
 

 DZIEŃ PIERWSZY – 13 października 

Modlitwa codzienna nowenny 

Święty Janie Pawle II razem z Tobą: wyznajemy wiarę w Boga Ojca 

wszechmogącego – źródło wszelkiego życia; ufamy słowom Pana Jezusa, że 

o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy; przyzywamy Ducha Świętego, 

który odmienia oblicze ziemi. 

Święty Janie Pawle II razem z Tobą błagamy Trójcę Przenajświętszą o dar 

mądrości i prawego sumienia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego naszej 

Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wrażliwość serca na los dzieci 

nienarodzonych. Amen. 

Z nauczania św. Jan Pawła II 

Jesteśmy dziś świadkami deptania fundamentalnego prawa do życia wielkiej rzeszy 

słabych i bezbronnych istot ludzkich, jakimi są zwłaszcza dzieci jeszcze 

nienarodzone. Jeżeli u schyłku ubiegłego stulecia Kościół nie mógł milczeć wobec 

istniejących wówczas form niesprawiedliwości, tym bardziej nie wolno mu milczeć 
dzisiaj, gdy obok dawnych niesprawiedliwości społecznych, niestety nie wszędzie 

jeszcze przezwyciężonych, w wielu częściach świata obserwujemy zjawiska 

większej jeszcze niesprawiedliwości i ucisku, mylnie nieraz uważane za dowód 

postępu na drodze do ustanowienia nowego porządku światowego. Evangelium 

vitae, 5 

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. 

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. 

Zakończenie 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko, 

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, 

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. 

Panno Chwalebna i Błogosławiona. 

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. 

Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas 

oddawaj. Amen. 

 

 



 

 DZIEŃ DRUGI – 14 października 

Modlitwa codzienna nowenny 

Święty Janie Pawle II razem z Tobą: wyznajemy wiarę w Boga Ojca 

wszechmogącego – źródło wszelkiego życia; ufamy słowom Pana Jezusa, że 

o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy; przyzywamy Ducha Świętego, 

który odmienia oblicze ziemi. 

Święty Janie Pawle II razem z Tobą błagamy Trójcę Przenajświętszą o dar 

mądrości i prawego sumienia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego naszej 

Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wrażliwość serca na los dzieci 

nienarodzonych. Amen. 

Z nauczania św. Jan Pawła II 

W szczególny sposób, pragnę przypomnieć wam słowa Matki Teresy z Kalkuty, 

skierowane do uczestników Międzynarodowej Konferencji ONZ: «Mówię dziś do 

was z głębi serca — do każdego człowieka we wszystkich krajach świata, (…) do 

matek, ojców i dzieci w miastach, miasteczkach i wsiach. Każdy z nas jest (…) 

tutaj dzięki miłości Boga, który nas stworzył, i naszych rodziców, którzy nas 

przyjęli i zechcieli obdarzyć nas życiem. Życie jest najpiękniejszym darem Boga. 

Dlatego z tak wielkim bólem patrzymy na to, co się dzieje (…) w wielu miejscach 

świata: życie jest umyślnie niszczone przez wojnę, przemoc, aborcję. A przecież 
zostaliśmy stworzeni przez Boga do wyższych rzeczy — by kochać i być 
kochanym (…) 

Homilia Jana Pawła II w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku. 

Litania do św. Jana Pawła II… 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko… 

  

 

 

 

 

 



 

DZIEŃ TRZECI – 15 października 

Modlitwa codzienna nowenny 

Święty Janie Pawle II razem z Tobą: wyznajemy wiarę w Boga Ojca 

wszechmogącego – źródło wszelkiego życia; ufamy słowom Pana Jezusa, że 

o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy; przyzywamy Ducha Świętego, 

który odmienia oblicze ziemi. 

Święty Janie Pawle II razem z Tobą błagamy Trójcę Przenajświętszą o dar 

mądrości i prawego sumienia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego naszej 

Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wrażliwość serca na los dzieci 

nienarodzonych. Amen. 

Z nauczania św. Jan Pawła II 

Rewindykacja prawa do przerywania ciąży, dzieciobójstwa i eutanazji oraz prawne 

jego uznanie jest równoznaczne z przyjęciem wynaturzonej i nikczemnej wizji 

ludzkiej wolności: z uznaniem jej za absolutną władzę nad innymi i przeciw innym. 

To jednak oznacza śmierć prawdziwej wolności: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu” (J 8, 34). Otóż to 

właśnie ma dziś miejsce także na scenie polityki i państwa: pierwotne 

i niezbywalne prawo do życia staje się przedmiotem dyskusji lub zostaje wręcz 

zanegowane na mocy głosowania parlamentu lub z woli części społeczeństwa, 

choćby nawet liczebnie przeważającej. Jest to zgubny rezultat nieograniczonego 

panowania relatywizmu: „prawo” przestaje być prawem, ponieważ nie jest już 
oparte na mocnym fundamencie nienaruszalnej godności osoby, ale zostaje 

podporządkowane woli silniejszego. W ten sposób demokracja, sprzeniewierzając 

się własnym zasadom, przeradza się w istocie w system totalitarny. Państwo nie 

jest już „wspólnym domem”, gdzie wszyscy mogą żyć zgodnie z podstawowymi 

zasadami równości, ale przekształca się w państwo tyrańskie, uzurpujące sobie 

prawo do dysponowania życiem słabszych i bezbronnych, dzieci jeszcze nie 

narodzonych.(…) 

Evangelium vitae, 20 

Litania do św. Jana Pawła II… 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko… 

 

 



 

 DZIEŃ CZWARTY – 16 października 

Modlitwa codzienna nowenny 

Święty Janie Pawle II razem z Tobą: wyznajemy wiarę w Boga Ojca 

wszechmogącego – źródło wszelkiego życia; ufamy słowom Pana Jezusa, że 

o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy; przyzywamy Ducha Świętego, 

który odmienia oblicze ziemi. 

Święty Janie Pawle II razem z Tobą błagamy Trójcę Przenajświętszą o dar 

mądrości i prawego sumienia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego naszej 

Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wrażliwość serca na los dzieci 

nienarodzonych. Amen. 

Z nauczania św. Jan Pawła II 

Okiem wiary, w sposób szczególnie wyraźny, możemy dostrzec nieskończoną 
wartość każdej ludzkiej istoty. Ewangelia głosząc dobrą nowinę o Jezusie jest 

również dobrą nowiną o człowieku – o jego wielkiej godności. Uczy wrażliwości 

na człowieka. Na każdego człowieka. „Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi”. 

Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny 

obowiązującej wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią 
światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. 

Najbardziej podstawowym prawem człowieka! Bóg mówi: „Nie będziesz zabijał!” 

(Wj 20, 13). Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą 
wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca 

bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Obrona życia nienarodzonych 

jest konsekwencją tej wielkiej misji Kościoła. [Jeżeli Kościół broni prawa do życia 

nie narodzonych, to dlatego że pochyla się ze szczególną miłością i troską nad 

każdą kobietą, która ma rodzić.] 

Homilia Jana Pawła II w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku. 

Litania do św. Jana Pawła II… 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko… 

 

 

 

 



 

 DZIEŃ PIĄTY – 17 października 

Modlitwa codzienna nowenny 

Święty Janie Pawle II razem z Tobą: wyznajemy wiarę w Boga Ojca 

wszechmogącego – źródło wszelkiego życia; ufamy słowom Pana Jezusa, że 

o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy; przyzywamy Ducha Świętego, 

który odmienia oblicze ziemi. 

Święty Janie Pawle II razem z Tobą błagamy Trójcę Przenajświętszą o dar 

mądrości i prawego sumienia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego naszej 

Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wrażliwość serca na los dzieci 

nienarodzonych. Amen. 

Z nauczania św. Jan Pawła II 

Absolutne poszanowanie każdego niewinnego życia ludzkiego nakazuje także 

skorzystać z prawa do sprzeciwu sumienia wobec aborcji i eutanazji. 

„Uśmiercenie” nigdy nie może zostać uznane za działanie lecznicze, nawet 

wówczas, gdy jedyną intencją jest spełnienie żądania pacjenta: jest to raczej 

sprzeniewierzenie się zawodowi lekarskiemu, który można określić jako żarliwe 

i stanowcze „tak” wobec życia. Także w dziedzinie poszukiwań biomedycznych, 

fascynującej i zapowiadającej nowe wielkie odkrycia służące dobru ludzkości, 

należy zawsze unikać eksperymentów, badań i zastosowań, które lekceważąc 

nienaruszalną godność ludzkiej istoty przestają służyć człowiekowi i choć pozornie 

mu pomagają, w rzeczywistości są wymierzone przeciw niemu. 

Evangelium vitae, 89 

Litania do św. Jana Pawła II… 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DZIEŃ SZÓSTY – 18 października 

Modlitwa codzienna nowenny 

Święty Janie Pawle II razem z Tobą: wyznajemy wiarę w Boga Ojca 

wszechmogącego – źródło wszelkiego życia; ufamy słowom Pana Jezusa, że 

o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy; przyzywamy Ducha Świętego, 

który odmienia oblicze ziemi. 

Święty Janie Pawle II razem z Tobą błagamy Trójcę Przenajświętszą o dar 

mądrości i prawego sumienia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego naszej 

Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wrażliwość serca na los dzieci 

nienarodzonych. Amen. 

Z nauczania św. Jan Pawła II 

Wiele razy powtarzam – i jestem tego pewny – że największym 

niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce 

wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się 
nawzajem nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest Ten, kto je 

stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec, ani lekarz, żadna 

agencja, żadna konferencja i żaden rząd. (…) Przeraża mnie myśl o tych 

wszystkich, którzy zabijają własne sumienie, aby móc dokonać aborcji. Po śmierci 

staniemy twarzą w twarz z Bogiem, Dawcą życia. Kto weźmie odpowiedzialność 
przed Bogiem za miliony i miliony dzieci, którym nie dano szansy na to, by żyły, 

kochały i były kochane? (…) Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla 

narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Bożego. 

Homilia Jana Pawła II w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku 

Litania do św. Jana Pawła II… 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko… 

 

 

 

 

 

 



 

 DZIEŃ SIÓDMY – 19 października 

Modlitwa codzienna nowenny 

Święty Janie Pawle II razem z Tobą: wyznajemy wiarę w Boga Ojca 

wszechmogącego – źródło wszelkiego życia; ufamy słowom Pana Jezusa, że 

o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy; przyzywamy Ducha Świętego, 

który odmienia oblicze ziemi. 

Święty Janie Pawle II razem z Tobą błagamy Trójcę Przenajświętszą o dar 

mądrości i prawego sumienia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego naszej 

Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wrażliwość serca na los dzieci 

nienarodzonych. Amen. 

Z nauczania św. Jan Pawła II 

W tym miejscu pragniemy jednak zwrócić szczególną uwagę na inny rodzaj 

zagrożeń wymierzonych przeciw życiu poczętemu lub życiu, które zbliża się do 

końca: dostrzegamy w nich nowe aspekty, nieznane w przeszłości oraz problemy 

niezwykłej wagi, związane z faktem, że w świadomości zbiorowej te zamachy na 

życie tracą stopniowo charakter „przestępstwa” i w paradoksalny sposób zyskują 
status „prawa”, do tego stopnia, że żąda się uznania ich pełnej legalności przez 

państwo, a następnie wykonywania ich bezpłatnie przez pracowników służby 

zdrowia. Zamachy te uderzają w ludzkie życie, gdy jest ono najsłabsze i całkiem 

pozbawione możliwości obrony. Jeszcze groźniejszy jest fakt, że w dużej mierze 

dochodzi do nich w gronie rodziny i za sprawą rodziny, która przecież ze swej 

natury powinna być „sanktuarium życia”. Evangelium vitae, 11 

Litania do św. Jana Pawła II… 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DZIEŃ ÓSMY – 20 października 

Modlitwa codzienna nowenny 

Święty Janie Pawle II razem z Tobą: wyznajemy wiarę w Boga Ojca 

wszechmogącego – źródło wszelkiego życia; ufamy słowom Pana Jezusa, że 

o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy; przyzywamy Ducha Świętego, 

który odmienia oblicze ziemi. 

Święty Janie Pawle II razem z Tobą błagamy Trójcę Przenajświętszą o dar 

mądrości i prawego sumienia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego naszej 

Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wrażliwość serca na los dzieci 

nienarodzonych. Amen. 

Z nauczania św. Jan Pawła II 

Umiłowani Bracia i Siostry, bądźcie solidarni z życiem. Wołanie to kieruję do 

wszystkich moich rodaków bez względu na przekonania religijne. Do wszystkich 

ludzi, nie wyłączając nikogo. Z tego miejsca jeszcze raz powtarzam to, co 

powiedziałem w październiku ubiegłego roku: naród, który zabija własne dzieci, 

jest narodem bez przyszłości. [Wierzcie, że nie było mi łatwo to powiedzieć. Nie 

było mi łatwo powiedzieć to z myślą o moim narodzie, bo ja pragnę dla niego 

przyszłości, wspaniałej przyszłości.] Potrzebna jest więc powszechna mobilizacja 

sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię 
obrony życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka między 

cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Dlatego tak ważne jest budowanie „kultury 

życia”: tworzenie dzieł i wzorców kulturowych, które będą podkreślały wielkość 
i godność ludzkiego życia; zakładanie instytucji naukowych i oświatowych, które 

będą promowały prawdziwą wizję osoby ludzkiej, życia małżeńskiego 

i rodzinnego; tworzenie środowisk wcielających w praktykę codziennego życia 

miłość miłosierną, którą Bóg obdarza każdego człowieka, zwłaszcza cierpiącego, 

słabego i ubogiego, [nienarodzonego]. 

Homilia Jana Pawła II w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku. 

Litania do św. Jana Pawła II… 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko… 

 

 

 



 

 DZIEŃ DZIEWIĄTY – 21 października 

Modlitwa codzienna nowenny 

Święty Janie Pawle II razem z Tobą: wyznajemy wiarę w Boga Ojca 

wszechmogącego – źródło wszelkiego życia; ufamy słowom Pana Jezusa, że 

o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy; przyzywamy Ducha Świętego, 

który odmienia oblicze ziemi. 

Święty Janie Pawle II razem z Tobą błagamy Trójcę Przenajświętszą o dar 

mądrości i prawego sumienia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego naszej 

Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wrażliwość serca na los dzieci 

nienarodzonych. Amen. 

Z nauczania św. Jan Pawła II 

Być „niewolnikiem” wszystkich. Tą logiką kierowała się Matka Teresa z Kalkuty, 

założycielka zgromadzeń misjonarzy i misjonarek miłości, którą z radością wpisuję 
dziś w poczet błogosławionych. Jestem osobiście wdzięczny tej odważnej kobiecie, 

której bliskość zawsze odczuwałem. Była uosobieniem Dobrego Samarytanina: 

gdzie tylko mogła, służyła Chrystusowi w najuboższych z ubogich. Nawet 

konflikty i wojny nie były w stanie jej powstrzymać. 

Czasami opowiadała mi o swojej służbie wartościom ewangelicznym i związanych 

z tym doświadczeniach. Pamiętam jej wystąpienia w obronie życia i przeciw 

aborcji, między innymi podczas uroczystości wręczenia jej Pokojowej Nagrody 

Nobla (Oslo, 10 grudnia 1979 r.). Mawiała nieraz: „Jeśli usłyszycie, że jakaś 
kobieta nie chce dziecka i postanowiła przerwać ciążę, postarajcie się ją przekonać, 
aby oddała mi to dziecko. Ja będę je kochała, dostrzegając w nim znak Bożej 

miłości”. 

Homilia Jana Pawła II podczas beatyfikacji Matki Teresy 19 października 2003 

roku 

Litania do św. Jana Pawła II… 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko… 

 

opr. o. dr Leonard Hryniewski OFM 

 


