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NOWENNA DO ŚW. ROCHA 

 

DZIEŃ PIERWSZY - Troska rodziców o macierzyństwo 

 

Rodzice św. Rocha długie lata przeżyli w małżeństwie, jednak nie mieli potomstwo. Gorąco 

prosili Boga, aby dał im dzieci, a wszystkie dobre uczynki, posty, jałmużny i umartwienia 

ofiarowali w tej intencji. I oto matka Liberia w modlitwie przed obrazem Matki Bożej, otrzymała 

znak, że modlitwy ich są wysłuchane. Wkrótce ok. 1295 r. urodził się syn, któremu na chrzcie 

dano imię Roch. Takie narodziny zapowiadały coś niezwykłego: dziecko narodziło się bowiem, 

gdy rodzice jego byli w podeszłym wieku, a jak mówi legenda - na piersi miało czerwone piętno 

w kształcie krzyża. Matka wiedziona przeczuciem uważała, że Pan Bóg przeznacza jej dziecko 

do wielkiego dzieła. 

Błagajmy Boga o łaskę macierzyństwa i zdrowie dla dzieci: 

Ojcze nasz..., Zdrowaś..., Chwała Ojcu... 

Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby 

dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy czcząc go i 

wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi 

byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Święty Rochu, módl się za nami. 

Wspólne prośby do Świętego Rocha: 

Powtarzamy wspólnie: Prosimy Cię Święty Rochu 

· O łaskę silnej i ufnej wiary dla całej naszej wspólnoty 

· O łaskę przyjmowania woli Bożej 

· O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych 

· O dobrych i życzliwych ludzi na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania 

· O umiejętność dokonywania w życiu właściwych wyborów 

· O dar szczęśliwego macierzyństwa i ojcostwa dla małżonków oczekujących potomstwa 

· O rodziców zatroskanych o wzrost wiary swoich dzieci 

· O serca wrażliwe i otwarte na potrzeby bliźnich 

· O zgodę i miłość w rodzinach w naszej parafii 

· O właściwe warunki pogodowe i błogosławieństwo w pracy dla rolników, aby nikomu nie 

zabrakło chleba powszedniego 

· O zdrowie, opiekę nad polskimi lekarzami weterynarii 

· O błogosławieństwo w hodowli zwierząt 

· O właściwe traktowanie zwierząt 

· O uwolnienie z nałogów i przywiązania do grzechów, dla tych którzy się w życiu zagubili 

· O ludzi bezinteresownie i z oddaniem posługujących chorym, starszym 

· O wstawiennictwo u Pana we wszystkich naszych potrzebach, jeśli są zgodne z wolą Bożą 

· O dalszą opiekę nad naszą wspólnotą parafialną 
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Pieśń: „Zawitaj Rochu”  

lub „Rochu Święty” 

1. Święty dla twej chwały w gronieśmy się zebrali 

Przed Twój ołtarz tak wspaniały byśmy wdzięcznie śpiewali 

Ref:  Rochu święty nasz patronie 

miejże nas w swojej obronie 

 O to błagamy  

 Niech choroby zaraźliwej i nagłej śmierci złośliwej 

 Nigdy nie znamy. 

2. Na pamiątkę i z wdzięczności przychodzimy do Ciebie 

I ze serca głębokości szczerze wielbimy Ciebie. 

 

3. Rochu święty Twej przyczynie powinniśmy dziękować 

Niech Twe imię wdzięcznie słynie żeś nas raczył ratować. 

 

Święty Rochu, nasz niebieski Patronie do Ciebie od pokoleń wierni w trudnych chwilach 

życia przychodzą, aby prosić o Twoje wstawiennictwo za nami u Pana. Tak wielu z nas 

doświadczyło za Twoim pośrednictwem potrzebnych łask, dlatego pełni wdzięczności wołamy: 

Dziękujemy Ci Święty Rochu 

Wspólne podziękowania:  

· Za uzdrowionych z choroby 

· Za pocieszonych w chwilach doświadczeń 

· Za ludzi, którzy w trudnych chwilach naszego życia pospieszyli nam z pomocą 

· Za małżeństwa i rodziny, które są szkołą miłości i bezinteresownej służby bliźnim 

· Za wszystkie dzieci naszej parafii 

· Za umocnionych w wierze 

· Za wszystkich, którzy przekazali nam dar wiary 

· Za wszystkich, którzy odnaleźli drogę do Boga 

· Za osoby zatroskane o los naszej Małej Ojczyzny 

· Za Twoją szczególną opiekę nad naszą wspólnotą 
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DZIEŃ DRUGI – Troska o rozwój duchowy dziecka 

 

Św. Roch od niemowlęcych lat zadziwiająco szybko rozwijał swe zalety i cnoty. W 

młodości wyrzekał się dóbr, którymi go obdarzali rodzice, nawet nieraz rzeczy niezbędnych. 

Przekazywał je potrzebującym, udzielał wsparcia ubogim, pielgrzymom i podróżnym. 

Szczególniejszymi jego względami cieszyli się ubodzy. Opiekować się nimi, pocieszać, 

dopomagać im, o ile mu sił i środków starczyło, uważał za najświętszy swój obowiązek. Dlatego 

ubodzy i opuszczeni traktowali go jak anioła-pocieszyciela. 

W intencji wyproszenia łask dla dzieci (wnuków): 

Ojcze nasz..., Zdrowaś..., Chwała Ojcu … 

Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby 

dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy, czcząc go i 

wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi 

byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

Święty Rochu, módl się za nami. 

Wezwania błagalne …. Wspólne podziękowania … s.1-2 

 

 

 

 

DZIEŃ TRZECI – Szacunek dzieci dla rodziców 

 

Ojciec św. Rocha czując bliską śmierć; przywołał syna do siebie. Chociaż poznał już jego 

zalety obawiając się, aby pozbawiony ojcowskiej opieki nie zeszedł z drogi prawej, przekazał mu 

zbawienne rady na dalszą drogę życia. Zaś św. Roch był młodzieńcem o żywym temperamencie, 

z wielkimi zdolnościami i niepospolitej energii. Syn z otwartym sercem na wszelkie dobro i 

wielkim szacunkiem dla rodziców przyjął te napomnienia i dochowania ich uroczyście ślubował. 

Wkrótce rodzice jego umarli. 

W intencji wyproszenia łask dla naszych rodziców, o zachowanie szacunku dla ich rad: 

Ojcze nasz..., Zdrowaś..., Chwała Ojcu... 

Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby 

dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy, czcząc go i 

wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi 

byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Święty Rochu, módl się za nami. 

Wezwania błagalne …. Wspólne podziękowania … s.1-2 
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DZIEŃ CZWARTY – Otwarte serce dla ubogich 

 

Osierocony św. Roch w wieku dwudziestu lat miał świadomość, że może czynić wiele 

dobrego. Większą część swego majątku, którego został jedynym właścicielem, rozdał ubogim, 

sierotom i wdowom. Odczuwając zaś sam na sobie ciężar osierocenia, hojnie fundował posagi 

pozbawionym opieki rodzicielskiej ubogim dziewczętom, wyciągając je nieraz z biedy i nędzy. 

Wreszcie po kilku latach zrzekł się całego majątku, żeby doskonale naśladować Jezusa Chrystusa 

zachowując dobrowolnie ubóstwo. 

W intencji wyproszenia łask otwartego serca dla ubogich: 

Ojcze nasz..., Zdrowaś..., Chwała Ojcu... 

Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby 

dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy, czcząc go i 

wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi 

byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Święty Rochu, módl się za nami. 

Wezwania błagalne …. Wspólne podziękowania … s.1-2 

 

 

 

 

DZIEŃ PIĄTY – Poszukiwanie celu życia 

 

Po pewnym czasie św. Roch wyruszył z Francji w pielgrzymkę do miejsc świętych, aby 

podbudować i pomnożyć życie w świętości oraz nabrać sił do spełniania uczynków miłosiernych. 

W ubogiej szacie pielgrzyma dotarł do Rzymu nawiedzając groby świętych Apostołów Piotra i 

Pawła oraz miejsca, w których tylu męczenników oddało życie w obronie wiary. Pielgrzymki te, 

a nade wszystko gorąca miłość do Boga, rozpaliły w nim bezgraniczną miłość bliźniego 

pobudzając szlachetne pragnienie niesienia ulgi nieszczęśliwym i cierpiącym. 

W intencji wyproszenia łaski odczytania swego powołania: 

Ojcze nasz..., Zdrowaś..., Chwała Ojcu... 

Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby 

dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy, czcząc go i 

wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi 

byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Święty Rochu, módl się za nami. 

Wezwania błagalne …. Wspólne podziękowania … s.1-2 
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DZIEŃ SZÓSTY – Troska o chorych 

 

W Rzymie św. Roch ujrzał straszliwe zniszczenia, jakie wyrządziła zaraza we wszystkich 

włoskich prowincjach. Przejęty współczuciem dla ofiar epidemii, służył pomocą chorym, 

odwiedzał szpitale i domy prywatne, gdzie byli chorzy, niosąc im pomoc i otuchę w cierpieniach. 

Bóg pobłogosławił pracy św. Rocha.Jego modlitwy sprawiły liczne cuda. Uleczył wielu 

mieszkańców, dotkniętych straszną chorobą; wystarczało mu uczynić znak krzyża nad 

nieszczęśliwymi ofiarami, a natychmiast odzyskiwali zdrowie. 

W intencji wyproszenia łaski zdrowia dla chorych: 

Ojcze nasz..., Zdrowaś..., Chwała Ojcu... 

Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby 

dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy, czcząc go i 

wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi 

byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Święty Rochu, módl się za nami. 

Wezwania błagalne …. Wspólne podziękowania … s.1-2 

 

 

 

 

DZIEŃ SIÓDMY – Cierpliwe znoszenie cierpień 

 

Św. Roch przebywając wśród chorych sam wkrótce zachorował. Była to ciężka próba, gdyż 

od nikogo nie otrzymał pomocy. Tego, który innych ratował, nie chciano nawet przyjąć do domu, 

wkrótce iw szpitalu zabrakło dla niego miejsca. Św. Roch czując, że jego obecność sprawia 

przykrość innym chorym, opuścił miasto czekając samotnie w lesie na śmierć. Ale Pan Bóg 

zrządził inaczej - nie zabrał go do siebie, bo jeszcze nie przyszła chwila zapłaty. Św. Roch miał 

jeszcze coś zrobić na tym świecie. 

W intencji wyproszenia łaski cierpliwości w cierpieniu: 

Ojcze nasz..., Zdrowaś..., Chwała Ojcu... 

Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby 

dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy, czcząc go i 

wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi 

byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Święty Rochu, módl się za nami. 

Wezwania błagalne …. Wspólne podziękowania … s.1-2 
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DZIEŃ ÓSMY – Cudowna pomoc z nieba 

 

Opuszczony przez ludzi, znalazł św. Roch opiekuna w Bogu. Gdy pozostawał samotnie w 

lesie, pies pewnego majętnego mieszkańca wioski, przynosił mu przez kilka dni pokarm. Dlatego 

na obrazach świętego zazwyczaj widoczny jest pies z chlebem w pysku. Pewnego dnia Gothard, 

właściciel tego psa, poszedł za nim i odnalazł św. Rocha. Zdumiony tym wydarzeniem, 

zachęcony przez świętego, postanowił naśladować Chrystusa wiodąc życie pokutnicze i 

pomagając cierpiącym oraz ubogim bliźnim. 

W intencji wyproszenia nawrócenia i niesienia pomocy chorym: 

Ojcze nasz..., Zdrowaś..., Chwała Ojcu... 

Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby 

dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy, czcząc go i 

wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi 

byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Święty Rochu, módl się za nami. 

Wezwania błagalne …. Wspólne podziękowania … s.1-2 

 

 

 

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY – Przygotowanie na śmierć 

 

Pewnego dnia za natchnieniem Bożym św. Roch wybrał się w powrotną drogę do rodzinnej 

Francji. Jednak przekraczając granice państw dzielących go od celu został aresztowany jako 

szpieg. Po torturach osadzono go w więzieniu na wiele lat. Święty cały ten czas poświęcił 

modlitwie i rozmyślaniom. Czując zbliżającą się śmierć poprosił o kapłana z posługą 

sakramentalną. Wezwany ksiądz zauważył w jego celi przedziwną światłość zrozumiał, jak 

wielkiego sługę Bożego ma przed sobą. 

W intencji wyproszenia łaski dobrego przygotowania do śmierci dla nas i naszych bliźnich: 

Ojcze nasz..., Zdrowaś..., Chwała Ojcu... 

Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby 

dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy, czcząc go i 

wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi 

byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

Święty Rochu, módl się za nami. 

Wezwania błagalne …. Wspólne podziękowania … s.1-2 

 


