św. Paweł Pustelnik (228 - ok. 341)
pustelnik przez 90 lat
Litania do św. Pawła, pierwszego pustelnika
Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie elejson.
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, Matko Boga i nasza - *módl się za nami.
- nadziejo lepszego świata,
- nieustanna pomocy w kształtowaniu w nas chrześcijańskiego
charakteru,
Święty Aniele Stróżu, stojący na straży naszego sumienia,
Święty Pawle ojcze Paulińskiego Zakonu,
- ojcze pustelniczego życia,
- miłośniku samotności,
- wzorze doskonałości,
- zwierciadło ubóstwa,
- prawdziwy wzorze pokory,
- ozdobo czystości,
- wierny sługo Króla Najwyższego,
- ucieczko kuszonych,
- najgorętszą miłością pałający,
- najwyższej bogobojności oddany,
- przykładzie trzeźwości i wstrzemięźliwości,
- Opatrzności Bożej zawierzający,
- wzorze cierpliwości,
- mężu bez skazy,
- podziwiany przez św. Antoniego,
- oddający Bogu ducha z rękami wzniesionymi ku niebu,
- posługą lwów po śmierci uczczony,
- przez św. Antoniego pochowany,
- przez aniołów do nieba zaniesiony.
Abyśmy żyli w duchu wiary, nadziei i miłości, *uproś nam u Boga,
Abyśmy w codziennym życiu obfitowali w dobre czyny,
Abyśmy wiernie wypełniali obowiązki naszego stanu,
Abyśmy zachowali umiar w używaniu dóbr tego świata,
Abyśmy nieustannie pamiętali o śmierci i sądzie Bożym,
Abyśmy, idąc za ukrzyżowanym Zbawicielem, byli zawsze zjednoczeni
z Jego Najświętszą Matką.
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.
W.: Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za Mną,
O.: Stokroć tyle otrzymacie i posiądziecie żywot wieczny.
Módlmy się:
Boże, któryś sprawił, że św. Paweł na pustyni osiągnął świętość, daj
przez jego przyczynę, abyśmy rozwijali w sobie ducha modlitwy i
służby, i w ten sposób zbliżali się w miłości do Ciebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Częstochowa, Kościół pw. św. Barbary
p. Święci w Polsce i ich kult w świetle historii

1. Wielgomłyny, fg w ko paraf. św. Stanisława;
2. USA – Amerykańska Częstochowa, fg na fasadzie ko; P1260830- 29.IX.’08.
3. Częstochowa, fg na ogrodzeniu Jasnej Góry;

4. Częstochowa, fg na dziedzińcu Jasnej Góry;
5. Częstochowa, ob. w Muzeum 600-lecia;
6. Częstochowa, ob. w ko św. Barbary;

7. Warszawa, fg na fasadzie ko Św. Ducha;
8. Częstochowa, fg na wieży baz.- Sankt. MB;
9. Częstochowa, ob. w Muzeum Archidiec.;

10. Działoszyn, fg w ko św. M. Magdaleny;
11. Częstochowa, ob. w kp Św. Pawła I Pustelnika baz. –MB;
12. Włochy – Padwa, fg w baz. św. Antoniego; P1880965- 14.07.’12.

13. Hiszpania – Santiago de Compost.; fg w ko S. Paio d. A.; P1860076- 6.VII.’12.
14. Leżajsk, PDK, ob w baz. - Sankt. MB Pocieszenia;
15. Wrocław, ob. w ko św. Antoniego;

16. Kraków, ob. w baz. – śś. Michała Arch. i Stanisława;
17. Wielgomłyny, ŁDZ, fg w ko św. Stanisława MB;

18.
19.

20. Wielgomłyny, fk 2 w ko św. Stanisława; P2170529- 12.IV.’15
21. Wielgomłyny, rel. w ko św. Stanisława; P2170520,23- „

22. Wielgomłyny, fk 2 w ko św. Stanisława; P217050723. Wielgomłyny, fk 3 w ko św. Stanisława; P2170531-

„
„

24. Włodawa, LBL, ob. w ko św. Ludwika; P1050939- 17.VI.’14.
25. Włodawa, LBL, ob. w ko św. Ludwika; P2140760„
26. Częstochowa, fk w kp św. Pawła Pust. w baz. Jasnogórskiej;

27. Częstochowa, ob w kp św. Pawła Pust. w baz. Jasnogórskiej
28. Częstochowa, wt w kp św. Pawła Pust. w baz. Jasnogórskiej;
29.
„
fg
„

30. Czerwienne- Bachledówka, MAŁ, ob. 2 w DZ Paulinów;
31. Toruń, wiz. w ko św. Józefa;
32. Częstochowa, fg w ko św. Rocha;

33. Częstochowa, ob w kp św. Pawła na Jasnej Górze;

P3,34- Puławy, LBL, fg w ko św. Józefa

zdjęcia: Jan Nitecki
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