
Nowenna przed Uroczystością Najświętszego Oblicza 
(Uroczystość obchodzona jest w piątek przed Środą Popielcową) 

Dzień pierwszy - środa  

L. Czytanie z Ewangelii według św. Łukasza (2, 4-7). 

Udał się także Józef  z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego 
zwanego Betlejem (...). Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 
Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie 
było dla nich miejsca w gospodzie. 

P. Panie Jezu, uwielbiamy Cię za to, że będąc Bogiem stałeś się Człowiekiem, żeby nas 
upodobnić do siebie. Rodząc się w ubogiej i zimnej stajni pokazujesz nam, że nie 
przyszedłeś szukać wygód i chwały tego świata, lecz w ubóstwie  i pokorze dawać 
świadectwo swej boskiej miłości. Przyszedłeś do swoich, lecz swoi Cię nie przyjęli. Jakże 
mało było tych, co w rysach Dziecięcia rozpoznali i powitali swego Boga. Zimno 
grzesznego świata wynagradzają Ci czyste i gorące serca Twej matki i św. Józefa. 
Pragniemy i my złączyć swoje serca z Ich sercami, by razem z Nimi wynagradzać Ci, 
Jezu, obojętność ludzi, do których wciąż pragniesz przychodzić. O Boskie Oblicze 
Jezusa, rozjaśnione uśmiechem na widok wiernych i kochających Cię twarzy Maryi i 
Józefa, prosimy gorąco, aby ten promień rozjaśniał nasze dusze, umacniając w nas 
miłość wynagradzającą.  

Boskie Oblicze, uczczone po raz pierwszy przez Maryję i Józefa w stajni betlejemskiej. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

Dzień drugi - czwartek 

L. Czytanie z Ewangelii według św. Mateusza (2, 10-11). 

Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z matką 
jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali 
Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. 

P. Panie Jezu, uwielbiamy Cię za to, że swoją miłość i potęgę objawiłeś ludziom 
o prostych i pokornych sercach. Tylko głęboka ufność i prostota serca pozwoliły 
pastuszkom i mędrcom dostrzec w Tobie - bezradnym Dziecięciu - Zbawcę i Króla. W 
rysach śmiertelnego człowieka z wiarą rozpoznali Oblicze  

Nieśmiertelnego Boga i Pana. Panie Jezu, przyjmujący hołd pasterzy i mędrców prosimy 
Cię, przyjmij też nasze dary: złoto miłości, kadzidło modlitwy i mirrę cierpienia. Niech 
spojrzenie Twego Oblicza i błogosławieństwo spocznie na nas, byśmy mężnie szły drogą 
powołania i potrafiły Cię rozpoznać i przyjąć, gdy do nas przychodzisz każdego dnia. 

Boskie Oblicze, pociągające ku sobie pasterzy i królów o prostych i ufnych sercach. 



W. Zmiłuj się nad nami. 

Dzień trzeci - piątek 

L. Czytanie z Ewangelii według św. Łukasza (2, 51-52). 

Potem przyszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. (...) Jezus zaś czynił 
postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

P. Panie Jezu, uwielbiamy Cię za to, że swoją pracą od najmłodszych lat w Nazarecie i 
uległością wobec Maryi i Józefa uczysz nas jak mamy uświęcać nasze codzienne życie.  

Maryjo, ocierająca z macierzyńską troską utrudzone Boskie Oblicze Twego Syna, naucz 
i nas tej delikatnej, wynagradzającej miłości, byśmy mogły sprawiać radość Jezusowi i 
pomnażać Jego chwałę. 

Boskie Oblicze, utrudzone pracą w Nazarecie. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

Dzień czwarty - sobota 

L. Czytanie z Ewangelii według św. Mateusza (17, 1-2). 

(...) Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę 
wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, 
odzienie stało się białe jak światło. 

P. Panie Jezu, uwielbiamy dziś Twoje Oblicze jaśniejące chwałą i pięknością na 
Taborze. Wybrałeś miejsce osobne, aby pokazać, że trudno jest rozmawiać z Bogiem 
wśród zgiełku świata. Przemieniając się wobec trzech wybranych Apostołów, ukazałeś 
rąbek swej Boskiej chwały, która jest radością całego nieba i zachwyca wszystkich jego 
mieszkańców. Widząc jasność Twego Oblicza, olśniony i szczęśliwy Piotr zawołał: 
"Dobrze, że tu jesteśmy" (Mk 9, 5). Szczęśliwy Piotr, szczęśliwi uczniowie, że mogli 
oglądać piękność Twojego przemienionego Oblicza. Daj nam zrozumieć, że serca nasze 
powinny być zawsze zwrócone ku Tobie i otwarte na Twą łaskę. 

Boskie Oblicze, jaśniejące na Taborze. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

Dzień piąty - niedziela 

L. Czytanie z Ewangelii według św. Łukasza (22, 39-44a). 

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także 
uczniowie. (...) oddalił się od nich na odległość około rzutu kamieniem, padł na kolana i 
modlił się tymi słowami: "Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Wszakże nie 
moja wola, lecz Twoja niech się stanie!" (...) Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się 
modlił. 



P. Panie Jezu, uwielbiamy Cię za Twoje całkowite poddanie się woli Ojca. Przez całe 
twe życie czyniłeś tylko to, czego żądał Ojciec. Twoim pokarmem było zawsze pełnienie 
Jego woli. Twoje Najświętsze Oblicze oblane krwawym potem w Ogrodzie Oliwnym 
pochylone ku ziemi i usta wypowiadające słowa: "Nie moja, lecz Twoja wola niech się 
stanie" (Łk 22, 43b), uczą nas jak mamy słuchać Boga i czynić tylko to, co się Jemu 
podoba. Dopomóż nam, Panie Jezu, byśmy w chwilach doświadczeń wpatrywały się w 
Twoje Bolesne Oblicze i z niego czerpały moc do wypełnienia woli Ojca. 

Boskie Oblicze, pokryte krwawym potem na modlitwie w Ogrójcu. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

Dzień szósty - poniedziałek 

L. Czytanie z Ewangelii według św. Jana (19, 17). 

A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po 
hebrajsku nazywa się Golgota. 

P. Panie Jezu, uwielbiamy Cię za to, że ubiczowany i upokorzony wziąłeś na ramiona 
drzewo Krzyża, by dopełnić dzieła zbawienia na Kalwarii. Twoja droga krzyżowa 
przysporzyła Ci jeszcze więcej cierpień i zniewag. Wskutek bolesnych upadków Twoje 
Święte Oblicze zostało na nowo zranione, oblane krwią i pokryte pyłem kalwaryjskiej 
drogi. Jak dobrze, że wtedy znalazła się odważna kobieta i chustą otarła Twoją Twarz. 
To miłość współczująca kazała jej wykonać ten gest dobroci. Pragniemy ją naśladować 
w całym życiu naszym. Pozwól, o Jezu, czystą miłością serca naszych wynagradzać Ci 
wszystkie zniewagi, jakich doznajesz. Dobry Panie, niech na sercach naszych, jak na 
chuście Weroniki, będzie wyryte Twe Najświętsze Oblicze. 

Boskie Oblicze, otarte chustą przez pobożną niewiastę na drodze krzyżowej. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

Dzień siódmy - wtorek 

L. Czytanie z Ewangelii według św. Łukasza (23, 33-34a). 

Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po 
prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Jezus zaś mówił: "Ojcze, przebacz im, bo nie 
wiedzą, co czynią". 

P. Panie Jezu, uwielbiamy Cię, stojąc u stóp Twego Krzyża. Dziękujemy Ci za cierpienia 
i mękę, które podjąłeś, aby nas zbawić. Każda rana Twojego ludzkiego ciała jest 
dowodem, jak bardzo nas umiłowałeś. W męce konania Twoje Oblicze jeszcze zwraca 
się ku Ojcu, a usta wypowiadają modlitwę, w której prosisz Go o przebaczenie naszych 
win. Pragniemy Cię wiernie naśladować, a swoim cierpieniem, miłością wynagradzającą i 
modlitwą wypraszać miłosierdzie dla wszystkich ludzi. Panie Jezu Chryste, wspomagaj 



nas, byśmy zawsze szły drogą, po której Ty idziesz, tak by ślady naszych stóp pokrywały 
się z Twoimi. 

Boskie Oblicze, pełne bólu i cierpienia. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

Dzień ósmy - środa 

L. Czytanie z Ewangelii według św. Jana (21, 19-20). 

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć 
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do 
nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem 
uczniowie, ujrzawszy Pana. 

P. Panie Jezu, uwielbiamy Cię Triumfującego w chwale zmartwychwstania. Twoje 
Oblicze jaśniejące chwałą napełnia nas niewymowną radością. Pragniemy w Nie 
wpatrywać się bez końca, bo Ono jest dowodem Twojego zwycięstwa nad grzechem i 
śmiercią. Za sprawiedliwym Hiobem powtarzamy: "ja wiem, Wybawca mój żyje, na ziemi 
wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczę" (Hi 
19, 25-26). Wierzymy, Jezu, że kiedyś ujrzymy Cię twarzą w twarz, że ukażesz nam 
swoje chwalebne Oblicze tak, jak  widzieli Je Apostołowie i święte niewiasty w dniu 
zmartwychwstania. 

Boskie Oblicze, jaśniejące chwałą i pięknością w dniu zmartwychwstania.  

W. Zmiłuj się nad nami. 

Dzień dziewiąty - czwartek 

L. Czytanie z Ewangelii według św. Łukasza (22, 19-20). 

[Jezus] następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, 
mówiąc: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę". 
Tak samo i kielich [wziął] po wieczerzy, mówiąc: "Ten kielich to Nowe Przymierze we 
Krwi mojej, która za was będzie wylana". 

P. Panie Jezu, uwielbiamy Twoje Najświętsze Oblicze ukryte w Tajemnicy Ołtarza. W 
Eucharystii oddałeś nam wszystkie tajemnice swego życia, swoje Ciało i Krew, duszę i 
Bóstwo, Najświętsze Serce i Oblicze. Pod sakramentalną zasłoną ukryłeś swoją Twarz, 
abyśmy Cię uwielbiali i mogli się w Ciebie wpatrywać. Twoje Boskie wejrzenie przenika 
nasze dusze tak, jak za Twego ziemskiego życia. Słyszysz nasz głos, gdy śpiewamy na 
Twoją chwałę. Jedno Twoje spojrzenie kruszy i zapala ludzkie serca. Daj, abyśmy czuli 
Twoją obecność i oświecaj nas ogniem swej miłości. 

Boskie Oblicze ukryte w Tajemnicy Ołtarza. 

W. Zmiłuj się nad nami 


