
Tydzień trzeci nowenny do Św. Jana Pawła II przed 25. Rocznicą powołania 
Akcji Katolickiej w Polsce. 
 
Przeżywamy trzeci tydzień modlitwy poprzez wstawiennictwo naszego 
Świętego Patrona Jana Pawła II. W czasie modlitwy tego tygodnia otaczamy 
modlitwą cała naszą Ojczyznę polecając Bogu wszystkich rządzących. Św. Jan 
Paweł będzie z nami obecny poprzez relikwiarz Akcji Katolickiej Archidiecezji 
Krakowskiej.  
 
…………………… 
Nowenna do Św. Jana Pawła II przed 25. Rocznicą powołania Akcji Katolickiej w Polsce 
2 maja 1996 – 2 maja 2021 
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, ofiarujemy Ci tę nowennę na cześć i chwałę Twoją i nasze 
dziękczynienie za 25 lat obecności Akcji Katolickiej w Polsce. 
Jednocześnie pokornie błagamy Cię Boże, abyśmy za wstawiennictwem św. Jana Pawła mogli 
otrzymać łaski, o które prosimy w tej nowennie, jeżeli to jest zgodne z wolą Twoją. 
 
Tydzień trzeci 
 
Modlimy się w intencji Ojczyzny i rządzących 
 
Modlitwa do Św. Jana Pawła II patrona Akcji Katolickiej w Polsce 
Janie Pawle II, nasz Święty Patronie, 
zjednoczony z Chrystusem i całkowicie oddany Maryi. 
Ty, który przykładnie realizowałeś swoje powołanie, 
całym życiem świadczyłeś o wielkiej miłości Boga i ludzi, 
wzywając nas do wypłynięcia na głębię i apostolskiego życia. 
Święty Janie Pawle II,  
Patronie Akcji Katolickiej w Polsce i mój Święty Patronie, 
uproś dla nas u Boga łaskę powołania i umocnienia, 
dar odwagi i mądrości. 
Prosimy zanieś przed Boży tron swoją modlitwę, 
abyśmy i my, zapatrzeni w Twój przykład, 
podejmując apostolskie wyzwania, 
byli Jego znakiem i świadectwem dla świata. 
Św. Janie Pawle II, módl się za nami! 
 

Niełatwa jest ta Polska ziemia, nasza Ojczyzna. Można powiedzieć, że na przestrzeni 
swoich tysiącletnich dziejów nie przestawała być ziemią wielorakiego wyzwania.  
To wyzwanie w pewnych okresach przynosiło jej wielkość i sławę. W innych – łączyło się 
z cierpieniem, co więcej: z zagrożeniem, czasami wręcz śmiertelnym. Wiadomo, że przez 
blisko sto dwadzieścia pięć lat imię Polski nie tylko nie widniało na politycznej mapie Europy, 
ale próbowano wykorzenić samą polskość z serc  i z języka jej synów i córek.  
(Jan Paweł II, Przemówienie do KEP, Warszawa, 14 czerwca 1987r.) 

Poprzez ostatnie lata i dziesięciolecia społeczeństwo zmagało się o swą suwerenną 
podmiotowość. Od niedawna walka ta zdaje się być zakończona. I oto wszyscy czujemy, po 
długim okresie podmiotowości ograniczonej przez system totalitarny, że ta suwerenna 
podmiotowość jest nie tylko osiągnięciem, ale jest także nowym wyzwaniem. Wyzwaniem do 



określenia siebie, do urzeczywistniania siebie, do bycia sobą. Jako człowiek – osoba i jako 
naród – wspólnota. 

Zdajemy egzamin z naszego człowieczeństwa i z naszego chrześcijaństwa, z naszej 
polskości i z naszej europejskości. Egzamin w przeszłości był trudny. Zdawaliśmy go, a wynik 
ogólny niósł nam uznanie. Potwierdziliśmy się. Jednakże w tym miejscu nie można się 
zatrzymać. Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. 
Trzeba ją stale, stale, stale zdobywać. Zdobywa się ją, czyniąc z niej dobry użytek – czyniąc 
użytek w prawdzie, bo tylko „prawda czyni wolnymi” (por. J8,32) ludzi i ludzkie wspólnoty, 
społeczeństwa i narody, tak uczy Chrystus. 
(Jan Paweł II, Warszawa, 9 czerwca 1991r.) 

Święty Janie Pawle, Synu Polskiej Ziemi! Wypraszaj dla Polski i Polaków łaskę pełnej 
wolności, zgody, wzajemnego poszanowania, a dla rządzących dar mądrości i roztropności, 
siły do przezwyciężania zła dobrem. Aby wypełniali swe obowiązki w poszanowaniu prawa 
i swymi decyzjami służyli dobru ludzi powierzonych ich trosce.  
 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 
 
Litania do Św. Jana Pawła II 
 
Kyrie elejson, Chryste elejson,  
Kyrie elejson Chryste usłysz nas,  
Chryste wysłuchaj nas  
 
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami  
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami  
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami  
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami  
Święta Maryjo - módl się za nami  
Święty Janie Pawle - módl się za nami  
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,  
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,  
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem  
Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,  
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,  
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,  
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,  
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,  
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,  
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,  
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,  
Misjonarzu wszystkich narodów,  
Świadku wiary, nadziei i miłości,  
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,  
Apostole pojednania i pokoju,  
Promotorze cywilizacji miłości,  
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,  
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,  
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,  
Papieżu Bożego Miłosierdzia,  



Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,  
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,  
Bracie i Mistrzu kapłanów,  
Ojcze osób konsekrowanych,  
Patronie rodzin chrześcijańskich,  
Umocnienie małżonków,  
Obrońco nienarodzonych,  
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,  
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,  
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,  
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,  
Głosicielu prawdy o godności człowieka,  
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,  
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,  
Uosobienie pracowitości,  
Zakochany w krzyżu Chrystusa,  
Przykładnie realizujący powołanie,  
Wytrwały w cierpieniu,  
Wzorze życia i umierania dla Pana,  
Upominający grzeszników,  
Wskazujący drogę błądzącym,  
Przebaczający krzywdzicielom,  
Szanujący przeciwników i prześladowców,  
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,  
Wspierający bezrobotnych,  
Zatroskany o bezdomnych,  
Odwiedzający więźniów,  
Umacniający słabych,  
Uczący wszystkich solidarności,  
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami  
 
K: Módl się za nami święty Janie Pawle.  
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.  
 
Módlmy się: Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego 
życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać 
w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen. 
 
(Imprimatur: kard. Stanisław Dziwisz, Nr 985) 
 
 


