
Nowenna do św. Józefiny Bakhity w intencji zakończenia handlu ludźmi 

 

30 stycznia 2023 

Boże nadziei i pokoju, dotknij naszych serc i dodaj energii naszym nieustannym 

wysiłkom na rzecz zniesienia handlu ludźmi, ohydnej zbrodni przeciwko ludzkości, aby 

każda ofiara została uwolniona, a życie każdego ocalałego odnowione. Pobłogosławiłeś 

św. Józefinę Bakhitę z Sudanu współczuciem dla innych. Niech jej modlitwy dodają otuchy 
i umocnienia kobietom, mężczyznom i dzieciom poszukującym wolności. 

Módlmy się za naszych zniewolonych braci i siostry na całym świecie, którzy desperacko 

potrzebują naszego orędownictwa i wsparcia. 

Módlmy się za pracowników socjalnych, którzy są świadkami wpływu nadużyć i 
przymusu, które bez końca dręczą osoby, które przeżyły. 

Módlmy się za tych, którzy niestrudzenie pracują nad eliminacją handlu ludźmi i 
zapewniają bezpieczne miejsca ocalałym. 

Prosimy o przemianę serca dla tych, którzy zadają ból, udrękę i smutek naszym 

bezbronnym siostrom i braciom. Daj nam hojność, abyśmy byli solidarni z innymi, abyśmy 
razem uzdrowili serca i życie całego Twojego ludu. 

Udziel tego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i 
króluje z Tobą i Duchem Świętym, Jedyny Bóg, na wieki wieków. Amen. 

 

31 stycznia 2023 

Boże nadziei i pokoju, dotknij naszych serc i dodaj energii naszym nieustannym 

wysiłkom na rzecz zniesienia handlu ludźmi, ohydnej zbrodni przeciwko ludzkości, aby 

każda ofiara została uwolniona, a życie każdego ocalałego odnowione. Pobłogosławiłeś 

św. Józefinę Bakhitę z Sudanu współczuciem dla innych. Niech jej modlitwy dodają otuchy 

i umocnienia kobietom, mężczyznom i dzieciom poszukującym wolności. 

Módlmy się za dzieci będące ofiarami wykorzystywania seksualnego; niech otrzymają 
wsparcie i pomoc w uzdrowieniu ciała i ducha. 

Módlmy się, abyśmy stali się bardziej współczujący i wspaniałomyślni dla osób, które 
były wykorzystywane seksualnie. 

Módlmy się, aby wybrani urzędnicy w każdej społeczności rozpoznali zło handlu ludźmi 

i ciężko pracowali, aby je znieść. 

Prosimy o przemianę serca dla tych, którzy zadają ból, udrękę i smutek naszym 

bezbronnym siostrom i braciom. Daj nam hojność, abyśmy byli solidarni z innymi, abyśmy 
razem uzdrowili serca i życie całego Twojego ludu. 

Udziel tego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i 

króluje z Tobą i Duchem Świętym, Jedyny Bóg, na wieki wieków. Amen. 



1 lutego 2023 

Boże nadziei i pokoju, dotknij naszych serc i dodaj energii naszym nieustannym 

wysiłkom na rzecz zniesienia handlu ludźmi, ohydnej zbrodni przeciwko ludzkości, aby 

każda ofiara została uwolniona, a życie każdego ocalałego odnowione. Pobłogosławiłeś 

św. Józefinę Bakhitę z Sudanu współczuciem dla innych. Niech jej modlitwy dodają otuchy 

i umocnienia kobietom, mężczyznom i dzieciom poszukującym wolności. 

Modlimy się za dzieci w systemie opieki zastępczej, które są celem niemoralnych 
sutenerów, którzy wabią je do handlu ludźmi w celach seksualnych. 

Módlmy się o nadzieję i pocieszenie dla rodziny, której dziecko zaginęło i 

najprawdopodobniej jest ofiarą handlu ludźmi. 

Módlmy się za migrantki, kobiety przesiedlone i uchodźczynie, które nieustannie 

narażają się na niebezpieczeństwo przemocy seksualnej. 

Prosimy o przemianę serca dla tych, którzy zadają ból, udrękę i smutek naszym 

bezbronnym siostrom i braciom. Daj nam hojność, abyśmy byli solidarni z innymi, abyśmy 

razem uzdrowili serca i życie całego Twojego ludu. 

Udziel tego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i 

króluje z Tobą i Duchem Świętym, Jedyny Bóg, na wieki wieków. Amen. 

 

2 lutego 2023 

Boże nadziei i pokoju, dotknij naszych serc i dodaj energii naszym nieustannym 

wysiłkom na rzecz zniesienia handlu ludźmi, ohydnej zbrodni przeciwko ludzkości, aby 

każda ofiara została uwolniona, a życie każdego ocalałego odnowione. Pobłogosławiłeś 

św. Józefinę Bakhitę z Sudanu współczuciem dla innych. Niech jej modlitwy dodają otuchy 
i umocnienia kobietom, mężczyznom i dzieciom poszukującym wolności. 

Modlimy się za ofiarę pracy przymusowej, która najprawdopodobniej wyprodukowała 
ubranie, które mam dzisiaj na sobie. 

Modlimy się za zrozpaczonych młodych dorosłych, którzy rozważają lub próbowali 

popełnić samobójstwo. 

Módlmy się o odwagę dzwonienia na infolinię, gdy podejrzewamy, że ktoś jest ofiarą 
niewolniczej pracy. 

Prosimy o przemianę serca dla tych, którzy zadają ból, udrękę i smutek naszym 

bezbronnym siostrom i braciom. Daj nam hojność, abyśmy byli solidarni z innymi, abyśmy 

razem uzdrowili serca i życie całego Twojego ludu. 

Udziel tego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i 
króluje z Tobą i Duchem Świętym, Jedyny Bóg, na wieki wieków. Amen. 

 

 



3 lutego 2023 

Boże nadziei i pokoju, dotknij naszych serc i dodaj energii naszym nieustannym 

wysiłkom na rzecz zniesienia handlu ludźmi, ohydnej zbrodni przeciwko ludzkości, aby 

każda ofiara została uwolniona, a życie każdego ocalałego odnowione. Pobłogosławiłeś 

św. Józefinę Bakhitę z Sudanu współczuciem dla innych. Niech jej modlitwy dodają otuchy 

i umocnienia kobietom, mężczyznom i dzieciom poszukującym wolności. 

Modlimy się za mężczyzn, którzy padli ofiarą sprawców międzynarodowych handlarzy 
narządami. 

Modlimy się o ochronę migrantów, którzy są narażeni na handel ze strony 

przemytników i przestępczości zorganizowanej. 

Módlmy się o uzdrowienie wszystkich, którzy doznali traumy z powodu przemocy 

związanej z handlem ludźmi. 

Prosimy o przemianę serca dla tych, którzy zadają ból, udrękę i smutek naszym 

bezbronnym siostrom i braciom. Daj nam hojność, abyśmy byli solidarni z innymi, abyśmy 

razem uzdrowili serca i życie całego Twojego ludu. 

Udziel tego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i 

króluje z Tobą i Duchem Świętym, Jedyny Bóg, na wieki wieków. Amen. 

 

4 lutego 2023 

Boże nadziei i pokoju, dotknij naszych serc i dodaj energii naszym nieustannym 

wysiłkom na rzecz zniesienia handlu ludźmi, ohydnej zbrodni przeciwko ludzkości, aby 

każda ofiara została uwolniona, a życie każdego ocalałego odnowione. Pobłogosławiłeś 

św. Józefinę Bakhitę z Sudanu współczuciem dla innych. Niech jej modlitwy dodają otuchy 
i umocnienia kobietom, mężczyznom i dzieciom poszukującym wolności. 

Modlimy się za nianie, kucharzy, robotników rolnych, pracowników domowych i 

pracowników przemysłu odzieżowego, którzy nie otrzymają wynagrodzenia w tym 

tygodniu. 

Modlimy się, aby przywódcy Kościoła wraz ze swoimi parafianami zaangażowali się w 
walkę z handlem ludźmi. 

Modlimy się, aby decydenci polityczni uchwalili surowsze prawa chroniące dzieci i 

młodych dorosłych przed rażącym przestępstwem, jakim jest pornografia. 

Prosimy o przemianę serca dla tych, którzy zadają ból, udrękę i smutek naszym 

bezbronnym siostrom i braciom. Daj nam hojność, abyśmy byli solidarni z innymi, abyśmy 
razem uzdrowili serca i życie całego Twojego ludu. 

Udziel tego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i 

króluje z Tobą i Duchem Świętym, Jedyny Bóg, na wieki wieków. Amen. 

 



5 lutego 2023 

Boże nadziei i pokoju, dotknij naszych serc i dodaj energii naszym nieustannym 

wysiłkom na rzecz zniesienia handlu ludźmi, ohydnej zbrodni przeciwko ludzkości, aby 

każda ofiara została uwolniona, a życie każdego ocalałego odnowione. Pobłogosławiłeś 

św. Józefinę Bakhitę z Sudanu współczuciem dla innych. Niech jej modlitwy dodają otuchy 

i umocnienia kobietom, mężczyznom i dzieciom poszukującym wolności. 

Modlimy się za międzynarodowych pracowników na całym świecie, którym odbiera się 
paszporty i zmusza do pracy bez wynagrodzenia. 

Modlimy się za osoby skrzywdzone przez przyjaciela, krewnego lub nieznajomego, 

którzy bez zgody udostępniali brutalne lub wyraźnie seksualne obrazy. 

Módlmy się za ofiary małżeństw dzieci i małżeństw przymusowych, naruszających ich 

prawa człowieka i czyniących je podatnymi na przemoc. 

Prosimy o przemianę serca dla tych, którzy zadają ból, udrękę i smutek naszym 

bezbronnym siostrom i braciom. Daj nam hojność, abyśmy byli solidarni z innymi, abyśmy 

razem uzdrowili serca i życie całego Twojego ludu. 

Udziel tego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i 

króluje z Tobą i Duchem Świętym, Jedyny Bóg, na wieki wieków. Amen. 

 

6 lutego 2023 

Boże nadziei i pokoju, dotknij naszych serc i dodaj energii naszym nieustannym 

wysiłkom na rzecz zniesienia handlu ludźmi, ohydnej zbrodni przeciwko ludzkości, aby 

każda ofiara została uwolniona, a życie każdego ocalałego odnowione. Pobłogosławiłeś 

św. Józefinę Bakhitę z Sudanu współczuciem dla innych. Niech jej modlitwy dodają otuchy 
i umocnienia kobietom, mężczyznom i dzieciom poszukującym wolności. 

Módlmy się za osoby, które są wykorzystywane przez swoich współmałżonków lub 
partnerów i wstydzą się o tym powiedzieć. 

Módlmy się za ofiary wykorzystywania przestępczego, które zostały zmuszone do 

przemytu lub sprzedaży narkotyków i popełniania przestępstw. 

Módlmy się za zdesperowane kobiety i dzieci, które przeżyły w ukryciu, 
wmanipulowane w niewolę domową. 

Prosimy o przemianę serca dla tych, którzy zadają ból, udrękę i smutek naszym 

bezbronnym siostrom i braciom. Daj nam hojność, abyśmy byli solidarni z innymi, abyśmy 

razem uzdrowili serca i życie całego Twojego ludu. 

Udziel tego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i 
króluje z Tobą i Duchem Świętym, Jedyny Bóg, na wieki wieków. Amen. 

 

 



7 lutego 2023 

Boże nadziei i pokoju, dotknij naszych serc i dodaj energii naszym nieustannym 

wysiłkom na rzecz zniesienia handlu ludźmi, ohydnej zbrodni przeciwko ludzkości, aby 

każda ofiara została uwolniona, a życie każdego ocalałego odnowione. Pobłogosławiłeś 

św. Józefinę Bakhitę z Sudanu współczuciem dla innych. Niech jej modlitwy dodają otuchy 

i umocnienia kobietom, mężczyznom i dzieciom poszukującym wolności. 

Modlimy się za funkcjonariuszy policji, sędziów i przywódców społeczności, którzy 
wspólnie pracują nad bezpieczeństwem swoich społeczności. 

Modlimy się za młode ofiary cybernękania, przemocy rówieśniczej, mowy nienawiści i 

brutalnych treści nawołujących do samookaleczenia. 

Modlimy się o położenie kresu handlowi ludźmi poprzez edukację, rzecznictwo i 

wzmocnienie pozycji osób, które przeżyły handel ludźmi. 

Prosimy o przemianę serca dla tych, którzy zadają ból, udrękę i smutek naszym 

bezbronnym siostrom i braciom. Daj nam hojność, abyśmy byli solidarni z innymi, abyśmy 

razem uzdrowili serca i życie całego Twojego ludu. 

Udziel tego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje z 

Tobą i Duchem Świętym, Jedyny Bóg, na wieki wieków. Amen. 

 

8 lutego 2023 

Święto św. Józefiny Bakhity 

Módlmy się, aby wszyscy ludzie wierzyli we wrodzoną godność każdej osoby 

ludzkiej: 

„Św. Józefino Bakhito, jako dziecko zostałaś porwana i sprzedana jako niewolnica 

i musiałaś stawić czoła niewyobrażalnym trudnościom i cierpieniom. Po uwolnieniu z 

fizycznej niewoli, odnalazłaś prawdziwe odkupienie w spotkaniu z Chrystusem i Jego 

Kościołem. Św. Józefino Bakhito, pomagaj wszystkim, którzy są w pułapce niewolnictwa. 

W ich imieniu wstawiaj się u Boga miłosierdzia, by łańcuchy ich niewoli zostały zerwane. 

Oby Bóg uwolnił tych wszystkich, którzy są zagrożeni, zranieni lub udręczeni z powodu 

niewolnictwa i handlu ludźmi. Przynoś ulgę tym, którzy doświadczyli niewolnictwa i 

naucz ich dostrzegać Jezusa jako wzór wiary i nadziei, tak by mogli uzdrowić swoje rany. 

Błagamy Cię, módl się i wstawiaj się za nami wszystkimi, abyśmy nie popadli w 

obojętność, abyśmy otworzyli oczy i mogli dostrzec niedole i rany tak wielu braci i sióstr 
pozbawionych swej godności i wolności a także usłyszeli ich wołanie o pomoc. Amen”  

(Modlitwa Papieża Franciszka) 


