
Spojrzenie na nowennę do Trójcy Świętej 

Dziewięciodniowa modlitwa do Trójcy Świętej wprowadza nas w bliskość i modlitewne 
zjednoczenie z Trzema Osobami Boga. Uwielbiamy w niej Boga, w którym "żyjemy, 
poruszamy się i jesteśmy". Oddajemy hołd i dziękczynienie Boskim przymiotom, jakimi Bóg 
podzielił się z człowiekiem; objawił się w Zbawicielu Jezusie Chrystusie i ustanowił nas 
dziedzicami Bożego Królestwa na mocy Chrztu świętego dzięki łasce Ducha Świętego.  

W każdym dniu nowenny pierwsze wezwanie kierujemy do Boga w Trójcy Jedynego, Ojca, 
Syna i Ducha Świętego, po którym następuje wymieniona konkretna prośba o łaskę.  

  
 

 

W pierwszych trzech dniach zwracamy się do Boga Ojca. Wysławiamy Boga różnymi 
imionami, które wypływają z wielorakich dzieł, jakimi Bóg w swojej łaskawości i 
wszechmocy podzielił się z nami, i dla nas dokonał. Boga nazywamy: Stwórcą, Ojcem 
Stworzycielem, Ojcem Wszechmogącym, Ojcem Jednorodzonego Syna. Pragniemy Bogu 
wyrazić naszą miłość, wdzięczność, hołd i uwielbienie dla Jego wszechmocy i majestatu oraz 
odwiecznych dzieł dokonywanych w duchu miłości i miłosierdzia względem grzesznego 
człowieka. Dziękujemy Bogu za Jego troskę o każdego człowieka, by przywrócić nas Sobie, 
dla naszego szczęścia i wiecznej radości. Świadomi ludzkich słabości, grzeszności i 
niegodności, zwracamy się w pokorze do Trójcy Przenajświętszej i z nadzieją prosimy o 
łaskę:  

1. umocnienia i ożywiania nas  
2. władania nami  
3. obdarzania nas Sobą  

Nadzieja na otrzymanie łask wyzwala u proszącego potrzebę przeproszenia za wszelkie 
odstępstwa oraz pragnienie należytego wykorzystania otrzymanych darów przez:  

1. wypełnienie woli Bożej 
2. chwałę Boga przez Jego królowanie w naszym życiu  



3. stawanie się dziećmi Bożymi 

  

  

 

 

W kolejnych trzech dniach zwracamy się do Syna Bożego, któremu również nadajemy 
różne imiona, pragnąc podkreślić naszą wdzięczność za wypełnienie świętej woli Ojca przez 
ofiarę z Siebie i żywą obecność w Eucharystii. Jezusa Chrystusa nazywamy: Jednorodzonym 
Synem Ojca, Odkupicielem rodzaju ludzkiego, Zbawicielem, Słowem Wcielonym, Bogiem-
Człowiekiem i Nauczycielem. Dziękujemy Jezusowi za Jego Matkę, którą uczynił Matką 
Kościoła i prosimy Boga o łaskę:  

1. wybawienia od złego  
2. uświęcenia  
3. nauczania  

Przepełnieni wdzięcznością i pokorą wobec niezgłębionego miłosierdzia Trójjedynego Boga 
dla nas, Jego stworzenia, pragniemy Bogu podziękować z gotowością:  

1. nawrócenia i szczerym żalem za grzechy  
2. adoracją Eucharystii i Bożą miłością w naszych sercach  
3. posłuszeństwem w wypełnianiu woli Bożej  

  

  

 

 

 

 



 

 

W ostatnich trzech dniach zwracamy się do Ducha Świętego nazywając Go: 
Ożywicielem, tchnieniem Boga Ojca, Pocieszycielem, Duchem Jedności, Jednością Trójcy 
Przenajświętszej i wysławiamy Jego dzieła. Pełni wiary w obdarzającą miłość Bożą 
ośmielamy się prosić o łaski i dary, przez nas niczym niezasłużone, lecz otrzymywane dzięki 
Bożemu miłosierdziu. Pragniemy stałej obecności Ducha Świętego i prosimy, by Bóg:  

1. nie opuszczał nas  
2. przemieniał i prowadził  
3. jednoczył nas w miłości  

Pełni podziwu i zawierzenia wobec tajemnicy Bożych dzieł, pragniemy wyrazić Bogu w 
Trójcy Jedynemu naszą gotowość do współpracy na natchnienia Ducha Świętego przez:  

1. pragnienie otwarcia naszej woli na wolę Bożą 
2. wzrastanie w miłości  
3. czyny spełniane dla wzrostu Kościoła świętego  

  

Modląc się nowenną należy: myśląc o Bogu w Trójcy Jedynym mieć na myśli każdą z Trzech 
Osób Boskich, a kierując słowa modlitwy i myśli do jednej Osoby Boskiej należy jednoczyć 
się z pozostałymi Osobami, których jedność jest wyrazem Boskiej natury.  

 

Nowenne do Trójcy Świętej, jak również inne modlitwy znajdziesz tutaj.  

 


