
 

Nowenna do świętej Teresy 

od Dzieciątka Jezus  

Kochana mała Tereso, mały kwiecie Jezusa;  

radośni i wdzięczni czekamy na ciebie  

i twoich świętych rodziców, którzy razem z tobą nawiedzą 

w relikwiach Norwegię i inne kraje skandynawskie.  

Pomóż nam przygotować się na przyjęcie pełni tych łask, 

którymi Pan Bóg przez peregrynację chce nas obdarzyć.  

Módl się za nasze katolickie diecezje, za naszych kapłanów  

i wszystkich powołanych do życia zakonnego. 

Rzuć obfity deszcz róż łask Jezusowych na nasze rodziny,  

tak, aby upodabniały się do twojej rodziny.  

Wstawiaj się za wszystkimi dziećmi, za młodzieżą,  

za starszymi, samotnymi i cierpiącymi. 

Kochana mała Tereso,  

której niebem jest czynienie dobra na ziemi,  

przyjmij również te intencje, które składamy w twoje ręce.  

Kochana mała Tereso, naucz nas być świętymi,  

byśmy podobnie jak ty, potrafili kochać Jezusa  

czystym i niepodzielnym sercem,  

i powierzali nasze życie Bożej Miłości Miłosiernej.  

Prowadź nas twoją małą drogą,  

abyśmy wkrótce osiągneli pełnię miłości. Amen.  
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