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

W świąteczny czas Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczynamy 
szósty tydzień nowenny poprzez wstawiennictwo naszego 
Świętego Patrona Jana Pawła II.  Modlitwą w czasie tego tygodnia 
otaczamy wszystkie polskie rodziny.  Św. Jan Paweł będzie z nami 
obecny poprzez relikwiarz Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.  

…………………… 

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 szósty 
 
Modlitwa w intencji polskich rodzin 
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! 
 
Rodzina według zamysłu Bożego jest miejscem świętym i uświęcającym. Na straży tej 
świętości Kościół stał zawsze i wszędzie, ale w szczególny sposób pragnie być blisko rodziny, 
gdy ta wspólnota życia i miłości i arka Przymierza z Bogiem, jest zagrożona czy to od 
wewnątrz, czy też od zewnątrz. 
(Jan Paweł II, Szczecin, 11 czerwca 1987r.) 
 
Ziemię dał Stwórca człowiekowi, aby „czynił ja sobie poddaną” – i na tym panowaniu 
człowieka nad ziemią oparł podstawowe prawo człowieka do życia. Prawo do życia łączy się 
z powołaniem rodzinnym i rodzicielskim człowieka: „…mężczyzna opuszcza ojca swego 
i matkę swoją i łączy się z żoną swoja tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24).  I tak 



jak ziemia z opatrznościowego ustanowienia Stwórcy przynosi plon, podobnie też to 
zjednoczenie w miłości dwojga osób: mężczyzny i kobiety owocuje nowym życiem ludzkim. To 
życiodajne zjednoczenie osób uczynił Stwórca pierwszym sakramentem, a Odkupiciel 
potwierdził ów odwieczny sakrament miłości i życia i nadał mu nową godność, wyciskając na 
nim pieczęć swojej świętości. Prawo człowieka do życia związane jest z ustanowienia Stwórcy 
oraz z mocy Chrystusowego Krzyża z sakramentalnym i nierozerwalnym małżeństwem. 
(Jan Paweł II, Nowy Targ, 8 czerwca 1979r.) 
 
O, jakże bardzo pragnę, ja, który życie, wiarę i język zawdzięczam polskiej rodzinie, aby 
rodzina ta nie przestawała być Bogiem silna. Ażeby przezwyciężała wszystko, co ja osłabia i 
rozbija – wszystko, co nie pozwala jej być prawdziwym środowiskiem życia i miłości. Modlę 
się o to i nadal modlić się przyrzekam. 
(Jan Paweł II, Jasna Góra, 5 czerwca 1979r.) 
 
Święty Janie Pawle – obrońco rodzin. Jesteśmy świadkami niszczenia polskich rodzin, 
umniejszania ich roli w życiu społecznym, negacji nierozerwalności małżeństwa, sporu 
o świętość i nienaruszalność życia ludzkiego, sporu o samą istotę wolności, godności oraz 
miłości człowieka.  Rodzina, małżeństwo, dzieci i młodzież jawią się jako kolejne miejsca 
naszego apostolskiego oddziaływania. Wypraszaj nam łaskę siły, roztropnego postępowania 
i wytrwałości w docieraniu z Dobrą Nowiną do tych, którzy są daleko od Kościoła. 
 
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) 



 

 
 

 


