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Przedmowa

Wiara jest przyjmowaniem tego, co Bóg daje, są w  życiu takie chwi-
le, kiedy w  głębokich ciemnościach sprowadza się do prostego „tak”: 
Wierzę Ci, Boże, ufam Tobie i  na Tobie mogę oprzeć swoje życie. W  ta-
kiej sytuacji jest ona pozbawionym punktu zaczepienia działaniem 
Boga w  nas. Taką wiarę mamy w  sobie ożywiać i  umacniać. 

Ludzie wierzący całe życie przeżywają z  Bogiem, na modlitwie – modlą 
się w  szczęściu i  rozpaczy, w  radości i  smutku, w  niewinności i  poczu-
ciu winy, w  samotności i  razem z  innymi. Człowiek modli się, bo ufa 
i  ma nadzieję. Jego nadzieja jest jak mocny łańcuch zwisający z  nieba. 
Gdy go puścimy, natychmiast spadamy i  giniemy w  jakimś grzechu. 
W  każdej życiowej sytuacji tak bardzo potrzebujemy wsparcia. I  wte-
dy z  pomocą przychodzą nam święci. Na nich zawsze możemy liczyć. 
W  świętych Bóg ukazuje naocznie swoją obecność. Przez nich niewi-
dzialny Bóg staje się widzialny na ziemi. Dowodem na to jest nasz 
święty rodak – Jan Paweł II. 

W 100. rocznicę jego urodzin redakcja Tygodnika Katolickiego 
„Niedziela” poczuła szczególne zobowiązanie do podjęcia działań, aby 
zwłaszcza nowe pokolenie pamiętało o  wielkim Polaku orędującym 
u  Bożego tronu w  naszych troskach i  potrzebach. Wiemy, że już za  ży-
cia Jana Pawła II miały miejsce niespodziewane uzdrowienia i  łaski.

Z okazji tego jubileuszu na specjalnym serwisie internetowym: 
www.100jp2.pl stworzyliśmy możliwość wpisywania się do Wielkiej 
Księgi Łask. W  ten sposób każdy czytelnik mógł okazać wdzięczność 
Janowi Pawłowi II, powierzyć mu ból, który nosi w  sercu, wyrazić 
wewnętrzną potrzebę podziękowania za łaski otrzymane za jego wsta-
wiennictwem lub prosić o  wsparcie. We wpisach znalazły swoje miejsce 
radości życia w  świetle wiary, ale również problemy przeżywane w  na-
szych rodzinach, choroby i  cierpienia, z  którymi musimy się borykać 
każdego dnia. Nie zabrakło próśb o  Boże łaski za przyczyną św. Jana 
Pawła II.

Księgę tę złożyliśmy podczas uroczystej Mszy św. w  Kaplicy Cudowne-
go Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze 3 października 
2020  r. o  godz. 7.30, na kilka dni przed 42. rocznicą wyboru papieża 
Polaka na Stolicę Piotrową. Eucharystia została odprawiona we wszyst-
kich intencjach zapisanych w  Wielkiej Księdze Łask, a  następnie prze-
kazana Ojcom Paulinom – stróżom Jasnej Góry – jako wotum Polaków.

Ks. Jarosław Grabowski





„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przy-
będzie” (por. Mt 24, 42) – te słowa przypominają 
mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, 
kiedy Pan zechce. Pragnę za nim podążyć i  pra-
gnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie 
życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, 
kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również 
i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego Mistrza: 
totus  Tuus. W tych samych rękach matczynych zo-
stawiam wszystko i Wszystkich, z którymi zwią-
zało mnie moje życie i  moje powołanie. W  tych 
Rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a tak-
że mój Naród i całą ludzkość. Wszystkim dzięku-
ję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę tak-
że o modlitwę, aby Miłosierdzie Boże okazało się 
większe od mojej słabości i niegodności.

Testament Jana Pawła II, Rzym, 6 III 1979. 
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Wszechmogący, dobry Boże, z całego ser-
ca dziękuję Ci za dar życia św. Jana Pawła II. 
To właśnie on swoją wiarą, miłością, postawą 
i słowem przyprowadził mnie z powrotem do 
Ciebie, Ojcze. Dziękuję Ci, że pozwoliłeś mi żyć 
w czasach, kiedy on stąpał po tej ziemi, że mo-
głam być świadkiem jego życia i śmierci. Dzię-
kuję Ci, Boże, za wszelkie łaski udzielone mi 
i  mojej rodzinie przez ręce św. Jana Pawła  II 
oraz za jego orędownictwo w niebie. Amen.

Marta, Karben
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Dzięki Ci, Ojcze Przenajświętszy, za Twoje 
miłosierdzie i za codzienne łaski, których świa-
domie doznaję od Ciebie za wstawiennictwem 
św. Jana Pawła II. Święty Janie Pawle II proszę, 
Cię, bądź ze mną w moim codziennym życiu, 
wspomagaj i kieruj nadal moimi zamiarami, 
i opiekuj się całą moją rodziną, utrzymuj nas 
w zdrowiu, abyśmy wszyscy mogli osiągnąć 
zbawienie. Niech się spełnią Twoje nieustanne 
starania o jedność i pokój na świecie. Amen.

Ueberlingen
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Święty Janie Pawle II, dziękuje Ci, że 
byłeś w  moim życiu dziękuję, za Twoje piel-
grzymki, za Twoje homilie, dziękuje za to, 
że byłeś i  że żyłeś w  moim życiu. Proszę Cię 
o  łaski dla mojej rodziny: proszę o  opiekę nad 
moimi dziećmi, wybawienie z  sideł grzechów 
mojego męża i  o  jego nawrócenia. Święty Janie 
Pawle II, nasz kochany rodaku, oręduj za nami 
w  każdy czas...

Sylwia
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Pragnę wy-
razić moją gorącą wdzięczność i miłość do Ojca Świętego 
Jana Pawła II za wszystko, co uczynił dla mnie, dla mojej 
rodziny, dla mojej Ojczyzny i dla całego świata, a szczegól-
nie pragnę podziękować św. Janowi Pawłowi II za dar oso-
bistego objawienia, które od niego otrzymałam w dniu jego 
pogrzebu, podczas Mszy św. w sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Łagiewnikach. Była to Msza św. polowa i ujrza-
łam wówczas w blasku słońca nad ołtarzem stadko gołębi, 
które kolejno tworzyły następujące obrazy: 1. Kula ziemska 
(tabernakulum w Łagiewnikach?) 2. Krzyż 3. Wielka litera 
M 4. Kielich eucharystyczny 5. Mitra papieska. Nigdy tego 
nie zapomnę. Mój mąż, który stał wtedy obok mnie, również 
to widział. Pozostawiłam wówczas świadectwo tej wizji w 
Kurii przy ul. Franciszkańskiej 3 w formie listu, a teraz chcę 
raz jeszcze z całego podziękować naszemu ukochanemu Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II za ten dar i za wszystkie ła-
ski, jakie za  jego wstawiennictwem otrzymujemy od Boga 
w Trójcy Świętej Jedynego. Szczęść Wam Boże Kochani.

Danuta, Kraków
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Święty Janie Pawle II, bardzo Cię proszę 
o zdrowie i potrzebne łaski dla całej mojej ro-
dziny. Proszę Cię również o dobrego męża.

Edyta, Brzeziny 
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Proszę św. Jana Pawła II o łaskę wyba-
czenia i pokory.

Ilona, Warszawa
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Święty Janie Pawle II, błagam o  mo-
dlitwę za naszą Ojczyznę, by nie dostała się 
w  łapy tęczowego prezydenta.

Jolanta
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Święty Janie Pawle II, moja podporo 
i wielki autorytecie, dziękuję Ci za moją cu-
downą rodzinę: wspaniałego męża i  cudowne-
go synka. Dziękuję Ci za wspaniałych teściów. 
Obdarz, proszę, moją rodzinę łaską zdrowia 
i  wewnętrznego spokoju. Pomóż mojemu bratu 
w  walce z  alkoholizmem, a  rodzicom daj siłę 
w  przeżywaniu tej tragedii. Oświeć umysł mo-
ich rodziców, by widzieli przede wszystkim to, 
co dobre w  ludziach i  mieli więcej optymizmu. 
Dziękuję Ci za wsparcie w  codziennej pracy 
i  życiu. Dziękuję za Twą naukę i  przykład, jaki 
dajesz swą postawą życiową. Miej nas wszyst-
kich w  opiece i  wskazuj właściwe ścieżki. Bądź 
w  mych słowach, czynach, myślach i  sercu.

Anna Września
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O  zdrowie dla moich najbliższych, roz-
wój moich ukochanych synów oraz wypełnienie 
woli Bożej.

Robert
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Proszę o błogosławieństwo Boże i zdro-
wie dla rodziny Narkun. Za krewnych i przy-
jaciół. Za Kościół na Litwie. Za neoprezbitera 
ks. Waldemara i za subdiakona ks. Dariusza.

Daniel, Wilno
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Matko Boża, dziękuję Ci za otrzymane 
łaski, za Twoją opiekę nade mną i nad moją 
rodziną. Proszę za wstawiennictwem św. Jana 
Pawła II o zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Oli, Michała, Marka i Lidii.

Lidia, Bydgoszcz
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Kochany Ojcze Święty, Ty mówiłeś nam, 
abyśmy się nie lękali, ale otworzyli drzwi 
Chrystusowi. Wiedziałeś, że tym, co nas naj-
bardziej paraliżuje, często jest lęk. Proszę Cię 
o łaskę uzdrowienia z nerwicy lękowej oraz 
dar prawdziwej miłości dla mnie i Mariusza. 
Proszę także o zdrowie i łaskę żywej wiary dla 
drogich mi osób. Niech będzie Bóg uwielbiony 
za Twoje życie!

Magda
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Proszę o  wstawiennictwo św. Jana Paw-
ła II za moją rodzinę i  o  łaskę wiary i  blisko-
ści z  Panem Bogiem dla moich dzieci i  mojego 
męża.

Joanna, Osterode
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Boże kochany! Za pośrednictwem 
św.  Jana Pawła II proszę o  uzdrowie-
nie naszego syna z  poważnej choroby. 
Ponad 30 lat temu otrzymałem od Cie-
bie, Ojcze Święty, Twoje błogosławień-
stwo dla mojej rodziny. Bardzo proszę, 
interweniuj teraz! 

Krzysztof z żoną, Śrem
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Święty Janie Pawle II, proszę Cię o  Bożą 
łaskę dla mojej rodziny, o  zdrowie dla niej 
o  spokojne życie i  o  to, żebyśmy nigdy nie ze-
szli z  drogi do Pana Boga. Czuwaj nad moją 
rodziną i  miej nas w  opiece. Amen.

Martyna
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Ty, który ukochałeś dzieci i  młodzież, 
wybłagaj u  Ojca Naszego łaskę wiary dla 
wszystkich moich dzieci, a  mnie wesprzyj mo-
dlitwą o  siły i  mądrość w  prowadzeniu ich ku 
Niebu. Ojcze Święty Janie Pawle II, dziękuję 
Ci za słowa: „Musicie od siebie wymagać, na-
wet gdyby inni od was nie wymagali!”. One 
były i  nadal są najważniejszym drogowska-
zem! Szczególnie wtedy, gdy przychodzi trud, 
zniechęcenie, ból, zmęczenie i  chęć poddania 
się. Dziękuję Bogu, że mogłam żyć w  czasach 
Twojego pontyfikatu a  nauk słuchać na żywo. 
Niech ziarno, które siałeś w  nasze serca, przy-
niesie błogosławione owoce!

Alina Karlińska
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Święty Janie Pawle II, proszę Cię o silny 
wzrost wiary, zdrowie psychiczne i rozeznanie 
powołania...

Jakub, Węglewice
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Dziękuję Ojcu Świętemu za wolność 
w  Polsce i  krajach Europy Wschodniej, oraz za 
wielkie wsparcie dla nas, młodych, przez całą 
jego posługę jako papieża, do dnia dzisiejsze-
go. Dziękuję, że zostawił nam dużo wskazówek 
i  pomocy! Dziękuję za to, że byłem w  Rzymie, 
dziękuję za jego pontyfikat. Kocham Cię nawet 
teraz, kiedy jesteś w  Niebie! Wypraszaj łaski 
wszystkim, także rodzinie Stanieckich, Kowal-
czyków i  Brzeskich:)

Staniecki
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Dziękuję Ci, Ojcze Święty, za zdrowie 
moje i  mojej rodziny i  proszę strzeż moją ro-
dzinę od wszystkiego złego, od smutku, żalu 
i  wstydu. Miej w  opiece mnie, mojego narze-
czonego, rodzeństwo i  rodziców. Kocham Cię.

Katarzyna





45

Święty Janie Pawle II, módl się o pokój 
na świecie, aby prawda i miłość Boga naszego 
wygrały!

Witold, Warszawa
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Dziękuję Ci św. Janie Pawle II, za opie-
kę nad moją rodziną i proszę o dalszą łaskę 
opieki, a szczególnie o uzdrowienie mojej córki 
Michaliny, aby doszła do pełni sił i zdrowia 
po  ciężkim porodzie.

Anna
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Dziękuję, Ojcze Święty Janie Pawle II, 
za  opiekę i szczęśliwą operację i proszę o dalszą 
opiekę w walce z chorobą nowotworową, bym 
potrafił dźwigać krzyż choroby i cierpienia tak 
jak Ty. Tak jak Ty zawierzam się również cał-
kowicie Maryi. Totus Tuus!

Bartłomiej, Łódź
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Ojcze Święty Janie Pawle II, proszę o  opie-
kę nad całą moją rodziną, proszę o  uwolnienie 
z  nałogu alkoholu mojej Siostry Agnieszki, pro-
szę o  potrzebne Łaski dla Marka, Madzi i  ich 
synów... Proszę o  potrzebne łaski dla Jerzego... 
Za dar szczęśliwej operacji mojej i  mojej babci 
Ci dziękuję i  proszę o  dalsze łaski...

Bartek, Pabianice
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Drogi Ojcze Święty! Dziękuję za Twoje ży-
cie i pontyfikat. Zawsze będziesz w moim sercu.

Alicja
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Dziękuję za łaskę spotkań z Janem Paw-
łem II w czasie pielgrzymek do Polski na Pod-
karpaciu i opiekę nade mną i rodziną. Proszę 
o dalszą opiekę dla mojego małżeństwa i całej 
rodziny.

Rzeszów
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Wstaw się za mną, Janie Pawle II, bym 
znalazł dobrą żonę i założył szczęśliwą rodzinę.

Bielsko-Biała
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Proszę o łaskę uzdrowienia dla Krzysia, 
nawrócenie syna i chrzest św. dla wnuka.

Maria
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Dziękuję za me życie, rodzinę. Proszę 
o  zdrowie i  siły, o  Boże błogosławieństwo 
i  opiekę Matki Bożej dla mnie i  mej rodziny.

Filip Pucki, Konin
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Kochany Święty Janie Pawle II, w dniu moich 19. uro-
dzin 16 października zostałeś wybrany na Głowę Kościoła 
powszechnego. To był wielki prezent na moje urodziny. Będąc 
już katechetką, otrzymałam od księdza, który był w  Waty-
kanie na spotkaniu z  Tobą, różaniec w  roku 1979. Ten róża-
niec jest przy mnie w  każdej chwili mojego życia już 41  lat. 
Mam męża i  dwie córki. Jako panienka byłam na spotka-
niu z  Tobą podczas pielgrzymki w  Częstochowie i  Wrocła-
wiu, a  z  rodziną w  Gorzowie Wlkp. i  Bydgoszczy. Mąż Ma-
rek jest bardzo schorowany i  w  2013  r. doznał zawału serca. 
Lekarze zrobili, co mogli, i  powiedzieli, że wszystko w  rę-
kach Pana Boga. Jeden z  lekarzy zwrócił się do mnie słowa-
mi: „pani mąż Marek żyje, ale czemu jeszcze żyje to ja nie 
wiem”. Modlitwa całej rodziny i  znajomych, Msza św. z  proś-
bą o  cud zdrowia dla męża, oraz moja modlitwa na różań-
cu do Jana Pawła II sprawiła cud uzdrowienia. Marek jest 
obecnie dalej chorym człowiekiem, ale pełni posługę szafa-
rza w  naszym kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w  Nowej 
Soli. Ja jestem już na emeryturze i  spędzamy razem wspólne 
chwile, pomagając sobie nawzajem, dzieciom oraz wnukom.  
Bóg zapłać za twoje życie i  obecność w  naszym życiu.

Jola i Marek z rodziną
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Święty Janie Pawle Wielki, dziękuję Ci 
z  całego mego serca za Twoją opiekę nade mną 
i  proszę Cię, wysłuchaj mnie...

Krzysztof
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Kochany, św. Janie Pawle. Dziękuję Ci za 
wszystkie łaski, które za Twoim pośrednictwem 
na nas spływają. Szczególnie za opiekę nad mo-
imi dziećmi. Proszę, nie ustawaj w wyprasza-
niu opieki dla naszej Ojczyzny i świata. Wraz 
ze wszystkimi Świętymi i Aniołami w niebie 
wspomagaj w walce walkę ze złem. Módl się 
za nami. Amen.

Anna, East Stroudsburg
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Proszę o zgodę w mojej rodzinie i prze-
mianę serc, o łaskę zdrowia dla Dorianka. Bóg 
zapłać!

Grażyna, Lubaczów
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Proszę o dar powrotu do Boga dla synów 
oraz o pomoc w wybraniu drogi w życiu.

Grażyna
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Za wstawiennictwem św. Jana Paw-
ła II proszę o Bożą łaskę uzdrowienia męża 
z choroby nowotworowej oraz o łaskę wiary  
dla synów.

Joanna
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Dziękuję Ci, św. Janie Pawle II, za rodzi-
nę, bliskich i zdrowie.

Szczepan
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Wielkie podziękowanie za powrót 
do  Boga i Kościoła dzięki modlitwom 
do św. Jana Pawła  II!

Maria
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Święty Janie Pawle II, dziękuję Ci za   
Twój pontyfikat, dziękuje za łaskę wsparcia, 
za wstawiennictwo u Syna Bożego. Proszę Cię 
o zdrowie dla mojej rodziny, o pomoc w roz-
wiązaniu naszych trudnych spraw, o wyzwo-
lenie nas z nałogu grzechu i sideł szatańskich. 
Proszę Cię o nawrócenie mojego męża, o wiarę 
dla niego, cierpliwość oraz o wytrwanie. Świę-
ty Janie Pawle II, miej w opiece moje dzieci. 
Ojcze Święty wstawiaj się za nami!

Sylwia
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Dziękuje Ci św. Janie Pawle Wielki, za 
to, że wstawiasz się za nami. Dziękuje Ci za 
to, że trafiając do naszego domu parę lat temu 
wraz z Najświętszą Matką Maryją wyprosiłeś 
wielkie łaski dla naszej rodziny. Dziękuje Ci 
za nawracanie nas, opiekę każdego dnia, za 
pomoc w trudnych sytuacjach, za pokój serca. 
Za łaski udzielane mojej żonie i dzieciom. Orę-
duj za nami w Niebie św. Janie Pawle, abyśmy 
dostąpili łaski zbawienia. Dziękuję Ci, Wielki 
Orędowniku!

Paweł, Kraków
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Urodziłem się na kilka dni przed Two-
ją ostatnią pielgrzymką do Polski, w  sierpniu 
2002  r. I  Komunię św. przyjąłem w  roku Two-
jej beatyfikacji. Naukę w  gimnazjum rozpoczy-
nałem w  roku 2015, który był rokiem Twojego 
imienia, naukę w  liceum w  40. rocznicę twoje-
go wyboru na papieża, a  18. urodziny świętuję 
w  tym roku – roku 100-lecia Twoich urodzin. 
Choć w  ostatnim czasie miałem problemy w  ży-
ciu, to wiem, że zawsze byłeś przy mnie i  tam, 
w  niebie, zawsze było przy mnie to Twoje Totus 
Tuus. Proszę o  Twe wstawiennictwo w  sprawie 
uwolnienia z  grzechu, jakim jest nałóg alkoho-
lizmu. Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

Mateusz, Gruszczyce – Błaszki,  
diecezja kaliska





85

Święty Janie Pawle II, powierzam Two-
jemu wstawiennictwu u Matki Bożej i Twojej 
opiece moją córkę Monikę, męża, wszystkie 
dzieci z mojej rodziny i wszystkich moich bli-
skich. Módl się za nami!

Beata
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Dziękuję Ci, św. Janie Pawle II, za zdro-
wie, którym obdarzyłeś moją babcię, i  za to, 
że jesteś z  nami. Zawierzam Ci moją rodzinę 
i  mego tatę.

Bielsko-Biała
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W intencji dziękczynnej za wszyst-
kie otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo.

Damian, Rzeszów
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Dziękuję Ojcu Świętemu Janowi Pawło-
wi  II za wstawiennictwo i  pomoc w  wyjściu 
z  poważnych kłopotów i  jednocześnie proszę 
o  pomoc w  spłacie kredytu mieszkaniowego.

Rafał
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Proszę o  sakramentalne małżeństwa dla 
synów oraz pomoc w  wybraniu drogi życiowej 
dla Tomka. Proszę o  dar zdrowia dla mamusi 
i  pojednanie między braćmi.

Melbourne
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Mój syn Przemysław w 2012 r. miał wy-
padek komunikacyjny, podczas którego do-
znał licznych obrażeń. Jego stan był krytycz-
ny. Leczenie i rehabilitacja trwały rok – wrócił 
do pełnej sprawności fizycznej. Niestety, skut-
kiem pozostała polekowa niewydolność nerek. 
Był dializowany 3 razy w tygodniu przez rok. 
Zawsze powierzałam wszystkie sprawy św. Ja-
nowi Pawłowi II, a syn nosi medalik z jego wi-
zerunkiem. Od dnia wypadku nie ustawałam 
w modlitwie i wierzyłam w orędownictwo na-
szego Ojca Świętego. Została złożona dokumen-
tacja do przeszczepu. Od zatwierdzenia doku-
mentacji Przemek czekał na dawcę jedną dobę. 
Przeszczep odbył się 2 marca 2016 r. i zakończył 
się sukcesem. Wierzę, że patronował mu św. Jan 
Paweł II. Bóg zapłać, Dobry Samarytaninie dla 
cierpiących!

Bernadeta Zielińska
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Dziękuję za łaskę dobrej śmierci dla Emi-
lii. Dziękuję za wszystkie łaski mi wyświadczo-
ne. Proszę o łaski dla całej mojej rodziny.

Aleksandra, Gdańsk
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Święty Janie Pawle II, proszę Cię o cud 
uzdrowienia syna Wojciecha i jego matki Da-
nuty. Proszę także o zdrowie dla dzieci i otrzy-
manie dóbr doczesnych, o błogosławieństwo 
Matki Bożej w sprawach zawodowych, osobi-
stych, mieszkaniowych, motoryzacyjnych i du-
chowych. O obronę nas od niebezpieczeństw, 
strat epidemii i nienawiści ze strony nieprzyja-
ciół. Za otrzymane łaski dla mnie i dla rodziny 
bardzo dziękuję.

Maria
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Kochany św. Janie Pawle II, proszę Cię 
o  zdrowie, by kolejne operacje nie były po-
trzebne, oraz o  Twoją pomoc w  udaremnieniu 
dalszego nękania mnie i  rodziny ze strony al-
koholika z  manią prześladowczą z  pobliskiego 
otoczenia oraz ze strony nieprzyjaciół. Ufam 
w  Twoją pomoc i  opiekę. Pomóż nam!

Teresa
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Dzięki modlitwie do Jana Pawła II, któ-
rą sam sobie napisałem, i codziennemu jej od-
mawianiu przez ok. rok, ustały u mnie ostre 
lumbaga.

Grzegorz, Łaziska Górne
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Proszę za wstawiennictwem św. Jana 
Pawła II o  powrót do mnie córek Miriam 
i  Klary, o  korzystne dla nas postanowienia 
sądu, we  wszystkich intencjach i  trudnościach, 
które  zawierzam Maryi i  Jezusowi. Niech zstą-
pi Duch Twój i  odnowi oblicze mojej rodziny! 
Totus Tuus Maryjo, błagam, pomóż nam!

Austria
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Dziękuję Panu Bogu za Twoje życie, Ojcze 
Święty, i  za cudowne pielgrzymki, szczególnie 
do Polski; za Twoją opiekę nad moją rodziną 
i  pomoc w  wielu trudnych sytuacjach. Ojcze 
Święty, wypraszaj u  Pana Boga dla mnie,  mo-
jego męża, dzieci i  wnuków dary Ducha Święte-
go i  błogosławieństwo, potrzebne łaski, gdy jest 
nam trudno. Wyproś nam wiarę mocną na  wzór 
Twojej – abyśmy ją ustrzegli i  nie  zwątpili. 
Proszę też o  zdrowie dla mnie i  całej rodziny, 
zdrowie ciała i  duszy, abyśmy mocni trwali 
przy Bogu jak Ty – do końca.

Anna, Chełm
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Proszę o łaskę pokory i dobrego rozezna-
wania spraw i czasu dla mojego męża; o wiarę 
i dar modlitwy osobistej dla niego; o wytrwa-
nie w trzeźwości; dla mnie – o cierpliwe znosze-
nie wszelkich udręk i o zdrowie, abym mogła 
służyć rodzinie i być pomocą dla męża.

Anna, Chełm
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Dziękuję Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi 
za to, że gdy byłam w  potrzebie i  zwróciłam 
się o  pomoc do niego, problem został rozwią-
zany. Chodziło o  relacje w  pracy, które były 
nieprawidłowe. Pracowałam na stanowisku 
pielęgniarki w  Domu Pomocy Społecznej. Ukła-
dano grafik tak, że miałam 14 popołudniówek, 
a  tylko 2  razy na rano, w  sposób jawny trak-
towano niejednakowo pracowników, dawano 
mi odczuć, że jestem pracownikiem gorszej 
kategorii. Nie  płacono mi składki ZUS, a  by-
łam etatowym pracownikiem; gdy poprosiłam 
o  wyjaśnienie, to księgowa zwyczajnie mnie 
zwyzywała, a  reszta pracowników nie odzy-
wała się do mnie. Zaczęłam się modlić do Jana 
Pawła II w  2007-08 r., bo nie widziałam inne-
go wyjścia z  tej „matni” i  wszystko zakończy-
ło się pomyślnie. Od 2008  r. mam inną pracę 
i  dziękuję Bogu oraz naszemu Ojcu Świętemu 
za wszystko.

Jadwiga
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Święty Janie Pawle II! Pokazałeś nam, 
z  jak wielką godnością, wiarą, za pomocą 
modlitwy oraz siłą ducha dałeś sobie radę 
we  wszystkich trudnych okolicznościach Two-
jego życia. Proszę, pomóż mi, abym szła za 
Twoim przykładem, modląc się i  zawsze ufając 
Jezusowi i  Jego nieustającemu miłosierdziu.

Kasia, Gwatemala
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Dziękuję, najdroższy Ojcze Święty, 
że mnie bierzmowałeś, że mój wnuk do-
stał się na studia lekarskie…

Celina, Kraków
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Ojcze Św. Janie Pawle II, dziękuję za   
wszystkie łaski, które wypraszasz dla mojej 
rodziny, i proszę o dalsze wstawiennictwo 
we  wszystkich sprawach rodzinnych wiado-
mych Bogu. Niech Matka Boża ma nas i całą 
Ojczyznę w swojej opiece.

Maria, Szczawnica
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Święty Janie Pawle II, proszę wesprzyj 
mnie modlitwą i  uczyń możliwym, co trudne  – 
aby w  mojej diecezji powstał kościół lub ka-
plica pod Twoim wezwaniem, abyś upraszał 
nam u  Tronu Bożego łaskę miłosierdzia dla 
nas i  świata całego. Tak bardzo potrzeba tutaj 
Twojego, Ojcze Święty, orędownictwa! I  zawie-
rzenia Maryi przez Twoje Ojcze Święty modli-
twę i  nauki. Ave Maryja!

Maria, Ancaster
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Święty Papieżu Janie Pawle II proszę Cię 
w tym roku 2020 poświęconym Tobie, żebyś 
nieustannie orędował za mną u Najświętszej 
Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski 
i wymodlił to wszystko, o co Cię proszę w tym 
roku 2020 w moich modlitwach. Amen.

Małgorzata
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Święty Janie Pawle II, proszę Cię w  in-
tencji błagalnej już obecnie usłysz moją prośbę 
i  wybaw mnie i  rodzinę od ciągłego gnębienia 
ze strony alkoholika z  pobliskiego otoczenia 
oraz od nieprzyjaciół. Proszę Cię w  intencji po-
wrotu do zdrowia dla Marii i  jej dzieci oraz 
o  bezpieczeństwo i  wypraszaj dla nas Twoje 
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Ja-
snogórskiej. Amen.

Maria
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Dziękuję Ojcu Świętemu Janowi Pawło-
wi II Wielkiemu za pomoc i uratowanie życia 
13.10.2012 r., a najbardziej za szczęśliwy przesz-
czep nerki 3/4.03.2014 r. Bogu niech będą dzięki 
za św. Jana Pawła II.

Wojciech Czaja, Gniezno
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Dziękuję za wszelkie łaski już otrzyma-
ne. Proszę o  pomoc w  trudnych chwilach zwią-
zanych z  chorobą bliskich. Przede wszystkim 
o  siłę, aby się nie poddawać w  trudnych mo-
mentach. Proszę również o  opiekę nad dziećmi, 
aby szły prostą drogą do Boga. Chroń je przed 
złem. Proszę także o  dobrą śmierć dla mnie, 
całej rodziny i  kapłanów, za których się mo-
dlę, abyśmy wszyscy mogli się cieszyć życiem 
wiecznym wraz z  Tobą kochany Ojcze Święty.

WK
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Święty Janie Pawle II, dziękuję Ci za 
Twój wielki i  trudny pontyfikat, za świadec-
two życia kapłana. Proszę Cię o  opiekę i  błogo-
sławieństwo dla mojej rodziny, o  siłę przetrwa-
nia w  trudnych życiowych sytuacjach, o  dar 
mądrości dla mojej córki.

Biłgoraj
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Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II 
i Najświętszej Matki Bożej proszę o potrzebne 
łaski dla moich dzieci.

Irena
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Trzy lata temu straciłem swego jedy-
nego syna Rafała – zabrał mi go alkohol. Nie 
mogę tego jeszcze do końca zaakceptować. Życie 
też przyniosło mi dużo traumatycznych prze-
żyć, zostałem oszukany i wykorzystany przez 
najbliższą rodzinę. Zwracam się do św.  Jana 
Pawła II o łaski dla mnie, o pomoc w roz-
wiązaniu moich trudnych spraw życiowych, 
materialnych, o  spokój i Boży pokój dla mojego 
syna Rafała.

Zygmunt
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Bardzo dziękuję, Ojcze Święty, za twoje 
życie i twoje świadectwo dla nas wszystkich!

Rafał, Swarzędz
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Aby koronawirus szybko się skończył.

Wojciech
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Aby sługa Boży Stefan Wyszyński szybko 
został błogosławionym.

Wojciech
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Dziękuję Ci, Ojcze Święty, za Twój pon-
tyfikat. Ty byłeś i jesteś moją miłością i dro-
gą do  Chrystusa. Pragnę wraz z Tobą do koń-
ca swych dni stać pod krzyżem Chrystusa 
i  pod  Twoim przewodnictwem i z Twoją pomo-
cą dojść do Domu Ojca.

Stanisław, Tuchola
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Wypraszaj, Ojcze Święty, u Pana 
Boga wiele łask dla współczesnych rze-
mieślników, także dla stolarzy, ludzi 
pracujących w  drewnie.

Zbigniew, Swarzędz
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Wyrażam głęboki hołd naszemu Wielkie-
mu Rodakowi – św. Janowi Pawłowi II, prosząc, 
by Polacy nigdy nie zapomnieli jego nauczania 
i nigdy nie wyrzekli się Chrystusa.

Wojciech, Wrocław
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Święty Janie Pawle II, powierzam Ci 
moje troski i  niepokoje związane z  moim sy-
nem. Bardzo pragnę, aby się zmienił, wrócił 
na  łono Kościoła i  miał dzieci! Słuchałam Two-
ich nauk, kazań, mam Twoje książki (zachwy-
cam się w  nich piękną polszczyzną). Proszę, 
o  łaskę zdrowia dla mojej siostry, brata i  ca-
łej rodziny! Czuwaj nad naszą Ojczyzną i  nad 
ludźmi! Serdeczności!

Halina
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Serdeczna prośba o  wszelkie łaski i  bło-
gosławieństwa za przyczyną św. Jana Pawła II 
dla żyjących i  zmarłych z  rodzin: Bączkowskich, 
Zalęgowskich, Nowaków, Pawlaków, i  Wilcz-
ków. Wyrażam wdzięczność za łaskę osobistego 
błogosławieństwa przez Jana Pawła II w  Rzy-
mie. Proszę o  opiekę dla moich czterech sióstr 
i  trzech braci, dla ich dzieci i  wnuków. Dzięku-
ję za to, że Bóg dał nam tak wielkiego Polaka 
i  Papieża!

Kazimiera
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Dziękuję Bogu w  Trójcy Świętej za 
wszystko, co mam. Dziękuję za świętego Jana 
Pawła II, który był i  jest obecny w  mojej rodzi-
nie. Dzisiaj pragnę wyrazić moją wdzięczność 
za wysłuchane prośby oraz prosić o  błogosła-
wieństwo i  nieustanną opiekę. Następco Pio-
tra i  Sługo sług Bożych – módl się za Czesławę 
i  Kazimierza Pyrów; Świadku wiary, nadziei 
i  miłości – módl się za Martę i  Zdzisława 
Urbanów; Mistrzu wzywający do wypłynięcia 
na  głębię – módl się za Klaudię Urban i  Emila 
Stanisławskiego; Nauczycielu ukazujący świę-
tość – módl się za Kornelię Urban; Patronie 
rodzin chrześcijańskich – módl się za  Jaku-
ba Urbana; Umocnienie małżonków – módl 
się za  Adama Pyrę i  jego rodzinę; Zakochany 
w  krzyżu Chrystusa – módl się za Andrzeja 
Pyrę i  jego rodzinę. Módl się za nami święty 
Janie Pawle  II – abyśmy życiem i  słowem gło-
sili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka. 
Bogu niech będą dzięki. Amen.

Marta, Bachów
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Bardzo dziękuję Bogu za wszystkie dary 
i łaski, którymi mnie obdarza. Za przyczyną 
św. Jana Pawła II proszę o uzdrowienie z cho-
roby, o wyzwolenie z nałogu, proszę o to, aby 
operacje oczu mojego dziecka zakończyły się 
pomyślnie. Bóg zapłać! Niech będzie pochwa-
lony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.

Lipnica Wielka
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Dziękujemy Dobremu Bogu za życie  – 
świadectwo Jana Pawła II oraz za wszyst-
kie otrzymane łaski i  prosimy o  opiekę, wraz 
z  Matką Bożą, nad całą rodziną i  Ojczyzną. 

Wiesława i Andrzej Popławscy, Gdańsk
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Proszę o łaskę Ducha Świętego dla moje-
go syna. Panie, obdarz go wewnętrznym spoko-
jem, miłością, dobrym, uczciwym życiem. Uwol-
nij od wszelkich spętań i zniewoleń. Matko 
Boża, Tobie go powierzam.

Anna
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Dzięki wstawiennictwu św. Jana Paw-
ła  II urodziłam drugie dziecko – kochanego 
synka Leszka, który wniósł wiele radości do 
naszego życia. Odmawiałam Litanię do św. Jana 
Pawła II w  tej intencji, poczułam wewnętrzny 
spokój i  zostałam wysłuchanaę.

Elwira, Warszawa
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Dziękuję św. Janie Pawle II, za wyproszo-
ną dla mnie pracę. Dziękuję Ci za każdą łaskę, 
którą mi wymodliłeś u  Boga. Proszę Cię, opie-
kuj się naszym małżeństwem i  prowadź nas 
w  tych trudnych czasach.

Paulina
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Wielkiej łaski św. Jana Pawła II doświad-
czył mój mąż Marek, u  którego stwierdzono 
raka pęcherza moczowego. Szukaliśmy ratun-
ku wszędzie, tylko nie w  niebie. Bardzo gorą-
co modliłam się do św. Jana Pawła II o  wsta-
wiennictwo u  Boga w  intencji ratowania męża. 
Po  jakimś czasie mąż poprosił o  konsultację 
u  jakiegoś super-urologa. Lekarz ten po zbada-
niu męża stwierdził, że nie ma on raka. Mąż 
jest pod opieką urologów, którzy raka do dziś 
nie stwierdzają. BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI!

Jolanta
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Pokornie błagam, św. Janie Pawle II, 
o  wstawiennictwo u  Ojca Naszego za moim 
mężem, który od urodzenia traci wzrok i  słuch. 
Utratę słuchu ratuje aparat słuchowy, ale utra-
ta wzroku (barwnikowe zwyrodnienie siatków-
ki) jest postępująca i  nieodwracalna. W  tej 
chwili ma tylko resztkę pola widzenia, tzw.  wi-
dzenie centralne (5 stopni, a  nie 180 stopni), 
i  bardzo pragniemy, by mógł je utrzymać, 
co  pozwoli mu z  wielkim trudem, ale jakoś eg-
zystować. Boże Ojcze Nasz Niebieski, niech się 
Twoja wola dzieje, nie moja...

Jolanta, Bydgoszcz
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Dziękuję Ci św. Janie Pawle II, za to, że 
w roku Twego odejścia do Domu Ojca mogłam 
przyjąć Pierwszą Komunię św. Dziękuję Ci za  to, 
że nauczyłeś nas, jak pozostać wiernym Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii, i czynić wszystko na 
większą chwałę Bożą. Święty Janie Pawle II, 
módl się za nami!

Aleksandra
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Błagam o  dar wiary dla synów oraz 
o  opiekę Matki Jasnogórskiej. Matko, proszę 
o  dar zdrowia dla mojej mamusi oraz o  dar 
zgody między braćmi. Proszę o  to za wstawien-
nictwem św. Jana Pawła II.

Grażyna
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Proszę o zdrowie dla Mamy, łaskę uzdro-
wienia mnie z choroby i o rodzinę.

Diana, Kraków
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Kochany św. Janie Pawle II, dziękuję 
za  otrzymywane dobro i nieustającą opiekę 
nad moimi dziećmi i wnukami. Dziękuję za 
uratowanie z choroby i życie wnuków. Dziękuję, 
że  pozwalasz mi żyć mimo choroby nowotwo-
rowej. Błagam, pomóż, aby nie doszło do prze-
rzutów. Wiem, że dzięki twej opiece otrzymuje-
my dobro. Błagam wstaw się u Pana o zdrowie 
i opiekę na każdy dzień naszego życia. Ojcze 
święty, znasz moje problemy więc proszę Ciebie 
i Boga zatroszczcie się o wszystko. Ufamy i od-
dajemy się waszej woli. Twoja czcicielka matka 
i babcia.

Maria z woj. kujawsko-pomorskiego
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Proszę św. Jana Pawła II o  wstawiennic-
two i  Tatusia Niebieskiego w  intencji nawró-
cenia moich córek i  ich powrotu do  przykazań 
Bożych oraz prawd wiary katolickiej, w  któ-
rych były wychowywane. W  2000  r. wyrze-
kły się one rodzonej matki, opuszczając mnie 
i  skazując na totalną samotność. Do dzisiaj 
zadają mi cierpienie bo przez 20 lat spiskują 
z  ich własnym ojcem przeciwko mnie, znęcając 
się nade mną i  moim życiem. Proszę Wszech-
mocnego Boga o  ratunek dla mnie i  o  to, aby 
wyrodne córki powróciły do mnie, przeprosiły 
mnie i  uczyniły zadość za ogrom krzywd, jakie 
mi wyrządziły.

Maria, Jolanta
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Święty Janie Pawle II! Ty, który orę-
dujesz u  Bożego tronu, wstaw się za nami 
o  uzdrowienie dla mojego męża Tadeusza 
z  raka płuc a  dla mnie, Teresy, o  uzdrowienie 
z  stwardnienia rozsianego i  sztywności – że-
bym mogła chodzić. Proszę o  wiarę dla dzie-
ci: Tomasza, Barbary, Dominiki oraz o  chrzest 
święty dla wnuka Leo. Chwała Jezusowi. Amen

Teresa, Saddle Brook
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Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II 
proszę o łaskę i miłość Bożą dla całej mojej ro-
dziny, wszystkich dzieci oraz dla mnie. Proszę 
o dobrego, mądrego męża. Dziękuję za życie.

Monika, Częstochowa
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Całym sercem dziękuję za wszel-
kie łaski otrzymywane każdego dnia. 
Proszę o wzrost wiary w mojej rodzi-
nie. „Bez Boga ani do proga!”.

Jolanta, Namysłów
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Proszę o wstawiennictwo św. Jana Paw-
ła  II i modlitwy, by uratować małżeństwo 
Martyny i Radosława (ich córeczka Amelka 
bardzo to przeżywa).

Marek, Koziegłowy
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Za wstawiennictwem św. Jana Paw-
ła  II proszę o potrzebne łaski dla Tomka. Mój 
syn bardzo cierpi, nie wie, co ma robić w ży-
ciu. Ojcze Święty, jeśli Ty wstawisz się za nim 
do  Boga, wiem, że Ciebie wysłucha.

Grażyna
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Za wstawiennictwem św. Jana Pawła  II 
chciałam podziękować Bogu za moje wnuki, 
męża, syna i  synową. Choć nie zawsze jest tak, 
jak bym chciała, to teraz dojrzałam do tego, 
że  z  pełną świadomością mogę powiedzieć, 
iż  Pan Bóg ma najlepszy plan na nasze ży-
cie i  godzę się z  nim, bo wszystko jest po coś. 
Proszę o  dalsze błogosławieństwo i  opiekę Bożą 
nad rodziną, żebyśmy dalej trwali przy Bogu 
i  żyli zgodnie z  przykazaniami.

Wioletta K.
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Święty Janie Pawle II, 18 maja w  dniu 
Twoich setnych urodzin wprowadziliśmy się 
z  mężem do naszego nowego domu. Czuwaj 
nad nami, opiekuj się nami i  naszym domem, 
wypraszaj dla nas potrzebne łaski i  błogosła-
wieństwo Boże! Prosimy Cię, nasz kochany 
święty Rodaku, otocz również opieką i  błogo-
sławieństwem nasze córki z  rodzinami. 

Barbara z rodziną, Chicago
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Dziękuję Ojcu Świętemu za wyprosze-
nie ogromu łask Bożych i  proszę o  wyprasza-
nie nowych potrzebnych łask-zdrowia, zgody 
w  rodzinie...

Przemysław, Poznań
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