
 

św. Rozalia (XII w. – ok. 1170) 
pustelnica k. Palermo 

 
 

 

Sycylia, Palermo (Patronka tego miasta), Santuario de Santa Rosalia (zdj. tsw) 
 

 

 
 

 

zobacz: Święci w Polsce i ich kult w świetle historii  

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

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

 

Pieśni śpiewane ku czci św. Rozalii w kościele w Słojkach 
 

Zawitaj wonny kwiecie, królestwa włoskiego, 

Rozalio, pochodząca z rodu królewskiego. 

Przed narodzeniem Twoim to Ci imię dane 

Przez Anioła Pańskiego matce zwiastowane. 

 

To imię oznaczało, żeś miała być święta, 

Od zarazy światowej powszechnie wyjęta 

A wodą Chrztu świętego bezzwłocznie oblana, 

Oblubienicą wcześnie Panu już wybrana. 

 

Ofiarowanie godzinek: 

 

Przyjmij, o Boże dobry, te nasze godzinki, 

Które na cześć składamy Rozalii Patronki, 

Byśmy wolni od chorób za Jej wstawieniem 

Ciebie Boga wielbili nieustannym pieniem. 

Jakoś Jej święte ciało po wiekach objawił 

Tak nas po naszym skonie z miłosierdzia zbawił. 

 

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/
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Sycylia, Palermo (Patronka tego miasta), Santuario de Santa Rosalia (zdj. tsw) 

 

  
Sycylia, Palermo (Patronka tego miasta), Santuario de Santa Rosalia (zdj. tsw) 



 

       
1. Borzęcin Dolny, MAŁ, pł. na fg MB z 1850 r.; 

2. Radomsko, fg w ko św. Lamberta; 

3. Włodowice, ŚLS, fg na fasadzie ko paraf.; 

 

           
4. Radziechowice, ŁDZ, ob. w ko św. Rozalii z Palermo; 

5. Wambierzyce, fg w kp bocznej baz. MB; 

6. Reczków Stary, pł. drew. na kd w lesie (były cmentarz choleryczny); 

 

      
7. Dorotów, ŁDZ, pł. drew. na kd w lesie (były cmentarz choleryczny); 

8. Przerąb, ŁDZ, ob. w ko św. Rozalii; [brak] 

9. Bąkowa Góra, fg drew. w kd (na byłym cmentarzu cholerycznym w lesie); 

 

 



 

           
10. Radomsko, ob. na plebanii ko św. Lamberta; 

12. Radomsko, ob. w ko św. Rocha; 

13. Radziechowice, ŁDZ, ob. 2 w ko św. Rozalii; 

 

  
11. Radomsko, ob. w kp św. Rozalii; 

 

           
14. Radziechowice, ŁDZ, ob. w kd przyd. w lesie od wschodu wsi; 

15. Toki, PDK, fg w kd przyd.; 

16. Wieruszów, fg w Sankt. Pana Jezusa Pięciorannego 



        
R4,17- Zajączki, ŚLS, fg w ko św. Franciszka; 

R4,18- Pacanów, ŚWK, ob. w baz. – Sankt. Chrystusa Ukrzyżowanego; 

R4,19- Włocławek, KPM, ob. w Muzeum Diecezjal. 

 

 
Siemianowice Śląskie, ko. św. Antoniego (zdj. pw) 

 

 

 

 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII 
 

 

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

