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„Pozwólcie mi odejść do Ojca”  
 

lipiec 2018  
 
To są słowa Jana Pawła II, który zdawał sobie sprawę z tego, że dzisiejsze 

możliwości techniczne pozwalają bardzo długo utrzymywać przy życiu 
człowieka, choć nie ma on szans na normalne życie. Kto jak nie papież wie 
(wierzy), że czeka go życie wieczne i Ojciec, który jest Miłością.  

W czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny w 2002 r. mówił: „Módlcie 
się za mnie teraz i po mojej śmierci”. Teraz jest już świętym, po kanonizacji, 
która odbyła się 27.042014 r. On czeka na nasze modlitwy. 

Dziś wzywamy rodaków do modlitwy za Ojczyznę (Refleksja: „Po prze-
czytaniu artykułu… T.P.nr 26 … z dn” – str. 210), a kto, jak nie święty Jan 
Paweł II może nam w tym pomóc. Przecież jeszcze za jego życia byliśmy 
świadkiem „cudu”, który stał się, gdy JP II wezwał Ducha św., by odnowił 
oblicze ziemi, tej ziemi, naszej ziemi. Wtedy chodziło o uzyskanie wolności 
od obcej dominacji, co było możliwe, gdy odczuliśmy dotknięcie Bożej Mi-
łości i obudziła się w nas solidarność z wszystkimi dobrymi skutkami, o 
czym wielokrotnie pisałam. W czerwcu 2015 roku na str. 80 piszę „Co zro-
biliśmy z Solidarnością?”. Wtedy byliśmy po wyborach prezydenckich, a 
przed wyborami parlamentarnymi. Teraz jesteśmy po dwuletnich rządach 
PiS. Sytuacja staje się dramatyczna. Piszę o tym w refleksji na str. 201.  

30 lat temu pozbyliśmy się „wroga zewnętrznego”, dziś grozi nam znacz-
nie gorszy „wróg wewnętrzny”. Co on oznacza, piszę w refleksji pod tym ty-
tułem na str. 99. PiS wciska nam tego wroga za pomocą trzech pokus sza-
tańskich, a niestety szatan zbiera teraz „swoje żniwo” (egoizm, nacjonalizm, 
a nienawiść i kłamstwo to normalna codzienność) nie tylko u nas; widoczne 
to jest „gołym okiem”. Polecam więc modlitwy do Jana Pawła II: orędow-
nika Pokoju, Ekumenizmu, Wolności, które nie mogą istnieć bez Miłości i 
Prawdy. Podaję do ewentualnego wykorzystania: 
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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, 
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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 apo-
stolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawien-
nictwem 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 

Kraków, 12 kwietnia 2011 r.) 
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Modlitwa o Pokój 
 

O święty Karolu, Janie Pawle Drugi. 
Ty wiesz najlepiej, jak bardzo potrzebny jest Pokój 
Światu, i naszej Ojczyźnie. 
Pokornie Cię prosimy, uproś Ducha Świętego, 
By zechciał przyjść na tę naszą umęczoną ziemię, 
I przynieść nam Pokój, Pokój serc. 

 
 

Modlitwa Papieża Jana XXIII 
jako komentarz do Ewangelii św. Jana 14, 27-31 

 
O Książę Pokoju, Jezu zmartwychwstały, 

spójrz życzliwie na całą ludzkość. 
Od Ciebie jedynie oczekuje ona pomocy i wsparcia.  

Jak za czasów Twojego ziemskiego życia,  
Ty wolisz małych, pokornych, cierpiących.  

Zawsze wychodzisz naprzeciw grzesznikom.  
Spraw, żeby wszyscy Cię wzywali i znajdowali,  

by mieć w Tobie Drogę, Prawdę i Życie (J 14,6); 
Daj nam Twój pokój, 

Baranku zabity dla naszego zbawienia (Ap5,6; J1,29).   
„Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem”. 
 

 


