
bł. Honorat Koźmiński (1829-1916) 

kapucyn, beatyfikowany w 1988 r. 
 

 

 

Łódź, witraż w Kościele pw. św. Alberta Chmielowskiego 

 
zobacz: Święci w Polsce i ich kult w świetle historii  

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

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

 

 

Wezwania do błogosławionego Honorata 

Bł. Honoracie, wierny naśladowco św. Franciszka  * módl się za nami. 

- pokorny i ubogi synu Serafickiego Ojca, 

- wnikliwy słuchaczu Słowa Bożego, 

- miłośniku Chrystusa utajonego w Eucharystii, 

- posłuszny natchnieniom Ducha Świętego, 

- niezmordowany głosicielu czci Maryi Niepokalanej, 

- wierny synu Kościoła świętego, 

- krzewicielu życia według Ewangelii, 

- patronie odkrywania drogi życiowej, 

- wrażliwy na wszystkie potrzeby ludzkie, 

- wytrwały szafarzu Sakramentu Pojednania, 

- światły kierowniku sumień w konfesjonale, 

- zatroskany o losy Ojczyzny, 

- wzywający do trwania na ojczystej ziemi, 

- oddany modlitwie i pokucie, 

- pragnący wszystkim ukazać miłość Bożą, 

- cierpliwie noszący krzyże i utrapienia, 

- zachowujący nieustanną wdzięczność za dar powołania, 

- pokorny wobec tajemnic Bożych, 

- wzorze niezłomnej nadziei, 

- wytrwały w dążeniu do świętości, 

- patronie zawierzenia, budowania i wytrwania, 

- ukochany nasz Ojcze i przewodniku, 

- Błogosławiony Honoracie Koźmiński bądź nam patronem: -  

- niepodlegania złu, 

- czasów trudnych i wyjątkowych 

- odnowy człowieka i społeczeństwa 

- ewangelizacji pracy 

- dawania świadectwa w życiu 

- patronem trwania w przeciwnościach 

- budowania cywilizacji miłości 

- patronem solidarności narodowej. 

 

Módlmy się: 

Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego Honorata, kapłana, du-

chem troskliwej miłości i dałeś mu łaskę wiele dusz pojednać z Tobą, za 

jego wstawiennictwem udziel mi łaski, o którą Cię proszę ............... i 

spraw, aby wszyscy chrześcijanie dostąpili Twojego przebaczenia i zjed-

noczyli się z Tobą w doskonałej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 
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1. Licheń, WLK, ob. i rel. w kp bł. H.K. – Sankt. MB Bolesnej; 

2. Białystok, wt w kt WNMP; 

 

           
3. Nowe Miasto n. Pilicą, MAZ, ob. w ko św. Kazimierza (Sankt. bł. H.K.); 

4. Nowe Miasto n. Pilicą, MAZ, ob. 2 w ko św. Kazimierza (Sankt. bł. H.K.); 

5. Nowe Miasto n. Pilicą, MAZ, fg w ko św. Kazimierza (Sankt. bł. H.K.); 

 

      
6. Nowe Miasto n. Pilicą, MAZ, relikwiarz w ko św. Kazimierza (Sankt. bł. H.K.); 

7. Nowe Miasto n. Pilicą, MAZ, fg – pk na skwerze k. ko św. Kazimierza (Sankt. bł. H.K.) 



               
8. Nowe Miasto n. Pilicą, pł. + rel. w ko paraf. św. Marcina; 

 

          
9. Nowe Miasto n. Pilicą, 3 fot. w ko św. Kazimierza; 

10. Gietrzwałd, WMZ, ob. w baz. Narodzenia NMP; 

 

           
11. Drohiczyn, PDL, ob. w Muzeum Diecezjalnym; 

12. Dąbrowa Zielona, ŚLS, wt w ko św. Jakuba Ap.; 

13. Sokołów Podlaski, MAZ, fg w ko Niepokal. Serca NMP; 

 



        
14. Łódź, pł. w ko Dobrego Pasterza; 

15. Częstochowa, ob. w ko Św. Krzyża 

16-Łódź, wt w ko św. Alberta Chmielowskiego; 

 

       
17- Częstochowa, wt w ko      „ 

18- Kobyłka, MAZ, ob. w baz. Św. Trójcy; 

19- Toruń, wiz. w ko św. Józefa; 

 

       
20- Milejów, ŁDZ, fk w ko śś. Józefa i M. Magdaleny; 

21- Radom, wt w ko św. Stanisława bpa; 

22-Bąkowa Góra, ŁDZ, fk w ko Trójcy Przenajśw. 



       
Czeladź, ko. św. Stanisława BM (zdj. pw) 

Będzin-Grodziec, ko. bł. Honorata Koźmińskiego (zdj. pw) - 1 

Będzin-Grodziec, ko. bł. Honorata Koźmińskiego (zdj. pw) - 2 

 

    
Chruśla, ko. bł. Honorata Koźmińskiego (zdj. Grażyna Sygowska) 

Oświęcim, Ko. MB Bolesnej (zdj. pw) 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 

 
 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII 
 

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

