
Nowenna do św. Cezarego z Arles 

 
Święty Cezary ,oddajemy najwyższe uwielbienie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, za to, że doprowadził Cię do tak wysokiej świętości 

i postawił Cię jako wzór do naśladowania Twoich cnót. Pragniemy wytrwale naśladowad Twoje cnoty, by najlepiej odpowiedzied na Boże 

wezwanie i pełnienie Jego woli wobec nas. Święty Cezary wstawiaj się i oręduj za nami u Boga i wyproś Nam łaski ,o które ośmielamy się 

prosid Jedynie Wszechmogącego Boga w Trójcy Świętej Jedynego za Twoim wstawiennictwem w czasie trwania tej nowenny: (wymienid 

prośbę)  św. Cezary prosimy Ciebie! 

 

Dzieo pierwszy                                                                                                                                                                            
Święty Cezary, oddajemy najwyższe uwielbienie Bogu….. 
 
Św. Cezary:                                                                                                       
„Czcimy jednego Boga w Trójcy i Trójcę w jedności, nie mieszając osób, ani nie rozdzielając substancji, która jest jedna w Trójcy. Inna jest osoba 

Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego. Lecz bóstwo Ojca i Syna i Ducha Świętego jest jedno, równa chwała, współwieczny majestat. Trójca w 

Jedności i jednośd w Trójcy powinna byd wielbiona . Kto przeto chce byd zbawiony, tak powinien myśled o Trójcy.” 

 

Módlmy się: 

Św. Cezary, Twoja wiara i nauka o Bogu w Trójcę Przenajświętszą była zawsze na pierwszym miejscu. Uproś mam silną i niezłomna wiarę, która 

nigdy nie chwieje się w żadnych trudnościach życiowych. Wiarę żywą i radosną pociągającą do gorliwej służby Bożej jaką Ty sam pałałeś ku 

Bogu. Byśmy z zaangażowaniem i pełnym oddaniem uwielbiali Boga w Trójcy Świętej Jedynego! Oto prosimy Cię Święty Cezary. 

 

Ojcze nasz… , Zdrowaś Maryjo… , Chwała Ojcu… 

Święty Cezary – módl się za nami!,  oręduj za nami!,  wstawiaj się za nami! 

 

Dzieo drugi 

Święty Cezary, oddajemy najwyższe uwielbienie Bogu….. 

 

Św. Cezary:                                                                                                           

„Konieczne jest do Życia wiecznego i zbawienia na wieki, aby każdy, aby, każdy wiernie wierzył we wcielenie Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

Wiara jest poprawna, gdy wierzymy i wyznajemy, że Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Boga, jest na równi Bogiem i człowiekiem.” 

 

Módlmy się: 

Święty Cezary, Ty odznaczałeś się ufną i czystą wiarą w Tajemnicą Wcielenia Syna Bożego Jezusa Chrystusa, którą tak gorąco wyznawałeś,  

pomóż nam wierzyd i poznawad przez Niego to co ludzkie i to co boskie w Jego i naszym życiu. Ponieważ tylko w Jezusie Wcielonym Bogu 

mamy przystęp do Ojca i Ducha Świętego. Oto prosimy Cię Święty Cezary. 

 

Ojcze nasz… , Zdrowaś Maryjo… , Chwała Ojcu… 

Św. Cezary – módl się za nami! oręduj za nami!, wstawiaj się za nami! 

 

Dzieo trzeci 

Święty Cezary, oddajemy najwyższe uwielbienie Bogu….. 

 

Św. Cezary: 

„Nad Boga nic nie jest bardziej przyjemne. Nad Boga nie znajdziesz  nic bardziej pociągającego. Od Boga nie ma nic bardziej piękniejszego, nic 

bardziej słodszego. Jeśli posiadasz miłośd, posiadasz Boga. Jeśli posiadasz Boga czego ci brak? Czyż nie możesz poznad z Pisma świętego ,że 

miłośd, czyli Bóg, wziął cię w posiadanie? Ponieważ prawdziwą jest ta miłośd, którą kocha się wszystkich ludzi, dlatego, kto mówi, że 

nienawidząc tylko jednego człowieka, powinien szybko tę gorzką żółd wyrzucid, aby zasłużył na skosztowanie słodyczy miłości… . Zacznij kochad 

Boga a będziesz kochał człowieka.” 

 

Módlmy się: 

Święty Cezary, Ty w Bogu odkryłeś Miłośd swego życia, i Go umiłowałeś ponad wszystko i był On dla Ciebie wszystkim, a On Cię objął swoją 

miłością. I ze względu na Niego pokochałeś wszystkich ludzi, pomóż i nam Miłowad Boga i kochad ludzi, tak jak Ty kochasz Boga i człowieka.  

Oto prosimy Cię Święty Cezary. 

 

Ojcze nasz… , Zdrowaś Maryjo… , Chwała Ojcu… 

Święty Cezary – módl się za nami! oręduj za nami!, wstawiaj się za nami! 

 

 

 

 



Dzieo czwarty 

Święty Cezary, oddajemy najwyższe uwielbienie Bogu….. 

 

Św. Cezary:                                                                                                                                                            

„ Proszę was i zachęcam, abyście, kto tylko umie czytad, częściej czytywali Boże Pismo. Światłem dla duszy i pokarmem dającym wiecznośd jest 

nie co innego, jak Słowo Boże, bez, którego dusza nie może widzied, ani żyd. Jak nasze ciało umiera bez pokarmu, tak nasza dusza gaśnie, jeżeli 

nie przyjmuje Słowa Bożego. Proszę was umiłowani, abyście usiłowali poświęcad na czytanie Ksiąg Bożych tyle godzin, ile tylko możecie. Kto 

chce byd przez Boga wysłuchany, wpierw sam musi Boga słuchad. Dlatego winniście mied pragnienie czytania i słuchania Boskich tekstów. Ten 

kto czyta Pismo święte, albo czytanego słucha – z Bogiem rozmawia.” 

 

 Módlmy się: 

Święty Cezary, Ty umiłowałeś Jezusa Wcielone Słowo w Piśmie świętym, głosiłeś to Słowo, medytowałeś, wyjaśniałeś i nauczałeś. Prosimy Cię 

wyjednaj nam łaskę ukochania Pana Jezusa obecnego w natchnionym Słowie Bożym, abyśmy i my byli przeniknięci jego duchem żyli Nim i 

ewangelizowali tych, którzy Go jeszcze nie poznali i ukochali jak Ty umiłowałeś odwieczne Słowo – Jezusa Chrystusa.  

Oto prosimy Cię Święty Cezary. 

 

Ojcze nasz… , Zdrowaś Maryjo… , Chwała Ojcu… 

Święty Cezary – módl się za nami! oręduj za nami!, wstawiaj się za nami! 

 

Dzieo piąty 

Święty Cezary, oddajemy najwyższe uwielbienie Bogu….. 

 

Św. Cezary: 

„Najdrożsi, starajmy się z Bożą pomocą, jak tylko możemy, aby podczas modlitwy żadna postronna myśl nie zdołała nami zawładnąd. Aby 

przypadkiem nie co innego było w sercu, a co innego na ustach. By podczas, gdy język prosi Boga, myśl zajęta różnymi innymi sprawami nie 

odbiega od intencji modlitwy.” 

 

Módlmy się:  

Święty Cezary, Ty żarliwie modliłeś się do Boga nauczałeś w jaki sposób się modlid. Wyjednaj nam łaskę gorącej modlitwy jednoczącej nas z 

Bogiem i wpływającej na nasze życie doczesne.  

Oto prosimy Cię Święty Cezary. 

 

Ojcze nasz… , Zdrowaś Maryjo… , Chwała Ojcu… 

Święty Cezary – módl się za nami!, oręduj za nami!, wstawiaj się za nami! 

 

Dzieo szósty 

Święty Cezary, oddajemy najwyższe uwielbienie Bogu….. 

 

 Św. Cezary:  

„Msza święta nie wtedy jest sprawowana, gdy czytane są w kościele Boskie czytania, ale gdy ofiarowane są dary i konsekrowane jest Ciało oraz 

Krew Paoska. Konsekrację Ciała i Krwi Chrystusowej można przeżyd tylko w domu Bożym, nigdzie indziej.” 

 

Módlmy się:  

Święty Cezary, Ty pobożnie i z wielką czcią celebrowałeś Najświętszą Ofiarę i Ucztę naszego Pana Jezusa Chrystusa i uczyłeś w gody i owocny 

sposób w niej uczestniczyd. Wyjednaj nam łaskę godnego i pobożnego uczestnictwa w Najświętszej Eucharystii Pana, aby w niej każdorazowy 

udział przynosił błogosławione skutki duchowe dla naszego życia z Bogiem i ludźmi . 

Oto prosimy Cię Święty Cezary. 

 

Ojcze nasz… , Zdrowaś Maryjo… , Chwała Ojcu… 

Święty Cezary – módl się za nami!, oręduj za nami!, wstawiaj się za nami! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzieo siódmy 

Święty Cezary, oddajemy najwyższe uwielbienie Bogu….. 

 

Św. Cezary:  

„Wierz zatem, abyś został oczyszczony. Najpierw należy uwierzyd , abyś potem zasłużył ujrzed przez wiarę Boga. Chcesz zobaczyd Boga- dobrej i 

wielkiej rzeczy szukasz . Zachęcam, abyś zechciał. Chcesz zobaczyd Boga? Posłuchaj Jego samego: Błogosławieni czystego serca, gdyż oni Boga 

zobaczą.” 

 

Módlmy się:  

Święty Cezary, Ty, który miałeś czyste i otwarte serce przed Bogiem, przeżywając Go pod osłoną wiary, racz wyprosid nam czystośd serca byśmy 

przez wiarę oglądali Boga na ziemi a po śmierci stanęli przed Jego najświętszym Obliczem razem z Maryją aniołami Tobą i wszystkimi świętymi, 

nieustanie wielbiąc nieskooczenie święty majestat Boży. Oto prosimy Cię Święty Cezary. 

 

Ojcze nasz… , Zdrowaś Maryjo… , Chwała Ojcu… 

Święty Cezary – módl się za nami!, oręduj za nami!, wstawiaj się za nami! 

 

Dzieo ósmy 

Święty Cezary, oddajemy najwyższe uwielbienie Bogu….. 

 

Św. Cezary:  

„Najdrożsi! Niech nikt was nie zwodzi. Najgorszym rodzajem grzechu jest niezrozumienie jego istoty. Wszyscy uznający swoje grzechy mogą 

zostad dzięki pokucie pojednani z Panem. Żaden z grzeszników nie jest godny pożałowania , niż ten, który uważa, że nie ma czego opłakiwad. 

Wiele występków, i to tych bardziej niebezpiecznych, uważa się za lekkie. Jeszcze bardziej szkodzą te, które przez niektórych nie są uznawane 

za grzechy. Żadne zło nie uwodzi łatwiej, niż to , które nie jest uważane za takie.” 

 

Módlmy się: 

 Święty Cezary, w Tobie Bóg bardzo dobrze ukształtował sumienie, dzięki, któremu doskonale rozpoznawałeś grzechy i nie pozwoliłeś na złudne 

usprawiedliwienia grzechu. Wyjednaj nam u Boga łaskę czułych sumieo, reagujących na wszelki grzech, nawet najmniejszy, niechaj Bóg 

ustrzeże nas przed obłudą, a obdarzy nas metanoią i oczyszczeniem ducha. Oto prosimy Cię św. Cezary. 

 

Ojcze nasz… , Zdrowaś Maryjo… , Chwała Ojcu… 

Święty Cezary – módl się za nami! oręduj za nami!, wstawiaj się za nami! 

 

Dzieo dziewiąty 

Święty Cezary, oddajemy najwyższe uwielbienie Bogu….. 

 

Św. Cezary: 

 „Nie mamy na tym świecie ojczyzny, o czym mówi apostoł: Dokąd jesteśmy tym ciele, pielgrzymujemy do Pana. A ponieważ z konieczności 

musimy codziennie pod przewodem Chrystusa walczyd z diabłem, nie szukaj w czasie walki nagrody, która przysługuje ci w królestwie 

niebieskim. Nie szukaj w bitwie tego, co będzie ci podane , gdy odniesione zostanie ostateczne zwycięstwo.” 

 

Módlmy się: 

 Święty Cezary, Ty doskonale zrozumiałeś swój cel życiowy- powołanie do życia z Bogiem na wieki i podjąłeś codzienną duchową walkę z 

księciem tego skooczonego świata, pod przewodnictwem Chrystusa Pana. Uproś u Boga przeprowadzenie nas do życia wiecznego nie 

oczekując nagrody na tym świecie, ale byśmy byli zapisani w Księdze życia Baranka i oglądali  Jego Oblicze z Tobą i  wszystkimi świętymi w 

niebie. Oto prosimy Cię Święty Cezary. 

 

Ojcze nasz… , Zdrowaś Maryjo… , Chwała Ojcu… 

Święty Cezary – módl się za nami!, oręduj za nami!, wstawiaj się za nami! 

 

Modlitwa (na zakooczenie nowenny) 

Święty Cezary, przykładzie życia chrześcijaoskiego, Ty najlepiej zrozumiesz nasze dolegliwości , niedostatki i potrzeby. Wyproś(uproś) nam u 

Boga żywą i mocną wiarę, bezgraniczną ufną nadzieję i bezinteresowną miłośd ku Bogu i bliźniemu jaką sam się odznaczałeś oraz pełnienie woli 

Bożej wraz z tym wszystkim co przedkładaliśmy Ojcu Przedwiecznemu za Twoim wstawiennictwem czasie trwania tej nowenny. Przedstaw Ojcu 

Niebieskiemu nasze pragnienia, radości, udręki i cierpienia. Przez Twoje pośrednictwo, nasz kochany Patronie, nasze prośby będą milsze Bogu, 

do którego pragniemy należed i całym sercem duszą i duchem wielbid, uwielbiad przez całą wiekuistośd na wieki, wieków. Amen! 

Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy św. Cezarego z Arles, odznaczającego się wiarą która zwycięża świat, gorącą miłością ku Tobie, 

spraw za Jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Amen. 

 

(Nowenna autorstwa ks. Cezarego Ruzika SDB, przeznaczona do czci niepublicznej) 


