
MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI - PATRONA POLSKI

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!

Dziękujemy Wszechmocnemu za to,

że do świętych Wojciecha i Stanisława, patronów z początku naszych dziejów,

dodał u boku Królowej Polski Ciebie.

Twoje życie dopełniło się męczeństwem

w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej,

a Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej Rzeczypospolitej,

której odrodzenie przepowiedziałeś.

Obecnie w niepodległej Ojczyźnie

patronujesz odnowie naszego życia, tak osobistego, jak i społecznego,

żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie.

Niech Twój patronat zjednoczy nas w miłości

przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana,

który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego

przez wszystkie wieki wieków. Amen.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną

i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa.

Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli,

a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków.

Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz.

Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów  oraz uszanowanie praw każdego człowieka.

Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo,

nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy.

Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież

i przygotowują ją do życia w społeczeństwie.

Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny,

duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen.



MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów!

Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia.

Oddajemy się Tobie w opiekę.

Pomagaj nam wytrwać

pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych.

Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności,

Byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością

umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu

w świetle Ewangelii Chrystusa.

Uproś nam odwagę działania,

byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje.

Niech nas napełnia Boża radość,

gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.

Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.

(z książki: "Rok u boku Św. Andrzeja Boboli"")

MODLITWA ZA SPRAWUJĄCYCH WŁADZĘ

Święty Andrzeju Bobolo!

Twój patronat nad Ojczyzną  sprawujesz w szczególny sposób

przez ludzi obdarzonych władzą.

Jako wierny towarzysz Jezusa przypominasz ewangeliczną prawdę,

że wszelka władza ma służyć dobru ludzkiej wspólnoty.

Prosimy Ciebie: wspieraj tych, którym została powierzona władza

w państwie i społeczeństwie, by spełniali swoje obowiązki

w pełnym poszanowaniu prawa i w postawie służby.

Pomagaj także nam wszystkim w decyzjach związanych z władzą,

by nasze wybory były dobre, 

wsparte wytrwałą modlitwą o światło Ducha Świętego, 

który z Ojcem i Synem króluje na wieki wieków.

Amen.

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI



Święty Andrzeju Bobolo, wypraszaj nam u Boga łaskę heroicznej wiary, 

abyśmy byli wierni codziennej modlitwie, nigdy się nie zniechęcali, 

bezgranicznie ufali Bożemu miłosierdziu 

i natychmiast podnosili się z każdego ciężkiego grzechu, 

przystępując do sakramentu pokuty.

Uchroń nas od niewiary, która jest źródłem wszelkiego zła. 

Tym, którzy swe siły i zdolności poświęcają na walkę z Bogiem, 

wypraszaj łaskę nawrócenia. 

Daj opamiętanie uzależnionym od narkotyków, alkoholu czy pornografii, 

którzy poniżają w sobie godność człowieka, 

zadają wielkie cierpienie Jezusowi i marnują wspólne dobro Narodu. 

Matkom i ojcom przypomnij o odpowiedzialności za dar rodzicielstwa, 

aby z radością przyjmowali dzieci, które Bóg powołał do istnienia, 

i aby nikt w naszej Ojczyźnie nie podnosił ręki na bezbronne życie.

Uratuj nas przed zepsuciem moralnym, które oddaje ludzi w straszną niewolę szatana, 

odbiera Narodowi siłę ducha i prowadzi do ruiny. 

Wspieraj swoim wstawiennictwem powierzoną Tobie Ojczyznę w jednoczącej się Europie, 

ażeby z naszym owocnym udziałem wzrastała cywilizacja miłości w Polsce, Europie i na świecie – 

przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA DO PATRONA POLSKI JAKO MOJEGO PATRONA

Święty Andrzeju Bobolo!

Dziękujemy Wszechmocnemu za to,  że dał nam wszystkim Ciebie

jako wielkiego Patrona Polski.

Z Twym patronatem złączyłeś obietnicę odrodzenia Ojczyzny po latach niewoli.

Dlatego z ufnością powierzamy Tobie wszystkie trudne sprawy

polityczne, społeczne, ekonomiczne.

Ty sam przypominasz nam, że przemiana dzięki modlitwie

ma początek w sercu modlącego się, w moim osobistym życiu.

Dlatego proszę z całego serca, byś zechciał być moim Patronem.

Oby Twoja pomoc umocniła zarówno mnie, jak i moich bliskich



w odnowie życia zgodnie z Ewangelią,

byśmy radowali się Dobrą Nowiną Jezusa, Twojego i naszego Pana,

który z Ojcem i Duchem Świętym umiłował nas na wieki wieków.

MODLITWA O POMOC W TRUDNYCH CZASACH

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!

Wzywamy Cię w ufnej modlitwie jako Patrona trudnych czasów.

Ty krzepiłeś  Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. 

Oddajemy się Tobie w opiekę.

Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych.

Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością 

umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy narodu w świetle Ewangelii Chrystusa.

Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. 

Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.

Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u naszego Pana Jezusa Chrystus, 

który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego 

przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Amen.

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Św. Andrzeju Bobolo, nasz narodowy orędowniku u Boga,

wstawiaj się za Polską, Ojczyzną naszą i nad narodem naszym,

byśmy byli wierni Bogu i Kościołowi Świętemu. Amen.


