
Nowenna za wstawiennictwem św. Urszuli męczennicy 

Dzień 1 

Chwalimy Cię i uwielbiamy, Boże żywy i obecny pośród nas. Dziękujemy Ci za 

dar wiary, nadziei i miłości. Przez szczególne wstawiennictwo naszej Patronki 

św. Urszuli, chcemy dziś prosić Cię Boże za dzieci, nauczycieli, pracowników  

i siostry pracujące w przedszkolach urszulańskich na całym świecie,  

a zwłaszcza powierzamy Ci przedszkola w Krakowie i w Sierczy. 

Módl się za nami św. Urszulo z Towarzyszkami Twoimi, 

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Boże, Ty dałeś św. Urszuli i Jej Towarzyszkom łaskę odważnego 

zniesienia męczeństwa, spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy wśród 

życiowych trudności, napełnieni chrześcijańską radością, wzrastali w miłości ku 

Tobie i dostąpili oglądania Twojego piękna. Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 

Dzień 2 

Chwalimy Cię i uwielbiamy, Boże żywy i obecny pośród nas. Dziękujemy Ci za 

dar wiary, nadziei i miłości. Przez szczególne wstawiennictwo naszej Patronki 

św. Urszuli, chcemy prosić Cię Boże za dzieci, nauczycieli, pracowników  

i siostry pracujące w urszulańskich szkołach podstawowych na całym świecie. 

Zawierzamy Ci dziś szczególnie szkołę w Krakowie,  Lublinie i w Rybniku. 

Módl się za nami św. Urszulo z Towarzyszkami Twoimi, 

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Boże, Ty dałeś św. Urszuli i Jej Towarzyszkom łaskę odważnego 

zniesienia męczeństwa, spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy wśród 

życiowych trudności, napełnieni chrześcijańską radością, wzrastali w miłości ku 

Tobie i dostąpili oglądania Twojego piękna. Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 

Dzień 3 

Chwalimy Cię i uwielbiamy, Boże żywy i obecny pośród nas. Dziękujemy Ci za 

dar wiary, nadziei i miłości. Przez szczególne wstawiennictwo naszej Patronki 

św. Urszuli, chcemy prosić Cię Boże za młodzież, nauczycieli, pracowników  

i siostry pracujące w urszulańskich gimnazjach na całym świecie. Zawierzamy 

Ci dziś szczególnie gimnazja w Poznaniu, Rybniku i Wrocławiu. 

Módl się za nami św. Urszulo z Towarzyszkami Twoimi, 

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Boże, Ty dałeś św. Urszuli i Jej Towarzyszkom łaskę odważnego 

zniesienia męczeństwa, spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy wśród 

życiowych trudności, napełnieni chrześcijańską radością, wzrastali w miłości ku 

Tobie i dostąpili oglądania Twojego piękna. Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 



Dzień 4 

Chwalimy Cię i uwielbiamy, Boże żywy i obecny pośród nas. Dziękujemy Ci za 

dar wiary, nadziei i miłości. Przez szczególne wstawiennictwo naszej Patronki 

św. Urszuli, chcemy prosić Cię Boże za młodzież, nauczycieli, pracowników  

i siostry pracujące w urszulańskich liceach na całym świecie. Zawierzamy Ci 

dziś szczególnie licea w Poznaniu, Rybniku i Wrocławiu. 

Módl się za nami św. Urszulo z Towarzyszkami Twoimi, 

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Boże, Ty dałeś św. Urszuli i Jej Towarzyszkom łaskę odważnego 

zniesienia męczeństwa, spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy wśród 

życiowych trudności, napełnieni chrześcijańską radością, wzrastali w miłości ku 

Tobie i dostąpili oglądania Twojego piękna. Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 

 

Dzień 5 

Chwalimy Cię i uwielbiamy, Boże żywy i obecny pośród nas. Dziękujemy Ci za 

dar wiary, nadziei i miłości. Przez szczególne wstawiennictwo naszej Patronki 

św. Urszuli, chcemy prosić Cię Boże za uczennice, studentki i siostry pracujące  

w urszulańskich bursach i akademikach na całym świecie. Zawierzamy Ci dziś 

szczególnie bursę w Tarnowie oraz akademiki w Poznaniu, Krakowie  

i Wrocławiu. 

Módl się za nami św. Urszulo z Towarzyszkami Twoimi, 

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Boże, Ty dałeś św. Urszuli i Jej Towarzyszkom łaskę odważnego 

zniesienia męczeństwa, spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy wśród 

życiowych trudności, napełnieni chrześcijańską radością, wzrastali w miłości ku 

Tobie i dostąpili oglądania Twojego piękna. Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 

Dzień 6 

Chwalimy Cię i uwielbiamy, Boże żywy i obecny pośród nas. Dziękujemy Ci za 

dar wiary, nadziei i miłości. Przez szczególne wstawiennictwo naszej Patronki 

św. Urszuli, chcemy prosić Cię Boże za wszystkich absolwentów  

i wychowanków urszulańskich, oraz za ich rodziny, aby odważnie świadczyli  

o swojej przynależności i więzi z Chrystusem.  

Módl się za nami św. Urszulo z Towarzyszkami Twoimi, 

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Boże, Ty dałeś św. Urszuli i Jej Towarzyszkom łaskę odważnego 

zniesienia męczeństwa, spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy wśród 

życiowych trudności, napełnieni chrześcijańską radością, wzrastali w miłości ku 

Tobie i dostąpili oglądania Twojego piękna. Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 



Dzień 7 

Chwalimy Cię i uwielbiamy, Boże żywy i obecny pośród nas. Dziękujemy Ci za 

dar wiary, nadziei i miłości. Przez szczególne wstawiennictwo naszej Patronki 

św. Urszuli, chcemy prosić Cię Boże za wszystkie rodziny związane z siostrami 

urszulankami: za rodziny uczniów, nauczycieli i wszystkich zatrudnionych  

w placówkach i wspólnotach urszulańskich. Niech wszyscy doświadczają 

Twojego Boże błogosławieństwa. 

Módl się za nami św. Urszulo z Towarzyszkami Twoimi, 

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Boże, Ty dałeś św. Urszuli i Jej Towarzyszkom łaskę odważnego 

zniesienia męczeństwa, spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy wśród 

życiowych trudności, napełnieni chrześcijańską radością, wzrastali w miłości ku 

Tobie i dostąpili oglądania Twojego piękna. Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 

Dzień 8 

Chwalimy Cię i uwielbiamy, Boże żywy i obecny pośród nas. Dziękujemy Ci za 

dar wiary, nadziei i miłości. Przez szczególne wstawiennictwo naszej Patronki 

św. Urszuli, chcemy prosić Cię Boże za dzieci i młodzież, która w przyszłości 

będzie uczyć się, mieszkać i spotykać z siostrami urszulankami. Niech 

doświadczają na co dzień Twojej miłości i odważnie wyznają wiarę w Jezusa 

Chrystusa.  

Módl się za nami św. Urszulo z Towarzyszkami Twoimi, 

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Boże, Ty dałeś św. Urszuli i Jej Towarzyszkom łaskę odważnego 

zniesienia męczeństwa, spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy wśród 

życiowych trudności, napełnieni chrześcijańską radością, wzrastali w miłości ku 

Tobie i dostąpili oglądania Twojego piękna. Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 

Dzień 9 

Chwalimy Cię i uwielbiamy, Boże żywy i obecny pośród nas. Dziękujemy Ci za 

dar wiary, nadziei i miłości. Przez szczególne wstawiennictwo naszej Patronki 

św. Urszuli, chcemy prosić Cię Boże o nowe, gorliwe i święte powołania do 

Zakonu sióstr Urszulanek, aby nie zabrakło odważnych i kochających serc, 

które oddadzą się na służbę Bogu i będą głosić Jego chwałę po krańce ziemi. 

Módl się za nami św. Urszulo z Towarzyszkami Twoimi, 

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Boże, Ty dałeś św. Urszuli i Jej Towarzyszkom łaskę odważnego 

zniesienia męczeństwa, spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy wśród 

życiowych trudności, napełnieni chrześcijańską radością, wzrastali w miłości ku 

Tobie i dostąpili oglądania Twojego piękna. Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 


