
 

Bł. Bogumił Piotr (ok. 1135 - ok. 1182) 

abp, pustelnik, kult od 1925 r. 

 

 
Łódź, witraż w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego 
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Litania do świętego Bogumiła, 

śpiewana w kościele w Dobrowie 
 

Panie zmiłuj się nad nami, 

Panie zmiłuj się nad nami. 

Chryste zmiłuj się nad nami, 

Chryste zmiłuj się nad nami. 

Panie zmiłuj się nad nami, 

Panie zmiłuj się nad nami. 

 

Święty Bogumile, *módl się za nami, 

słynny arcybiskupie gnieźnieński, 

gorliwy pasterzu owiec Chrystusowych, 

ozdobo Kościoła Świętego, 

chlubo stanu duchownego, 

miłośniku ubóstwa, 

wzorze pokory i pokuty, 

opiekunie ludu wiernego, 

ojcze sierot i ubogich, 

pocieszycielu strapionych, 

prawdziwy aniele za życia, 

gorejący ogniem miłości boskiej, 

pośredniku nasz u Boga, 

słynny cudotwórco, 

orędowniku naszej ojczyzny, 

patronie nasz łaskawy. 

błogosławieństwo dla czczącego cię ludu Bożego, 

* uproś nam u Boga. 

przywiązanie do wiary świętej, 

gorącą miłość Boga i bliźniego, 

czyste obyczaje młodego pokolenia, 

opiekę dla ognisk rodzinnych, 

życie pobożne i pomyślne, 

zgodę i miłość bratnią, 

łaskę wytrwania w dobrym do końca, 

zbawienie wieczne. 

 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  

przepuść nam Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechၹ świata, 

wysłuchaj nas Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  

zmiłuj się nad nami! 
 
Módl się za nami, Święty Bogumile, 

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się. 

Wysłuchaj nas Panie, korzących się przed Tobą i 

za przykładem świętego Bogumiła, Wyznawcy 

Twego i Biskupa, otaczaj nas opieką, abyśmy 

przez jego wstawiennictwo otrzymali te pomoce 

dla duszy i ciała, o które z ufnością prosimy. Przez 

Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/1b.html
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1. Uniejów, ŁDZ, wt w ko paraf; 

2. Uniejów, ŁDZ, fg na sarkofagu w ko paraf.; 
 

          
3. Gniezno, fg na baz. WNMP; 

4. Frombork, ob. w baz. WNMP 
 

      
B24,5- Strzałków, ŁDZ, ob. w ko paraf. [brak] 

B24,6- Łódź, wt w ko Przemienienia Pańskiego; 

B24,7- Wrocław, wt w kt św. Jana Chrzci. 



    
B24,8- Warszawa, fk w ko św. Stanisława bpa na Woli; 

B24,9- Zabartowo, fk w ko św. Jakuba 

 

 

zdjęcia: Jan Nitecki 
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