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DZIEŃ PIERWSZY:  

„W JEGO RANACH JEST 
NASZE UZDROWIENIE”  

(IZ 53,5)

Panie Jezu, Ty jesteś moim Panem i  Bo-
giem. Ciebie pragnę słuchać, do Ciebie 

chcę iść. I  do Ciebie chcę przyprowadzać 
tych, którzy zabłądzili, którzy upadli, którym 
brakuje sił, aby samemu wstać. Przyjmij, 
Jezu, moje wyznanie wiary. I choć wciąż jest 
ona mała, to proszę Cię, przyjmij moją mo-
dlitwę, przyjmij tę nowennę, podczas której 
do źródeł Twego miłosierdzia chcę przypro-
wadzić małżeństwo .......... i ..........

Panie Jezu, małżeństwo nie jest wy-
mysłem człowieka. Małżeństwo to Boża 
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wizja najpiękniejszej relacji, jaką może prze-
żyć mężczyzna i kobieta. Miłość małżeńska to 
znak miłości, jaką Ty sam, Jezu, otaczasz Twój 
Kościół. Miłość małżeńska to relacja niero-
zerwalna; relacja, której wagę i  godność Ty, 
Jezu, podniosłeś do rangi sakramentu. Ma-
jąc te objawione przez Ciebie prawdy przed 
oczyma, powinniśmy budować nasze małżeń-
stwa. I powinniśmy pomagać naszym bliźnim 
w  wypełnianiu ich małżeńskiego powołania. 
Dlatego właśnie chcę przez dziewięć naj-
bliższych dni otoczyć modlitwą małżeństwo 
.......... i .......... Bo ich małżeństwo jest słabe. Bo 
gdzieś zgubili swoją miłość. Bo gdzieś sami się 
pogubili. I  teraz grzech może ich opanować. 
Niebezpieczeństwo jest duże, dlatego do Cie-
bie, Jezu, wołam o pomoc i ratunek dla nich.

Panie Jezu, w  Twoich ranach jest nasze 
zdrowie. W Twoich ranach jest zdrowie mał-
żeństwa .......... i  .......... Bo oni zachorowali. 
Ich małżeństwo zachorowało. Na grzech. Na 
brak miłości. Na brak dobra. Na egoizm.

Bez Ciebie nie powstaną! Bez Ciebie za-
nurzą się w  otchłani grzechu i  beznadziei. 
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Bez Ciebie zginą. Bez Twojej mocy nie na-
stąpi uzdrowienie ich małżeńskiej relacji, 
uzdrowienie ich miłości, uzdrowienie ich 
jedności.

Panie Jezu, kiedyś uzdrowiłeś człowieka 
sparaliżowanego, choć on Cię o  to nie pro-
sił. Za niego uczynili to jego znajomi – oni 
przynieśli go przed Ciebie, nawet w  dachu 
zrobili dziurę, aby na linach spuścić łóż-
ko. A Ty, widząc ich wiarę, dokonałeś cudu 
(por.  Łk  5,17-25). Nie tylko przywróciłeś 
temu człowiekowi zdrowie ciała, ale przede 
wszystkim odpuściłeś mu jego grzechy. Przez 
najbliższe dziewięć dni chcę, jak ci przyjaciele 
człowieka sparaliżowanego, przyprowadzać 
do Ciebie małżeństwo .......... i .......... Robię to 
z  wielką wiarą, że odpuścisz im ich grzechy 
i uzdrowisz ich schorowane małżeństwo. 

W  Twoich ranach jest zdrowie małżeń-
stwa .......... i  ..........! Niech Twoja wielka, 
niepojęta miłość, która „popchnęła” Cię 
do złożenia ofiary na krzyżu, otoczy ich te-
raz. Niech obudzi śpiące serca. Zanurz ich 
w Twoich świętych ranach! I obmyj ich serca 
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w Twojej świętej Krwi, wylanej także dla ich 
zbawienia. Przyjdź do nich z  łaską i  mocą 
uzdrowienia. Otwórz ich oczy, aby zobaczy-
li, że małżeństwo, to, które tworzą, to wielka 
Twoja łaska! Ożyw ich serca, aby na nowo 
nauczyły się kochać! Wzbudź w nich tęskno-
tę za życiem czystym, bez grzechu!

Błogosławiona Lauro, módl się za nimi! 
Proszę, abyś podczas tej nowenny razem ze 
mną przynosiła przed oblicze miłosiernego 
Jezusa małżeństwo .......... i  .......... Módl się, 
proszę, aby oni dzisiaj zrozumieli, że jedyna 
nadzieja na szczęście, to doczesne, i to wiecz-
ne, jest w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. 
I aby umieli dzisiaj spojrzeć na siebie z mi-
łością. Tak jak Ty patrzyłaś na swoją matkę. 
Tak jak Ty patrzyłaś na swoich bliźnich, za 
których się modliłaś, za których pościłaś, za 
których podejmowałaś ich obowiązki. Módl 
się razem ze mną także słowami Koronki do 
Bożego Miłosierdzia, aby małżeństwo .......... 
i .......... zostało ocalone!

Panie Jezu, wraz z  błogosławioną Laurą 
biorę teraz za rękę małżeństwo .......... i .......... 
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i przyprowadzam ich przed Ciebie. Wierzę, 
że patrzysz na nich z miłością. I że uzdrowisz 
ich miłość. Amen.

Ojcze nasz...
Zdrowaś, Maryjo...
Wierzę w Boga...
Ojcze przedwieczny... (na dużych paciorkach 

różańca)
Dla Jego bolesnej męki... (na małych 

paciorkach różańca)
Święty Boże, Święty Mocny... (na zakończenie)


