
 

Św. Andrzej Świerad (ok.980-1030), zakonnik 

 

 
Muszyna, fg na fasadzie ko św. Józefa 

 

zob. Święci w Polsce i ich kult w świetle historii  

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/2a.html 

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/7a.html 

 

 

Już tyle wieków na polskiej ziemi, jak gwiazda 

błyszczy postać Świerada 

Świętości blaskiem w niebie się mieni, i nieustannie 

duszami włada. 

Ref.: Świeradzie święty, Patronie Polski 

W Twe ręce nasze składamy troski. 

O mężu Boży, mocarzu ducha, 

Przez Twą przyczynę Bóg bas wysłucha. 

Gdy jeszcze puszcza rosła dokoła, w pogaństwie żyło 

praojców plemię, 

Posyła swego Bóg Apostoła, by ziarno Prawdy zasiał 

w tę ziemię. 

Ref. 

Pustelnię wznosi w mozolnym trudzie, czas na 

modlitwę i posty dzieli, 

I błaga Stwórcę, by wszyscy ludzie Chrystusa naukę 

zrozumieć chcieli. 

Ref. 

Karczuje lasy, sam bez ustanku, mieszkańcom głosi 

Słowa Żywota, 

I czeka ufnie owego ranku, gdy wzejdzie wiary 

jutrzenka złota. 

Ref. 

Mosiężny łańcuch ciało mu rani, dla Pana znosi głód 

i cierpienie. 

Całego siebie składa Mu w dani, aby przybliżyć 

wszystkim zbawienie. 

Ref. 

Szczęśliwe Tropie, bo już przez wieki, w Świeradzie 

świętym sławi Patrona, 

Co dawno temu w pobliżu rzeki pokutne życie pędził 

w tych stronach. 

Ref. 

Do Tropia rzesze spieszą z daleka, by tu świętego 

czcić pustelnika, 

On w swojej grocie na wszystkich czeka i łaską Bożą 

serce przenika. 

Ref. 

Wystarczy spojrzeć na jego postać, odetchnąć ciszą 

leśnej pustelni, 

By sercem pełnym radości wołać, że zawsze Bogu 

będziemy wierni. 

Ref. 
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1. Tropie, MAŁ, fg k. Sankt. Św. Pustelników Ben. i And., P1890813- 12.VIII.’12. 

A38,2- Częstochowa, wt w ko św. Alberta; 

 

       
A38,3- Wielgomłyny, fk w ko św. Stanisława BM; 

A38,4- Łódź, wt w ko św. Alberta Chmiel. 

A38,5- Łódź, wt w ko św. Franciszka; 

 

    
A38,6- Muszyna, fg na fasadzie ko św. Józefa; [p. str. 1] 

A38,7- Tylicz, MAŁ, pł. w ko Najśw. Imienia Maryi; 

A38,8- Wrocław, ob. w ko św. Bonifacego; 



    
A38,9- Wrocław, wt. w ko św. Jana Chrzciciela; 

 

 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 

 


