św. Jerzy (III/IV w.)
legionista, męczennik (1. z 14. Wspomożycieli)
Litania (do prywatnego odmawiania)

Bytom-Miechowice,
Kościół Świętego Krzyża (zdj. pw)
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

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, * zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Święty Jerzy, * módl się za nami.
- uproszony przez rodziców u Boga,
szlachetny przykładzie rycerzy,
oficerze rzymskich legionów,
otwarty na Boga,
mężu modlitwy i umartwienia,
miłujący Chrystusa,
wielki święty rycerzu,
wzorze odwagi i męstwa,
pełen darów Ducha Świętego,
nieugięty w wierze,
przykładzie pokory i cierpliwości,
naśladowco Chrystusa cierpiącego,
prześladowany za stałość w wierze,
torturowany za wierność Chrystusowi,
męczony na katowskim kole,
krzyżowany na wzór Chrystusa,
wielki Męczenniku,
chlubo prześladowanego Kościoła,
nieustraszony w doświadczeniach,
patronie bractw rycerskich,
wspomożycielu rolników,
opiekunie siodlarzy i rusznikarzy,
ostojo we wszelkich trudnościach,
przykładzie walki ze złem,
odwracający epidemie,
pogromco piekielnego smoka,
patronie harcerzy,
orędowniku przed Bogiem,
wzorze doskonałego zwycięstwa,
spieszący skutecznie z pomocą,
szczególny patronie Anglii i Litwy,
wstawiający się za nami u Boga,
przemożny nasz opiekunie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święty Jerzy.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, za wstawiennictwem świętego Jerzego
dodaj nam siły w walce z naszą słabością i pozwól nam oczyścić się
dokładnie ze zmazy naszych grzechów i zajaśnieć blaskiem nowego
postępowania. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.

1. Szczurowa, MAŁ, fg z 1894 r. k. ko paraf.;
2. Izrael – Betlejem, fg w ko św. Katarzyny; P1610602- 20.IV.’11.
3. Łódź, pł. w ko Zesłania Ducha Św.;

4. Hiszpania - Barcelona, fg na budynku; P1880238- 10.VII.’12.
5. Hiszpania - Barcelona, fg na fasadzie ko Św. Rodziny; P1880052- „
6. Jelenia Góra, wt w ko św. Andrzeja;

7. Włochy – Padwa, pł. w baz. św. Antoniego; P1880923- 14.VII.’12.
8. Świdnica, fg w kt śś. Stanisława i Wacława;
9. Hiszpania – Montseratt, fg w baz. MB; P1870853- 10.VII.’12.

10. Rzym, ob. z XVI w. (P. Bordone) w Muzeum Watyk.; P1810222- 31.03.’12.
11. Włochy – Loreto, wt w baz. MB; P2060081- 7.IX.’13.
12. Piotrków Tryb., fk w ko MB Śnieżnej;

13. Dąbrowa Górnicza, wt w baz. MB Anielskiej;
14. Lądek Zdrój, pł. na bramie Sanatorium „Jerzy”;

15. Grudziądz, ob. w baz. św. Mikołaja;
16. Wasilków, PDL, fg drew. na Górze Krzyży;

17. Braniewo, WMZ, pł. w baz. św. Katarzyny Al.;
18. Sejny, PDL, ob. w w baz. Nawiedzenia NMP;

19. Łotwa - Ryga, wt w kt Domskiej; P2150816- 15.IX.’14.
J14,20 – Grywałd, MAŁ, ob. w ko św. Marcina;
J14,21 – Sopot, fg w ko św. Jerzego;

Gliwice-Ostropa, ko. Ducha Świętego (zdj. pw)
J14,22 – Witów, ŁDZ, fg w ko śś. Małgorzaty i Augustyna;
J14,23 – Rydułtowy, SLS, fg k. ko św. Jerzego;

Gliwice, przed ko. św. Antoniego (zdj. pw)
Bytom, ko. Świętej Trójcy (zdj. tsw)

Izrael (Ziemia Święta), Nazaret, Muzeum Zwiastowania (zdj. tsw)

Chorzów, na fasadzie ko. św. Jadwigi Śląskiej (zdj. pw)

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki
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