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

W oktawie Wielkanocy, tuż przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego 
rozpoczynamy siódmy tydzień nowenny poprzez wstawiennictwo 
naszego Świętego Patrona Jana Pawła II.  Poświęcimy go w intencji 
naszej polskiej młodzieży. Św. Jan Paweł będzie z nami obecny poprzez 
relikwiarz Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej.  

…………………… 

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 siódmy 
Modlitwa w intencji polskiej młodzieży  
 
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! 

 

Wam, którzy jesteście zgromadzeni tu, na Westerplatte, wam, młode pokolenie ludzi 
polskiego morza i Pomorza, i wam, młodym na całej ojczystej ziemi, przekazuję pozdrowienie 
Chrystusowego Kościoła i pocałunek pokoju. (…) Kościół w Polsce w ciągu tych dni 
Eucharystycznego Kongresu skupia się na Chrystusowej miłości „do końca”, aby odkryć źródło tej 
samej duchowej mocy wobec wszystkich synów i córek tej doświadczonej polskiej ziemi.  Ta moc 
duchowa, moc sumień i serc, moc łaski i charakterów, jest szczególnie nieodzowna w tym 
waszym pokoleniu.  

Ta moc jest potrzebna, aby nie ulec pokusie rezygnacji, obojętności, zwątpienia czy 
wewnętrznej, jak to się mówi, emigracji; pokusie wielorakiej ucieczki od świata, od 
społeczeństwa, od życia, także ucieczki w znaczeniu dosłownym – opuszczania Ojczyzny; pokusie 
beznadziejności, która prowadzi do samozniszczenia własnej osobowości, własnego 
człowieczeństwa poprzez alkoholizm, narkomanię, nadużycia seksualne, szukanie doznań, 
wyżywanie się w sektach czy innych związkach, które są tak obce kulturze, tradycji i duchowi 
Naszego narodu. (…)  

Wiemy, że tu, na tym miejscu, na Westerplatte, we wrześniu 1939 roku, grupa młodych 
Polaków, żołnierzy, pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, trwała ze szlachetnym 



uporem, podejmując nierówną walkę z najeźdźcą. Walke bohaterską.(…) Każdy z was, młodzi 
przyjaciele, znajduje tez w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi 
podjąć i wypełnić. Jakąś słuszna sprawę, o która nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, 
powinność, od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”. Wreszcie – jakiś 
porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie 
i wokół siebie. (Jan Paweł II, Gdańsk, 12 czerwca 1987r.) 

Święty Janie Pawle – przyjacielu i wychowawco młodzieży ze spotkań na Skałce, na Jasnej 
Górze, przed kościołem św. Anny w Warszawie, na Westerplatte, na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie, 
spod okna na Franciszkańskiej 3, ze Światowych Dni Młodzieży i wielu innych miejsc. Młodzi 
ludzie Ciebie słuchali i kochali. Brakuje Twego głosu dziś, kiedy na ulicach polskich miast 
organizowane są skandaliczne marsze z wykorzystaniem obecności nieletnich. W szkołach 
i przedszkolach forsuje się wprowadzanie programowej seksualizacji dzieci i młodzieży.  Na 
naszych oczach podejmowane są próby usunięcia religii ze szkół. Toczy się walka o dusze 
młodych Polaków.  Święty Janie Pawle upraszaj dla nas łaskę docierania do tych, którzy są 
zagubieni i do tych, którzy są w niebezpieczeństwie ateizmu. 

 
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) 
 

 


