Jan Paweł II

Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym
Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze
serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z
Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

******

Modlitwa Jana Pawła II do Ducha Świętego,

Duchu Święty, proszę Cię
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o dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
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o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie
oderwać,

o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar Bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie
oderwać. Amen.
(nauczył Karola Wojtyłę tata w

dzieciństwie)
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******

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II
Janie Pawle II nasz święty orędowniku, Wspomożycielu w trudnych sprawach Ty, który
swoim życiem świadczyłeś wielką miłość do Boga i ludzi Prowadząc nas drogą Jezusa i
Maryi
w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie
ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę prosić Cię o
wstawiennictwo w mojej sprawie...
Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga z
ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i
Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

******

Modlitwa o dar życia dla dziecka poczętego
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Święty Janie Pawle II, ty, który jesteś obrońcą nienarodzonych dzieci,wstaw się za
nami.
Uratuj
nasze dziecko. Niech zagrożenie ciąży minie

aby mogło przyjść ono na świat w terminie i mogło chwalić naszego Pana, Jezusa
Chrystusa.

Amen
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******

Modlitwa o dar potomstwa

Święty Janie Pawle II, prosimy wstaw się za nami przed tronem naszego Pana Jezusa
Chrystusa, prosząc o dar upragnionego potomstwa dla nas.

Ojcze Święty, Janie Pawle II, prosimy wypraszaj potrzebne nam łaski i spraw, aby w
naszych sercach zagościło tak długo wyczekiwane szczęście.

Módl się za nami święty Janie Pawle II!

******
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Modlitwy do św. Jana Pawła II w intencji Rodzin
Święty Janie Pawle, ratuj nasze małżeństwa i rodziny. Jako kapłan, biskup i następca
św. Piotra troskę o rodziny uczyniłeś ważną cząstką swej posługi. Przypominałeś, że
człowiek jest zdolny do miłości i potrzebuje miłości. W szczególny sposób powołanie do
miłości wypełnia się w związku mężczyzny i kobiety. Głosiłeś, że Chrystus ustanowił
małżeństwo sakramentem, znakiem i źródłem Bożej łaski. Przypominałeś naukę
Chrystusa: ?Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela?. Byłeś odważnym obrońcą
życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Głosiłeś świętość rodziny, Domowego
Kościoła. Przeciwstawiając się cywilizacji użycia i śmierci, uczyłeś o godności miłości
małżeńskiej, która jest cielesna i duchowa zarazem, odrzucając antykoncepcję.
Ukazywałeś młodym piękno czystości przedmałżeńskiej, która jest cząstką i warunkiem
miłości. Wyproś uzdrowienie dla małżeństw i rodzin. Szukaj naśladowców, którzy by z
mocą powtarzali za Tobą: ?Rodzino, bądź tym, czym jesteś?. Niech dzieci w trwałych
rodzinach znajdą bezpieczne warunki wzrastania. Otocz opieką samotne matki oraz
dzieci, które są pozbawione miłości. Przypominaj rodzinom, by codziennie wspólnie się
modliły. Niech rodziny będą ?Bogiem silne?. Amen.
(bp. Jan Szkodoń)
(Wersja 2)
Święty Janie Pawle II, wstawiaj się za małżonkami i ich rodzinami, aby były wspólnotami
życia i miłości. Niech ich miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa będzie
mocniejsza od wszelkich przeżywanych słabości i kryzysów. Wstawiaj się za młodym
pokoleniem, aby znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i
jego rozwoju w prawdzie i miłości. Święty Janie Pawle II, strzeż nasze rodziny i pozwól im
doświadczać w codziennym życiu "pięknej miłości", w której obecna jest moc Chrystusa
- Odkupiciela człowieka i Zbawiciela świata. Amen.

******

Modlitwa o dar pracy
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Dobry Ojcze, Ty powiedziałeś, by człowiek czynił sobie ziemię poddaną. Znasz moje
serce, znasz moje pragnienia, znasz potrzeby moje i moich najbliższych. Widzisz, że
jestem bez pracy, że ta sytuacja mnie przytłacza, że stwarza konflikty i kolejne problemy.
Tobie chcę dać moje zdolności, chęci do pracy i zdrowie. Pokieruj moim losem, dobry
Ojcze, abym znalazł godną pracę, która pozwoli mi zdobyć środki konieczne do
utrzymania rodziny.

Święty Jan Paweł II mówił, że "praca ludzka jest uczestnictwem w dziele Boga i winna
przenikać także do zwykłych, codziennych zajęć. Mężczyźni bowiem i kobiety, którzy
zdobywają środki na utrzymanie własne i rodziny, tak wykonują swoje przedsięwzięcia,
by należycie służyć społeczeństwu, mogą słusznie uważać, że swoją pracą rozwijają
dzieło Stwórcy, zaradzają potrzebom swoich braci i osobistym wkładem przyczyniają się
do tego, by w historii spełniał się zamysł Boży".

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża wrażliwego na potrzeby innych, proszę
Cię, Boże, o dar pracy, aby moje talenty nie były zmarnowane, a moja rodzina nie
cierpiała niedostatku. Naszą przyszłość zawierzam Tobie. Amen.

(Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Rafael, Kraków 2014)

******
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LITANIA DO ŚW. JANA PAWŁA II
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
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,
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,

9 / 10

Jan Paweł II

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.
Módl się za nami święty Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.
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.
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