Nowennę zaczynamy 23 września – św. o. Pio
Dzień 1: Mój dobry Aniele Stróżu, pomóż mi podziękować Najwyższemu, że raczył ofiarować mi Ciebie jako
strażnika. Aniele Boży, najdroższy opiekunie, któremu powierzyła mnie Jego miłość, każdego dnia stój u
mego boku, by oświecać i strzec, rządzić i prowadzić. Amen.
Módlmy się:
Modlitwy do Anioła Stróża: Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór, we dnie,
w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż, broń duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.♥
Koronka do Aniołów Stróżów
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Wierzę w Boga..., Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo....
Na dużych paciorkach:
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata.
Na małych paciorkach:
Bądź uwielbiony Boże w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata.
Na zakończenie: (3 razy)
Przez wstawiennictwo Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata, Panie nieba i ziemi,
zmiłuj się nad nami i nad światem całym.

Dzień 2: Książę niebieski, racz wyjednać dla mnie wybaczenie wszystkich powodów do niezadowolenia,
których przysporzyłem Bogu i Tobie, ignorując Twoje ostrzeżenia i rady.
Módlmy się:
Dzień 3: Mój serdeczny nauczycielu, utrwal w mej duszy ogromny szacunek do Ciebie, tak bym nigdy już nie
ośmieliła się czynić w Twojej obecności czegoś, co sprawiło Ci ból.
Módlmy się:
Dzień 4: Mój troskliwy lekarzu, naucz mnie walczyć i pomóż wyleczyć się ze złych przyzwyczajeń i licznych
niedostatków, nękających moją duszę.
Módlmy się:
Dzień 5: Mój wierny przewodniku, wyjednaj dla mnie moc przezwyciężania wszystkich przeszkód, jakie
napotkam na drodze cnoty, i prawdziwą cierpliwość w znoszeniu prób tego życia.
Módlmy się:
Dzień 6: Mój potężny orędowniku u Boga, wyjednaj dla mnie łaskę posłuszeństwa wobec Twych
uświęcających rad i pogodzenia mojej woli we wszystkich sprawach z wolą Boga.
Módlmy się:
Dzień 7: Duchu najczystszy, rozpromieniony miłością Bożą, wyjednaj dla mnie ten boski ogień, a z nim,
prawdziwe oddanie Twojej doskonałej Królowej i mojej dobrej Matce, Maryi.
Módlmy się:
Dzień 8: Mój oddany opiekunie, pomóż mi godnie odpłacić za Twoją miłość i dobroć i ze wszystkich sił
doskonalić w sobie taką wiarę, jaką Ty pokładasz w Bogu.
Módlmy się:
Dzień 9: Błogosławiony sługo Najwyższego, wyjednaj dla mnie u Najlitościwszego, bym któregoś dnia miał
szczęście zająć w niebie jedno z miejsc opuszczonych przez Twoich zbuntowanych towarzyszy.
Módlmy się:

