
NOWENNA DO ŚW. JANA PAWŁA II: 

 

Dzień 1 

Boże i Ojcze, nawrócić się do Ciebie, to odnaleźć Twoje Miłosierdzie, tę miłość cierpliwą 

i łaskawą, która w Tobie nie zna miary. Nieskończona jest Twoja gotowość przebaczania 

nam naszych grzechów, bo też niewysłowiona jest ofiara Twojego Syna. 

 

Dzień 2 

Boże i Ojcze, przed Kościołem obecnego tysiąclecia otwiera się rozległy ocean wyzwań 

współczesnego świata. Wierzący w Ciebie, pokładając nadzieję w Chrystusie, chcą Go 

naśladować i doznać cudu obfitego połowu. 

 

Dzień 3 

Boże i Ojcze, Twój Syn umiłował nas do końca i pozostał z nami. Eucharystia jest bramą 

nieba, które otwiera się na ziemi. Niech „Amen”, które wypowiadają wierni wobec Ciała 

i Krwi Pańskiej, usposobi ich do czujnej i pokornej służby braciom potrzebującym. 

 

Dzień 4 

Boże i Ojcze, Ty jesteś Miłością i pierwszy nas pokochałeś. Twój Syn dla naszego 

zbawienia stał się Człowiekiem, a objawiając swym braciom i siostrom prawdę o miłości, 

pozwolił im zrozumieć samych siebie i odkryć sens własnego istnienia. 

 

Dzień 5 

Boże i Ojcze, Twój odwieczny plan zbawienia osiągnął pełnię, gdy Syn Twój umiłowany 

przyszedł na świat pośród Świętej Rodziny. Otoczony miłością Dziewiczej Matki Maryi i 

opieką wiernego Józefa, uświęcił On swoim narodzeniem każdą ludzką rodzinę. 

 

Dzień 6 

Boże i Ojcze, niezmierzona Twoja łaskawość dała nam w osobie Słowiańskiego Papieża 

wielkiego orędownika naszej Ojczyzny, Polski. Jego wołanie spod Giewontu: „Sursum 

corda! W górę serca!” wciąż przypomina o potrzebie wierności Krzyżowi Chrystusa. 

 

Dzień 7 

Boże i Ojcze, od młodości zapraszasz nas na swoje drogi. Młodzież ma w Twoim Synu 

Mistrza, który uczy ją, jak cierpliwie i wytrwale kształtować w sobie nowego człowieka, 

jak odkryć własne powołanie, aby skutecznie budować cywilizację miłości. 

 

 

 



Dzień 8 

Boże i Ojcze, Ty możesz ze zła wyprowadzić jeszcze większe dobro. Cierpienie chcesz 

uczynić drogą prowadzącą do Ciebie. Twój Syn przez dobrowolną mękę i śmierć na 

krzyżu wziął na siebie całe zło grzechu i nadając mu nowy sens, wprowadził je w 

porządek miłości. 

 

Dzień 9 

Boże i Ojcze, Maryja, Matka Twego Syna, słyszy naszą modlitwę i zawierzenie: 

„Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, 

błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O, łaskawa, o 

litościwa, o słodka Panno Maryjo!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwa za przyczyną św. Jana Pawła II 

Wszechmogący i Miłosierny Boże. W swojej Opatrzności panując nad narodami i historią 

nie tylko powołałeś na Stolicę Piotrową św. Jana Pawła II lecz także, przyjąwszy go do 

Swego domu pozwoliłeś nam rozpoznać w nim błogosławionego i świętego. On, za 

ziemskiego życia, jako Namiestnik Chrystusa ludziom głosił prawdy Twoje a u Ciebie, 

Najlepszy Ojcze, wypraszał sprawy ludzkie. Teraz, jako wyniesiony na ołtarze, pociąga 

nas swoim przykładem, poucza pozostawioną spuścizną i jeszcze bardziej wspomaga 

nas bratnią modlitwą w pielgrzymce do Twego domu. 

Dziś stając przed Tobą ośmielam się Jego prosić, aby orędował ze mną w intencjach, 

które leżą mi na sercu. (wymienić o co chcę prosić) 

Wierzę, Panie, że jeśli moje sprawy są zgodne z Twoją wolą, wysłuchanie ich i przyjście 

mi z pomocą, przyczynić się może do budowania cywilizacji miłości wokół mnie, a Twego 

Królestwa na ziemi. Amen 

 


