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Modlitwa o wstawiennictwo 
no początek nabożeństwa lub na co dzień 

Święty Andrzeju Bobolo, 
który tak umiłowałeś naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 
że cały się poświęciłeś na Jego służbę, 
wieńcząc apostolskie życie męczeńską śmiercią! 
Prosimy Cię, wspieraj nas swoim wstawiennictwem przez całe życie, 
byśmy jak Ty wzrastali i wytrwali wiernie 
w zjednoczeniu z Sercem Jezusa 
i pod opieką Jego Matki Niepokalanej. 
Amen. 

 
Litania do Świętego Andrzeja Boboli 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison. 

Ojcze z nieba, Boże 
zmiłuj się nad 
nami 

Synu, Odkupicielu świata, Boże 
zmiłuj się nad 
nami 

Duchu Święty, Boże 
zmiłuj się nad 
nami 

Święta Maryjo 
módl się za 
nami 

Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza 
módl się za 
nami 

Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi 
Panny 

módl się za 
nami 

Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego 
Loyoli 

módl się za 
nami 

Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym 
módl się za 
nami 
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Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania 
swego życia 

módl się za 
nami 

Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i 
bliźnim 

módl się za 
nami 

Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną 
modlitwę 

módl się za 
nami 

Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej 
módl się za 
namśi 

Święty Andrzeju, apostole Polesia 
módl się za 
nami 

Święty Andrzeju, powołany przez Boga do złączenia 
rozdzielonych braci 

módl się za 
nami 

Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi 
religijnie zaniedbanych 

módl się za 
nami 

Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i 
tortur 

módl się za 
nami 

Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach 
módl się za 
nami 

Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan 
módl się za 
nami 

Święty Andrzeju, męczenniku i apostole 
módl się za 
nami 

Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci 
wędrówką umęczonego ciała 

módl się za 
nami 

Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami 
módl się za 
nami 

Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny 
módl się za 
nami 

Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski 
módl się za 
nami 



Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po 
trzecim rozbiorze 

módl się za 
nami 

|Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa 
módl się za 
nami 

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno 
uproś nam u 
Boga 

Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary 
uproś nam u 
Boga 

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili 
uproś nam u 
Boga 

Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili 
uproś nam u 
Boga 

Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie, z łaską Bożą 
współpracowali 

uproś nam u 
Boga 

Abyśmy Bogu wiernie służyli 
uproś nam u 
Boga 

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali 
uproś nam u 
Boga 

Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich 
przeciwności 

uproś nam u 
Boga 

Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali 
uproś nam u 
Boga 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 
przepuść nam 
Panie  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 
wysłuchaj nas 
Panie  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 
zmiłuj się nad 
nami  

  - Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo 
 - Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
 



          Módlmy się: 
          - Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone 
dzieci, spraw abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które 
oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. 
          - Przez Chrystusa, Pana naszego. 
          - Amen. 
 

 
 
Modlitwa o patronowanie Polsce 
 

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 dopełnione męczeństwem 
zaowocowało rosnącym kultem 
w pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej. 
Obecnie w niepodległej Ojczyźnie 
patronujesz odnowie naszego życia, 
tak osobistego, jak i społecznego, 
żeby wzrastała jedność 
w Polsce, Europie i świecie. 
Niech Twój patronat pomaga nam 
cierpliwie pokonywać trudności 
dzięki modlitwie i działaniu 
w imię Jezusa Chrystusa, 
Twojego i naszego Pana, 
który z Ojcem żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego 
przez wszystkie wieki wieków. 
Amen. 
 
 
Modlitwa o jedność w Ojczyźnie 
 
Święty Andrzeju Bobolo, 
nasz wielki Patronie! 
Przed laty przepowiedziałeś, 
że będziesz patronował 
naszej odrodzonej Ojczyźnie. 



Tyle już mamy dowodów 
Twego przemożnego wstawiennictwa 
u źródła Bożego miłosierdzia. 
Wdzięczni za Twoją pomoc prosimy, 
by nasza niepodległość polityczna 
znalazła mocny fundament 
w odrodzeniu duchowym. 
Oby wzrastała nasza wspólnota, 
zdolna przezwyciężać podziały 
w dążeniu do wspólnego dobra. 
Niech Twój patronat otwiera nas 
na wszelkie dobre dary, 
których Bóg nam udziela 
w drodze do wiecznej Ojczyzny, 
gdzie On jeden króluje 
na wieki wieków. 
Amen. 
 
 
Modlitwa o pomoc w trudnych czasach 
 
Święty Andrzeju Bobolo, 
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 ewangeliczną rozwagą 
umieli roztropnie postrzegać 
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. 



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 za nieprzyjaciół 
 

Święty Andrzeju Bobolo! 
Jako wierny sługa Jezusa 
doświadczyłeś Jego przyjaźni, 
ale także ludzkiej nienawiści, 
kulminującej w Twoim męczeństwie. 
Wpatrzony w przykład Ukrzyżowanego 
modliłeś się za swoich prześladowców, 
bo nie wiedzieli, co czynią, 
skoro na miłość odpowiadali nienawiścią... 
Pomagaj nam, prosimy Ciebie, 
w modlitwie za naszych nieprzyjaciół. 
Oby miłość, obecna w Tobie, 
zdołała przeniknąć nasze serca 
dzięki wytrwałej modlitwie, 
pokornie obejmującej ludzi, 
których ciągle nie potrafimy miłować. 



A najpierw pomóż nam, 
byśmy sami nie żywili nienawiści, 
lecz otwierali się na Bożą miłość, 
która cierpliwa jest i wszystko znosi 
teraz i na wieki wieków. 
Amen. 
 
Modlitwa o łaskę wiary i wierności 
 

Święty Andrzeju Bobolo! 
Przez całe Twe życie wzrastałeś 
w otrzymanej od początku łasce 
wiary, którą Ci przekazali rodzice. 
Wiara pomagała wytrwać 
w różnych trudnościach życiowych 
i nauczyła Cię wierności, 
znaku wierności Boga, 
bogatego w miłosierdzie. 
Wspieraj nas, prosimy Ciebie, 
na drodze naszego życia, 
by wiara naszych przodków 
owocowała także w nas 
i była nieustanną pomocą 
w odnowie, której oczekujemy 
w Polsce, Europie i świecie. 
Pomagaj nam dochować wierności 
natchnieniom Ducha Świętego, 
byśmy Jego mocą mogli odnowić 
oblicze ziemi, tej ziemi. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen. 

 
Modlitwa o światło nadziei 
 

Święty Andrzeju Bobolo! 
Twoje życie dopełniło się męczeństwem 
w krytycznym okresie Rzeczypospolitej. 
Gdy Polska przestała już istnieć, 
Twa przepowiednia jej odrodzenia 
była przez lata znakiem nadziei, 
której spełnienie dostrzeżono 
po pierwszej wojnie światowej. 



Nadzieją napawało również 
uznanie Twej świętości w czasie, 
gdy kończyła się druga Rzeczpospolita. 
Lata, które nastąpiły, 
były wielką próbą nadziei, 
jednak doczekaliśmy w końcu, 
że w odrodzonej Ojczyźnie 
zostałeś ogłoszony jej Patronem. 
Dlatego powierzamy się Tobie, 
zwłaszcza w obecnym czasie 
początku wieku i tysiąclecia. 
Niech nam przyświeca nadzieja, 
że Twój patronat owocuje dalej 
w odrodzeniu naszego życia 
tak osobistego, jak i społecznego. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen. 
 
Modlitwa o moc miłości 
 

Święty Andrzeju Bobolo, 
nasz wielki Patronie! 
Twoje życie dopełniło się w ofierze, 
wyjawiającej okrucieństwo oprawców, 
ale głębiej objawia nam 
ogromną moc miłości, 
która wszystko znosi, 
nigdy nie ustaje... 
Dzięki Twojemu świadectwu 
przybliżamy się do źródła miłości 
w Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, 
który pozostaje najwyższym znakiem 
miłości Boga, bogatego w miłosierdzie. 
Prosimy Cię, nasz Patronie, 
byśmy w jedności z Tobą 
dzięki wytrwałej modlitwie 
wzrastali w miłości, 
której tak bardzo potrzebujemy 
w nas i naszym otoczeniu, 
by wszyscy mogli doświadczyć, 
jak bardzo Bóg nas miłuje 
teraz i na wieki wieków. 
Amen 
 


