
 

 
 

Nowenna przed Uroczystością św. Jana Kantego 
odmawiana w kościele św. Jana Kantego w Krakowie od 11-19 października

 
Pierwszy dzień nowenny, niedziela 11 października,  

Prosić o rozeznanie powołania 
modlitwa z liturgiczną służbą ołtarza 

____________________________________   
 
 
Modlitwa do św. Jana Kantego odmówiona wspólnie 
 
Święty Janie Kanty, módl się za nami 
Wierny Sługo Jezusa Chrystusa, 
Ozdobo i patronie stanu kapłańskiego, 
Patronie stanu nauczycielskiego, 
 Aby nam Bóg miłosierny daru mądrości chrześcijańskiej udzielić raczył, św. Janie Kanty, 
przyczyń się za nami. 
 
 Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 
 
 Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: "Proście Pana żniwa, aby 
wyprawił robotników na żniwo swoje", spraw prosimy, za przyczyną św. Jana Kantego, 
gorliwego kapłana, aby nigdy nie brakło Kościołowi świętemu godnych pracowników w 
Winnicy Twojej. Pomóż rozeznać drogę życiowego powołania, którą wybrałeś dla każdego 
z nas. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  
 
Na zakończenie pieśń Przezacna Perło... 
 
 

Drugi dzień nowenny: poniedziałek, 12 października:  
   

Dialogować i przebaczać 
modlitwa z udziałem Młynarzy z Bożego Młyna 

________________________________________ 
 
Modlitwa do św. Jana Kantego odmówiona wspólnie 
 
Święty Janie Kanty  
Głosicielu sprawiedliwości Bożej 
Orędowniku za grzesznikami przed Bogiem 
Patronie naszej parafii 
Aby Bóg rodziny nasze we wzajemnej wierności i miłości umocnić raczył, św. Janie Kanty, 
przyczyń się za nami. 



 
 Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 
 
 Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Czyńcie pokutę albowiem 
przybliżyło się Królestwo niebieskie", spraw za przyczyną św. Jana z Kęt, który odznaczał 
się szczególnym nabożeństwem do Męki Pańskiej, byśmy nie zaniedbywali spowiedzi św., 
byśmy uznawali post, modlitwę i jałmużnę jako drogę oczyszczenia zbliżającą nas do 
szczęśliwej wieczności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
 
 Na zakończenie pieśń Przezacna Perło... 

 
Trzeci dzień nowenny: wtorek, 13 października  
 

Pielęgnować braterstwo 
modlitwa z Kręgiem Biblijnym 

________________________________  
 
Modlitwa do św. Jana Kantego odmówiona wspólnie 
 
Święty Janie Kanty, módl się za nami  
Porcie ocalenia dla tonących 
Pociecho i ratunku umierających 
Głosicielu sprawiedliwości Bożej 
Aby Bóg w Kościele świętym ducha miłości braterskiej i jedności utwierdzić i pomnożyć 
raczył, św. Janie Kanty, przyczyń się za nami. 
 
 Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 
 
 Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty przez Apostoła nauczałeś: Miłujcie się 
wzajemnie braterską miłością. Prosimy Cię pokornie za wstawiennictwem św. Jana 
Kantego, niestrudzonego głosiciela Ewangelii  miłości, abyśmy miłowali braci na wzór Twej 
miłości do każdego człowieka. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen 
 
 Na zakończenie pieśń Przezacna Perło... 
  
 

Czwarty dzień nowenny: środa, 14 października 

Pragnąć świętości, 
modlitwa z Bożymi Nutkami  

_____________________ 
 Modlitwa do św. Jana Kantego odmówiona wspólnie 
 
Święty Janie Kanty, módl się za nami  



Czcicielu Najświętszej Bogurodzicy 
Czcicielu Świętej Anny 
Gorliwy naśladowco świętych  
Aby dusze nasze łaską uświęcenia napełnić raczył, św. Janie Kanty, przyczyń się za nami. 
 
 Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 
 
 Módlmy się: Panie Jezu, Ty powiedziałeś: niech wola Ojca niebieskiego spełnia się 
na ziemi tak jak w niebie, spraw, abyśmy za przykładem św. Jana Kantego pokornie i cicho 
pełnili Twoją wolę, głosząc chwałę Twego Imienia. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen 
 
 Na zakończenie pieśń Przezacna Perło... 
 
 

Piąty dzień nowenny: czwartek, 15 października  

Solidnie pracować 
modlitwa z udziałem PanaMa Chóru 

_____________________________________________________ 
 

 
Modlitwa do św. Jana Kantego odmówiona wspólnie 
 
Święty Janie Kanty  
Wielki cudotwórco 
Uzdrawiający chorych 
Przywracający wzrok niewidomym 
Porcie ocalenia dla tonących 
Aby dzieci i młodzież szczególną opieką otoczyć raczył, św. Janie Kanty, przyczyń się za nami. 
 
 Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 
 
 Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Kto nie nosi swego krzyża, a idzie 
za Mną, ten nie może być moim uczniem”, prosimy Cię za wstawiennictwem św. Jana z 
Kęt, który odznaczał się szczególną miłością tajemnicy Krzyża św. i nabożeństwem do 
Matki Bolesnej, abyśmy za przykładem Twojego sługi uczyli się miłości do Ciebie, która 
wyraża się przez naszą pracowitość. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
 
 Na zakończenie pieśń Przezacna Perło... 
 
 

Szósty dzień nowenny: piątek, 16 października 

Modlić się 

modlitwa z Młodzieżą Oazową  



___________________________ 
 
Modlitwa do św. Jana Kantego odmówiona wspólnie 
 
Święty Janie Kanty, módl się za nami 
Miłośniku dusz odkupionych Krwią Chrystusową 
Czcicielu Męki Pańskiej 
Pociecho i ratunku umierających 
Aby Bóg Miłosierny nas od niebezpieczeństw duchowych zachować raczył, św. Janie Kanty, 
przyczyń się za nami. 
 
 Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 
 
 Módlmy się: Panie Jezu, Ty modląc się, dałeś nam przykład uwielbienia Ojca. Ty 
obdarzyłeś św. Jana Kantego darem pokornej modlitwy. Spraw, abyśmy Ciebie nieustannie 
chwalili, zyskując Twą pomoc we wszystkich duchowych potrzebach i zachowując wierność 
Tobie we wszystkich przeciwnościach życia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen. 
 
 Po błogosławieństwie pieśń Przezacna Perło... 
 
 

Siódmy dzień nowenny: sobota, 17 października,  
 

Pomagać potrzebującym  
modlitwa z Honorową Strażą NSPJ 

__________________________________________ 
 
 Modlitwa do św. Jana Kantego odmówiona wspólnie 
 
Święty Janie Kanty, módl się za nami  
Ojcze ubogich 
Wzorze chrześcijańskiej dobroci 
Nauczycielu i wzorze miłosierdzia ewangelicznego 
Obrońco pokrzywdzonych 
Aby Bóg Miłosierny w nas ducha czynnej miłości ku braciom odnowić raczył, św. Janie Kanty, 
przyczyń się za nami. 
 
 
 Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 
 
 Módlmy się: Panie Jezu Chryste, św. Jan Kanty swoim postępowaniem głosił 
Ewangelię miłosierdzia wszystkim potrzebującym, spraw, abyśmy za Jego przykładem 
widzieli w ubogich Ciebie, wedle wskazania ewangelicznego: Wszystko, co uczyniliście 



jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Który żyjesz i królujesz na 
wieki wieków. Amen 
 
 Po błogosławieństwie pieśń Przezacna Perło... 
 

Ósmy dzień nowenny: niedziela, 18 października 
 

Wierzyć Bogu 
modlitwa z Różami Różańcowymi  

____________________________________________ 
  
 
Modlitwa do św. Jana Kantego odmówiona wspólnie 
 
Święty Janie Kanty, módl się za nami 
Żarliwy wyznawco i głosicielu Ewangelii Chrystusowej 
Wzorowy pasterzu owczarni Jezusa Chrystusa 
Ucieczko strapionych 
Aby nas Bóg od niebezpieczeństw duchowych zachować raczył, św. Janie Kanty, przyczyń się 
za nami. 
 
 Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 
 
 Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: Jeśli będziecie mieli wiarę, jak 
ziarnko gorczycy, potraficie zwyciężyć wszystkie przeszkody życia. Pokornie błagamy 
Ciebie, obdarz nas łaską żywej wiary, spraw, abyśmy naśladując św. Jana Kantego, w Tobie 
pokładali naszą nadzieję, a w wieczności radowali się oglądaniem Ciebie. Który żyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Amen 
 
 Po błogosławieństwie pieśń Przezacna Perło... 
 

Dziewiąty dzień nowenny: poniedziałek, 19 października 
  

Ewangelizować 
modlitwa z udziałem Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini  

______________________________________________________ 
 
 
Modlitwa do św. Jana Kantego odmówiona wspólnie  
 
Święty Janie Kanty 
Ucieczko we wszystkich potrzebach 
Cieszący sie z wybranymi w niebie 



Aby Bóg dzieci i młodzież szczególną opieką otoczyć raczył, św. Janie Kanty, przyczyń się za 
nami. 
Aby młodzież akademicką w wierności Ewangelii i chrześcijańskiej postawie utwierdzić raczył 
Aby jej ducha mądrości i wierności prawdzie udzielić raczył 
 
 Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 
 
 Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty przez Apostoła przypomniałeś nam, że na 
świecie jesteśmy Twoim listem „napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga Żywego”, 
daj nam za przyczyną świętego Jana z Kęt łaskę świadectwa chrześcijańskiego, byśmy jako 
„żywe tablice” otwarli przed światem swoje serca przepełnione Duchem Bożym i w ten 
sposób świadczyli o Twojej obecności w ludzkiej rodzinie. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen. 
 
 Po błogosławieństwie pieśń Przezacna Perło... 
 
  


