
 

 

 

 

 

 

MODLITWA DO JANA PAWŁA II 

Mój Drogi Janie Pawle II, pokornie błagam Cię, abyś udzielił szczególnych łask naszej 

rodzinie. Niech nasz dom będzie świątynią pokoju, czystości, miłości, pracowitości i wiary. 

Proszę cię silnie, drogi Janie Pawle II, abyś chronił i błogosławił wszystkich nas, 

obecnych i nieobecnych, żyjących i zmarłych.  

(KACPER kl. 6) 

 

Drogi Janie Pawle II 

Proszę Ciebie, aby moja rodzina była zdrowa, szczęśliwa i aby nie zabrakło w niej 

miłości. 

 (Lena kl. 6) 

 

Janie Pawle II dziękuje Ci za moją rodzinę. Proszę podaruj nam zdrowie i długie spokojne 

życie. Proszę ochroń nas od wszelkiego zła i daj siłę, by z wiarą pokonywać przeciwności 

losu.          

 (Dawid 6d) 



 
 

Janie Pawle II proszę aby moja rodzina była zdrowa, również moja młodsza siostra która 

nie dawno przyszła na świat. Amen.           

  (Wiktoria 6c) 

 

Modlitwa do Jana Pawła II 

Ojcze Święty za Twoim pośrednictwem i wstawiennictwem do Pana Boga, proszę o 

zdrowie moje i całej mojej rodziny. Proś Boga aby odsuną ode mnie tą moją chorobę. 

Niech nie dopuszcza do mojej rodziny chorób i krzywd. Ojcze Ty miałeś wielkie serce, 

którym obdarzałeś cały naród, nie żałuj swej dobroci i mi.  

(Lena kl. 6) 

 

Święty  Janie Pawle II za Twoim pośrednictwem, proszę  o łaskę  dla mnie, taty i mamy. 

Wierzę w moc mojej modlitwy i w twoją zbawienna  pomoc. Wyproś mi u Boga 

Wszechmogącego łaski,  o które  się modlę  koniec pandemii i spokój na świecie.  Amen   



(Kinga kl. 6) 

 

 

 

ŚWIĘTY JANIE PAWLE II . MODLĘ SIĘ PRZEZ TWOJE WSTAWIENNICTWO ABYŚ 

CZUWAŁ NAD MOJĄ RODZINĄ ,  CHROŃ NAS OD CHORÓB PO PRZEZ MODLITWĘ 

DO CIEBIĘ DODAWAJ MI OTUCHY W TRUDNYCH CHWILACH. 

  (Ula kl.6). 

 

Janie Pawle II proszę abyś sprawił żeby wirus który przyszedł do nas  z Chin jak 

najszybciej znikną i zrób tak żeby każda rodzina również moja  była zdrowa i mogła 

wychodzić na dwór.  

(Mateusz 6d) 

 

Dziękuję Ci za zdrowie mojej całej rodziny. 

Pragnę abyś nadal  czuwał nad bezpieczeństwem 

moim i moich bliskich. 



Pełen nadziei i wiary  ufam, że przeprowadzisz  

moją rodzinę przez życie w zdrowiu i szczęściu.  

(Maciek 6d) 

 

Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami  

Spraw byśmy byli zdrowi, cierpliwi, pełni wiary 

Opiekuj się nami szczególnie w trudnych dniach 

Proszę, by w mojej rodzinie było zawsze radośnie i miło 

Byśmy się kochali. 

(Dawid 6d) 

 

   Drogi Wielki Polaku 

Pobłogosław naszą rodzinę, pozwól nam pójść dalej za Panem. Chcemy nosić swoje 

krzyże i słuchać Boga. Dziękujemy Tobie za zdrowie, które nam dajesz i siłę na modlitwę, 

Na wieki wieków. Amen!  

(Zosia kl. 6) 



 

Janie Pawle II proszę Cię o zdrowie dla całej mojej rodziny. 

Jest teraz bardzo trudny czas. Wszystkim nam jest bardzo ciężko, dlatego proszę Cię o siłę 

oraz wytrwałość abyśmy w spokoju, zdrowiu przetrwali te trudne chwilę. Amen. 

(Marlena 6b) 

 
 

Janie Pawle II wierzę w Ciebie i Cię kocham.  

Proszę Cię o łaskę i zdrowie dla mamy, taty, brata i całej mojej bliższej i dalszej rodziny. 

Janie Pawle II błogosław naszą rodzinę i dopomóż abyśmy byli zawsze razem w zdrowiu, 

pokoju i miłości.  

Janie Pawle II dziękuję Ci za opiekę nad moją rodziną.  

(Pola kl. 6) 

 
 

Witaj Ojcze ukochany wstąp do naszej rodziny. 

Bądź blisko nas, w niebezpieczeństwie czuwaj nad całą moją rodziną.  



Spraw, by nie brakowało w niej uśmiechu, zdrowia i szczęścia. 

(Daniel kl. 6) 

 

 

 

Janie Pawle II nasz Święty Orędowniku, 

Jezus Chrystus wybrał Cię na ziemskiego Ojca wszystkich ludzi.  

Za życia przyjmowałeś i pomagałeś wszystkim, którzy tego potrzebowali.  

Wstaw się u Boga za moją rodziną. Za tatę, aby był zawsze zdrowy i bezpieczny. Za mamę, 

aby nigdy nie chorowała i była zawsze szczęśliwa i za mojego brata, by był radością dla 

rodziców i by osiągnął w życiu wszystko czego pragnie. Za dalszą rodzinę, aby byli zawsze 

zdrowi, szczęśliwi i bezpieczni.  

(Nikola kl. 6) 

 



Święty Janie Pawle II 

Spraw, aby moja rodzina była zawsze szczęśliwa, żeby nikomu nic się nie stało. By moja 

rodzina była zawsze zdrowa. By moja rodzina była zawsze zjednoczona.  

(Kaja kl. 6) 

 

 

 

Święty Janie Pawle II Patronie Rodzin 

 

Spraw, aby w mojej rodzinie nie zabrakło szczęścia. Zachowaj nas w zdrowiu i pokoju, 

prowadź nasze kroki ku Bogu, byśmy po szczęśliwym  życiu znów się spotkali zjednoczeniu 

w szczęściu.  

(Ola kl. 6) 

 



Nasz drogi Patronie Janie Pawle II,  

chciałabym Ci podziękować za to że się nami opiekujesz, i nad nami czuwasz. Za wszystkie 

łaski jakie dzięki Tobie otrzymujemy. Pomagaj nam z dnia na dzień stawać się lepszymi 

ludźmi, byśmy tak jak Ty byli święci i przebywali kiedyś z Tobą i Bogiem w raju. Prosimy 

Cię, bądź zawsze przy Nas. Amen  

(Marek kl. 6) 

 

 

 

 

 

 
 

Święty Janie Pawle II uświęć naszą rodzinę, powołaj ją do miłości, wyproś u Boga 

uzdrowienie, opiekę i  łaski Boże. Wspieraj nas w codziennej wspólnej modlitwie. Niech 

nasza rodzina będzie Bogiem silna. Amen 

 

(Maciek kl. 6) 



 

Święty Janie Pawle II, patronie dzieci i młodzieży otocz mnie swoją opieką i wspieraj mnie 

gdy będę dorastał i pokonywał trudności życia. Spraw abym był zawsze zdrowym, dobrym 

dzieckiem, mądrze postępował i nigdy nie zszedł na złą drogę. Pozwól mi być lepszym 

człowiekiem, podobnym do Ciebie, bo Ty umiałeś kochać Boga całym swoim sercem. 

Amen 

(Michał kl. 6) 

 

 

 
 


