
św. Cyryl (1.poł. IX w.-869) 

misjonarz (brat św. Metodego)  

 
 

 

Kraków, Kościół pw. św. Katarzyny 
 

 

zob. Święci w Polsce i ich kult w świetle historii  

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

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

 

LITANIA POLSKA 

(według litanii pielgrzymskiej Adama 

Mickiewicza) 

 

Kyrie eleyson, Chryste eleyson. 

Boże Ojcze, któryś wywiódł lud Twój z niewoli 

egipskiej i wrócił do ziemi świętej 

Wróć nas do ojczyzny naszej.  

 
Synu Zbawicielu, któryś umęczony i ukrzyżowany, 

zmartwychwstał i królujesz w chwale 

Zbudź z martwych ojczyznę naszą. 

 
Matko Boska, którą ojcowie nasi nazwali Królową 

Polski i Litwy 

Zbaw Polskę i Litwę. 

 
Przez męczeństwo trzydziestu tysięcy rycerzy 

barskich, poległych za wiarę i wolność 

Wybaw nas, Panie, 

 
Przez męczeństwo dwudziestu tysięcy obywateli 

Pragi, wyrżniętych za wiarę i wolność 

Wybaw nas, Panie, 

 
Przez męczeństwo młodzieńców Litwy, zabitych 

kijami, zmarłych w kopalniach i na wygnaniu 

Wybaw nas Panie, 

 
Przez męczeństwo obywateli Oszmiany, 

wyrżniętych w Kościołach Pańskich i w domach 

Wybaw nas Panie, 

 
Przez męczeństwo żołnierzy zaknutowanych w 

Kronsztadzie przez Moskali 

Wybaw nas, Panie, 

 
Przez krew wszystkich żołnierzy poległych w 

wojnie za wiarę i wolność 

Wybaw nas, Panie, 

 
Przez rany, łzy i cierpienia wszystkich 

niewolników, wygnańców i pielgrzymów polskich   

Wybaw nas, Panie. 

 
O wojnę powszechną za wolność ludów 

Prosimy Cię, Panie,  

 
O broń i orły narodowe 

Prosimy Cię, Panie, 

 
O grób dla kości naszych w ziemi naszej 

Prosimy Cię, Panie, 

 
O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej 

Prosimy Cię, Panie.   

 

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/2c.html
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/7c.html


           
1. Skalnik, PDK, wt w Sankt. MB; 

2. Francja – Lourdes, kop. ob. w baz. św. Piusa X; P1850606- 4.VII.’12. 

3. Miechów, MAŁ, fg w baz. Zmartwychwstania Pańskiego; 

 

           
4. Obory, KPM, ob. w Sankt. MB Bolesnej; 

5. Florynka, MAŁ, ob. w ko św. Michała Arch.; 

6. Poznań, fg w ko św. Wojciecha 

 

           
C1,3- Warszawa, fk w ko św. Stanisława bpa 

Katowice-Koszutka, ko. NSPJ (zdj. pw) 

Świętochłowice-Lipiny, ko. św. Augustyna (zdj.pw) 



 
Warszawa, Cerkiew prawosławna (zdj. tsw) 

 

 
Włochy, podziemia Baz. św. Klemensa przy Lateranie (zdj. as) 



    
Włochy, podziemia Baz. św. Klemensa przy Lateranie (zdj. as) 

Włochy, Baz. św. Klemensa przy Lateranie (zdj. as) 

 

    
Włochy, podziemia Baz. św. Klemensa przy Lateranie (zdj. as) 

Knurów, Ko. śś. Cyryla i Metodego (zdj. pw) 



Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII 

 

http://nitecki.wietrzykowski.net/
http://nitecki.wietrzykowski.net/

