
 

św. Krzysztof (męczennik z ok. 250 r.) 

jeden z 14. Wspomożycieli [Reprobus – imię przez zmianą imienia] 
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zobacz: Święci w Polsce i ich kult w świetle historii  

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

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

 

Pieśń – legenda o św. Krzysztofie 

… 

 

Tak gdy ten był od Boga przejrzany, 

Pytał się gdzie by był tak pan możny, 

Co by insze wszytki rządził, 

A nadeń możniejszy nie był; 

Aż na cesarski dwor trafił. 

15 

Jednąc gdy tam przed cesarzem stał, 

Z żarty diabła błazen mianował, 

Cesarz znak strachow ukazał. 

Widząc Krystof, że się go cesarz bał, 

Hnet się diabła szukać wezbrał. 

20 

Czart mu się wielmi możny ukazał; 

Chodząc s nim krzyżowy znak ujrzał, 

Diabeł, jako zwykł, uciekał, 

Widząc to Krystof, że się go diabeł bał, 

Możniejszego pana szukał. 

25 

Z przygody na pustelnika ugodził, 

Wszytko mu oznajmił, o czym dawno 

chodził. 

Pustelnik mu to wszystko zjawił, 

Na dobrą go wiarę naprawił, 

Tam go przy sobie zostawił. 

30 

A tam rzeka wielmi bystra była, 

Która wiele ludzi potopiła; 

Pustelnik Krystofa prosił, 

Aby ludzie przez rzekę przenosił, 

By to Bogu ku czci czynił. 

35 

Pan Jezus na brzegu dzieciątkiem stanął, 

Krystof go na swoje ramiona wziął; 

Tam (z) strachu, z wielkiej ciężkości 

Przyszedł ku prawej znajomości, 

Iż to był Pan, wszej możności. 

40 

 

 

Potym moc Boską jawnie wyznawał, 

Iż k temu przyszedł, o co dawno stał: 

Potym go cesarz jąć kazał, 

Chcąc, aby go k sobie nawrocić miał, 

Do ciemnice go wsadzić kazał. 

45 

Dwie pannie piękne k niemu posłali, 

Aby go tamo namawiały; 

Panny skoro go ujrzały, 

Przyszedł na nie strach niemały 

Hnet ku jego Bogu przystały. 

50 

Kazał je cesarz marnie potracić; 

Chcąc Krystofa mękami odstraszyć 

Hełm żelazny rozpalić dał, 

Na głowę mu ji włożyć kazał; 

Rozpłynął się, by woda stał. 

55 

Potym stoł żelazny rozpalono, 

I Krystofa na nim położono: 

A tamo dziw boski słynął, 

Iż się stoł jako wosk rozpłynął, 

Z świętego i włos nie zginął. 

60 

A tak, miły Krystoforze święty, 

Gdyś tak poważnie od Boga wzięty, 

Jedno iż tak wszytcy znamy, 

My zwłaszcza, co się w tobie kochamy, 

Niech twych zasług zawżdy używamy. 

85 

Nasz miły Panie w Trójcy jedyny, 

Gdyżeś tak łaskaw na ludzkie syny, 

Za twych świętych przyczynami, 

Gdy, co chcesz, to czynisz z nami, 

Miejże litość, panie, nad nami. Amen. 

90 

 

 

Modlitwa kierowcy: 

Boże, daj mi pewną rękę i bystre oczy, abym na drogach nie wyrządził szkody. Nie pozwól, Dawco życia, abym się 

stał przyczyną śmierci lub kalectwa. Zachowaj, Panie, od wypadku i nieszczęścia tych, za których na drodze 

odpowiadam. Naucz mnie używać pojazdu w sposób właściwy i dla dobra bliźnich. Pohamuj u mnie pokusę 

nadmiernej szybkości. Oby piękno stworzonego świata, radość i obecność Twojej łaski towarzyszyły mi zawsze. 

Amen. - Święty Krzysztofie, patronie podróżujących, módl się za nami. 
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1. Jędrzejów, ŚWK, fg w kd k. klasztoru cystersów; 

2. Madera – Funchal, fg w kp nabrzeżnej; P1390574- 28.IX.’09. 

 

           
3. USA – okol. Page, fg w ko Christopher’s  Catholic Church; P1280845- 5.X.’08. 

4. Kłodzko, DLN, fg w ko MB Różańcowej; 

5. Meszna, ŚLS, fg drew. n. potokiem; 

 

           
6. Gran Canaria – Las Palmas, fg w Muzeum Sztuki Sakralnej; P1410900,20- 24.II.’10. 

7. Częstochowa, wt w kp kolejowej; 

8. Działoszyn, fg k. ko św. M. Magdaleny; 



           
9. Warszawa, ob. w baz. Św. Krzyża; 

10. Rzym, fg w ko S. Carlo ai Catinari; P1780316- 27. III.’12. 

11. Kępno, WLK, wt w ko św. Marcina; 

 

           
12. Leżajsk, PDK, fg w kd k. Domu Pielgrzyma; 

13. Hiszpania – Toledo, fk w kt Primada; P1870412- 9.VII.’12. 

14. Kraków, fk w ko NSPJ (ss. wizytek); 

 

           
15. Kazimierz Dolny, LBL, pł. na kamienicy w Rynku; 

16. Bełżce, LBL, fg k. ko paraf.; 

17. Czerna, MAŁ, ob. w ko klaszt. karmelitów; 



           
18. Dąbrowa Górnicza, wt w baz. MB Anielskiej; 

19. Wadowice, fg k. ko św. Piotra; 

20. Cielętniki, wt w ko Przemienienia Pańskiego; 

 

           
21. USA – Fatima Ameryk., fg k. sankt. MB Fatimskiej; 

22. Witów, MAŁ, fg w kd k. ko; 

24. Kłodzko, fg w ko WNMP; 

 

      
23. Bukowina Tatrzańska, pł. k. ko paraf.; 

25. Łącznik, OPL, fg w ko paraf.; 



           
26. Wasilków, PDL, fg drew. na Górze Krzyży; 

27. Białobrzegi, wt w ko Św. Trójcy; 

28. Bystrzyca Kłodzka, fg w ko św. Michała Arch.; 

 

           
29. Wasilków, PDL, pł. na kd – Góra Krzyży; 

30. Supraśl, ob. w ko Św. Trójcy; 

31. Majorka – El Arenal, fg w ko Esgl. d. M. :P 1030736- 17.IX.2006 r. 

 

       
32. Mikołów, ŚLS, pł. w baz. św. Wojciecha; P2170027- 11.IV.’15 

Włochy, fresk w Opactwie św. Antymusa niedaleko Montalcino (zdj. tsw) 

Wilkowice, przy ko. parafialnym (zdj. tsw) 



       
K12,33- Leśnica, MAŁ, wt w ko paraf. drew. 

K12,34- Tylicz, fg k. ko Najśw. Imienia Maryi; 

K12,35- Bogdanów, ŁDZ, ob. w ko Przenajśw. Trójcy; 

 

       
K12,36- Rudniki, ŚLS, fg w ko Miłosierdzia Bożego; 

K12,37- Boronów, ŚLS, fg w kd k. ko NMP; 

K12,38- Zabartowo, fg w ko św. Jakuba; 

 

       
Olesno, ko. św. Michała Archanioła (zdj. pw) 

Paniówki, ko. św. Urbana (zdj. pw) 

Świętochłowice, ko. MB Różańcowej (zdj. pw)  



       
Zabrze, ko. św. Jadwigi Śląskiej (zdj. pw)  

Zabrze-Rokitnica, ko. NSPJ (zdj. pw)  

Austria, Innsbruck, na ścianie domu (zdj. tsw) 

 

          
Kłodzko, narożnik domu (zdj. tsw) 

Tarnowskie Góry, Muzeum Miejskie (zdj. tsw) 

Wilkowice (zdj. tsw) 

Włochy, kapl. przydrożna (zdj. tsw) 

 

       
Włochy, Loreto, Lorenzo Lotto (zdj. tsw) 

Włochy, Montalcino, Opactwo Sant'Antimo (zdj. tsw) 

Włochy, Sycylia, Marsala (zdj. tsw) 



 
Tychy, na fasadzie ko. św. Krzysztofa (zdj. pw) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święty Krzysztof 

 

W sercu rosła samotność, jak duchy przed nocą. 

Twoje usta spierzchnięte opuszczały słowa, 

tak modlitwę rodziła cicha noc majowa.... 

Nigdy, nigdy nie będzie dane Ci odpocząć! 

 

Nad Jordanem mgła gęsta, fala rytm wybija: 

w ciele, we krwi pulsuje, w oddechu miarowym... 

Nagle głos Cię zatrzymał, cicha prośba czyjaś. 

- Brzemię weź, Reprobusie, abyś stał się... nowym! 

 

Szept dziecinny, a jakby wszechświata wołanie! 

Dłoń żylasta zadrżała, sekunda się dłuży. 

Jesteś Ty przewoźnikiem po rzeki Jordanie? 

Czy sam czekasz wskazówki do własnej podroży!? 

 

Dziecka głos się nasila, wciąż niebo ciemnieje! 

Czekasz! On blisko Ciebie! Nurt rzeki się wznosi! 

Bierzesz Dziecię na barki, to Twoje zbawienie! 

Na struchlałych ramionach cały świat podnosisz! 

 

 

 

I nie słyszysz chrapliwych okrzyków szatana, 

który woła: - Chodź do mnie! Do mnie... Reprobusie! 

W odpowiedzi jedynie ostre kły odsłaniasz... 

Bo już idziesz męczeńską drogą... po swą duszę! 

 

Tak się narodziłeś. Z Pana Boga siła, 

nowe się rozpoczęło, a stare skończyło! 

Szept dziecinny a jakby dalekie wołanie! 

Kark schyliłeś i rzekłeś: - Niosę Ciebie... Panie! 

 

Dzielny, święty Krzysztofie, jak brać życia brzemię? 

Przecież wilcze w nas serca - jak to Reprobusa - 

Grzech wolimy podnosić, niźli nieść Chrystusa! 

Naucz nas, jak odnaleźć i ponieść Zbawienie?! 

 

Lusia Ogińska 

 

http://lusiaoginska.pl/  

 

Reprobus – pierwotne imię św. Krzysztofa 
 

http://lusiaoginska.pl/


 
Tychy-Urbanowice, ko. MB Pośredniczki Wszelkich Łask (zdj. pw) 

 

 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 

 
 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII 
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