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Modlitwa za Ojczyznę  
 
    Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną 
Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła 
Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. 
 
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie 
naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. 
 
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie 
powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

Ks. Piotra Skargi 
 
 

Pomódl się za Polskę  
 
 Miłość Jana Pawła II do Polski była czymś niekwestionowanym. Papież wielokrotnie – i nie tylko podczas 
pielgrzymek do ojczyzny – wyrażał troskę o dobro naszego kraju. Niektóre z jego wskazań i marzeń 
dotyczących Polski stały się kanwą dla poniższej modlitwy. 
 
Dobry Boże, 
Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II powierzamy Ci nas i naszą ojczyznę. 
Pomóż nam kochać to, co ojczyste: nasze korzenie, historię, tradycję, język i polskie krajobrazy, a przede 
wszystkim kochać naszych rodaków – niezależnie od tego, czy podzielamy ich poglądy, czy nie. 
Ucz nas mądrego wykorzystywania wolności, ucz nas solidarności i odpowiedzialności za nasze wspólne 
dziedzictwo. 
Spraw, żebyśmy wszyscy byli ludźmi sumienia, czyli słuchali Twojego głosu – nawet, kiedy jest bardzo 
wymagający; żebyśmy nazywali po imieniu dobro i zło, a nie zamazywali granicy między nimi; żebyśmy 
dobro w sobie i wokół siebie rozwijali, a wobec zła nie pozostawali obojętni, ale je przezwyciężali. 
Pomóż nam odważnie podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne: troszczyć się o dobro wspólne i 
nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności: „Jeden drugiego 
brzemiona noście”. 
Strzeż nas i oświecaj, żebyśmy nie dali się zwieść wizji szybkiego zysku kosztem innych i żebyśmy opierali się 
wszelkim pokusom wyzysku. 
Daj nam Twoją łaskę, żeby każdy z nas – na miarę swojego powołania – angażował się w budowanie 
królestwa Bożego w rodzinie, w społeczności i w całej ojczyźnie. 
Odnawiaj nasze umysły i serca, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek 
dla innych i troska o dobro wspólne. 
Prosimy, ześlij swojego Ducha, żeby wciąż odnawiał oblicze tej ziemi. 
Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami! 
Amen. 

Modlitwą zainspirowaną słowami Jana Pawła II 
 

 
 
         Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. 
Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i 
społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, Byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością 
umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam 
odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża 
radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen. (z 
książki: "Rok u boku Św. Andrzeja Boboli"") 
 

Za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli 
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