
MODLITWA DO ŚWIĘTYCH 

I BŁOGOSŁAWIONYCH POLAKÓW 

W modlitwie za Ojczyznę często przyzywamy wstawiennictwa świętych i błogosławionych Polaków. 

Oni wnosili w naszą historię to, co najpiękniejsze i najbardziej trwałe. Od nich uczymy się także 

modlitwy różańcowej. Zachęcamy więc, aby w miarę możliwości odmówić modlitwę do Świętych i 

Błogosławionych Polaków, ułożoną w formie litanijnych wezwań. Można to uczynić w grupach przed 

wyruszeniem do swojego „sektora modlitwy” albo w drodze lub też po dojściu na miejsce.   

 

Prowadzący: Zanim rozpoczniemy modlitwę różańcową wzywajmy wstawiennictwa naszych 

świętych i błogosławionych Rodaków. Oni uczą nas prawdziwego nabożeństwa do Matki 

Najświętszej. Prośmy ich, aby byli z nami, w naszej modlitwie.  

Lektor: Z Listu do Hebrajczyków (12,1-3): „Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, 

odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale 

biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją 

wydoskonala”. 

Lektor: Dziękujemy Bogu za dar świętych i błogosławionych, którzy w pierwszych wiekach 

naszej historii rozjaśniali życie blaskiem świętości. Oni przynieśli Ewangelię na nasze ziemie i 

wprowadzali w życie ludzi chrześcijańską mądrość. Są fundamentem wiary dla dalszych pokoleń 

Polaków. Wielu z nich to męczennicy, wielu żyło na dworach królewskich lub książęcych, wszyscy 

umiłowali Boga i z miłości ku Niemu podejmowali odważnie zadania, które im zostały powierzone. 

Prosimy ich, aby wstawiali się za nami i wspierali nas w pójściu do tych, którzy jeszcze nie znają 

Ewangelii lub też odeszli od Chrystusa. Będziemy ich wspominać według daty ich narodzin dla nieba.  

Lektor:  
Święty Wojciechu (+997), módl się za nami. 

Święci: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie (+1003),  

Święty Andrzeju Świeradzie (+1030),  

Święty Benedykcie (+1037),  

Święty Stanisławie (+ 1079), 

Błogosławiony Bogumile (+1204),  

Błogosławiony Wincenty Kadłubku (+1223),  

Błogosławiony Czesławie (+1242),  

Święta Jadwiga Śląska (+1243),  

Święty Jacku Odrowążu (+1257),  

Błogosławiona Bronisławo (+1259),  

Błogosławiony Sadoku z 48 towarzyszami (+1260),   

Błogosławiona Salomeo (+1268), 

Święta Kingo (+1292),  

Błogosławiona Jolanto (+1298). 

P: Miłosierny Boże, bądź uwielbiony w Twoich Sługach i Służebnicach, którzy przynieśli naszym 

przodkom Ewangelię i przenikali nią życie Polaków w pierwszych wiekach powstawania Państwa 

Polskiego. Spraw, przez ich wstawiennictwo, abyśmy umieli bronić wiary i godności człowieka w 

dzisiejszym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Śpiew: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny”. 

Lektor: Dziękujmy Bogu za świętych i błogosławionych, których dał On narodowi polskiemu w 

kolejnych wiekach jego historii, w okresie świetności Rzeczypospolitej, a także w czasie jej słabości. 

Byli oni prawdziwym światłem dla swego pokolenia. Umacniali innych swoim przykładem, dodawali 

męstwa odwagą i wypraszali Boże błogosławieństwo modlitwą. Przez ich wstawiennictwo prośmy, 

abyśmy umieli dobrze rozpoznawać znaki czasu i umieli być świadkami Chrystusa w każdym miejscu, 

do którego Bóg nas pośle. 



Lektor: 
Święta Jadwigo, królowo (+1374), módl się za nami. 

Błogosławiona Doroto z Mątowów (+1394),  

Błogosławiony Jakubie Strzemię (+1409),  

Święty Janie z Kęt (+1473),  

Święty Szymonie z Lipnicy (+1482),  

Święty Kazimierzu, królewiczu (+1484),  

Święty Janie z Dukli (+1484),  

Święty Stanisławie Kazimierczyku (+1489),  

Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, (+1505),  

Święty Stanisławie Kostko (+1568),  

Błogosławiona Regino Protmann (+1613),  

Święty Melchiorze Grodziecki (+1619),  

Święty Janie Sarkandrze (+1620),  

Święty Jozafacie Kuncewiczu (+1623),  

Błogosławiona Zofio Czeska (+1650),  

Święty Andrzeju Bobolo (+1657),  

Błogosławiony Rafale Chyliński (+1741),  

P: Bądź uwielbiony, Ojcze niebieski, który w każdym wieku dajesz nam świadków wiary. 

Dziękujemy Ci za naszych rodaków, którzy dali piękne świadectwo wiary i miłości w wieku 

czternastym i w następnych stuleciach. Przez ich wstawiennictwo prosimy, abyśmy nie dali się zwieść 

pokusom tego świata, lecz zawsze wiernie trwali przy Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Śpiew: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny”. 

Lektor: Dziękujmy Bogu za świętych i błogosławionych, którzy prowadzili święte życie i pełnili 

swoją służbę w trudnym okresie zaborów, a także tych, którzy głosili Ewangelię w okresie 

międzywojennym, w czasie II wojny światowej i aż do naszych dni. Dziękujmy im za heroiczną 

miłość Boga i bliźniego oraz prośmy o wstawiennictwo w intencji całej Ojczyzny.  

Lektor: 
Święty Klemensie Dworzaku (+1820), módl się za nami. 

Błogosławiony Edmundzie Bojanowski (+1871),  

Błogosławiona Mario Ludwiko Merkert (+1872),  

Błogosławiony Wincenty Lewoniuku z 12 towarzyszami (+1874),  

Błogosławiony Auguście Czartoryski (+1893),  

Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński (+1895) 

Błogosławiona Angelo Truszkowska (+1899),  

Błogosławiona Mario od Jezusa Dobrego Pasterza (+1902),  

Błogosławiona Marto Wiecka (+1904),  

Błogosławiona Małgorzato Szewczyk (+1905),  

Święty Rafale Kalinowski (+1907) 

Błogosławiona Marcelino Darowska (+1911),  

Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu (+1912),  

Błogosławiony Janie Beyzymie (+1912),  

Błogosławiona Celino Borzęcka (+1913),  

Błogosławiona Karolino Kózkówna (+1914),  

Błogosławiona Klaro Ludwiko Szczęsna (+1916),  

Błogosławiony Honoracie Koźmiński (+1916),  

Święty Bracie Albercie Chmielowski (+1916),  

Święty Zygmuncie Gorazdowski (+1920),  

Błogosławiona Anielo Salawo (+1922),  

Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska (+1922),  

Święty Józefie Bilczewski (+1923),  

Święty Józefie Sebastianie Pelczarze (+1924),  

Błogosławiona Kolumbo Gabriel (+1924),  
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Błogosławiony Jerzy Matulewiczu (+1927),  

Błogosławiony Ignacy Kłopotowski (+1931),  

Błogosławiona Mario Karłowska (+1935),  

Święta Faustyno Kowalska (+1938),  

Święty Urszulo Ledóchowska (+1939),  

Błogosławiona Bernardyno Jabłońska (+1940),  

Święty Maksymilianie Mario Kolbe (+1941). 

Błogosławiona Sancjo Szymkowiak (+1942),  

Błogosławiona Mario Stella i jej 10 towarzyszek (+1943),  

Błogosławiony Michale Kozalu (+1943),  

Błogosławiony Stefanie Wincenty Frelichowski (+1945),  

Błogosławiona Bolesławo Lament (+1946),  

Błogosławiony Janie Balicki (+1948),  

Błogosławiony Władysławie Findyszu (+1964),  

Błogosławiony Władysławie Bukowiński (+1974), 

Błogosławiony Michale Sopoćko (+1975),  

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko (+1984),  

Błogosławieni Michale Tomaszku i Zbigniewie Strzałkowski (+1991).  

Święty Janie Pawle II (+2005) 

P: Bądź uwielbiony, miłosierny Boże, który sprawiasz, że tam, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze 

obficiej rozlała się łaska, gdzie ciemność ogarnia umysły ludzi, tam posyłasz ludzi jaśniejących 

szczególnym blaskiem prawdy, gdzie zwycięża nienawiść, tam miłość okazuje się jeszcze 

potężniejsza. Spraw, abyśmy umocnieni świadectwem życia i wstawiennictwem naszych świętych 

patronów, nie lękali się tego świata, lecz odważnie nieśli mu Ewangelię o Twoim Synu, Jezusie 

Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki 

wieków. Amen. 

Śpiew: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny”. 

 

 


