
Wszyscy przekazują sobie teraz znak pokoju wypowiadając wzajemnie do 
siebie słowa: Przepraszam, przebaczam. Dobrze, że jesteś. 

Módlmy się słowami św. Jana Pawła II: 
 
„Boże Ojcze miłosierny, 
który objawiłeś swoją miłość 
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, 
i wylałeś ją na nas 
w Duchu Świętym, Pocieszycielu, 
Tobie zawierzamy dziś losy świata 
i każdego człowieka. 
Pochyl się nad nami grzesznymi, 
ulecz nasza słabość, 
przezwycięż wszelkie zło, 
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi 
doświadczyć Twojego miłosierdzia, 
aby w Tobie Trójjedyny Boże, 
zawsze odnajdywali źródło nadziei. 
Ojcze przedwieczny, 
dla bolesnej męki 
i zmartwychwstania Twojego Syna, 
miej miłosierdzie dla nas 
i całego świata!” 
 
Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II niech każdy z nas prosi o łaski potrzebne 
naszej rodzinie………………… 
 
Ojcze nasz … 
 
Zdrowaś Maryjo … 
 
Św. Janie Pawle II – módl się za nami! 
Amen. 
 

Prowadzący mówi na zakończenie: Noc spokojną i śmierć szczęśliwą 
niech nam da Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. 
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Rodzina gromadzi się w wyznaczonym miejscu. Należy przygotować stół 
przykryty białym obrusem, na nim krzyż, lampion lub świeca z iskrą Bożego 
Miłosierdzia, księga Pisma Św., obrazek Bożego Miłosierdzia i św. Jana 
Pawła II. Najlepiej jeśli modlitwę poprowadzi ojciec, bądź dziadek. 
 
Prowadzący modlitwę: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 
 
Odczytanie słów z księgi Pisma Świętego:   
 
„Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do 
bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się,  
a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce!  
Ani nie dawajcie miejsca diabłu! Niech nie wychodzi z waszych ust 
żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby,  
by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha 
Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.  
Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, 
wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie 
nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam 
przebaczył w Chrystusie.  
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie 
drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas 
w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu” (Ef 4,25-27.29-32; 5,1n). 

Chwila milczenia 

 

 



Ojciec lub matka:  
Gromadzimy się w dzień kanonizacji Papieża Jana Pawła II, wokół 
iskry Bożego Miłosierdzia, która dotarła do nas z sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia z Łagiewnik, gdzie św. Jan Paweł II zawierzył nas i cały 
świat Bożemu Miłosierdziu. Mówił wtedy: „Niech przesłanie o 
miłosiernej miłości Boga rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą 
umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca  
obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat 
na ostateczne Jego przyjście” (por. Dzienniczek, 1732). Trzeba tę iskrę 
Bożej miłości rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. 
W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!” 

Iskra Bożego Miłosierdzia ma przypomnieć naszej rodzinie:  
-  o Bożej miłości, której nieustannie doświadczamy,  
- o miłosierdziu, które powinniśmy  okazywać sobie nawzajem, 
aby zniknęło to co złe spośród nas   
- i o wierze w Syna Bożego, na której powinniśmy budować 
nasze osobiste i rodzinne szczęście.  
Niech będzie to program naszej drogi ku świętości. 

Śpiew: Jezu, ufam Tobie. 

Ktoś z rodziny prowadzi modlitwę: 

Panie Jezu Chryste, Ty mieszkając w nazaretańskiej rodzinie 
uświęciłeś swoją obecnością tę wspólnotę życia i miłości. Synu Boży, 
Zbawicielu świata, nasz Orędowniku i Bracie bądź obecny w naszej 
wspólnocie rodzinnej. Zostań z nami nawet wtedy, gdy cienie świata 
przykryją jasność naszego szczęścia i poczucia bliskości.  
 Błogosław naszej rodzinie, aby zgodnie z zachętą św. Jana Pawła 
II stawała się prawdziwym domowym Kościołem, w którym wzrastać 
będą święci: 
  

 
 

Powtarzamy po każdym wezwaniu: Prosimy Cię, Panie!   
 
o głęboką wiarę dla nas: małżonków, dziadków, rodziców i dzieci; 
o dar codziennej wspólnej modlitwy rodzinnej, która buduje wieź  
z Bogiem i pomiędzy nami; 
o łaskę chrześcijańskiego przeżywania niedzieli w gronie rodzinnym; 
o wzajemną miłość członków naszej rodziny; 
o zaufanie i zdolność przebaczania w duchu miłosierdzia; 
o radość, pogodę ducha i pokój; 
o umiejętność pokonywania codziennych trudności; 
o otwarcie na nowe życie; 
o szacunek dla osób starszych; 
o gotowość pomocy potrzebującym; 
o zdrowie i dostrzeżenie mocy w Chrystusowym Krzyżu dla chorych  
w naszej rodzinie; 
o radość życia wiecznego dla tych, którzy spośród nas odeszli; 
o wszystkie łaski potrzebne w naszym życiu rodzinnym. 
  

O, miłosierny Jezu, uczyń naszą rodzinę swoim królestwem, 
królestwem prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości  
i pokoju. Prowadź nas, mocą swego Ducha, do domu Ojca w niebie, 
gdzie otrzesz wszelką łzę z naszych oczu i gdzie spotkamy się jako 
„święci pośród świętych”. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen. 
 
Śpiew: Jest zakątek na tej ziemi 

Matka: Zwróćmy się teraz do Tej, której Jan Paweł II zawierzył  
w sposób szczególny całe swoje życie w słowach: „Totus Tuus” –  
„Cały Twój”. Niech Maryje wychowuje nasze serca: 
 
Śpiew: Apel Jasnogórski (Maryjo Królowo Polski) 
 

Modlitwa: Pod Twoją obronę 
 


