
Dziewiąty tydzień nowenny do Św. Jana Pawła II 
 
Rozpoczynamy dziewiąty ostatni tydzień nowenny do Św. Jana Pawła II przed 25. 
Rocznicą powołania Akcji Katolickiej w Polsce. Dobiega końca nasza modlitwa.  
Ostatni tydzień poświęcimy modlitwie wstawienniczej o mądrość i wrażliwe 
sumienia Polek i Polaków. 
Nasz Święty Patron będzie nam towarzyszył poprzez relikwiarz Akcji Katolickiej 
Diecezji Płockiej.  

…………………… 

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 dziewiąty 
Modlitwa o mądrość i wrażliwe sumienia Polek i Polaków 
 
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! 
 

Świadectwo męczenników jest dla nas zawsze jakimś wyzwaniem – ono prowokuje, zmusza do 
zastanowienia. Męczennicy mają nam wiele do powiedzenia. Jednak przede wszystkim oni pytają nas o stan 
naszych sumień – pytają o naszą wierność własnemu sumieniu. Sumienie… Sobór Watykański II nazywa sumienie 
„najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka” 
i wyjaśnia: „W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być 
posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra a unikania zła, 
rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, a tamtego unikaj” (Gaudium et spes, 16).   
Jak widać z powyższego tekstu, sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o zasadniczym znaczeniu. Jest ono 
naszym wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią naszych czynów. (…) 
Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. 
Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu 
moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła 
dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!  
Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w 
sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w 
sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło 
dobrem zwyciężaj!” (Rz 12,21). Być człowiekiem sumienia , to znaczy angażować się w budowanie Królestwa 
Bożego; królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach, 



w których żyjemy i w całej Ojczyźnie;  to znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy 
publiczne; troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchy ewangelicznej 
solidarności: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2). (…) Czas próby polskich sumień trwa! Musicie być mocni 
w wierze! Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on 
przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek – jakie będzie jego sumienie. (Jan Paweł II, Skoczów, 22 maja 1995r.) 

 
Święty Janie Pawle – Proroku naszych czasów. Oręduj za nami u Boga. Wypraszaj potrzebne łaski dla Polek 

i Polaków – mądrość, wrażliwość sumień, dokonywanie właściwych wyborów, obronę wiary i naszych świętości, 
umiłowanie Boga i Ojczyzny. Módl się za nami! 

 
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) 
 

 


