
 

św. Tekla – dziewica i męczennica 
żyła w I w., uczennica św. Pawła 

 

 

Rzym, Bazylika pw. św. Ambrożego i Karola 
 

zobacz: Święci w Polsce i ich kult w świetle historii  

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

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

 

 

Litania do świętej Tekli 

 

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, - *módl się za nami. 

Święta Boża Rodzicielko, 

Święta Panno nad pannami, 

Święta Teklo, czysta Panno, Apostoła Pawła duchowa córko i 

przez niego do wiary Chrystusowej nawrócona, 

-    słuchająca Słowa Bożego i wiernie usługująca świętemu 

Apostołowi Pawłowi, 

-    dla miłości Chrystusa z ziemskiego oblubieńca rezygnu-

jąca, 

-    od pogańskiej matki twojej różnymi sposobami i biciem od 

Chrystusa odwodzona, 

-    przez oblubieńca twego o wiarę w Chrystusa oskarżona, 

-    którą bałwochwalczy kapłani do ofiar bożkom przymusić 

nie zdołali. 

-    na spalenie żywcem skazana, 

-    która znakiem Krzyża Świętego stos płonący żegnając, 

przez deszcz z nieba spuszczony ugasiła, 

-    zgłodniałym lwom na pożarcie do dołu rzucona, 

-    dzikim zwierzętom do nóg na rozszarpanie przywiązana, 

-    któraś mocą Bożą od wszystkich mąk uwolniona została, 

-    któraś do sędziwego wieku wiernie Bogu służyła, 

-    któraś wiele dusz Chrystusowi pozyskała i do chrztu świę-

tego przyprowadziła, 

-    pewna ucieczko w różnych kłopotach i beznadziejnych 

sprawach, 

-    matko wszystkich wdów, sierot i w długach uwikłanych, 

-    od ojców świętego Kościoła osobliwie wychwalana i 

czczona, 

-    która wszystkim uciekającym się do ciebie pociechę i ratu-

nek boski upraszasz, 

-    do której grobu chrześcijanie z pobożnością pielgrzymo-

wali, 

-    zwierciadło i przykładzie dziewic, 

-    panno i męczenniczko. 

 

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.: Módl się za nami święta Teklo, męczenniczko, 

O.: Abyśmy się stali uczestnikami twoich zasług u Boga i 

obietnic Jego. 

Módlmy się: 

Boże, któryś dziewicę i męczenniczkę, świętą Teklę, obrał 

sobie za oblubienicę i szczególniejszym łaskami ją obdarował 

na pomoc i pocieszenie wiernych Twoich, daj nam, przez jej 

święte zasługi i skuteczną przyczynę, abyśmy w ciemnościach 

naszych, przez łaskę Twoją oświeceni, od wszelkiego zła duszy 

i ciała uwolnieni, prośby naszej pożądany skutek otrzymać mo-

gli. Przez naszego Pana, Jezusa, Chrystusa, Amen. 
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1. Dębno, ŚWK, fg w kp z XVIII w.; 

2. Kopernia, ŚWK, fg przyd.; 

3. Kotki, ŚWK, fg przyd.; 

 

        
T1,4- Łysaków, ŚWK, fg przydrożna; 

T1,5- Nakło, ŚLS, fg w kd      „ 

T1,6- Stare Bystre, fg w ko MB Niepokal. Serca; 

 

           
7. Szaniec, ŚWK, fg z XVIII w. przyd.; 

8. Doły, MAŁ, pł. na fg NSPJ z 1868 r.; 

9. Gidle, ŁDZ, ob. w ko NMP Bolesnej; 



           
10. Rzym, fg w baz. śś. Ambrożego i Karola; 

11. Warszawa, ob. w ko WNMP; 

12. Wieruszów, ob. w ko Zesłania Ducha Św.; 

 

           
13. Kraków, fg w baz. śś. Michała Arch. i Stanisława; 

14. Mstów, ob. w ko WNMP; 

15. Janów Lubelski, ob. w ko św. Jana Chrzci. 

 

          
T1,16- Strzelce Wlk, ŁDZ, ko Opatrzności Bożej; 

T1,17- Przedbórz, ŁDZ, fg w ko św. Aleksego; 

T1,18- Niedośpielin, fg w ko św. Katarzyny Al. 

T1,19- Ciechocinek, wt w ko św. Ap. Piotra i Pawła 



    
T1,20- Rzeszów, ob. w ko śś. Wojciecha i Stanisława; 

Kielce, skwerek przy Rynku 
 

 

 

 

 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 
 


