
Nowenna do Św. Charbela

Dzień 1
Święty ojcze Charbelu, proszę, przyjdź mi z pomocą i wstaw się za mną u Boga, aby udzielił mi
łaski,  której gorąco pragnę (wymień łaskę, o którą prosisz),  jeżeli  jest  na chwałę Boga i  służy
zbawieniu mojej duszy. Amen.

Święty Charbelu, módl się za mną.

O Panie, który świętemu Charbelowi dałeś łaskę wiary, proszę Cię, abyś za jego wstawiennictwem
udzielił mi łaski, o którą Ciebie błagam, byle była zgodna z Twoimi przykazaniami i z Twoją świętą
Ewangelią. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Święty  ojcze  Charbelu,  który  wyrzekłeś  się  przyjemności  światowych  i  żyłeś  w  pokorze  i  ukryciu
w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale Nieba – wstawiaj się za mną. Rozjaśnij mój umysł
i serce, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra
i  w  unikaniu  zła.  Broń  przed  wrogami  widzialnymi  i  niewidzialnymi  oraz  wspomagaj
w codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy
i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na mnie z miłością,
a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś mi u Boga łaskę, o którą pokornie proszę, a przede
wszystkim pomóż mi iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

Dzień 2
O  święty  Charbelu,  męczenniku  życia  monastycznego,  który  doświadczałeś  cierpienia  ciała
i duszy, Pan Ciebie uczynił świecącą latarnią. Biegnę do Ciebie i proszę Boga o udzielenie mi,
za Twoim wstawiennictwem, łaski, której gorąco pragnę (wymień łaskę, o którą prosisz).

Święty Charbelu, naczynie niebiańskiej woni, wstawiaj się za mną!

O  Boże  niezmierzonej  dobroci,  który  uhonorowałeś  świętego  Charbela,  udzielając  mu  daru
dokonywania  cudów,  miej  litość  dla  mnie  i  udziel  mi  łaski,  o  którą  Cię  proszę  za  jego
wstawiennictwem. Tobie chwała na wieki. Amen

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Święty  ojcze  Charbelu,  który  wyrzekłeś  się  przyjemności  światowych  i  żyłeś  w  pokorze  i  ukryciu
w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale Nieba – wstawiaj się za mną. Rozjaśnij mój umysł
i serce, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra
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i  w  unikaniu  zła.  Broń  przed  wrogami  widzialnymi  i  niewidzialnymi  oraz  wspomagaj
w codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy
i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na mnie z miłością,
a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś mi u Boga łaskę, o którą pokornie proszę, a przede
wszystkim pomóż mi iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

Dzień 3
O  umiłowany  ojcze  Charbelu,  który  błyszczysz  na  niebie  Kościoła,  oświetlaj  moją  drogę
i  wzmacniaj  moją nadzieję.  Proszę ciebie o łaskę (wymień łaskę,  o którą prosisz).  Proś o nią
Jezusa Ukrzyżowanego, którego ustawicznie uwielbiałeś. Amen.

Święty Charbelu, wzorze cierpliwości i milczenia, wstawiaj się za mną!

O  Panie  Jezu,  który  uświęciłeś  świętego  Charbela  i  pomagałeś  mu  nieść  krzyż,  przez  jego
wstawiennictwo daj mi odwagę do znoszenia trudności życia z cierpliwością i zdaniem się na Twoją
Boską wolę. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Święty  ojcze  Charbelu,  który  wyrzekłeś  się  przyjemności  światowych  i  żyłeś  w  pokorze  i  ukryciu
w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale Nieba – wstawiaj się za mną. Rozjaśnij mój umysł
i serce, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra
i  w  unikaniu  zła.  Broń  przed  wrogami  widzialnymi  i  niewidzialnymi  oraz  wspomagaj
w codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy
i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na mnie z miłością,
a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś mi u Boga łaskę, o którą pokornie proszę, a przede
wszystkim pomóż mi iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

Dzień 4
Święty ojcze Charbelu, zwracam się do Ciebie z sercem pełnym ufności. Przez Twoje potężne
wstawiennictwo u Boga proszę Ciebie  o  (wymień łaskę,  o którą prosisz).  Proszę,  okaż swoje
potężne wstawiennictwo.

Święty Charbelu, ogrodzie cnót, wstawiaj się za mną!

O Boże, który świętemu Charbelowi udzieliłeś łaski bycia podobnym do Ciebie, udziel mi przez jego
wstawiennictwo pomocy do wzrastania w chrześcijańskich cnotach; miej litość dla mnie, abym zawsze
mógł wychwalać Ciebie. Tobie chwała na wieki. Amen
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Święty  ojcze  Charbelu,  który  wyrzekłeś  się  przyjemności  światowych  i  żyłeś  w  pokorze  i  ukryciu
w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale Nieba – wstawiaj się za mną. Rozjaśnij mój umysł
i serce, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra
i  w  unikaniu  zła.  Broń  przed  wrogami  widzialnymi  i  niewidzialnymi  oraz  wspomagaj
w codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy
i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na mnie z miłością,
a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś mi u Boga łaskę, o którą pokornie proszę, a przede
wszystkim pomóż mi iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

Dzień 5
O święty Charbelu,  umiłowany przez Boga,  oświecaj  mnie,  pomagaj  mi i  ucz mnie czynić to,
co się Bogu podoba. Ojcze pełen życzliwości,  pośpiesz mi na pomoc;  proszę Cię,  wyproś mi
u Boga łaskę (wymień łaskę, o którą prosisz).

Święty Charbelu, przyjacielu Pana Ukrzyżowanego, wstawiaj się za mną!

O  Panie,  wysłuchaj  moją  modlitwę  przez  wstawiennictwo  świętego  Charbela.  Ulecz  moje  serce
i obdarz mnie pokojem. Umocnij moją duszę. Tobie chwała na wieki. Amen.
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Święty  ojcze  Charbelu,  który  wyrzekłeś  się  przyjemności  światowych  i  żyłeś  w  pokorze  i  ukryciu
w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale Nieba – wstawiaj się za mną. Rozjaśnij mój umysł
i serce, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra
i  w  unikaniu  zła.  Broń  przed  wrogami  widzialnymi  i  niewidzialnymi  oraz  wspomagaj
w codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy
i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na mnie z miłością,
a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś mi u Boga łaskę, o którą pokornie proszę, a przede
wszystkim pomóż mi iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

Dzień 6
Święty Charbelu, potężny orędowniku, proszę Cię, udziel mi łaski, której gorąco pragnę (wymień
łaskę, o którą prosisz). Przez Twoje wstawiennictwo proszę, aby dobry Bóg miał litość dla mnie
i wysłuchał mojej prośby.

Święty Charbelu, chwało Nieba i ziemi, wstawiaj się za mną!

O Boże, który wybrałeś świętego Charbela, aby wstawiał się za nami przed Twoim Bożym Majestatem,
przez jego modlitwę udziel mi łaski, jakiej potrzebuję, abym wraz z nim zawsze chwalił Ciebie.  Tobie
chwała na wieki. Amen.
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Święty  ojcze  Charbelu,  który  wyrzekłeś  się  przyjemności  światowych  i  żyłeś  w  pokorze  i  ukryciu
w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale Nieba – wstawiaj się za mną. Rozjaśnij mój umysł
i serce, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra
i  w  unikaniu  zła.  Broń  przed  wrogami  widzialnymi  i  niewidzialnymi  oraz  wspomagaj
w codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy
i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na mnie z miłością,
a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś mi u Boga łaskę, o którą pokornie proszę, a przede
wszystkim pomóż mi iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

Dzień 7
Święty  Charbelu,  miłowany  przez  wszystkich,  pomocniku  potrzebujących,  pokładam nadzieję
w  twoim  skutecznym  wstawiennictwie  u  Boga.  Uzyskaj  dla  mnie  łaskę,  której  gorąco
pragnę (wymień łaskę, o którą prosisz).

Święty Charbelu, gwiazdo, która prowadzisz błądzących, wstawiaj się za mną!

Boże, moje liczne grzechy uniemożliwiają Twojej łasce dotarcie do mnie. Pomóż mi w prawdziwym
żalu  za  grzechy  i  w  czynieniu  pokuty.  Spójrz  na  mnie  z  łaskawością  przez  wstawiennictwo  św.
Charbela. Wysłuchaj moją modlitwę i rozwiej smutek mojego serca. Oceanie wszystkich łask. Tobie
chwała na wieki. Amen.
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Święty  ojcze  Charbelu,  który  wyrzekłeś  się  przyjemności  światowych  i  żyłeś  w  pokorze  i  ukryciu
w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale Nieba – wstawiaj się za mną. Rozjaśnij mój umysł
i serce, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra
i  w  unikaniu  zła.  Broń  przed  wrogami  widzialnymi  i  niewidzialnymi  oraz  wspomagaj
w codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy
i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na mnie z miłością,
a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś mi u Boga łaskę, o którą pokornie proszę, a przede
wszystkim pomóż mi iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

Dzień 8
Święty  Charbelu,  kiedy  myślę  o  Tobie,  jak  klęczysz,  jak  pościsz  i  umartwiasz  się  lub  trwasz
w ekstazie przed Bogiem, moja nadzieja i moja wiara wzrastają. Proszę Cię, pomóż mi otrzymać
od Boga łaskę, o którą błagam (wymień łaskę, o którą prosisz).

Święty Charbelu, przebywający w pełni radości Nieba, wstawiaj się za mną!
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O dobry Jezu, który wyniosłeś Twojego umiłowanego świętego do ewangelicznej doskonałości, błagam
Cię, udziel mi łaski życia zgodnie z Twoją wolą. Kocham Ciebie, mój Boże i mój Zbawicielu.  Tobie
chwała na wieki. Amen.
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Święty  ojcze  Charbelu,  który  wyrzekłeś  się  przyjemności  światowych  i  żyłeś  w  pokorze  i  ukryciu
w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale Nieba – wstawiaj się za mną. Rozjaśnij mój umysł
i serce, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra
i  w  unikaniu  zła.  Broń  przed  wrogami  widzialnymi  i  niewidzialnymi  oraz  wspomagaj
w codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy
i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na mnie z miłością,
a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś mi u Boga łaskę, o którą pokornie proszę, a przede
wszystkim pomóż mi iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

Dzień 9
O święty ojcze Charbelu, jestem już u końca nowenny. Moje serce raduje się, mogąc z ufnością
zwracać się do Ciebie. Mam nadzieję, że wyprosisz u Jezusa łaskę dla mnie, o którą proszę przez
Twoje wstawiennictwo (wymień łaskę, o którą prosisz). Żałuję za moje grzechy i postanawiam
zwalczać pokusy.

Święty Charbelu, uwieńczony chwałą, módl się za mną!

O Panie, który wysłuchujesz modlitw świętego Charbela i udzieliłeś mu łaski wspólnoty z Tobą,
zmiłuj  się  nade  mną  cierpiącym  i  ocal  mnie  od  wszelkiego  zła. Tobie  chwała,  cześć
i dziękczynienie na wieki wieków. Amen.
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Święty  ojcze  Charbelu,  który  wyrzekłeś  się  przyjemności  światowych  i  żyłeś  w  pokorze  i  ukryciu
w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale Nieba – wstawiaj się za mną. Rozjaśnij mój umysł
i serce, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra
i  w  unikaniu  zła.  Broń  przed  wrogami  widzialnymi  i  niewidzialnymi  oraz  wspomagaj
w codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy
i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na mnie z miłością,
a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś mi u Boga łaskę, o którą pokornie proszę, a przede
wszystkim pomóż mi iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.
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