
Tydzień ósmy nowenny do Św. Jana Pawła II przed 25. 
Rocznicą powołania Akcji Katolickiej w Polsce. 

Już ósmy tydzień zapraszamy do trwania na modlitwie 
nowenną poprzez wstawiennictwo naszego Świętego 
Patrona Jana Pawła II.  W tym przedostatnim tygodniu 
nasza modlitewną intencją ogarniamy twórców kultury.  
Św. Jan Paweł będzie nam towarzyszył poprzez relikwiarz 
Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.   

…………………… 

Nowenna  

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 ósmy 
Modlitwa w intencji twórców kultury 
 
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! 

 
Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem 

człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie 
wewnętrznym wysiłkiem ducha: Myśli, woli serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we 
wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia 
i współdziałania ludzi. Powstaje ona w służbie wspólnego dobra - i staje się podstawowym 
dobrem ludzkich wspólnot.  

Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura Polska jest dobrem, 
na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas, jako naród. Ona stanowi  
o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej nawet niż granice 
polityczne. Wiadomo, że naród polski przeszedł przez ciężką próbę utraty niepodległości, 
która trwała z górą sto lat – a mimo to pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał duchowo 
niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę. Więcej jeszcze: w okresie najtragiczniejszym, 
w okresie rozbiorów, naród polski tę swoją kulturę ogromnie jeszcze ubogacił i pogłębił, bo 
tylko tworząc kulturę, można ją zachować. 
(Jan Paweł II, Gniezno, Wzgórze Lecha, 3 czerwca 1979r.) 



 
Święty Janie Pawle, prosimy Cię o wstawiennictwo za ludźmi kultury, sztuki, 

twórczości artystycznej. Aby ich praca, tworzone przez nich dzieła służyły dobru polskiego 
społeczeństwa, rozwijały duchowo, intelektualnie i patriotycznie naszą młodzież i dzieci. Aby 
nie powtórzyły się obrazoburcze wystawy, bluźniercze występy, profanacja wizerunków 
Świętych i miejsc kultu religijnego. W obszarze kultury jest też miejsce do działania dla Akcji 
Katolickiej i możliwość formacji przez nową ewangelizację, Wypraszaj nam potrzebne łaski 
dla skutecznego przenikania wartościami ewangelicznymi tej sfery naszego życia. 
 
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) 
 

 


