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„Myśl o mnie,  
a Ja będę myślał  

o twoich potrzebach”. 
(Jezus) 
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NOWENNA
ze S u ebnic  Bo  
Kunegund  Siwiec
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WPROWADZENIE 

��
W trakcie II wojny światowej Pan Jezus 
przyszedł do góralki z podbeskidzkiej wsi, 
Kunegundy Siwiec, by rozmawiać z nią 
o swojej miłości. Wśród szaleństw i ciem-
ności wojny ocalił małą wioskę i wybrał ją 
na „miejsce miłosierdzia i odpoczynku”. Nie 
jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Dlaczego 
właśnie ta osoba, dlaczego właśnie to miejsce. 
Jednak najbardziej niepojęty jest fakt, że Bóg 
staje przed człowiekiem jak żebrak. Jezus sam 
powiedział Kundusi: „Żaden żebrak nie wy-
ciąga tak ręki o kawałek chleba, jak ja wycią-
gam ręce do dusz”. On przychodzi do Ku-
negundy jak do Samarytanki, ale nie prosi 
ją o wodę, tylko o pomoc w ratowaniu dusz. 
Spróbujmy rozważyć prośby Jezusa. Wszak 
On nie prosi o nic takiego, czego byśmy 
sami dla siebie nie żądali. 
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Dzień 1. 
PROŚBA O ROZMOWĘ 

��
Rozważaj miłość moją – com uczynił dla 
ciebie od żłóbka aż po krzyż. Ukochałem 
cię, zanim byłaś na świecie. Myślę o tobie. 
Myśl o Mnie, uprzytomnij sobie, że Ja wy-
konuję przez ciebie twoje czynności. Roz-
mawiaj ze Mną, dziecko moje. Niemożli-
wym jest, aby nigdy myślą ode Mnie nie 
odchodzić, ale uprzytomnij sobie, te czyn-
ności twe przeze Mnie wykonujesz, jesteś 
moim narzędziem. (s. 57) 

Zwracaj się często do Mnie, bo gość nie 
byłby zadowolony, gdyby z nim mało mó-
wić. Rozmowa z duszami sprawia Mi radość. 
Radź się Mnie we wszystkim. (s. 192) 

W sercu twoim znajduję odpoczynek, ale 
przemawiaj do Mnie częściej, bo tym ra-
dość mi sprawiasz. Jak małe dzieci rozma-



Dzień 1. 
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wiają z rodzicami i tym rozbrajają ich ból, 
tak i ty czyń. (s. 211)  

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich po-
trzebach. (s. 51) 

��
Modlitwa:Modlitwa:Modlitwa:Modlitwa:    Boże, za wstawiennictwem Sługi 
Bożej Kunegundy Siwiec, prosimy – otwórz 
nasze uszy, byśmy nie byli głusi na Twoje 
prośby; otwórz nasze oczy, byśmy dostrze-
gali Bożą miłość w świecie i otwórz nasze 
serca, byśmy śpieszyli się zadośćuczynić 
Twoim pragnieniom. Naucz nas pilnować 
danego nam czasu, zastąp naszą nieudol-
ność swoim miłosierdziem. Pomóż nam za 
przykładem Kunegundy kroczyć drogą dzie-
cięctwa, oddawać Ci się na własność i z każ-
dym dniem coraz bardziej uwielbiać dobroć 
Twoją. Udzielaj nam coraz więcej światła, 
byśmy mogli pomagać Tobie w ratowaniu 
naszych braci i sióstr. Amen. 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 
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Modlitwa o beatyfikację Służebnicy Bożej 
KUNEGUNDY SIWIEC 

Miłosierny Boże, który masz staranie o każ-
de, nawet najmniejsze stworzenie, a szcze-
gólnie dbasz o dusze oddane Tobie, bądź 
uwielbiony za pokorną miłość apostolską, 
jaką wzbudziłeś w Twojej służebnicy Kune-
gundzie. Spraw, aby przykład jej gorliwości 
o zbawienie ludzi pociągnął wielu do budo-
wania wspólnoty Kościoła swoim codzien-
nym wysiłkiem, cierpieniem i modlitwą. 

Przez wstawiennictwo Twojej służebnicy Ku-
negundy, udziel mi łaski, o którą pokornie 
proszę, a ją samą obdarz chwałą ołtarzy. 
Przez Chrystusa Pana naszego.  

(Imprimatur, kard. Stanisław Dziwisz, 3 VI 2009, Nr 1522)
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Modlitwa o pokorę i męstwo 
przez wstawiennictwo Służebnicy Bożej 

KUNEGUNDY SIWIEC 

Panie Jezu Chryste, Twoja służebnica Kune-
gunda poznała, że jesteś Bogiem pokoju i że 
pokój Twój jest darem, którego ma strzec 
z pokorą i męstwem. Udziel mi przez jej 
wstawiennictwo łaski do zdobywania cnót 
pokory i męstwa, abym mógł (mogła) do-
znawać w głębi serca prawdziwego pokoju 
nawet pośród wielu zajęć i przeciwności. 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen.  

(Imprimatur, kard. Stanisław Dziwisz, 3 VI 2009, Nr 1522)  
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