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22 stycznia 2020 r. 

Nabożeństwo w Roku Świętego Jana Pawła II 

 
 

Pieśń „Bądźże pozdrowiona”, wystawienie Najświętszego Sakramentu 
 

Sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja 2020 r. 

będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, 

naszego wielkiego rodaka, który przez 27 lat zasiadał na Stolicy Piotrowej. 

Pragniemy każdego 22 dnia miesiąca (22 października, liturgiczne wspomnienie św. 

Jana Pawła II) gromadzić się na nabożeństwie i wsłuchiwać się w głos Papieża 

Polaka.  

3 czerwca 1991 r. w Lubaczowie zachęcał nas Polaków, abyśmy w duchu wiary 

potrafili świętować Dzień Pański. Ta zachęta pozostaje ciągle aktualna, zwłaszcza 

teraz, gdy w naszej ojczyźnie niedziela stała się dniem wolnym od pracy. Mówił 

Papież: „Trzecie przykazanie Boże domaga się przypomnień zupełnie elementarnych. 

Spodobało się Przedwiecznemu Ojcu uczynić Pośrednikiem naszego zbawienia 

swojego Jednorodzonego Syna, który dla nas stał się człowiekiem. Dlatego niedziela, 

dzień Jego zmartwychwstania, jest dla nas, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, dniem 

szczególnie świętym. W dniu tym gromadzimy się wszyscy wokół ołtarza, ażeby 

zaczerpnąć ze świętości Chrystusa i ażeby cały nasz tydzień uczynić świętym. Tutaj, 

podczas Mszy św., realnie uobecnia się ta niepojęta miłość, jaka została nam okazana 

przez krzyż Chrystusa. ‘Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 

aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne’. ‘Po tym 

poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje’. Dzisiaj, kiedy część katolików 

zaczyna zaniedbywać coniedzielną Mszę św., trzeba nam sobie przypomnieć 

szczególnie o tajemnicy tej Bożej miłości, jaką zostaliśmy obdarzeni w Chrystusie  

i która się uobecnia na Jego ołtarzu. Nie łudźmy się: odchodząc od źródeł miłości  

i świętości, odchodzi się od samego Chrystusa”. A przecież Eucharystia jest źródłem  

i szczytem życia Kościoła, w Eucharystii Jezus staje się Emmanuelem, Bogiem 

bliskim, Bogiem z nami… 
 

Pieśń „Ty wskazałeś drogę do miłości” 
 

Jako duchowi synowie i duchowe córki św. Jana Pawła II pragniemy wziąć sobie do 

serca słowa Papieża, który 13 czerwca 1999 r. w Warszawie wołał: „(…) proszę 

wszystkich moich rodaków: szanujcie Boże przykazanie o świętowaniu dnia 

Pańskiego. Niech ten dzień będzie naprawdę pierwszym ze wszystkich dni  

i pierwszym ze wszystkich świąt. Dawajcie wyraz waszej miłości do Chrystusa i do 

braci, biorąc udział w niedzielnej Uczcie Nowego Przymierza – w Eucharystii. 

Zwracam się tu w sposób szczególny do rodziców, aby podtrzymywali i pielęgnowali 

piękny chrześcijański zwyczaj uczestniczenia we Mszy św. wspólnie ze swoimi 



dziećmi. Niech żywe będzie w sercach dzieci i młodzieży poczucie tego obowiązku. 

Niech łaska miłości, którą otrzymujemy przyjmując Eucharystię, umacnia więź 

rodzinną. Niech stanie się źródłem apostolskiego dynamizmu rodziny 

chrześcijańskiej”. 

Módlmy się w litanii do św. Jana Pawła II za wszystkich Polaków, abyśmy potrafili 

świętować niedzielę, która jest dniem Bogu i rodzinie poświęconym.  
 

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, 

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: 

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. 
 

Pieśń Eucharystyczna  
 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem 
 

Pieśń „Barka” 
 

opr. ks. Jarosław Kamiński 


