
Dzień 6 
Panie, niech Twój sługa Honorat, zaszczycony tytułem Błogosławionego w Kościele ka-

tolickim, oręduje nieustannie za nami, wyjednuje udręczonej Ojczyźnie, którą tak umiłował, 
pokój i błogosławieństwo, a mnie uprosi potrzebną łaskę ... 

Dzień 7 
Boskie Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia oraz dobroci i miłości pełne, 

miej litość nade mną, biednym grzesznikiem i udziel mi łaski ..., o którą Cię proszę przez Bo-
lesne i Niepokalane Serce Maryi oraz bł. Honorata. 

Dzień 8 
Wraz z Maryją Dziewicą, którą tak po synowsku czcił i miłował bł. Honorat, składam Ci, 

Panie, hołd, cześć i uwielbienie, dziękując za wszystkie łaski i polecam się Twojej opiece, 
szczególnie w sprawie ... 

Dzień 9 
O błogosławiony Honoracie, który w trudnych czasach dla Kościoła i Ojczyzny trafnie 

odczytywałeś znaki czasu i z głęboką wiarą i ufnością pracowałeś z myślą o lepszej przy-
szłości, wstawiaj się za Ojcem św., Biskupami, wszystkimi Polakami, a mnie wyjednaj łaskę, 
o którą z ufnością i pokorą proszę ... 

 
INNE MODLITWY 

 
Modlitwa do bł. Honorata o umiłowanie powołania 

Błogosławiony Honoracie, ty wiernie wypełniłeś wolę Bożą i wielu ludziom pomogłeś 
odkryć tajemnicę ich powołania. Prosimy Cię, uproś nam łaskę umiłowania naszego powoła-
nia i radosnego naśladowania Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. 
Modlitwa o wierność w powołaniu 

Błogosławiony Honoracie, patronie zawierzenia i wytrwania, mimo przeciwności pozo-
stałeś wierny Bogu i własnemu powołaniu, a w dniach niewoli z odwagą szerzyłeś drogę rad 
ewangelicznych. Uproś nam ducha umiłowania życia zakonnego, wyjednaj łaskę prawdziwej 
odnowy, zapal nas gorliwością apostolską i ukaż drogę służby ludowi Bożemu w naszych 
czasach. Amen. 
Modlitwa do bł. Honorata o doskonałą miłość 

Wszechmogący wieczny Boże, Ty bł. Honoratowi, kapłanowi, dałeś łaskę prowadzenia 
dusz drogami świętości i sprawiłeś, że ubogacił Twój Kościół licznymi rodzinami zakonnymi, 
pokornie Cię prosimy, spraw, abyśmy za jego przyczyną otrzymali potrzebne nam łaski... żyli 
zawsze pełnią naszego powołania chrześcijańskiego i łączyli się z Tobą w doskonałej miło-
ści. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
Modlitwa o nawrócenie 

Błogosławiony Honoracie, na Tobie spoczęło kiedyś Oblicze Boże, dając początek 
ewangelicznej drodze nawrócenia. Dopomóż mi, Ojcze, abym w doświadczeniu kruchości 
mojej wiary wracał pamięcią do pierwszego spojrzenia Jezusa zapraszającego mnie na dro-
gę życia chrześcijańskiego. Naucz mnie czerpać codzienną moc do przemiany serca z bla-
sku Jego Oblicza obecnego w Eucharystii, w Słowie i drugim człowieku. Niechaj z tych spo-
tkań rodzi się we mnie coraz większa wierność, abym postępując ścieżkami wymagań Bo-
żych budował wiarę mojej wspólnoty i całego Kościoła. Amen. 
Modlitwa o trzeźwość 
O Pani Gietrzwałdzka, Królowo ziem polskich, Maryjo, podaj Twą Matczyną dłoń i pomóż się 
podnieść z nałogów alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień, wszystkim, którzy pragną 
odmienić swoje życie. Przez wstawiennictwo wiernego sługi Twego, błogosławionego Ojca 
Honorata, prosimy Cię Matko, uproś u Miłosiernego Boga łaskę trzeźwości życia i myślenia 
dla naszego narodu i całego świata. Nam samym dopomóż, abyśmy przez trud codziennego 
poszukiwania i pełnienia Woli Ojca, współpracowali w dziele odnowy duchowej i moralnej 
współczesnego świata. Amen. 

  PISMO PARAFII PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANCTUS 
 

Dodatek  
Nowenna do  

Błogosławionego  
Honorata Koźmińskiego  

Dzień 1 
Panie, wyznaję, że od Ciebie pocho-

dzi wszelkie dobro i Ty wszystkim kieru-
jesz. Spraw, bym ubogacony łaską Ducha 
Świętego, za wstawiennictwem bł. Honora-
ta, poznawał to, co słuszne i sprawiedliwe 
oraz zawsze czynił to, co jest zgodne  
z Twoją wolą, a zwłaszcza w sprawie, któ-
rą Ci polecam ... 
3 Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo 
Błogosławiony Honoracie - módl się za 
nami. 
(Te modlitwy odmawia się każdego dnia 
nowenny) 

Dzień 2 
Kieruj, Panie, moim życiem, broń  

w przeciwnościach i zachowaj od złego, 
abym wsparty przykładem i wstawiennic-
twem bł. Honorata zawsze pełnił Twoją wo-
lę i znajdował w niej upodobanie przed To-
bą. Z ufnością proszę o wsparcie w roz-
wiązaniu trudnej sprawy, którą Ci przed-
kładam ... 

Dzień 3 
Panie, Ty nagrodziłeś wiarę i czyny 

miłości bł. Honorata, gorliwego kapłana  
i zakonnika, który został nam dany za 
przykład do naśladowania. Udziel mi łaski  
i siły do wytrwania w wierze, nadziei i miło-
ści, sprawiedliwości i prawdzie, a zwłasz-
cza w tej trudnej sprawie, którą Ci przed-
kładam ... 

Dzień 4 
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: 

Zaprawdę mówię wam, proście a otrzyma-
cie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a bę-
dzie wam otworzone. Z ufnością uciekam 

się do Ciebie za wstawiennictwem bł. Honorata w moich potrzebach i proszę o łaskę ... 
Dzień 5 

Zbawicielu mój, Tyś powiedział: Zaprawdę mówi wam, o cokolwiek prosić będziecie Oj-
ca w imię moje, da wam. Zachęcony tymi słowami, proszę Ojca w imię Twoje, przez pośred-
nictwo bł. Honorata o łaskę ... 
 

 


