
  
 Jest tekst modlitwy, który święty Papież odmawiał codziennie. To modlitwa do 
Ducha Świętego, której nauczył go jego ojciec. Oto jej treść - zachęceni przykładem 
świętego Jana Pawła II módlmy się nim jak najczęściej: 
„Duchu Święty, proszę Cię: 
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, 
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, 
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, 
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, 
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie ode-
rwać, 
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, 
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 
który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.” 
 
 I jeszcze jeden cytat z Listu Novo Millenio Ineunte: 
 „Drodzy Bracia i Siostry, nasze chrześcijańskie wspólnoty winny zatem stawać 
się prawdziwymi «szkołami» modlitwy, w której spotkanie z Jezusem nie polega je-
dynie na błaganiu Go o pomoc, ale wyraża się też przez dziękczynienie, uwielbienie, 
adorację, kontemplację, słuchanie, żarliwość uczuć aż po prawdziwe « urzeczenie» 
serca. Ma to zatem być modlitwa głęboka, która jednak nie przeszkadza uczestniczyć 
w sprawach doczesnych, jako że otwierając serce na miłość Bożą, otwiera je także na 
miłość do braci i daje nam zdolność kształtowania historii wedle zamysłu Bożego. 
 Jest oczywiste, że do modlitwy wezwani są zwłaszcza ci wierni, którzy otrzymali 
w darze powołanie do życia w szczególnej konsekracji: to powołanie ze swej natury 
czyni ich bardziej podatnymi na doświadczenie kontemplacji, jest zatem ważne, aby 
kultywowali je ze szczerą gorliwością. Byłoby jednak błędem sądzić, że zwyczajni 
chrześcijanie mogą się zadowolić modlitwą powierzchowną, która nie jest w stanie 
wypełnić ich życia. Zwłaszcza w obliczu licznych prób, na jakie wystawiona jest wiara 
w dzisiejszym świecie, byliby oni nie tylko chrześcijanami połowicznymi, ale 
«chrześcijanami w zagrożeniu». Znaleźliby się w niebezpiecznej sytuacji, która pro-
wadzi stopniowo do osłabienia wiary, i w końcu mogliby ulec urokowi «namiastek», 
wybierając którąś z innych religii, czy oddając się wręcz jakimś osobliwym zabobo-
nom. 
 Modlitwa jest obroną naszego chrześcijaństwa.” 
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 18 maja będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Dla-
tego w kolejnych numerach parafialnego biuletynu chcemy zatrzymać się przy czte-
rech tematach, które w swoim nauczaniu bardzo często poruszał wielki Patron naszej 
parafii: modlitwa, Eucharystia, rodzina i powołanie do świętości.  
 W bieżącym numerze przypomnimy fragmenty nauczania papieskiego o modli-
twie, którą nazywał „najpotężniejszą siłą w historii ludzkości”: 
 „A jeśli, do czego pragnę was zachęcić i zapalić, to abyście nie przestawali nawie-
dzać tego sanktuarium. Więcej jeszcze – chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza 
młodym (bo, dziwna rzecz, młodzi szczególnie sobie upodobali to miejsce): nie usta-
wajcie w modlitwie. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (por. Łk 18, 1), po-
wiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. <Nie sa-
mym chlebem żyje człowiek> (Mt 4, 4) i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez 
zaspokajanie doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest czło-
wiekiem... <Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi 
z ust Bożych>. Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba <nie ustawać 
w modlitwie!> Może to być nawet modlitwa bez słów... 
 Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, 
przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie 
najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!” (Kalwaria Zebrzydowska 1979) 
 „Pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami, Chrystus jest z wami podczas waszej 
wędrówki w każdym dniu waszego życia. Wezwał was i wybrał, byście żyli w wolności 
dzieci Bożych. Zwracajcie się do niego w modlitwie i miłości. Proście Go, by obdarzył 
was odwagą i siłą, byście zawsze żyli w tej wolności. Wędrujcie z Nim, który jest Drogą, 
Prawdą i Życiem”. (Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży) 
 „Jeśli naprawdę chcesz iść za Chrystusem, jeśli chcesz by twoja miłość do Niego 
rosła i trwała, musisz być wierny modlitwie. Ona jest kluczem do witalności twojego 
życia w Chrystusie. Bez modlitwy twoja wiara i miłość umrą. „ 
 „„Modlitwa, intymny dialog z Tym, który wzywa was do bycia Jego wiernymi 
uczniami, musi być na pierwszym miejscu. Bądźcie szczodrzy w swoim aktywnym ży-
ciu… i głęboko zanurzeni w kontemplacji Boskiej tajemnicy.” 
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 Święty nasz Patron przypominał, że modlitwy wciąż trzeba się uczyć, że trzeba 
ją pogłębiać i nad nią pracować. W Liście Apostolskim na rozpoczynające się trzecie 
tysiąclecie „Novo millennio ineunte” napisał: 
 „Podłożem pedagogiki świętości powinno być chrześcijaństwo wyróżniające się 
przede wszystkim sztuką modlitwy. Dobrze jednak wiemy, że modlitwy nie należy 
uważać za coś dokonanego. Modlitwy trzeba się uczyć, wciąż na nowo niejako przy-
swajając sobie tę sztukę od samego boskiego Mistrza, jak pierwsi uczniowie: «Panie, 
naucz nas się modlić» (Łk 11, 1). W modlitwie toczy się ów dialog z Chrystusem, 
dzięki któremu stajemy się Jego przyjaciółmi: « Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał 
w was» (J 15, 4). Ta wzajemność jest samą istotą, jest duszą życia chrześcijańskiego i 
warunkiem wszelkiego autentycznego życia duszpasterskiego. Sprawia ją w nas 
Duch Święty, ona zaś otwiera nas - przez Chrystusa i w Chrystusie - na kontemplację 
oblicza Ojca. Uczyć się tej trynitarnej logiki chrześcijańskiej modlitwy, przeżywać ją 
w pełni przede wszystkim w liturgii, bo ona jest szczytem i źródłem życia Kościo-
ła, ale także w doświadczeniu osobistym - oto jest sekret naprawdę żywego chrze-
ścijaństwa, które nie musi się obawiać przyszłości, ponieważ nieustannie powraca 
do źródeł i z nich czerpie nowe siły.” (NMI 32) 
 
 Pierwszą i główną formą modlitwy jest Msza święta. To uobecnienie ofiary Je-
zusa Chrystusa - Jego męki, śmierci. Bez Mszy świętej nie ma zbawienia. Św. Jan Pa-
weł II bardzo mocno podkreślał tę prawdę przez cały pontyfikat. zmartwychwstania. 
Sam sprawował święte obrzędy z wielką pobożnością, zachęcając swoim przykła-
dem i słowem do głębokiej modlitwy. Uczestnictwu w niedzielnej Mszy świętej po-
święcił list apostolski Dies Domini. Pisał w nim: 
 „Człowiek wierzący, jeśli nie chce ulec naciskowi środowiska, musi znajdować 
oparcie w chrześcijańskiej wspólnocie. Jest zatem konieczne, aby sobie uświadomił, 
jak kluczowe znaczenie dla jego życia wiary ma zgromadzenie niedzielne. Jest na-
prawdę sprawą najwyższej wagi, aby każdy chrześcijanin uświadomił sobie, że nie 
można żyć wiarą i w pełni uczestniczyć w życiu chrześcijańskiej wspólnoty, jeśli nie 
bierze się regularnie udziału w niedzielnym zgromadzeniu eucharystycznym.” (Dies 
Domini) 
 
 Święty Jan Paweł II każdego dnia sporo czasu spędzał na adoracji Pana Jezusa 
obecnego w Najświętszym Sakramencie. Zachęcał do tej formy modlitwy w kateche-
zach, homiliach, a nawet w oficjalnych dokumentach Kościoła. Poniżej fragment 
encykliki Ecclesia de Eucharistia: 
 „Kult, jakim otaczana jest Eucharystia poza Mszą świętą ma nieocenioną war-
tość w życiu Kościoła. Jest on ściśle związany ze sprawowaniem Ofiary eucharystycz-
nej. Obecność Chrystusa pod świętymi postaciami, które są zachowane po Mszy 
świętej wywodzi się ze sprawowania Ofiary i służy Komunii sakramentalnej i ducho-
wej. Jest więc zadaniem pasterzy Kościoła, aby również poprzez własne świadectwo 
zachęcali do kultu eucharystycznego, do trwania na adoracji przed Chrystusem 

obecnym pod postaciami eucharystycznymi, szczególnie podczas wystawienia Naj-
świętszego Sakramentu.  
 Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego 
piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma 
się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczu-
wać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w 
Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie peł-
nej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i 
otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!” (EdE 25) 
 
 Cechą charakterystyczną modlitwy świętego Jana Pawła II była pobożność Maryj-
na. Codziennie odmawiał różaniec. Tej formie modlitwy poświęcił też list apostolski 
„Rosarium Virginis Mariae”, w którym czytamy: 
 „Nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od mych 
lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Przy-
pomniała mi o tym z mocą moja niedawna podróż do Polski, a przede wszystkim od-
wiedziny Sanktuarium w Kalwarii. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i do-
świadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. 
Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w 
swej prostocie i głębi zarazem. Można powiedzieć, że różaniec staje się jakby modli-
tewnym komentarzem do ostatniego rozdziału Konstytucji Vaticanum II Lumen gen-
tium, mówiącego o przedziwnej obecności Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Ko-
ścioła. Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria) przesuwają 
się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się 
one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z 
Panem Jezusem poprzez - można by powiedzieć - Serce Jego Matki. Równocześnie zaś 
w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które 
składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, 
sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których naj-
bardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako 
życiem ludzkim.” (RVM 2) 
 
 Święty Jan Paweł II zachęcał do modlitwy sercem radosnym. Podkreślał, że „Pan  
Jezus często się modlił, a Jego modlitwa była przepełniona duchem radości i chwały”. 
Jakże modlitwa ma nie cieszyć, wszak „jest dialogiem z Żywą Miłością”. 
 Oczywiście, na drodze duchowego rozwoju mogą czekać na nas kłopoty, trudno-
ści. Święty nasz Patron wiedział o tym, sam ich pewnie doświadczył. Ale uczył, że trze-
ba być wytrwałym. Na spotkaniu z młodzieżą powiedział: „Kiedy trudno jest się mo-
dlić, najważniejszą rzeczą jest nie przestawać się modlić! W takich momentach zwróć 
się do Biblii i liturgii Kościoła. Rozmyślaj nad życiem i nauczaniem Jezusa zapisanym w 
Ewangelii. Zamyśl się na mądrością i radą apostołów oraz wymagającymi przesłaniami 
proroków. Uczyń piękne modlitwy Psalmami swoimi własnymi”. 


