
Nowenna do św Charbela

DZIEŃ PIERWSZY
Chwalebny Św. Charbelu, zwierciadło cnót, przyjdź mi 
na ratunek i uproś u Boga łaskę, której potrzebuję … 
(wymienić tę łaskę), na chwałę Jego imienia i dla 
zbawienia duszy mojej. Amen.
Św. Charbelu módl się za mnie.
Panie Jezu, który obdarzyłeś Św. Charbela łaską wiary, 

błagam byś udzielił mi za jego wstawiennictwem łaski, 

o które proszę, abym żył zgodnie z Twoimi 

przykazaniami i Ewangelią. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

DZIEŃ DRUGI

Św. Charbelu, męczenniku życia monastycznego, który 

doświadczyłeś cierpienia fizycznego i duchowego 

zwracam się do Ciebie z ufnością i proszę o łaskę…



Św. Charbelu, wazo niebiańskiej wonności, wstaw się 

za mną.

Boże nieskończenie dobry, który zaszczyciłeś Św. 

Charbela łaską czynienia cudów, zlituj się nade mną i 

udziel mi łaski, o którą proszę za jego 

wstawiennictwem. Tobie chwała na wieki.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…                                              

DZIEŃ TRZECI

Umiłowany Św. Charbelu, który jaśniejesz jak jasna 

gwiazda na niebie Kościoła, oświeć moją drogę i 

umocnij moją nadzieję. Uproś u Chrystusa 

ukrzyżowanego, którego nieustannie czcisz łaskę…

Św. Charbelu, wzorze ciszy i cierpliwości, wstaw się za 

mną.



Panie Jezu, który uświęciłeś Św. Charbela pomagając 

mu nieść krzyż, daj mi siłę by naśladować go w 

trudnościach życia z cierpliwością i całkowitym 

poddaniem się Twojej Boskiej woli. Tobie chwała na 

wieki. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…                                             

DZIEŃ CZWARTY

Św. Charbelu uciekam się do Ciebie z ufnością o twoje 

wstawiennictwo. Okaż mi raz jeszcze twoją miłość i 

uproś u Boga łaskę…

Św. Charbelu, ogrodzie cnót wstaw się za mną.

Boże, pomóż mi wzrastać w cnotach chrześcijańskich 

na wzór Św. Charbela. Okaż mi Miłosierdzie, abym 

mógł sławić Cię na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…



Chwała Ojcu…

DZIEŃ PIĄTY

Św. Charbelu, oświeć mnie i pomóż mi czynić tylko to, 

co miłe jest Bogu. Dobry ojcze, uproś o łaskę, której 

bardzo potrzebuję…

Św. Charbelu, przyjacielu krzyża, wstaw się za mną.

Boże, wysłuchaj mojej modlitwy za wstawiennictwem 

Św. Charbela. Pociesz duszę moją i napełnij mnie 

Twoim pokojem. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…                                           

DZIEŃ SZÓSTY

Św. Charbelu, potężny pośredniku, wystarczy jedno 

Twoje słowo, by Bóg udzielił mi łaski, której bardzo 

potrzebuję…



Św. Charbelu, radości nieba i ziemi wstaw się za mną.

Boże, który wybrałeś Św. Charbela za naszego 

pośrednika, udziel mi dzięki jego modlitwie łaski, o 

którą proszę. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…                                           

DZIEŃ SIÓDMY

Umiłowany Św. Charbelu, udziel pomocy wszystkim, 

którzy się do Ciebie zwracają, uproś Boga o łaskę, o 

którą żarliwie proszę… Ufam twojej modlitwie.

Św. Charbelu, przewodniku zagubionych, wstaw się za 

mną.

Boże pomóż mi w żalu i pokucie za liczne grzechy, 

które uniemożliwiają otrzymanie Twej łaski. Oceanie 

Miłosierdzia, oczyść moje serce ze smutku i wysłuchaj 



mojej modlitwy za wstawiennictwem Św. Charbela. 

Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…                                                         

DZIEŃ ÓSMY

Św. Charbelu, moja wiara rośnie gdy myślę o twojej 

modlitwie i twoich umartwieniach. Proszę, uproś u 

Boga łaskę, której potrzebuję…

Św. Charbelu, który żyjesz w radości doskonałej, wstaw 

się za mną.

Mój Jezu ukochany, który poprowadziłeś Św. Charbela 

do ewangelicznej doskonałości, udziel mi za jego 

wstawiennictwem łaski wierności Tobie do śmierci. 

Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…



DZIEŃ DZIEWIĄTY

Św. Charbelu, zbliżam się do końca nowenny. Mam 

wielką nadzieję, że otrzymam od Jezusa łaskę, o którą 

proszę za Twoim wstawiennictwem. Żałuję za moje 

grzechy i obiecuję przeciwstawiać się pokusom.

Św. Charbelu, który żyjesz w chwale, módl się za mną.

Boże, Ty słuchasz modlitw Św. Charbela i udzieliłeś 

Mu łaski jedności z Tobą, zlituj się nade mną i udziel 

mi pomocy w trudnościach, bowiem sam nie potrafię 

ich udźwignąć. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Modlitwa

Miłosierny i dobry Boże, dziękuję Ci z całego serca 

mojego za łaski, które otrzymałem za wstawiennictwem 

Św. Charbela i błagam o błogosławieństwo dla mnie i 



moich bliskich.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu...


