Nabożeostwo dziękczynne za kanonizację Jana Pawła II Papieża Polaka
Słowo wstępne:
Dziękujemy dzisiaj z kanonizację naszego wielkiego rodaka - Jana Pawła II.
Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła), urodził się w 1920 r. w Wadowicach. Wyświęcony na kapłana w
Krakowie kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił różne obowiązki
duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 1964
został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru Watykaoskiego II. 16 października
1978 wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II. Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską, przede
wszystkim, rodziny, młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże apostolskie do najdalszych zakątków
świata - nauczając „wszystkie ludy i narody” - przez to stał się wielkim misjonarzem naszych czasów.
Szczególnym owocem jego spuścizny duchowej są, m. in.: bogate magisterium, promulgacja Katechizmu
Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacioskiego i Kościołów wschodnich. Zmarł w
Rzymie, 2 kwietnia 2005 r. w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego o godzinie 21:37. 1 maja 2011 roku został
ogłoszony przez swego następcę papieża Benedykta XVI - błogosławionym, dniem wspomnienia
liturgicznego bł. Jana Pawła II jest 22 października.
- Ulubiona pieśo Jana Pawła II to „Barka” - niech ona pomaga nam w przeżyciu tego nabożeostwa w
wielkim dziękczynieniu Panu Bogu za jego życie, posługę i wszelkie dary jakie my sami i cały świat otrzymał
od Pana Boga przez największego z Polaków - największego misjonarza całego świata - Jana Pawła II.
„Barka”
Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójśd za Nim;
By łowid serca
Słów Bożych prawdą.
Ref. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. (2x)
Módlmy się: Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym
Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie
zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Z homilii Papieża Jana Pawła II wygłoszonej w dniu inauguracji pontyfikatu (22 października 1978 r.):
„Bracia i Siostry! Nie obawiajcie się przyjąd Chrystusa i zgodzid się na Jego władzę!
Pomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy chcą służyd Chrystusowi i przy pomocy władzy
Chrystusowej służyd człowiekowi i całej ludzkości!
Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy
otwórzcie granice paostw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji,
rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus wie, „co jest w człowieku”. Tylko On to wie! Dzisiaj tak często człowiek
nie wie, co nosi w sobie, w głębi swojej duszy, swego serca. Tak często jest niepewny sensu swego życia na
tej ziemi. Tak często opanowuje go zwątpienie, które przechodzi w rozpacz. Pozwólcie zatem - proszę was,
błagam was z pokorą i ufnością - pozwólcie Chrystusowi mówid do człowieka. Tylko On ma słowa życia, tak,
życia wiecznego”.
Będziemy powtarzad: Dziękujemy Ci Panie Boże - nasz Ojcze!
- Dziękujemy za Kościół święty Matkę naszą, którego przewodnikiem ustanowiłeś św. Jana Pawła II…
- Dziękujemy za wielką posługę misyjną - głoszenia Dobrej nowiny przez Papieża Jana Pawła II…
- Dziękujemy za Polskę - naszą ziemię ojczystą z której wyszedł i którą tak kochał Jan Paweł II…
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- Dziękujemy Ci za każdą pielgrzymkę do Ojczyzny…
- Dziękujemy za każdą Ofiarę Mszy świętej i modlitwę Jana Pawła na polskiej ziemi…
- Dziękujemy Ci za natchnione słowa i nauczanie jakie usłyszeliśmy od Jana Pawła…
- Dziękujemy Ci za wszystkie upomnienia jakich udzielał nam Jan Paweł II…
- Dziękujemy za wszystkie sanktuaria i miejsca, które nawiedził Papież Polak…
- Dziękujemy za Kościoły, kaplice, domy i miejsca pracy, który pobłogosławił i poświęcił Papież nasz Rodak…
- Dziękujemy za wolnośd, którą odzyskała Polska i wiele krajów w Europie za Jana Pawła II…
- Dziękujemy za Świętych i Błogosławionych, których ogłosił nam Ojciec święty Jan Paweł II…
- Dziękujemy za przykład i świętośd życia Jana Pawła II…
- śpiew „Barka” cd.

Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą
I czyste serce.
Ref. O Panie,... (2x)
- Panie nasz Boże i Ojcze - Dziękujemy i Prosimy za nasze Rodziny:
Będziemy powtarzad: Wysłuchaj nas Boże - nasz Ojcze!
- Święty Janie Pawle II, pomóż światu, Polsce i naszym rodzinom często i z wielką wiarą stawad na
modlitwie…
- Święty Janie Pawle II, pomóż nam trwad w wierze, nadziei i miłości…
- Święty Janie Pawle II, wstawiaj się za nami u Ojca w niebie, aby Bóg posłał wielu głosicieli Ewangelii na
misyjne szlaki do wszystkich ludów i narodów…
- Święty Janie Pawle II, pomóż naszym Rodzinom upodabniad się do Świętej Rodziny z Nazaretu…
- Święty Janie Pawle II, pomóż nam Twoim rodakom wypełnid prośbę Maryi, byśmy zrobili wszystko, co
mówi nam Jej Syn, Jezus Chrystus…
- Święty Janie Pawle II, pomóż nam i wszystkim ludziom kochad i bronid życia od poczęcia do naturalnej
śmierci…
- Święty Janie Pawle II, pomóż nam w życiu zawsze ufad w Boże miłosierdzie…
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Modlitwa przed błogosławieostwem
Błogosławieostwo Najświętszym Sakramentem
Na wyjście cd. „Barka”:

Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności.
Ref. O Panie,...
Dziś wypłyniemy już razem
Łowid serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią
I słowem życia.
Ref. O Panie,...
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