaü, cieszyü siĊ Tobą i wysławiaü miłosierdzie
Twoje na wieki.

Udziel mi tej łaski, o którą CiĊ z ufnoĞcią błagam!

O ĞwiĊta Tereso od Dzieciątka Jezus, któraĞ tak
doskonale zrozumiała miłoĞü Najsłodszego Serca
Jezusowego — wstaw siĊ za mną!
O ĞwiĊta Tereso od Dzieciątka Jezus, któraĞ
zawsze zdaną była na WolĊ Boskiego Serca —
przyczyĔ siĊ za mną!
O ĞwiĊta Tereso od Dzieciątka Jezus, która
ufnoĞü doprowadziła do Najsłodszego Serca
Jezusowego — prowadĨ mnie!
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O Jezu, jestem pewny! Ty nie zawiedziesz mojej
ufnoĞci!
Wszak nasza mała Ğw. Teresa powiedziała:
„UfnoĞü w Bogu tak dobrym, potĊĪnym i
miłosiernym nie jest nigdy zbyt wielką, Īe Ty, o Jezu,
wszystko moĪesz, Īe ufnoĞü działa cuda!”
O Jezu, uczyĔ miłosierdzie ze mną!
O Jezu, spraw, aby wszystkie moje nĊdze, moje
zmartwienia, moje pokusy, moje rany, moje błĊdy,
moje przeszkody, moje udrĊczenia, moje
cierpienia, moje obawy, moje wątpliwoĞci, moje
słaboĞci znikły w NajĞwiĊtszym Sercu Twoim. O
mała Ğw. Tereso od Dzieciątka Jezus, weĨ na
siebie wszystkie moje troski i wstaw siĊ za mną
do Niepokalanej Dziewicy, której byłaĞ kwiatem

