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2

wprowadzeNie

warszawa, 4 grudnia 2020 r.

drodzy parafianie  
i sympatycy naszego sanktuarium, 

od początku epidemii w polsce kult świętego andrzeja Boboli wyraź-
nie przybrał na sile. pojawiło się wiele nowych modlitw, pieśni, filmów  
i nagrań. o wielu z tych inicjatyw można się dowiedzieć na stronie 
www.swietyandrzejbobola.pl, która prowadzona jest przez zespół osób 
zaangażowanych w rozwój kultu świętego andrzeja przy naszym sank-
tuarium. 

Niestety, pandemia nie słabnie i czeka nas jeszcze kilka miesięcy 
uwagi i ostrożności, które spędzimy z rodzinami w naszych domach. 
wydaje się więc zasadne, aby towarzyszył nam patron polski, patron 
jedności. 

w marcu tego roku, na początku pandemii, modliliśmy się wspól-
nie Nowenną do świętego andrzeja Boboli w czasie epidemii przy 
relikwiach świętego w sanktuarium Narodowym za pośrednictwem 
transmisji online. ta modlitwa zgromadziła blisko 250 tysięcy osób,  
a na stronach internetowych wielu parafii pojawił się tekst nowenny. 

w dniach 7–16 grudnia 2020 roku przy relikwiach świętego w sank-
tuarium Narodowym będzie ponownie odmawiana i transmitowana 
online Nowenna do świętego andrzeja Boboli w czasie epidemii. za-
chęcam serdecznie także was do połączenia się we wspólnej modlitwie 
o zakończenie epidemii oraz o jedność, której tak bardzo nam teraz 
potrzeba w ojczyźnie. 

w niniejszej publikacji znajdą państwo także inne modlitwy, które od-
mawiamy w sanktuarium w tym trudnym czasie, oraz krótki tekst ukazu-
jący świętego andrzej Bobolę jako patrona polski i jedności, zgodnie 
z wypowiedziami św. jana pawła ii oraz hierarchów Kościoła. 

Życzę zdrowia, spokoju i błogosławieństwa Bożego na czas świąt 
Bożego Narodzenia oraz na Nowy rok 2021! 

o. waldemar Borzyszkowski sj
Kustosz Narodowego sanktuarium św. andrzeja Boboli



świętY 
aNdrzej BoBola –
patroN polsKi, 
patroN jedNości



św. andrzej Bobola (fragment obrazu Bronisława podsiadły sj, muzeum św. andrzeja Boboli)
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święty andrzej Bobola jest postacią fascynującą i do dziś 
tajemniczą. Nie wiemy na pewno, jakie imię nosiła jego matka, 
którego dnia i gdzie przyszedł na świat, ani też dlaczego nie 
zdał najważniejszego dla jezuitów egzaminu. wiemy jednak, 

że pochodził ze szlacheckiego rodu leliwa i wybrał zakonną drogę 
życia. wiemy, że miał wybuchowy temperament i wady charakterystycz- 
ne dla stanu, z którego pochodził. indywidualista, wrażliwiec, niespokoj- 
na i niepokorna, harda dusza. wiemy też, że Bóg mocno w nim praco- 
wał, a andrzej współpracował z Bogiem. mówi się, że przełom w jego 
życiu nastąpił w czasie zarazy w wilnie, podczas której niósł ofiarnie 
pomoc chorym i umierającym, stając codziennie w obliczu zbierającej 
obfite żniwo śmierci. stawał się coraz pełniejszym, bardziej zintegro-
wanym człowiekiem i duszpasterzem. stał się apostołem chrystusa, 
apostołem pińszczyzny.

podobnie jak jego imiennik i patron, św. andrzej apostoł, niósł ewan-
gelię ludziom żyjącym na obrzeżach Kościoła i jako apostoł był gotów 
oddać swe życie za głoszone słowo. apostoł nie ma realnej władzy, 
by sądzić, karać i skazywać. jest tym, który wskazuje człowiekowi ży-
ciodajną drogę i przestrzega przed inną, która prowadzi ku śmierci. 
andrzej Bobola sam oddał swe życie za to, by przemoc czy manipulac- 
ja w żadnej postaci nie wygrały z dialogiem w duchu miłości. tuż przed 
męczeńską śmiercią przekonywał Kozaków, by nawrócili się do miłości, 
by nie grzeszyli nienawiścią do ludzi innych przekonań, by powstrzymali 
się od przemocy i zabijania. Narzędziem walki św. andrzeja Boboli 
było słowo Boże, trwanie w Bogu i w miłości, która jest pragnieniem 
dobra dla drugiego człowieka.

po ziemsku myśląc — przegrał, stracił życie. szedł jednak drogą jezu-
sa, toteż wygrał życie w Bogu. wygrał jako szermierz chrystusowy, 
duszochwat, czyli łowca dusz nieśmiertelnych, niestrudzony apostoł 
chrystusowy, święty męczennik polski, jak pisał o św. andrzeju Boboli 
papież pius Xii w encyklice Niezwyciężony mocarz chrystusowy. papież 
jan paweł ii w 1988 roku mówił z kolei: „Bóg pozwolił świętemu andrze-
jowi stać się znakiem; znakiem nie tylko spraw przeszłych, lecz także  
i spraw, na które czekamy, do których się przygotowujemy, znakiem nie 
tylko tego, co dzieliło i dzieli, a dzieliło aż do śmierci męczeńskiej, lecz 

patroN polsKi, patroN jedNości
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także tego, co ma połączyć. Kościół w uroczystość świętego andrzeja 
Boboli modli się właśnie o to zjednoczenie chrześcijan, o to, ażeby 
byli jedno, tak jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie”. 

jest więc św. andrzej patronem jedności religijnej, protoplastą eku-
menizmu. duch dialogu przenikał jego dysputy teologiczne z kapłana-
mi prawosławnymi. Na wschodzie rzeczypospolitej przeplatały się 
wpływy Kościoła katolickiego, prawosławnego i unickiego, ale wielu 
prostych ludzi nie znało chrystusa. andrzej Bobola tworzył z nimi Ko-
ściół chrystusowy, prowadził do zbawienia ponad podziałami w Ko-
ściele, niosąc udręczonym ludziom przesłanie, że istnieje dobry Bóg, któ-
ry spełni daną obietnicę: zetrze z oczu wszelką łzę, będzie uzdrawiał 
i przywracał pokój. znosił bariery religijne nie tylko za życia. Niemal 
pół wieku po jego śmierci przy trumnie z zachowanym od rozkładu cia-
łem duszochwata modlili się wspólnie prawosławni, katolicy i unici. wielu 
z nich doczekało się cudów przez swoją wiarę.

święty andrzej Bobola to także patron jedności narodowej. wielona-
rodowa rzeczpospolita w czasach andrzeja była nadal potęgą, choć 
osłabiał ją konflikt z rosją oraz pustoszyły wojny kozackie i potop 
szwedzki. podążając za myślą swojego brata piotra skargi, jezuici  
w rzeczypospolitej zaangażowali się w pozyskiwanie duchowieństwa 
i wiernych prawosławnych diecezji leżących w granicach państwa 
polsko-litewskiego do kościelnej unii chrześcijan obrządku wschodniego 
z rzymem, w rezultacie której mieli oni uznać autorytet papieża. Unia 
brzeska, którą popierali jezuici, była próbą ocalenia nie tylko wspólno-
ty wiary, lecz także wspólnoty rzeczypospolitej. apostoł pińszczyzny 
ślady swojej obecności pozostawił w całym kraju: w Bobrujsku, Branie-
wie, janowie poleskim, Łomży, Nieświeżu, płocku, pińsku, połocku, puł-
tusku, strachocinie, warszawie czy wilnie.

patron polski towarzyszy swojemu narodowi w trudnych chwilach. 
w czasach zaborów jednoczył polaków nadzieją odzyskania niepod-
ległości, krzepił słowem. w nocnym widzeniu dominikanina alojzego 
Korzeniowskiego przepowiedział nam, polakom, odzyskanie niepod-
ległości po wielkiej wojnie. obiecał, że jako główny patron będzie orę-
dował za polską u Boga i zachęcał nas do modlitwy za jego wstawien-
nictwem. jego słowa sprawdziły się. 

patroN polsKi, patroN jedNości
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mocarz chrystusowy łączy nas także przez kult maryi, której był 
wielkim czcicielem. mówi się, że to z inicjatywy świętego andrzeja po-
wstały śluby jana Kazimierza dotyczące zawierzenia polski Najświęt-
szej maryi pannie jako Królowej Korony polskiej. przypomniał o tym pry-
mas tysiąclecia – Kardynał stefan wyszyński, pisząc jasnogórskie śluby 
Narodu w dniu wspomnienia świętego andrzeja, 16 maja 1956 roku.

można też nazwać św. andrzeja patronem jedności społecznej, tak 
ze względu na jego duszpasterstwo na kresach rzeczypospolitej wśród 
ubogich, jak i działalność w przestrzeni publicznej. za czasów andrze-
jowych rzeczpospolita była państwem stanowym, z silnymi podzia-
łami społecznymi. andrzej je pokonywał. on, szlachcic z urodzenia, 
szedł do ubogich, niewykształconych, żyjących w pogaństwie, niosąc 
dobrą Nowinę i chleb, tworząc z nimi wspólnotę. Nie pożądał życia 
wygodnego na dworach możnowładców czy dworze królewskim, ani 
chwały uczonego. przeciwstawiając się swojej wpływowej rodzinie, wy-
bierał bezdroża i pustkowia na peryferiach rzeczypospolitej, głuszę 
i zagrożenie, by prowadzić ludzi do chrystusa. wyrazem jego dzia-
łań na rzecz zmniejszania różnic społecznych było, przypisywane mu 
przez tradycję, przygotowanie ślubów króla jana Kazimierza, w których 
król zobowiązywał się między innymi do poprawy doli prostych ludzi. 

Krew świętego andrzeja Boboli woła nas o jedność, jest przestrogą, 
do czego prowadzi brak dialogu, wzajemne oskarżanie się, przedkła-
danie partykularnych interesów ponad interes kraju. tak, jak podziały 
doprowadziły do upadku rzeczypospolitej, tak jedność ojców rzeczy-
pospolitej, występujących wspólnie w interesie ojczyzny, pomimo ogrom-
nych różnic światopoglądowych, doprowadziła do odzyskania niepod-
ległości i budowy drugiej rzeczypospolitej.

andrzej Bobola jest mocno zakorzeniony w naszej świadomości jako 
patron polski i trudnych czasów. do dziś łączy nas w duchu, łączy w mo- 
dlitwie. w samej tylko Nowennie do świętego andrzeja w czasie epi-
demii uczestniczyło w 2020 roku, tylko za pośrednictwem strony interne-
towej, blisko 250 tysięcy osób, a kolejne setki tysięcy modliły się w kościo-
łach i w domach. powstają nowe modlitwy, pieśni i rozważania. Kult świę- 
tego andrzeja trwa od wieków. sto lat temu ponad sto tysięcy mieszkań-
ców warszawy uczestniczyło w procesji w intencji ocalenia warszawy 

patroN polsKi, patroN jedNości
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i polski przed nawałą bolszewizmu. a gdy trumna świętego andrzeja 
Boboli wracała do polski w 1938 roku, po uroczystej kanonizacji w rzymie, 
nieprzebrane tłumy ludzi towarzyszyły jej w drodze do warszawy. wier-
ni uczestniczyli w nabożeństwach i procesjach, wszyscy zaś – wierzący 
i niewierzący, bogaci i ubodzy, wykształceni i analfabeci – gromadzili 
się wzdłuż trasy przejazdu pociągu na stacjach kolejowych i witali reli-
kwie świętego andrzeja Boboli z wielkim szacunkiem i nadzieją. 

Kardynał Kazimierz Nycz powiedział przed laty: „Niech św. andrzej 
będzie dla nas przewodnikiem w budowaniu jedności Kościoła, a także 
wezwaniem do budowania jedności we współczesnej, podzielonej pol-
sce (…) Kościół jest bowiem podzielony – podzielony w parafiach, wspól-
notach czy rodzinach, ponieważ to my jesteśmy podzieleni i te podziały 
wnosimy do Kościoła”. „może dzisiejszy patron, św. andrzej Bobola, po-
może nam, abyśmy byli prawdziwymi świadkami wiary i miłości, abyśmy 
umieli się uśmiechać do ludzi i abyśmy często używali słów: przepra-
szam i przebaczam – to byłaby wspaniała droga”.

święty andrzej przyciąga do siebie ludzi, którzy pragną kontynuować 
jego misję budowania porozumienia i jedności. módlmy się zatem 
słowami:

święty andrzeju Bobolo, patronie polski, patronie jedności!
wypraszaj nam łaskę przeżywania trudów epidemii  

w zjednoczeniu z Bogiem
i solidarnie z naszymi bliźnimi w ojczyźnie i na całym świecie.

pomóż każdemu z nas stać się orędownikiem pokoju i pojednania.
Naucz nas szanować godność każdego człowieka,

prowadzić dialog w duchu porozumienia i przebaczenia.
wypraszaj dla nas gorące serca,  

pełne współczucia i miłosierdzia dla tych,
którzy potrzebują naszej pomocy.

amen.

tekst został opracowany przez zespół ds. kultu świętego andrzeja Boboli koordynowany przez 
Kustosza Narodowego sanktuarium św. andrzeja Boboli w warszawie.

patroN polsKi, patroN jedNości
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św. andrzej Bobola wśród dotkniętych zarazą w wilnie (fragment obrazu jana molgi)
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Nowennę do św. andrzeja Boboli można rozpocząć dowolnego dnia  
w czasie zagrożenia epidemią. 

w latach 1625–1629 wilno nawiedziło kilka niezwykle groźnych epide-
mii, które dziesiątkowały jego mieszkańców. ludzie masowo opuszczali 
miasto, pozostawiając niejednokrotnie swych bliskich bez opieki, ska-
zując ich na samotną śmierć. chorzy często leżeli na ulicach lub w zam- 
kniętych domach. ojciec andrzej Bobola wraz z innymi kapłanami nieśli 
tym opuszczonym i porzuconym swą ofiarną pomoc duchową i materialną. 
Nie bacząc na możliwość zarażenia się, ojciec andrzej opiekował się 
chorymi i głodnymi ludźmi. spowiadał wiernych i udzielał im sakramen-
tów świętych, a zmarłych grzebał. wielu duchownych oddało swe życie 
w czasie tych straszliwych epidemii, służąc do końca swym braciom po-
trzebującym pomocy. tradycja przypisuje wstawiennictwu św. andrzeja 
Boboli uratowanie pińska i jego okolic od zarazy w latach 1709–1710.

modlitwa wstępNa  
do odmawiania przez wszystkie dni nowenny.

wszechmogący, wieczny Boże 
Bądź pochwalony za świat, który dla nas stworzyłeś i ludzi, których 
stawiasz na drodze naszego życia. dziękujemy za wielkiego rodaka 
i orędownika w niedolach i przeciwnościach losu – świętego andrzeja 
Bobolę, którego wywyższyłeś ponad innych za jego wyjątkową wiarę, 
oddanie i miłość. dziękujemy za pełne trudów życie patrona polski, któ-
ry wskazywał i nadal wskazuje nam drogę rozwoju i wzrastania w Bogu. 
dziś zwracamy się do ciebie, Boże, z wołaniem, aby trudne doświad-
czenie epidemii pogłębiło naszą wiarę i miłość oraz wzmocniło wspól-
notę rodzinną, religijną i narodową. przez chrystusa, pana naszego, amen. 

NoweNNa
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litaNia do św. aNdrzeja BoBoli 
do odmawiania przez wszystkie dni nowenny. tekst litanii zaczerpnięty z książki cuda  
św. andrzeja Boboli. świadectwa. Życie i modlitwy, wydawnictwo wam 2017, Nihil obstat — 
prowincja polski południowej towarzystwa jezusowego, ks. jakub Kołacz sj — prowincjał.

Kyrie eleison, christe eleison, Kyrie eleison. 
chryste, usłysz nas. chryste, wysłuchaj nas. 
ojcze z nieba Boże,                  zmiłuj się nad nami 
synu, odkupicielu świata, Boże,    
duchu święty, Boże,  
święta trójco, jedyny Boże.
 
święta maryjo,             módl się za nami
święty andrzeju Bobolo, 
święty andrzeju, wierny naśladowco dobrego pasterza, 
święty andrzeju, napełniony duchem Bożym, 
święty andrzeju, czcicielu Niepokalanie poczętej maryi panny,  
święty andrzeju, duchowy synu świętego ignacego loyoli,  
święty andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,  
święty andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,  
święty andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,  
święty andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,  
święty andrzeju, apostole polesia,  
święty andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych  
     sióstr i braci,  
święty andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zanied- 
     dbanych,  
święty andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,  
święty andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,  
święty andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,  
święty andrzeju, męczenniku i apostole,  
święty andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego     
      ciała, 
święty andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,  
święty andrzeju, chlubo naszej ojczyzny,  
święty andrzeju, wielki orędowniku polski,  

NoweNNa
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święty andrzeju, proroku zmartwychwstania polski po trzecim rozbiorze,  
święty andrzeju, nasz wielki patronie.

abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno,     uproś nam u Boga 
abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,  
abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,  
abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, 
abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,  
abyśmy Bogu wiernie służyli, 
abyśmy Najświętszą maryję pannę jako matkę miłowali,  
abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,  
abyśmy z tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,

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 andrzeju Bobolo,
w.: abyśmy się stali godni obietnic chrystusowych.

K.: módlmy się. Boże, ty przez śmierć twojego syna chciałeś zgroma-
dzić swoje rozproszone dzieci, + spraw, abyśmy gorliwie współpracowali 
z dziełem chrystusa, za które oddał życie święty andrzej, męczennik. 

dzieŃ pierwszY
modlitwa wstępna, litania do św. andrzeja Boboli 

modlitwa NoweNNowa 
święty andrzeju Bobolo, patronie polski

przychodzimy dziś do ciebie, prosząc o wstawiennictwo u dobrego 
Boga o rychłe zakończenie epidemii w polsce i na świecie. sam w ży-
ciu byłeś świadkiem zarazy i chorób. wiesz, jak wiele wnoszą cierpie-
nia i jak przemieniają życie poszczególnych osób i życie narodu. Uproś 
nam łaskę ufności w Bożą miłość i prowadzenie. pomóż nam zrozumieć 
i z ufnością przyjąć słowa pana jezusa „Nie lękajcie się”. wierzymy, 

NoweNNa
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że dzięki twojemu wstawiennictwu zaraza ominęła bliskie tobie miejsca. 
wierzymy, że także teraz za twoją przyczyną wirus przestanie się szerzyć.
święty andrzeju Bobolo, módl się za nami.

ojcze nasz…, zdrowaś maryjo…, chwała ojcu…

dzieŃ drUgi
modlitwa wstępna, litania do św. andrzeja Boboli 

modlitwa NoweNNowa 

święty andrzeju Bobolo, patronie polski

prosimy, aby za twoim wstawiennictwem Bóg dodał siły, odwagi i na- 
dziei tym, którzy zmagają się ze swoją chorobą. prosimy, by wszyscy 
chorzy i zagrożeni uzyskali odpowiednie wsparcie i pomoc. wierzymy 
w liczne uzdrowienia, które zdarzyły się za twoją przyczyną. racz pro-
sić miłosiernego Boga o uzdrowienie chorych i zarażonych wirusem, aby 
odzyskali w pełni zdrowie i siły, o ile jest to zgodne z jego wolą.
święty andrzeju Bobolo, módl się za nami.

ojcze nasz…, zdrowaś maryjo…, chwała ojcu…

dzieŃ trzeci
modlitwa wstępna, litania do św. andrzeja Boboli

modlitwa NoweNNowa

święty andrzeju Bobolo, patronie polski

wstawiaj się za tymi, którzy codziennie stają do walki z chorobą innych, 
którzy są gotowi służyć bliźnim w potrzebie, „albowiem nie dał nam Bóg 
ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i trzeźwego myślenia”. oby dobry 
Bóg chronił ich przed wszelkim niebezpieczeństwem i docenił ich ofiarność. 
rozumiesz to, bo sam posługiwałeś chorym w czasie wielkiej zarazy  
w wilnie, z poświęceniem towarzysząc chorym i umierającym. prosimy 
cię o wstawiennictwo do ojca Niebieskiego o łaski potrzebne kapłanom 
w sprawowaniu duchowej posługi. prosimy cię, abyś wołał do Boga 
o przyjęcie do jego Królestwa wszystkich, którzy odeszli z tego świata 
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oraz ukojenie w cierpieniu rodzin i tych, którzy stracili swoich bliskich.
święty andrzeju Bobolo, módl się za nami. 

ojcze nasz…, zdrowaś maryjo…, chwała ojcu…

dzieŃ czwartY
modlitwa wstępna, litania do św. andrzeja Boboli

modlitwa NoweNNowa

święty andrzeju Bobolo, patronie polski

ty, który niosłeś ludziom dobrą Nowinę, często samotnie i na odludziu, 
pomóż i nam, w sytuacji zagrożenia, dawać ewangeliczne świadectwo 
miłości zarówno tym, z którymi dzielimy wspólnotę duchową, jak i tym, 
którzy są oddaleni od Boga. wypraszaj nam, święty andrzeju, łaskę 
miłości, która wychodzi naprzeciw wszystkim ludziom i każdemu przeba-
cza winy. Naucz nas bezinteresownie służyć innym, wspierać ich swoją 
obecnością, słowem, dobrami materialnymi, tym wszystkim, co otrzymali-
śmy od Boga. „darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!”.
święty andrzeju Bobolo, módl się za nami.

ojcze nasz…, zdrowaś maryjo…, chwała ojcu…

dzieŃ piĄtY
modlitwa wstępna, litania do św. andrzeja Boboli

modlitwa NoweNNowa

święty andrzeju Bobolo, patronie polski

prosimy za twoim wstawiennictwem o dary ducha świętego, abyśmy 
potrafili wypełniać swe życie ewangeliczną treścią. dodaj nam siły do 
walki z codziennymi trudnościami. wierzymy słowom pana: „wystarczy 
ci mojej łaski. moc bowiem w słabości się doskonali”. prosimy, aby czas 
epidemii stał się czasem naszego nawrócenia i wznoszenia ku Bogu. 
Niech twoje skuteczne zmagania z trudnym, wybuchowym tempera-
mentem będą dla nas przykładem, że można się wznieść ponad ludz-
kie ograniczenia. pomóż nam  przekształcać wady naszego charakteru 
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w cnoty i sięgać po zwycięstwo nad sobą, na wzór tego, które się stało 
twoim udziałem.
święty andrzeju Bobolo, módl się za nami.

ojcze nasz…, zdrowaś maryjo…, chwała ojcu…

dzieŃ szÓstY
modlitwa wstępna, litania do św. andrzeja Boboli

modlitwa NoweNNowa

święty andrzeju Bobolo, patronie polski

idąc za panem, pokonywałeś bezdroża i pustkowia polesia. Niech twój 
przykład pomaga nam przejść zwycięsko przez ten czas pełen trosk, 
pytań i niepokoju. tyle jest niewiadomych, tyle zagrożeń. wyproś nam 
łaskę u pana, abyśmy wyszli z mroku do światła. wyproś nam u Boga 
wytrwałość i męstwo w znoszeniu niewygód. pomóż nam uznać z po-
korą naszą bezradność i potrzebę szukania pokoju w panu, który wzy-
wa: „przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 
a ja was pokrzepię”. modlimy się, by czas izolacji społecznej był cza-
sem zatrzymania się w codziennej gonitwie, spojrzenia z miłością na dru- 
giego człowieka, budowania bliskich więzi w rodzinie, wzajemnego zro-
zumienia.
święty andrzeju Bobolo, módl się za nami.  

ojcze nasz…, zdrowaś maryjo…, chwała ojcu…

dzieŃ siÓdmY
modlitwa wstępna, litania do św. andrzeja Boboli

modlitwa NoweNNowa

święty andrzeju Bobolo, patronie jedności

za twoim pośrednictwem zwracamy się do Boga wszechmogącego 
o jedność w naszym narodzie, o szczerość i wielkoduszność w zakoń-
czeniu waśni i kłótni w rodzinach oraz życiu społecznym. Bardzo pra-
gnąłeś, by polski nie rozdzierały podziały religijne, społeczne, politycz-
ne i ekonomiczne. oddałeś swe życie za jezusowe pragnienie, „aby 
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wszyscy stanowili jedno, jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni 
stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał”. Niech 
twoja ofiara krwi i przebaczenie prześladowcom będą dla nas na-
uką wznoszenia się ponad ziemskie sprawy. Niech przyniosą zrozu-
mienie, że to miłość łączy życie ziemskie i wieczne, że będzie ona na- 
szym znakiem w Niebie.   
święty andrzeju Bobolo, módl się za nami.

ojcze nasz…, zdrowaś maryjo…, chwała ojcu…

dzieŃ ÓsmY
modlitwa wstępna, litania do św. andrzeja Boboli

modlitwa NoweNNowa

święty andrzeju Bobolo, patronie jedności

przez twoje wstawiennictwo prosimy Boga, aby ten trudny czas prowa- 
dził do wielkiego oczyszczenia naszego narodu i odbudowywania wspól- 
noty opartej na przeszłości i otwartej na przyszłość. pomóż nam pojąć, 
że inność nie musi oznaczać wrogości, a rozmowa jest fundamentem po- 
rozumienia. ty rozmawiałeś ze wszystkimi: uczonymi, kapłanami różnych 
wyznań, chłopami, szlachcicami i dworzanami królewskimi. Niech bę-
dzie to czas trwania przy Bogu wraz ze świętymi naszego kraju i otwar-
cia na ludzi w duchu ewangelicznej miłości. oręduj za nami u pana, 
abyśmy nie zmarnowali tego czasu, który może nas pokrzepić ducho-
wo i doprowadzić do większej dojrzałości.
święty andrzeju Bobolo, módl się za nami.

ojcze nasz…, zdrowaś maryjo…, chwała ojcu…

dzieŃ dziewiĄtY
modlitwa wstępna, litania do św. andrzeja Boboli

modlitwa NoweNNowa

święty andrzeju Bobolo, patronie polski, patronie jedności

w obliczu niebezpieczeństwa zagrażającego naszej ojczyźnie i świa-
tu zwracamy się do Boga przez wstawiennictwo matki Najświętszej 
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oraz twoje, abyśmy potrafili bezgranicznie zawierzyć się woli Bożej. 
tradycja przypisuje ci tekst ślubów króla jana Kazimierza i stanów 
rzeczypospolitej, który dotyczy okazywania czci Najświętszej maryi 
pannie jako Królowej Korony polskiej i poprawy warunków życia ludu. 
potrzeba nam dzisiaj twojego dojrzałego spojrzenia na wszystkie spra-
wy naszej ojczyzny. w duchu zawierzenia wraz z maryją i tobą prosi-
my Boga o potrzebne łaski dla osób sprawujących władzę, by pełniły 
obowiązki w poczuciu odpowiedzialności za powierzoną im wspól- 
notę i świat. prosimy, by duch święty ogarnął ich swoją mocą i umacniał 
wiarę.
święty andrzeju Bobolo, módl się za nami.

ojcze nasz…, zdrowaś maryjo…, chwała ojcu…

za zgodą Kurii metropolitalnej warszawskiej
z dnia 3.12.2020/Nr 2770/d/2020
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dodatKowe 
modlitwY 
oKoliczNościowe 
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święty andrzej Bobola (fragment obrazu Henryka musiłowicza, sanktuarium Narodowe w warszawie)
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modlitwa do św. aNdrzeja BoBoli 
w czasie epidemii

święty andrzeju Bobolo, patronie polski, patronie jedności. 
wypraszaj nam łaskę przeżywania trudów epidemii w zjednoczeniu  
z Bogiem i solidarnie z naszymi bliźnimi w ojczyźnie i na całym świecie. 
pomóż każdemu z nas stać się orędownikiem pokoju i pojednania. Na- 
ucz nas szanować godność każdego człowieka, prowadzić dialog  
w duchu porozumienia i przebaczenia. wypraszaj dla nas gorące serca, 
pełne współczucia i miłosierdzia dla tych, którzy potrzebują naszej  
pomocy. święty andrzeju Bobolo, módl się za nami!

modlitwa o poKÓj  
modlitwa na motywach listu do efezjan. zatwierdzona przez radę stałą Konferencji 

episkopatu polski w dniu 28 października 2020 r.

panie jezu chryste,
ty, który jesteś naszym pokojem,
ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur — wrogość,
ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!
prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!
daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wza-
jemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników — w twoim domu, 
a także w tym domu, który ma na imię polska.
Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny 
na miarę tego nawrócenia.
włóż nam w usta — a jeszcze wcześniej w nasze myśli — słowa, które 
budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbiera-
ją nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.
wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których 
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odbudujemy naszą wspólnotę. zwłaszcza w tak trudnej, obecnej 
chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, 
którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich 
zmarłych. pomnóż w nas ofiarność i współczucie.
Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!
modlimy się za wszystkich!
o mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obec-
nym sporze zabiera głos;
za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.
za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.
za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawie-
dliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;
również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.
ty — rozpoznany czy nierozpoznany — znajdź drogę do każdego 
z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. i skutecznie nas 
po nich poprowadź.
amen. 

modlitwa ojca świętego FraNciszKa  
w czasie paNdemii (1)

 

o maryjo, ty zawsze świecisz na naszej drodze 
jako znak zbawienia i nadziei. 
powierzamy się tobie, Uzdrowienie chorych, 
która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem jezusa, 
trwając mocna w wierze. 
ty, będąc zbawieniem ludu wiernego, 
wiesz, czego potrzebujemy 
i jesteśmy pewni, że sprawisz 
aby tak jak w Kanie galilejskiej, 
mogła powrócić radość i święto 
po tej chwili próby. 
pomóż nam, matko Bożej miłości, 
abyśmy dostosowali się do woli ojca 
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i czynili to, co powie nam jezus, 
który obarczył się naszym cierpieniem 
i dźwigał nasze boleści, 
by nas prowadzić przez krzyż 
ku radości zmartwychwstania. 
amen. 

pod twoją obronę…

modlitwa ojca świętego FraNciszKa 
w czasie paNdemii (2)

„pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża rodzicielko” — w obecnej 
dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały 
świat, wołamy do ciebie, matko Boga i nasza matko, i uciekamy się 
pod twoją obronę.

o dziewico maryjo, miłosierne oczy twoje na nas zwróć w tej pan-
demii koronawirusa i pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują swo-
ich bliskich zmarłych, niekiedy pochowanych w sposób raniący duszę. 
wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby chore, przy których, by za-
pobiec infekcji, nie mogą być blisko. wzbudź ufność w tych, którzy są 
niespokojni z powodu niepewnej przyszłości i następstw dla gospo-
darki i pracy.

matko Boga i nasza matko, błagaj za nami u Boga, ojca miłosier-
dzia, aby ta ciężka próba skończyła się i by powróciła perspektywa 
nadziei i pokoju. podobnie jak w Kanie galilejskiej, wyjednaj u twego 
Boskiego syna, by pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz otworzył ich 
serca na ufność.

chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdro- 
wia, wolontariuszy, którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierw-
szej linii frontu i narażają swoje życie, aby ocalić inne istnienia. podtrzy-
muj ich heroiczne wysiłki i daj im siłę, dobroć i zdrowie.

Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi oraz 
kapłanów, którzy z troską duszpasterską i zaangażowaniem ewange-
licznym starają się pomagać i wspierać wszystkich.
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Najświętsza dziewico, oświeć umysły naukowców, mężczyzn i ko-
biet, żeby mogli znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać tego wirusa.

wspieraj przywódców państw, aby działali mądrze, z troską i wiel-
kodusznością, pomagając tym, którym brakuje tego, co niezbędne do 
życia, planując rozwiązania społeczne i ekonomiczne z dalekowzrocz-
nością i z duchem solidarności.

Najświętsza maryjo, porusz sumienia, aby ogromne sumy używa-
ne na rozwój i doskonalenie uzbrojenia mogły być wykorzystane do 
promowania odpowiednich badań, żeby zapobiec podobnym kata-
strofom w przyszłości.

Najukochańsza matko, spraw, aby w świecie wzrastało poczucie 
przynależności do jednej wielkiej rodziny, świadomość więzi łączącej 
wszystkich, abyśmy z duchem braterskim i solidarnością spieszyli z po-
mocą w licznych biedach i sytuacjach nędzy. pobudzaj do stanowczo-
ści w wierze, wytrwałości w służbie, stałości w modlitwie.

o maryjo, pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie swo-
je niespokojne dzieci i wyproś, aby Bóg zadziałał swoją wszechmocną 
ręką i uwolnił nas od tej straszliwej epidemii, żeby życie mogło powrócić 
do normalnego biegu w spokoju.

zawierzamy się tobie, która jaśniejesz na naszej drodze jako znak 
zbawienia i nadziei, o łaskawa, o litościwa, o słodka panno maryjo! 
amen. 

pod twoją obronę…

modlitwa zawierzeNia miŁosierdziU BoŻemU  
w oBliczU paNdemii 

 

wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, 
z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia twemu miłosierdziu, 
dokonany przez św. jana pawła ii. tobie, miłosierny ojcze, zawierza-
my losy świata i każdego człowieka. do ciebie z pokorą wołamy.

spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław wszystkim, 
którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed 
zakażeniem. przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości 
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przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. 
Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie 
i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym 
nieśli pomoc. odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali 
z chrystusem, twoim synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest 
z nami każdego dnia. wylej swego ducha na nasz naród i na cały świat, 
aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także 
w uwielbieniu ciebie, stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również 
z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca. 

ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania twoje-
go syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

maryjo, matko miłosierdzia, módl się za nami. święty janie pawle ii, 
św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami. amen.
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za zgodą Kurii metropolitalnej warszawskiej 
z dnia 3.12.2020/Nr 2770/d/2020

patroNat


