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 1. Historia polskiej para�i na South Kensington w Londynie

Lokalna Polska Misja Katolicka na South 
Kensington w Londynie, niemal od samego 
początku funkcjonująca pod nazwą Polskie 
Duszpasterstwo Akademickie,  ma już 
wieloletnią tradycję. Rozwijała się rytmem 
kolejnych fal polskiej emigracji i etapami 
patronujących jej duszpasterzy. Swoim 
początkiem sięga już pierwszych lat II wojny 
światowej.  Służ yła wtedy studentom 
oddelegowanym z szeregów Polskich Sił 
Zbrojnych do ukończenia studiów w Londynie 
oraz inteligencji pracującej, zamieszkałej na 
terenie Londynu lub na jego przedmieściach. 
W 1942 r. pierwszym duszpasterzem, choć 
jeszcze nieo�cjalnie, został ks. prał. Stanisław 
Bełch. Nominację na to miejsce otrzymał z rąk 
ministra Władysława Folkierskiego (czerwiec 
1945 r.) i z rąk ks. bp. Józefa Gawliny. Wierni, 
głównie polscy studenci i polska elita 
intelektualna, gromadzili się w kaplicy Little 
Brompton Oratory, należącej do angielskich 
oratorianów. 

Przełomowy dla para�i był rok 1963. Podjęto 
wówczas decyzję o przeniesieniu polskiego 
duszpasterstwa para�alnego i akademickiego 
z Brompton Oratory do nowo zakupionego 
kościoła p.w. Św. Andrzeja Boboli. Dusz-
pasterstwo Akademickie straciło wtedy 
c hw i l owo  s wó j  i n d y w i d u a l ny  w y r a z 
i przeżywało zmierzch. 

Po dłuższej przerwie, o nową, trwalszą formę 
Duszpasterstwa Akademickiego bardzo 
mocno zabiegali profesorowie Imperial 

College – Henryk Sawistowski i Andrzej 
Folkierski oraz studenci. W wyniku ich starań, 
9 września 1974 r., ks. bp Władysław Rubin (od 
1979 r. kardynał), za zgodą angielskich 
katolickich władz kościelnych, mianował 
Duszpasterzem Akademickim na Londyn 
i Anglię ks. prał. Tadeusza Kuklę. Początkowo 
m s ze  ś w.  by ł y  s p rawowa n e  w  d o m u 
studenckim More House przy 53 Cromwell 
Road. Po upływie roku, życie duszpasterskie 
powróciło do Little Brompton Oratory. 

Para�a Akademicka stała się niezwykle 
ważnym pomostem pomiędzy Polakami na 
emigracji  i  przyjeżdżającymi z Polski. 
28-letnia posługa ks. prał. Tadeusza Kukli 
wywarła ogromny wpływ na obecny kształt 
polskiej emigracji na Wyspach Brytyjskich, 
a osoby, które przeszły przez Duszpasterstwo, 
do dzisiaj są �larami wielu organizacji, 
zarówno kościelnych, jak i społecznych, tak 
w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. 

Po nominacji ks. prał. Tadeusza Kukli na 
Wikariusza Delegata dla Polaków w Anglii 
i Walii w 2002 r., duszpasterze akademiccy 
często się zmieniali, co nie sprzyjało integracji 
wspólnoty. Nie mniej każdy z nich pozostawił 
trwały ślad w pracy duszpasterskiej akade-
mickiej para�i. 

Aktualnie polska para�a akademicka na 
South Kensington przeżywa swój ponowny 
rozkwit i podobnie, jak kiedyś, jej działalność 
o b e j m u j e  s z e r o k i  z a k r e s  i n i c j a t y w 
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duchowych, religijnych, kulturalnych i charytatywnych.  Pośród wielu przejawów aktywności, na 
pierwszy plan wysuwają się m.in. liczne rekolekcje, prelekcji z różnych dziedzin wiedzy, 
konferencje, wykłady, koncerty, premiery �lmów i książek oraz liczne pielgrzymki. Zmienili się też 
para�anie. Dzisiaj są to przede wszystkim młode polskie rodziny, które – urzeczone pięknem tego 
miejsca – przybywają do Little Brompton Oratory ze wszystkich stron Londynu. Dzisiaj jest to 
otwarta na każdego wspólnota ludzi wierzących, wątpiących i poszukujących. 

Z uwagi na zmianę duszpasterskiego charakteru oraz dla uczczenia Jubileuszu 1050-lecia Chrztu 
Polski, w dniu 9 października 2016 roku, dawnej polskiej para�i i Duszpasterstwu Akademickiemu 
na South Kensington w Londynie, decyzją ks. prał. Stefana Wylężka – Rektora Polskiej Misji 
Katolickiej w Anglii i Walii, został nadany tytuł i patronat Św. Wojciecha, Biskupa 
i Męczennika. Uroczystościom przewodniczył ks. abp Henryk Józef Muszyński, Prymas Polski senior, 
który dokonał wprowadzenia relikwii Głównego Patrona.
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 2. Słowo wstępne księdza Bartosza Rajewskiego

Roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, 
kiedy wracamy do początków historii naszej 
Ojczyzny, a także do fundamentu naszego 
osobistego zakorzenienia w Chrystusie, jakim 
był chrzest każdej i każdego z nas – two-
rzących Lokalną Polską Misję Katolicką 
Chaplaincy w Londynie, chcemy naszym 
Patronem obrać tego, który dał jakby drugi 
początek Kościołowi na ziemiach pias-
t o w s k i c h  –  Ś w.  Wo j c i e c h a ,  B i s k u p a 
i Męczennika, głównego Patrona Polski.

Nasza wspólnota, gromadząca się od 1942 
ro ku  n a j p i e r w  w  B ro m p to n  O rato r y, 
a następnie w Little Brompton Oratory, jeszcze 
jako prężne Duszpasterstwo Akademickie, 
po dziesiątkach lat prosperity, doświadczyła 
po roku 2000 powolnego regresu i musiała 
zmierzyć się z rozmaitymi trudnościami, 
których przyczyny były bardzo zróżnicowane. 
Duszpasterstwo studentów nie istnieje 
od wielu już lat. Dlatego też nazwa polskiej 
para�i na South Kensington w Londynie, która 
wciąż jeszcze brzmi Duszpasterstwo Akade-
mickie, jest całkowicie nieadekwatna. 
Pomimo wielu działań podjętych w minionym 
roku, we współpracy z wieloma instytucjami 
i londyńskimi uczelniami oraz Polish Student 
Societies, w celu reaktywacji polskiego 
duszpasterstwa studentów, okazało się, że 
jest to zadanie niewykonalne. Biorąc pod 
u w a g ę  r o z w i n i ę t ą  s i e ć  a n g i e l s k i c h 
duszpasterstw akademickich oraz ilość pol-
skich para�i w Londynie, wydaje się zbędna 
działalność polskojęzycznego duszpasterstwa 

studentów, na które nie ma zapotrzebowania, 
zwłaszcza w dzielnicy South Kensington, 
gdzie nie mieszkają Polacy.

Aktualnie, nasza para�a przeżywa swój drugi 
początek. W Roku Chrzcielnego Jubileuszu, 
pragniemy zawierzyć ją temu, który dał 
początek Kościołowi na ziemiach polskich.  
Chrzest w 966 roku, za Mieszka I, został po-
twierdzony krwią Męczennika. Polska weszła 
do rodziny krajów europejskich. Przy 
relikwiach św. Wojciecha spotkali się cesarz 
Otton III i Bolesław Chrobry, w obecności 
legata papieskiego. Było to spotkanie 
o historycznej wymowie – Zjazd Gnieźnieński.

Św. Wojciech jest ciągle z nami. Pozostał 
w piastowskim Gnieźnie i w powszechnym 
Kościele otoczony chwałą męczeństwa.
 I z perspektywy tysiąclecia przemawia do nas 
– Polaków – na nowo słowami św. Pawła: 
„Tylko sprawujcie się w sposób godny 
Ewangelii Chrystusowej, abym ja – czy to gdy 
przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka – 
mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno 
w jednym duchu, jednym sercem walcząc 
wspólnie o wiarę w Ewangelię, i w niczym nie 
dajecie s ię  zastrasz yć przeciwnikom” 
(Flp 1,27-28). 

W tym właśnie widzimy Boży program 
przyszłego rozwoju naszej wspólnoty, 
gromadzącej się w Little Brompton Oratory. 
Chcemy jeszcze raz odczytać ten Pawłowy 
i Wojciechowy testament. Pragniemy, aby 



słowa tego testamentu doczekały się 
spełnienia również w naszym pokoleniu, 
które w tym przypadku jest kolejnym 
pokoleniem polskich emigrantów. Nam 
bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: 
nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego 
cierpieć, skoro toczyliśmy tę samą walkę, 
j a k i e j  ś w i a d e c t w o  p o z o s t a w i ł  n a m 
św. Wojciech (por. Flp 1,29-30).

Jako Lokalna Polska Misja Katolicka Cha-
plaincy w Londynie, pragniemy zanurzyć się w 
całe bogactwo naszej duchowej historii, w 
t r a d y c j ę  p r y m a s o w s k i e g o  G n i e z n a , 
w dziedzictwo naszych praojców. Pragniemy 
na nowo wejść w doświadczenie wiary tylu 
pokoleń, aby zaczerpnąć z niego moc i siłę dla 
naszej dalszej drogi. Czeka nas droga. Więc za 
św. Janem Pawłem II powtarzamy: „Pój-
dziemy razem tą drogą naszych dziejów (…) 
Pójdziemy ku przyszłości. Nie pójdziemy 
jednakże w przeszłość.  Pójdziemy ku 
przyszłości!” (Jan Paweł II, Homilia w czasie 
mszy św. odprawionej na Wzgórzu Lecha, 
Gniezno, 3 czerwca 1979 r.).
Przyzywamy zatem Wojciechowego pośre-
dnictwa, prosząc Go o orędownictwo, gdy 
K o ś c i ó ł  i  n a s z a  O j c z y z n a  ś w i ę t u j e 
Nadz w yczajny Jubi leusz Miłosierdzia
 i Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. 
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 3. Wybór publikacji poświęconych para�i, które ukazały się    
 w ostatnim czasie

POZA PIZZERIĄ NIE MA ZBAWIENIA
Szymon Hołownia
(Felieton został opublikowany na blogu 
Szymona Hołowni w marcu 2015 roku).

W weekend byłem w Londynie, gdzie 
kwestowałem na „Dobrą Fabrykę“ (próbujemy 
zapewnić wodę w naszym hospicjum w 
Rwandzie) i  miałem spotkanie wokół 
„Hollyfood“. 

Dzięki regularnym zaproszeniom płynącym 
od ks. Krzysztofa Ciebienia, proboszcza 
polskiej para�i na Devonii, objeździłem już 
przez ostatnich parę lat polski katolicki 
Londyn, tym razem byłem jednak w miejscu, 
które dopiero powstaje. A w zasadzie 
zmartwychwstaje po latach letargu. Dla mnie 
ta niedziela była jak wycieczka wehikułem 
czasu. Może tak samo będzie wyglądał Kościół 
u nas, w Polsce, np. za dwadzieścia lat? 

Przede wszystkim wspólnota nie ma swojego 
kościoła. Wynajmuje na godziny kaplicę 
u księży oratorianów, którzy zawiadują 
wielkim kompleksem jednej z  najbardziej 
znanych katolickich świątyń w Londynie, 
Brompton Oratory. Popytałem tu i ówdzie, 
o oratorianach z  Brompton krążą legendy. 
Założyciel zgromadzenia, święty Filip Neri, 
miał  pomysł,  by  ewangel izować  bez 
konwenansów, radością – tutaj panują raczej 
kl imat y z  „Downton Abbey“,  wchodzi 
s ię  na teren angielskiej  ar ystokracj i . 

Księża patronują supereksluzywnej szkole. 
Msza jest po łacinie, na podwórzu hieratyczne 
sylwetki kapłanów. Z  zachwytem przyjąłem 
informację, że jak przystało na angielską klasę 
wyższą – podobno mają pieski! I podobno 
(w sutannach i biretach) wyprowadzają je do 
pobliskiego Hyde Parku! Widok z cyklu: 
zobaczyć to i już można umierać.

Lokalizacja obłędna: superdroga dzielnica 
Kensington, rzut beretem od Harrodsa, 
sto kroków od Muzeum Wiktorii i Alberta. 
No i ta kaplica (dawniej chór zakonny), 
do której przed rozpoczęciem mszy trzeba 
wtoczyć schowany w zakrystii ołtarz oraz 
zainstalować tabernakulum, które po 
wieczornej  Msz y znów trzeba będzie 
zdemontować. Ludzie zjeżdżający się z  całego 
Londynu. Niektórzy z  nich mają do Brompton 
dwie godziny drogi (a później dwie godziny 
wracają). Po mszy wspólna pizza (a tym razem 
pączki). Każdy, jak potra�, próbuje pomóc: 
jakieś dzieciaki wraz z  mamą, przed wejściem 
rozdają biuletyny para�alne i śpiewniki, ktoś 
inny czyta. Jedni pomagają w zakrystii, inni 
liczą tacę, po Mszy kto może odwozi innych
do domu. 

I jeszcze jeden szczegół. W Polsce praktykuje 
się to nieśmiało w kilku znanych mi koś-
ciołach, tu jednak jest to norma: w procesji do 
komunii podchodzą też ci, którzy z  różnych 
względów nie mogą jej przyjąć i proszą 
o błogosławieństwo. Kto przystępuje do 



komunii ma ręce złożone jak do modlitwy, 
pozostali mają ręce skrzyżowane na piersiach. 
Dziwne? A co w tym dziwnego? Wszyscy 
jesteśmy w drodze. Nie ma dwóch kategorii 
chrześcijan, wszyscy jesteśmy grzesznikami. 
Jednym prawo i sumienie pozwala komu-
nikować, innym nie, ale wszystkim Bóg 
i wspólnota chcą życzyć dobrze i ich wesprzeć. 
Po to w końcu jest dom, by dawał człowiekowi 
siłę, przypominał że ma korzenie, że ma gdzie 
wracać, że jest miejsce, gdzie zawsze będzie 
kochany. 

Podchodzenie po błogosławieństwo to nie 
żadna stygmatyzacja: idą po nie i ludzie żyjący 
w niesakramentalnych związkach i ci, co 
jeszcze komunii w ogóle nie przyjmowali, i ci 
co po prostu nie byli zbyt długo u spowiedzi. 
Idę o zakład, że rozpropagowanie tej praktyki 
w Polsce przyciągnęłoby do Kościoła setki, 
a może i tysiące ludzi, którzy dziś czują się zeń 
wykluczeni. Zamiast im powtarzać, że się sami 
wykluczyli, zamiast robić im „terapię głodem“ 
(odstawimy was, to zatęsknicie, rzucicie wszy-
stko i przyjdziecie), trzeba im przypominać, że 
grzech, nawet jeśli nie pozwala człowiekowi 
na komunię, nie odbiera mu przecież chrztu. 
Zamiast debatować wciąż o tym, czego 
grzesznikowi nie wolno, pokażmy jak wiele 
rzeczy mu wolno, jak wiele dobra wciąż może 
otrzymać. Bo to przecież nie nasze dobro, tylko 
Boga. A tylko On może człowiekowi dać siłę do 
tego, by się zmienił. A więc jeśli my będziemy 
racjonować innym grzesznikom Jego łaskę, 
staniemy się współodpowiedzialni za to, że 
tkwią w słabości, to proste. 

Mała, wciąż raczkująca wspólnota, w której 
Chrystus łączy starą i nową emigrację (a to cud 
naprawdę pier wszej  klasy),  świętych 
i patentowanych grzeszników, dzieci które 
będą dobrymi Anglikami i ich rodziców, którzy 
będą ostatnim pokoleniem Polaków. 
Ten wysuwany i chowany ołtarz. Namacalne 
wręcz poczucie bliskości wzmacniane jeszcze 
sąsiedztwem Kościoła praktykującego 
(i dobrze, różnorodność w Kościele jest super) 
celebrację majestatu. I wielkie miasto, które 
tuż  za  śc ianą w ogóle nie  dostr zega 
przychodzącego Chrystusa, żyje swoim 
ż yciem.Dziękuję za zaproszenie całej 
wspólnocie z  Little Brompton, a zwłaszcza 
p r o b o s z c z o w i ,  k s i ę d z u  B a r t k o w i 
Rajewskiemu, bo dzięki nim po raz kolejny 
uświadomiłem sobie, że Kościół to nie 
wspólnota dusz, oświeconych umysłów, albo 
w y ko n y w a n yc h  p r a k t y k  re l i g i j n yc h . 
Nie będzie Kościoła, jeśli nie będzie więzi 
między LUDŹMI, realnej, a nie symbolicznej, 
ograniczającej się do przekazania sobie znaku 
pokoju. 

Jeśli będziemy się wspierać, błogosławić 
sobie, modlić się za siebie (a nie obok siebie), 
razem jeść pizzę i pączki, Pan Bóg zrobi resztę. 
Nawet jeśli odsetek katolików w Polsce 
spadnie z  obecnych 60 proc. (ja pamiętam 
jeszcze czasy, gdy było to ponad 80. proc.) 
do 10 proc, gdy przyjdzie nam się znów 
odprawiać mszę po domach, a cały świat 
wokół będzie pukał się w głowę. My nadal 
będziemy wierzyć, że wszystko będzie dobrze. 
Bo będzie dobrze. W końcu Jezus nie 
obiecywał nam katedr, a zbawienie. 
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ZASIEW ZMARTWYCHWSTANIA
ks. prof. dr hab. Andrzej Draguła
(Felieton został opublikowany na blogu ks. 
Andrzeja Draguły w kwietniu 2015 roku 
–http://laboratorium.wiez.pl/2015/04/04/
z a s i e w - z m a r t w y c h w s t a n i a /  o r a z 
w „Przewodniku Katolickim”).

W książce pt. „Mémoire et résurrection” 
Georges Haldas pisze, że fenomen zmar-
twychwstania nie dotyczy ludzkich mas czy 
bezimiennego tłumu, ale dotyka poszcze-
gólnych ludzi ,  dlatego nie  może być 
przekazywany inaczej jak tylko poprzez 
relację od osoby do osoby. Tak było w dzień 
Z m a r t w yc hw s t a n i a :  n a j p i e r w  M a r i a 
Magdalena, potem kilka kobiet, potem Piotr i 
Jan, potem dwóch uczniów idących do Emaus, 
potem Jedenastu i w końcu wszyscy ci, 
których spotkają na swojej drodze. Nie chodzi 
tutaj bowiem o przekaz informacji jak każdej 
innej, ale o objawienie czegoś, co jest tak 
naprawdę nie do pomyślenia. Nowina 
o  Chr ystus ie  zmar t w ychwstałym nie 
rozpowszechnia się na sposób sensacji, ale 
jako tajemniczy zasiew. Kiedy czytałem te 
słowa, przypomniałem sobie o mojej 
tegorocznej rekolekcyjnej wizycie w Lon-
dynie. Skąd to skojarzenie?

Polonijna para�a w Wielkiej Brytanii sama 
w sobie nie jest niczym szczególnym. 
W samym Londynie jest ich co najmniej 
kilkanaście. Ta jednak jest specy�czna. 
Wspólnota nie ma bowiem własnego kościoła 
ani też nawet plebanii. W ciągu tygodnia 
para�a wypożycza dwie kaplice, w których 

sprawowana jest liturgia, a ksiądz mieszka 
w wynajętym mieszkaniu, wożąc przy okazji 
całą mobilną kancelarię w samochodzie. 
To dość dziwna para�a – taka, którą nawet 
trudno znaleźć na mapie, gdyby jej szukać, 
ona się po prostu tu czy tam – jeśli można tak 
powiedzieć – aktualizuje. Tydzień po mnie 
w tej samej para�i był Szymon Hołownia. 
Tak opisywał swoje wrażenia: „[…] kaplica 
(dawniej chór zakonny), do której przed 
rozpoczęciem mszy trzeba wtoczyć schowany 
w zakr yst i i  o łtar z  oraz  zainstalować 
tabernakulum, które po wieczornej Mszy 
znów trzeba będzie zdemontować. Ludzie 
zjeżdżający się z całego Londynu. Niektórzy 
z nich mają […] dwie godziny drogi 
(a później dwie godziny wracają). Po mszy 
wspólna pizza (a tym razem pączki). Każdy, 
jak potra�, próbuje pomóc: jakieś dzieciaki 
wraz z mamą, przed wejściem rozdają 
biuletyny para�alne i śpiewniki, ktoś inny 
czyta. Jedni pomagają w zakrystii, inni 
dopytują, czy ksiądz na pewno coś zjadł, inni 
liczą tacę, po Mszy kto może odwozi innych do 
domu”.

Kościół masowy nie jest w gruncie rzeczy 
Kościołem. Jest strukturą społeczną, socjo-
logicznym zjawiskiem, ale nie wspólnotą 
wiary. Masa to nie to samo co communio, 
a tłum to nie lud Boży. Wiara jest najpierw 
osobistym doświadczeniem poszczególnego 
człowieka, które to doświadczenie o bardziej 
jest dzielone niż przekazywane. Chciałoby się 
rzec, że wiara ma naturę wirusa, trzeba się nią 
„zarazić”, a nie da się tego zrobić inaczej, 
jak tylko przez wspólne obcowanie ze sobą. 
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„Nie będzie Kościoła, jeśli nie będzie więzi 
między ludźmi, realnej, a nie symbolicznej, 
ograniczającej się do przekazania sobie znaku 
pokoju” – konkluduje Hołownia. I ma rację.

Tą więzią, która tworzy z ludzi wspólnotę, 
a z przechodniów – para�ę jest sam Zmar-
twychwstały. Henri Nouwen bardzo ciekawie 
interpretuje sytuację uczniów idących do 
Emaus w dzień Zmartwychwstania i stamtąd 
powracających: „Nagle ci dwaj uczniowie, 
którzy jedli chleb i rozpoznali Go, są znów 
samotni .  Nie  jest  to  jednak ta  sama 
samotność,  z  którą  rozpoczęl i  swoją 
wędrówkę. Są sami, ale razem; teraz narodził 
się między nimi nowy związek. Nie patrzą już 
w ziemię pod nogami, z pochylonymi 
twarzami. Teraz patrzą jeden na drugiego 
[…]. Zjednoczenie tworzy wspólnotę. 
Chrystus żyjący w nich wskazuje im wspólną 
nową drogę. Duch zmartwychwstałego 
Chrystusa, […] nie tylko pozwolił im 
rozpoznać samego Chrystusa, ale również 
umożliwił im rozpoznanie siebie jako 
członków nowej wspólnoty wiernych. 
Zjednoczenie pozwala nam patrzeć na siebie 
nawzajem i mówić do siebie nie o ostatnich 
ciekawostkach, ale o Nim, który idzie razem 
z nami. Odkr y wamy siebie jako ludzi 
należących do tego samego ludu, gdyż każdy 
z nas należy do Niego”. Zmartwychwstały jest 
tym, który z dwóch zawiedzionych uczniów 
idących obok siebie czyni wspólnotę braci, 
których twarze zwrócone są „do siebie”.

Świadomie nie podałem nazwy tej para�i, bo 
nie chodzi mi o pochwałę konkretnej 

wspólnoty. Napisałem o niej, bo miałem 
w niej to poczucie, o które czasami tak trudno 
w realiach wciąż masowego jeszcze Kościoła – 
że sąsiad w ławce jest bratem czy siostrą 
w zbawieniu.  Nie,  nie ż yczę mojemu 
Kościołowi, żeby był mniej liczny, ale żeby był 
bardziej wspólnotowy, by ludzie obchodzili 
siebie nawzajem. Nie da się jednak tego 
inaczej zrobić, jak zbliżając się do Zmar-
twychwstałego. Im bliżej Niego, tym bliżej 
siebie.



D U S Z PA S T E R S T W O  Z  L I N I J K Ą  C Z Y 
Z KOMPASEM?
Zbigniew Nosowski
(Felieton został opublikowany na blogu red. 
Zbigniewa Nosowskiego w czerwcu 2016 roku
 –http://laboratorium.wiez.pl/2016/06/11/d
uszpasterstwo-z-linijka-czy-z-kompasem/ 
oraz w „Przewodniku Katolickim”).

Czy najważniejsza jest linijka – uniwersalny 
wzorzec, do którego wszyscy powinni się 
dopasować? Czy raczej kłaść akcent na 
duszpasterstwo z kompasem, które będzie 
uczyło samodzielnego poruszania się 
po meandrach życia?

Podróże kształcą. Warto było pojechać do 
Londynu, by osobiście poznać tam wspólnotę 
polskich katolików gromadzącą się wokół 
kaplicy Little Brompton Oratory  w dzielnicy 
South Kensington. Jest to oczywiście para�a 
personalna – właściwie nikt z para�an nie 
mieszka w pobliżu. Do kościoła trzeba odbyć 
długą drogę.

Jeszcze niedawno tej polskiej para�i groziło 
zamknięcie. Niewiele było osób chcących się 
tu modlić. Dziś to już przeszłość. Przybywa 
ludzi gotowych i do modlitwy, i do za-
angażowania. Przybywa też inicjatyw. Ożywił 
tę wspólnotę młody proboszcz ks. Bartosz 
Rajewski,  pochodząc y z  archidiecezj i 
gnieźnieńskiej. Z koncertami zaprasza i Panny 
Wyklęte, i chór TGD. Umywa nogi w Wielki 
Czwartek kobietom i mężczyznom, ale 
odprawia Msze także po łacinie. Specjalną 
premierę miał tu i �lmo rotmistrzu Pileckim, 

i  k s i ą ż ki  S z y m o n a  Ho ł ow n i .  Wł a ś n i e 
przyjechały do kaplicy relikwie św. Charbela, 
a wkrótce para�a otrzyma jako patrona św. 
Wojciecha.

W sali para�alnej miałem przyjemność 
zagajać wieczorne spotkanie poświęcone 
papieskiej  adhor tacji  Amoris laetitia. 
Dokument jest obszerny, więc i tematów do 
rozmowy było dużo. Tu wspomnę tylko jeden. 
Z pasją dyskutowaliśmy o tym, jaki model 
duszpasterstwa należy obecnie przyjąć. 
Ten, w którym najważniejsza jest linijka – 
uniwersalny wzorzec, do którego wszyscy 
powinni się dopasować? Czy raczej kłaść 
akcent na duszpasterstwo z kompasem, które 
będzie uczyło samodzielnego poruszania się 
po meandrach życia?

Posługiwanie się linijką jest niewątpliwie 
łatwiejsze i wygodniejsze dla duszpasterza. 
Nie wszystko jednak da się dopasować do 
sztywnych formuł. Wtedy niezbędne są 
kompasy.  Ocz y wiście duszpasterstwo 
z  kompasem to model  dużo bardziej 
wymagający od duszpasterza – zamiast 
jednego uniwersalnego wzorca potrzeba 
przecież wielu kompasów. Bardzo wielu – bo 
k ażdy potr zebuje  swojej  z indy widu-
alizowanej busoli, która by go prowadziła. 
Kompasy muszą też być dobrze wyskalowane, 
żeby nie gubiły kierunków świata.

W londyńskiej  para�i byli  oczy wiście
i zwolennicy duszpasterstwa z linijką, 
i duszpasterstwa z kompasem. Ci pierwsi 
obawiali się, żeby indywidualne kompasy 
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nie wyprowadziły poszczególnych osób na 
manowce. Ci drudzy wierzyli, że ludzie nie 
chcą gubić się na bezdrożach, choć czasem im 
się to zdarza. Jasna była jednak dla wszystkich 
wskazówka papieża Franciszka: „Rozumiem 
tych, którzy wolą duszpasterstwo bardziej 
rygorystyczne, nie pozostawiające miejsca na 
żadne zamieszanie. Szczerze jednak wierzę, 
że Jezus Chrystus pragnie Kościoła zwraca-
jącego uwagę na dobro, jakie Duch Święty 
szerzy pośród słabości” (AL. 308).

Jak więc postępować wobec tych, którzy już w 
swoim życiu pobłądzili, zwłaszcza tych, 
których sakramentalne małżeństwa rozpadły 
się – teraz zaś żyją oni w nowych związkach 
i pragną odnowienia swojej więzi z Bogiem 
i Kościołem? Obecnie w Little Brompton osoby 
w takiej sytuacji zaproszone są do zaan-
gażowania w życie para�i, a podczas liturgii 
podchodzą do Komunii, krzyżując dłonie na 
piers iach – otr z ymują wtedy błogo -
sławieństwo Ciałem Pański. Widać w ich 
oczach wzruszenie i tęsknotę.

Czy możliwe są w tej dziedzinie inne roz-
wiązania dyscyplinarne (bo nie doktrynalne)? 
P a p i e s k ą  a d h o r t a c j ę  s t a r a ł e m  s i ę 
interpretować zgodnie z komentarzami, jakie 
o p u b l i kowa l i ś my  w  l e t n i m  n u m e r ze 
kwartalnika „WIĘŹ”. Ich autorzy to dwaj 
jezuici: Antonio Spadaro, redaktor naczelny 
czasopisma „La Civiltà Cattolica” i bliski 
współpracownik papieża Franciszka, oraz 
amerykański pisarz religijny James Martin, 
a także polski teolog ks. Damian Wąsek. 
L o n d y ń s k i c h  s ł u c h a c z y  s z c z e g ó l n i e 

zainteresowała teza Spadaro o wyraźnej 
ciągłości między nauczaniem Jana Pawła II i 
Franciszka na ten temat.

Całe spotkanie przebiegało w duchu „toastu za 
sumienie” wzniesionego ongiś przez kard. 
Johna Henry’ego Newmana (jego pomnik stoi 
zresztą tuż obok londyńskiego kościoła). 
Wszak papież twierdzi w Amoris laetitia: 
„ Jesteśmy powołani do kształtowania 
sumień, nie zaś domagania się, by je 
zastępować” (AL 37). W moim przekonaniu 
zresztą Amoris laetitia wyraźnie pokazuje 
dalekosiężne cele Franciszkowego dusz-
pasterstwa w Kościele. Są to: odrodzenie 
sakramentu pokuty, ożywienie kierownictwa 
duchowego i odnowione formowanie sumień 
wiernych do dojrzałej samodzielności. Gdyby 
się to udało, byłyby to bezcenne osiągnięcia 
tego ponty�katu.



 4. Święty Wojciech, Biskup i Męczennik

Wojciech urodził się ok. 956 roku w możnej 
rodzinie Sławnikowiców w Lubicach (Czechy). 
Ojciec jego, Sławnik, był głową możnego rodu, 
spokrewnionego z dynastią saską, panującą 
wówczas w Niemczech. Matka św. Wojciecha, 
Strzeżysława, pochodziła również ze zna-
komitej rodziny, być może z Przemyślidów, 
którzy wówczas rządzili państwem czeskim. 
Św. Wojciech był przedostatnim z siedmiu 
synów księcia Sławnika. W najstarszym 
rękopisie imię jego brzmi Wojetech. Według 
pierwotnych planów ojca Wojciech miał być 
rycerzem. Ostatecznie o przeznaczeniu św. 
Wojciecha do stanu duchownego według 
biografów zdecydowała jego choroba. 
Rodzice złożyli ślub, że gdy syn wyzdrowieje, 
będzie oddany Bogu na służbę. Nie można 
tego wykluczyć. Wydaje się jednak, że 
przyczyna była inna. Taki był po prostu 
zwyczaj w owych czasach, że gdy rodzina 
można miała więcej synów czy córek, 
przeznaczała ich do stanu duchownego 
na opatów, ksienie czy biskupów.  

W 968 roku papież Jan XIII, dzięki inicjatywie 
cesarza Ottona I, ustanowił w Magdeburgu 
metropolię jako biskupstwo misyjne dla 
nawracania zachodnich Słowian. Pierwszym 
arcybiskupem tego miasta został św. Adalbert 
(+ 981), który poprzednio był opatem 
benedyktyńskim w Weissenburgu (Alzacja). 
Pod jego opiekę św. Wojciech został wysłany 
jako 16-letni młodzieniec w 972 roku. 
Na dworze metropolity kształcił się w szkole 
katedralnej, pod czujnym okiem znanego 

uczonego, Otryka. Tu się też przygotowywał 
przez długich 10 lat (972-981) do swoich 
przyszłych duchownych obowiązków. Tu też 
o t r z y m a ł  s a k r a m e n t  B i e r z m o wa n i a . 
Z wdzięczności dla metropolity przybrał sobie 
jego imię i  jako Adalber t �guruje we 
wszystkich późniejszych dokumentach. 
Pod tym imieniem jest znany i czczony 
w Europie.

Biogra�e wspominają, że do św. Wojciecha 
dołączył również później jego młodszy, 
przyrodni brat, Radzim. Mieli do dyspozycji 
własną służbę. Ojciec hojnie zaopatrywał 
wszystkie potrzeby synów. Do Pragi wrócił św. 
Wojciech po 10 latach pobytu w Magdeburgu 
(972-981), po śmierci metropolity św. 
Adalberta. Zastał w Pradze pierwszego 
biskupa łacińskiego Pragi i Czech, Dytmara, 
który od roku 973 rządził diecezją. Był 
N i e m c e m  i  z a l e ż a ł  o d  m e t r o p o l i i 
w Moguncji. Kiedy Wojciech wrócił do Czech 
miał już 25 lat. Był subdiakonem. W Pradze 
przyjął resztę święceń (981).

W styczniu roku 982 umiera biskup Dytmar. 
Wojciech był  świadkiem jego śmierci 
i kajania się, że był pasterzem złym, chociaż 
kronikarze piszą, że był biskupem pobożnym 
i gorliwym. Zjazd w Lewym Hradcu pod 
przewodnictwem księcia Bolesława wy-
typował na następcę Dytmara, św. Wojciecha. 
Jednak nominację musiał zatwierdzić cesarz. 
Otton II był zajęty właśnie wyprawą wojenną 
na południe Italii. Dopiero w roku 983 zwołał 
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sejm Rzeszy do Werony i tam zatwierdził 
Wojciecha. W tym samym roku dnia 29 
czerwca odbyła się także konsekracja św. 
Wojciecha na biskupa, której dokonał 
m e t r o p o l i t a  M o g u n c j i ,  ś w.  Wi l l i g i s 
(+ 1011). Tak więc św. Wojciech był pier-
wszym biskupem narodowości czeskiej 
w Czechach.

Wojciech wszedł do swojej biskupiej stolicy, 
Pragi, boso. Miał wtedy zaledwie 26 lat. 
Jego hagiografowie są zgodni, że jego dobra 
biskupie nie były zbyt wielkie. Dzielił je: 
na utrzymanie budynków i sprzętu koś-
cielnego, na potrzeby kleru katedralnego 
i diecezjalnego, na potrzeby własne, które 
były w tych wydatkach najmniejsze, i na 
ubogich. Zaopatrywał ich potrzeby i sam ich 
odwiedzał, słuchał pilnie ich skarg i potrzeb, 
odwiedzał więzienia, a przede wszystkim 
targi niewolnikami. Praga leżała na szlaku ze 
wschodu na zachód. Handlem ludźmi 
zajmowali się Żydzi, dostarczając krajom 
mahometańskim niewolników. Biograf pisze, 
że św. Wojciech miał mieć sen pewnej nocy, 
w którym usłyszał skargę Chrystusa: „Oto ja 
jestem znowu sprzedany, a ty śpisz?". Scenę tę 
przedstawia również jeden z obrazów drzwi 
gnieźnieńskich, które powstały ok. 1127 r.

Sytuacja Kościoła w Czechach w owym czasie 
n i e  b y ł a  ł a t w a .  B y ł  o n  u z a l e ż n i o n y 
od kaprysów możnych i władcy. Nie mniejsze 
kłopoty miał św. Wojciech z duchownymi. 
Wprowadzenie zasad życia wspólnego szło 
opornie wśród duchowieństwa katedralnego. 
Św. Bruno z Kwerfurtu stwierdza, że „du-

chowni żenili się jawnie”. Możnych zraził sobie 
Wojciech przypomnieniem zakazu wielo-
żeństwa, gromieniem za wiarołomność oraz 
za związki małżeńskie z krewnymi. Nie liczono 
się ze świętami, łamano posty. Kiedy Wojciech 
zobaczył, że jego napomnienia są daremne, 
a złe obyczaje dalej się szerzą, po pięciu latach 
rządów (983-988) postanowił opuścić swą 
stolicę. Najpierw udał się do Moguncji, do 
metropolity Willigisa po poradę. Arcybiskup 
pełnił wtedy równocześnie funkcję kanclerza 
państwa. Następnie skierował swoje kroki, za 
jego zgodą, do Rzymu, aby u papieża szukać 
rady i prosić o zwolnienie z obowiązków. 
Od cesarzowej Konstantynopola otrzymał 
Wojciech znaczny zasiłek w srebrze, by po 
zrzeczeniu się biskupstwa miał na swoje 
utrzymanie. Wojciech rozdał jednak srebro 
między ubogich, a orszak biskupi odprawił 
do Czech.

Papież Jan XV, przyjął z miłością udręczonego 
biskupa Pragi. Nie zwolnił go wprawdzie 
z obowiązków, ale pozwolił mu na czas 
pewien od nich się oddalić. Postanawia zatem 
św. Wojciech udać się pieszo z bratem 
Radzimem do Ziemi Świętej jako pielgrzym. 
Kiedy był w drodze na Monte Cassino tamtejsi 
mnisi chcieli go zatrzymać u siebie, aby 
w yświęcał ich kościoły i  mnichów na 
kapłanów. Byli bowiem wtedy w zatargu
 z miejscowym biskupem. Święty na to jednak 
się nie zgodził. Udał się więc dalej na południe 
do Gaety. W pobliżu miasta zatrzymał się, 
gdzie spotkał się ze słynnym mnichem 
bazyliańskim, św. Nilem. Ten poradził mu, aby 
wstąpił do benedyktynów w Rzymie. Tak też 



św. Wojciech uczynił. Przyjął go w opactwie 
św. Bonifacego i Aleksego na Awentynie 
przełożony, Leon. Wraz ze swoim bratem, 
bł. Radzimem, w Wielką Sobotę w roku 990 
złożył św. Wojciech profesję zakonną. Żywoty 
wszystkie podkreślają, że z wielką pokorą 
wypełniał wszystkie obowiązki zakonne, 
jakby od dawna był jednym z mnichów. 
Mieszkał tam od 33 do 36 roku życia. 
W rządach diecezją praską zastępował 
tymczasem św. Wojciecha biskup Miśni, 
Falkold. W charakterze mnicha św. Wojciech 
przebywał w Rzymie w latach 989-992.

W 992 r. zmarł Falkold. Czesi udali się do 
metropolit y  w Moguncj i ,  aby zmusić 
św. Wojciecha do powrotu. Ten natychmiast 
przez posłów wysłał dwa listy: do Wojciecha 
i do papieża. Papież zwołał synod i po naradzie 
nakazał Wojciechowi wracać do Pragi. 
Po trzech i pół roku Wojciech opuścił klasztor, 
zabrał ze sobą kilkunastu zakonników 
z  o p a c t w a  i  z a ł o ż y ł  n o w y  k l a s z t o r 
w Brzewnowie pod Pragą. Potem zabrał się do 
budowy kościołów tam, gdzie były osady 
ludzkie.  Dotąd bowiem kościoły były
w zasadzie jedynie przy grodach możnych 
p a n ó w.  W  p o ro z u m i e n i u  z  k s i ę c i e m 
wprowadzono dziesięciny, aby Kościołowi 
w Czechach zapewnić stałe dochody. Wojciech 
wysłał misjonarzy na Węgry. Sam też tam się 
udał. Stąd powstała opowieść, że udzielił 
Chrztu świętego św. Stefanowi, przyszłemu 
władcy Węgier. Te obiecujące poczynania 
zakończyły się jednak niebawem zupełną 
klęską. Zaważył na tym bezpośrednio 
następujący wypadek: na dworze książęcym 

w Pradze pochwycono na cudzołóstwie 
kobietę z możnego rodu Werszowców. 
Urażony śmiertelnie mąż zamierzał ją zabić. 
Ta jednak schroniła się do św. Wojciecha. 
Biskup udzielił  jej  azylu w klasztorze 
benedyktynek, który stał w pobliżu zamku 
przy kościele św. Jerzego. Wpadli tam 
siepacze, wywlekli o�arę i zamordowali ją na 
miejscu. Wojciech rzucił na nich klątwę. 
W akcie zemsty Werszowcowie napadli 
na rodzinny gród św. Wojciecha. Gród spalono, 
ludność zapędzono w niewolę, wymor-
dowano czterech braci św. Wojciecha wraz 
z ich rodzinami – to jest żonami i dziećmi. 
Działo się to 28 września 995 roku. Ocalał tylko 
najstarszy brat św. Wojciecha, Sobiebór, który 
w tym czasie był poza granicami Czech. 
Sytuacja była tak gorąca, że Wojciech nie był 
pewny nawet swojego życia. Złamany tym 
wszystkim, po zaledwie niecałych trzech 
latach Wojc iech udał  s ię  potajemnie 
ponownie do Rzymu. Na Awentynie przyjęto 
go serdecznie. Papież również okazał mu dużo 
życzliwości.

Niestety, w 996 r. Jan XV umarł. W maju 996 r. 
odbył się w Rzymie synod, na którym 
metropolita Moguncji, św. Willigis, oskarżył 
Wojciecha, że ten bezprawnie opuścił swoją 
stolicę. Synod nakazał Wojciechowi pod grozą 
klątwy powrót. Wojciech udał się więc 
do Moguncji, czekając na decyzję cesarza, 
gdyż tylko on mógł siłą wprowadzić Wojciecha 
do Pragi, zbuntowanej przeciwko swojemu 
pasterzowi. Ponieważ cesarz zwlekał jednak 
z wyprawą orężną, czekając, aż Czesi sami 
uznają swoją winę, Wojciech skorzystał 
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z okazji i odwiedził Francję, a w niej – jako 
pielgrzym – nawiedził grób św. Marcina 
w Tours, św. Benedykta we Fleury i św. 
Dionizego w Saint-Denis pod Paryżem. Kiedy 
zaś nadal powrót św. Wojciecha był nie-
m o ż l i w y,  b i s k u p  u d a ł  s i ę  d o  Po l s k i 
z postanowieniem oddania się pracy misyjnej 
wśród pogan. Było to późną jesienią 996 roku. 
Otton III wyraził na to zgodę, gdy Czesi 
przysłali Wojciechowi ostateczną odpowiedź, 
że nie godzą się na jego powrót.

Bolesław Chrobry bardzo ucieszył się na 
wiadomość, że do Polski ma przybyć biskup 
Wojciech. Słyszał o nim wiele od jego 
rodzonego brata, Sobiebora, któremu 
wcześniej udzielił schronienia. Król chciał 
zatrzymać Wojciecha u siebie jako pośrednika 
w misjach dyplomatycznych. Kiedy jednak 
Wojciech stanowczo odmówił i wyraził chęć 
pracy wśród pogan, powstała myśl na-
wrócenia Wieletów na zachodzie. Z powodu 
jednak tr wającej tam wówczas wojny 
ostatecznie urządzono wyprawę misyjną 
do Prus. Bolesław Chrobry dał Wojciechowi 
do osłony 30 wojów. Biskupowi towarzyszył 
tylko jego brat, bł. Radzim, i subdiakon 
Benedykt Bogusza, który znał język pruski 
i mógł służyć za tłumacza. Działo się to 
wczesną wiosną 997 roku. Wojciechowi 
przypisuje się ufundowanie pierwszego 
klasztoru benedyktyńskiego na ziemiach 
polskich. Za swojego fundatora uważają 
św. Wojciecha opactwa w Międzyrzeczu, 
Trzemesznie i w Łęczycy (Tum).

Wisłą udał się Wojciech do Gdańska, gdzie 
przez kilka dni głosił Ewangelię tamtejszym 
Pomorzanom. Stąd udał się w dalszą drogę. 
Aby nie nadawać swojej misji charakteru 
wojennej  w ypraw y,  Wojciech oddal i ł 
żołnierzy. Niedługo potem dziki tłum otoczył 
m i s j o n a r z y  i  z a c z ą ł  i m  z ł o r z e c z y ć . 
Jeden z pogan uderzył biskupa wiosłem 
w plecy, aż mu brewiarz wypadł z rąk. Kiedy 
Wojciech zorientował się, że Prusy nie chcą 
nawrócenia, postanowił zakończyć misję 
powrotem do Polski. Prusacy poszli za nim. 
Miejsca męczeńskiej śmierci nie udało się 
uczonym dotąd zidenty�kować. Mogło to być 
w okolicy Elbląga lub Tękit (Tenkitten). 23 
kwietnia 997 roku w piątek o świcie zbrojony 
tłum Prusaków otoczył trzech misjonarzy: 
św. Wojciecha, bł. Radzima i subdiakona 
Benedykta Boguszę. Rzucono się na nich 
i związano ich. Zaczęto bić Wojciecha 
i zawleczono go na pobliski pagórek. Tam 
pogański  k apłan  zadał  mu pier wsz y 
śmiertelny cios. Potem sześć włóczni przebiło 
mu ciało. Odcięto mu głowę i wbito ją 
na żerdź. Przy zwłokach pozostawiono straż. 
W chwili zgonu Wojciech miał 41 lat.

Po pewnym czasie wypuszczono na wolność 
b ł .  R a d z y m a  i  k a p ł a n a  B e n e d y k t a 
z propozycją do króla Polski oddania ciała św. 
Wojciecha za odpowiednim okupem. 
Król Polski sprowadził je najpier w do 
Tr ze m e s z n a ,  a  p o te m  u ro c z y ś c i e  d o 
Gniezna.Cesarz Otto III na wiadomość 
o  ś m i e r c i  m ę c z e ń s k i e j  p r z y j a c i e l a , 
natychmiast zawiadomił o niej papieża 
z prośbąo kanonizację. Była to pierwsza 



w dziejach Kościoła kanonizacja, ogłoszona 
przez papieża, gdyż dotąd ogłaszali ją biskupi 
miejscowi. Na żądanie papieża sporządzono 
najpierw spisanie żywotu świętego Wojciecha 
na podstawie zeznań naocznych świadków: 
bł. Radzyma i Benedykta. Na jego podstawie 
papież Sylwester II jeszcze przed rokiem 999 
dokonał uroczystego ogłoszenia Wojciecha 
świętym. Dzień święta wyznaczył papież 
zgodnie ze zwyczajem na dzień jego śmierci, 
czyli na 23 kwietnia. Wtedy także zapadła 
dec yzja  ut wor zenia  w Polsce  nowej, 
niezależnej metropolii w Gnieźnie, której 
patronem został ogłoszony św. Wojciech.

W marcu roku 1000 Otto III odbył pielgrzymkę 
do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Wtedy – 
podczas spotkania z Bolesławem Chrobrym – 
została uroczyście proklamowana metropolia 
gnieźnieńska z podległymi jej diecezjami 
w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu. Otto III 
opuścił Polskę obdarowany relikwią ramienia 
ś w.  W o j c i e c h a .  J e j  c z ę ś ć  u m i e ś c i ł 
w Akwizgranie, a część na wysepce Tybru 
w Rzymie, w obu miejscach fundując kościoły 
pod wezwaniem św. Wojciecha. 

(Źródło:http://www.archidiecezja.pl/historia
_archidiecezji/swiety_wojciech_.html)

17



18

 5. Żywot św. Wojciecha w ujęciu Szymona Hołowni

(Sz. Hołownia, Święci codziennego użytku, 
Warszawa 2015, s. 176-180).

Co za fascynujący zbieg okoliczności, że jeden 
z największych �larów polskiej literatury nosił 
nazwisko Słowacki, a główny patron Polski 
jest… Czechem.

Święty Wojciech, mając dwadzieścia siedem 
lat, został biskupem Pragi. Niezbyt mu się tam 
układało, więc zwiał do Włoch, gdzie wstąpił 
do benedyktynów. Później kilka razy wracał 
jeszcze do Czech, w końcu uciekł stamtąd na 
dobre, by w końcu z garstką ludzi ruszyć 
nawracać Prusów, którzy w okolicach 
dzisiejszego Elbląga albo już w obwodzie 
kaliningradzkim go zabili. Co tak naprawdę 
(i czy w ogóle coś) łączy więc Wojciecha 
z Polakami?   

Nigdy nie czułem z nim specjalnej chemii, 
mimo tego, że jest patronem z chrztu mojego 
ojca. W ogóle nigdy nie umiałem znaleźć 
wspólnej płaszczyzny ze świętymi naro-
d o w y m i ,  n i e r o z e r w a l n i e  s p i ę t y m i 
z losem ojczyzny, dotykającymi polityki, 
t ra k towa ny m i  j a ko  f u n d a m e nt  p a ń -
stwowości. Kompletnie nie czuję kultu 
ś w i ę t e g o  S t a n i s ł a w a  b i s k u p a ,  z a -
mordowanego pr zez ludzi  B olesława 
Śmiałego w wyniku kon�iktu politycznego, 
może obyczajowego, nie wiadomo. Stanisław 
świętym został chyba z tego powodu, że po 
prostu był potrzebny ówczesnej Polsce i jej 
Kościołowi, a kult zbudowano nie tyle na 

opisach jego świątobliwego życia, ile na 
cudach, które po śmierci miał wypraszać. 
Święty Wojciech po licealnych kursach historii 
średniowiecznej (w które byłem bardzo 
zaangażowany) też jawił mi się raczej jako 
genialny projekt polityczny Bolesława 
Chrobrego, który na jego relikwiach, de facto, 
wjechał do pierwszej ligi europejskiej polityki, 
organizując Zjazd gnieźnieński załatwiając 
sobie u cesarza Ottona III uruchomienie 
w Polsce pierwszej niezależnej od Niemiec 
kościelnej centrali. 

Na Wojciecha oczy otworzył mi polski 
średniowiecznik z PAN, profesor Roman 
Michałowski, który w jednym ze swoich 
naukowych artykułów skupił się nie na jego 
śmierci, ale na życiu. Nie na tym, że Wojciech 
został zamordowany przez poirytowanych 
ewangelizacją Prusów, ale na tym, jakim był 
duszpasterzem. Zachęcony przez Mi-
chałowskiego pr zekopałem się  pr zez 
wszystkie dostępne amatorowi źródła i zza 
owiniętej w sztandary i wykutej w kamieniu 
postaci biskupa, który polazł, gdzie go nie 
chcieli, zaryzykował i przegrał (choć wygrał), 
wyłonił się frapujący facet: ponad miarę 
wrażliwy, wyprzedzający swoją epokę, 
autentycznie wierzący i po prostu dobry, ale 
też – w najlepszym tego słowa znaczeniu – 
odrobinę naiwny.

Wojciech pochodził z arystokratycznego rodu 
Sławnikowiców, więc jego losy w Czechach 
zwykle ubiera się w ówczesną politykę, źródeł 



niepowodzenia jego misji w ojczyźnie 
upatrując w kon�ikcie jego rodu z rządzącymi 
Przemyślidami. Tymczasem niechęć do 
Wojciecha wynikała z tego, że próbował on 
zaprowadzić w głowach swoich owieczek 
porządek. Występował przeciwko modnej 
wówczas wciąż poligamii, apelował do księży, 
by się nie żenili (uwaga; sytuacja inna niż 
wyświęcanie na księży mężczyzn, którzy już 
mieli żony), tępił małżeństwa bliskich 
krewnych popularne zwłaszcza wśród 
możnych, którzy z kolei ostro za takie 
podejście krytykowali Wojciecha. Stanowczo 
sprzeciwiał się sprzedawaniu chrześcijan 
w niewolę Żydom, którzy wywozili ich później 
zwykle na Bliski Wschód i odsprzedawali 
Arabom (handel słowiańskimi niewolnikami 
był wówczas jedną z głównych gałęzi czeskiej 
gospodarki, król czerpał z tego konkretne 
zyski). Próbował też przekonać swoich 
diecezjan, by nie handlowali w niedzielę. 
W żywotach Wojciecha opisywana jest na 
przykład taka sytuacja, gdy stanął w obronie 
kobiety, która miała romans, ale, żałując tego, 
schroniła się przed zemstą męża w kościele. 
Mąż z kolegami nic sobie jednak z tego nie 
robił, panowie wywlekli panią ze świątyni
 i zabili, łamiąc tym samym święte prawo 
azylu kościelnego, o który mógł prosić 
grzesznik. To było bezpośrednim powodem 
wyjazdu Wojciecha z Pragi, rzucenia ręcznika 
i uznania, że zamiast użerać się z gamoniami, 
lepiej zadbać o własną duszę w jakimś 
benedyktyńskim opactwie. 

Wojciech, zmuszany przez kościelnych szefów, 
wracał do Pragi i z niej wyjeżdżał, nie mogąc 

się nadziwić, z jakim opornym towarzystwem 
przyszło mu się zadawać. Ostatecznie 
w yemigrował do Niemiec do swojego 
p r z y j a c i e l a  c e s a r z a  O t t o n a  I I I , 
a stamtąd tra�ł na dwór zaprzyjaźnionego 
z Ottonem Bolesława Chrobrego. Trudno 
powiedzieć czy planował własne męczeństwo 
jako sposób duchowej samorealizacj i 
w sytuacji, gdy zawiodły wszystkie inne, czy 
może po prostu konsekwentnie wdrażał 
w życie swoją wizję duszpasterzowania. 
Bardzo zgrabnie maluje ją Roman Mi-
chałowski, pisząc, że większość znanych nam 
hierarchów tamtego czasu preferowała model 
nazwany „eklezjologią wysp”. W skrócie 
chodziło o to, że dany biskup tworzył na 
swoim terenie wyspę świętości i kościelnej 
„ładności”, dajmy na to, fundując jakiś kościół, 
kapitułę czy klasztor. W tym miejscu spe-
cjalnej troski wszyscy pięknie się modlili 
i zachwycali Pana Boga odwdzięczającego się 
im łaskami, z których coś skapnęło też na 
resztę otaczającego ów święty rezerwat 
świata. Wojciecha nie kręciło rzeźbienie 
kościelnych elit, on naprawdę żył tym, 
że trzeba o Jezusie opowiedzieć każdemu 
człowiekowi. 

Nawet tym nieszczęsnym poganom, do 
których z kilkoma kolegami się wybrał. 
Trudno powiedzieć, co z przekazanych nam 
legend o jego ostatnich chwilach jest prawdą. 
Mnie porusza opowieść o tym, jak to Wojciech 
z towarzyszami dopłynęli łódką do pruskiej 
osady, gdzieś na Mierzei Wiślanej, a miejscowi 
rybacy próbowali się z nimi porozumieć, choć 
później wkurzyli się tym, że przybysze nie 
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znają żadnego normalnego (czyli ich, Prusów) 
języka. Sytuacja się zaogniła, w sprawę 
wmieszała się napięta polsko -pruska 
pol i t yk a,  komuś puści ły  ner w y,  ktoś 
przestraszył się człowieka, który przychodzi 
wyciąć w pień tradycję, dziedzictwo, szacunek 
dla przodków, na których ci ludzie opierali 
swoją nadzieję na pomyślną przyszłość. 
Jedni piszą, że Wojciecha zabił pogański 
kapłan, którego brata wcześniej zabili nasi 
rodacy, inni, że zrobili to uznający go 
za czarodzieja przerażeni wieśniacy. Ot piękno 
Wojciechowego życia i krzyż tego po-
nadprzeciętnego człowieka: z nim po prostu 
trudno się było ludziom dogadać.

Nie dlatego, że był charakteropatą. Ale 
dlatego, że mówił językiem, którego ludzie nie 
chcieli  się nauczyć ani go zrozumieć. 
I niekoniecznie wszystkich ich trzeba od razu 
podejrzewać o najgorsze intencje. Łatwo 
osądza się tych, od których dzieli nas sto, 
dwieście czy pięćset lat, gdy już widzimy rzecz 
w dużo szerszym kontekście. Może prażanie 
i Prusowie nie nienawidzili Wojciecha, nie byli 
szatańsko rozpustni czy antychrześcijańscy, 
ale po prosu – tak jak znakomita większość z 
nas – panicznie się bali zostawić swój Egipt i 
iść do Ziemi Obiecanej?

Wojciech w konfrontacji  z takim nas-
tawieniem podjął najwłaściwszą decyzję: jeśli 
ludzie nie chcą, żebym do nich szedł, idę do 
Chrystusa. Zawsze ciągnęło go do życia 
w zakonie. Podobno po kolejnej ucieczce ze 
stolicy, szefostwo dało mu do wyboru: albo 
wraca do Pragi albo jedzie na misję. Nie 

wybrał niedorobionych półchrześcijan, ruszył 
do tych, z którymi mógł zacząć wszystko od 
początku. Może chciał u nich osiąść, założyć 
pustelnię, opowiadać o dobrym Bogu przez 
benedyktyńskie ideały: modlitwą i pracą, a nie 
gadaniem czy wielkimi akcjami. Zabił go tak 
naprawdę lęk przed zmianą, pogański 
religijny fundamentalizm, pogląd, że ma być 
tak, jak zawsze było (a nie tak jak powinno 
być).

Jeśli ktoś nie chce cię słuchać, bądź kon-
sekwentny, ale nie w gadaniu. Po prostu bądź 
z nim i rób swoje. Może w końcu on zostanie 
świętym, może ty zostaniesz męczennikiem – 
nie  ma to  większego znaczenia.  Nie 
przekonanie kogoś jest największą wartością, 
ale wierność prawdzie. Bądź sobą dla nich, a 
oni niech robią, co chcą. Chrześcijaństwo to 
nie religia menedżerów czy PR-owców, którzy 
na koniec roku budżetowego mają dowieźć 
Panu Bogu wynik, to religia wariatów, dla 
któr ych miłość jest ważniejsza od ich 
własnego życia.



 6. Hymn – Nieszpory o św. Wojciechu

1.   Mężny pasterzu, wielki męczenniku,
Chlubo tej ziemi, ojcze i patronie,
Przyjmij łaskawie hołdy ci składane
W dniu twego święta.

2.   Już od młodości Bogu się oddałeś,
Aby dla wiary cierpieć i pracować,
Niosąc cierpliwie brzemię przeciwności
Wciąż nadchodzących.

3.   Jesteś dla Czechów bratem pełnym sławy,
Sercem radosnym chwalą cię Polacy,
Węgrzy z wdzięcznością zowią ciebie światła
Nauczycielem.

4.   Ojcze, wysłuchaj te pokorne prośby,
Wspomóż kapłanów, pociesz zasmuconych,
Bądź nam obrońcą i orędownikiem
W każdej godzinie.

5.   Daj w świętej wierze znaleźć zjednoczenie,
Daj w świętej wierze wytrwać aż do końca;
Krwi twojej posiew niechaj wyda plony
Wiecznie trwające.

6.   Cześć i majestat Ojcu i Synowi,
Który zwyciężył, kiedy śmierć pokonał,
Wierny zaś słowu swojej obietnicy
Daje nam Ducha. Amen.
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 7. Sławny w Męczenników gronie

1. Sławny w Męczenników gronie.  
O Wojciechu, nasz Patronie. 
Za Twe prace i cierpienia.
Przyjmij od nas dziękczynienia.

2. O, Wojciechu nasz Patronie. 
Zawsze stawaj nam w obronie.
A swoimi modlitwami. 
Boga prosić racz za nami.

3. Uproś i Bogarodzicę.
Maryję, czystą Dziewicę.
By za nami się wstawiała.
Syna swego ubłagała.

4. Boże, w Świętych Swych chwalebny,
Co ich zsyłasz w czas potrzeby,
Daj, niech dojdziem przez Wojciecha,
Gdzie wieczysta jest pociecha.



 8. Nowenna do św. Wojciecha

a. Modlitwa wstępna

Pragnę w tej nowennie przypominać sobie opatrznościowego męża – świętego Wojciecha – który 
przez świadectwo swojego życia i  męczeńskiej śmierci stał się na całe stulecia rzecznikiem ładu 
moralnego w  swoim Kościele, w końcu patronem naszej Ojczyzny.

Oto ja, niegodny twój czciciel, oddaję się tobie w opiekę i obieram sobie ciebie za mojego 
szczególnego patrona, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę, o którą dzisiaj 
ciebie proszę...

b. Modlitwa na poszczególne dni

PIERWSZY DZIEŃ
Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, chcąc powierzyć św.  Wojciechowi poważną rolę w swoim Kościele, 
przygotował go do tego łaską powołania. W tym niezwykłym przygotowaniu współpracowali 
z Bogiem pobożni rodzice. Gdy po ciężkiej chorobie odzyskał zdrowie powierzyli go abp. 
św. Adalbertowi w Magdeburgu. On  kształcił go w  szkole katedralnej, a słowem 
i  przykładem ukazywał drogę do służby Bożej. Po powrocie do Pragi przyjął święcenia kapłańskie 
w 981 r.

Każdy może być świętym dzięki łasce Bożej, która  ogarnia wszystkich. Potrzebna jest współpraca
 z nią przez wytrwałe dążenie do doskonałości.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant.: Twoja łaska, Panie, jest cenniejsza od życia, więc  sławić Cię będą moje wargi.
W. Jako chłopiec został o�arowany Panu.
O. Z wielką mocą spłynęła na niego łaska Ducha Świętego.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Wojciecha, aby wskazywał drogę 
zbawienia, spraw, abyśmy wiernie szli za Chrystusem, naszym Mistrzem, i razem z naszymi braćmi 
doszli do Ciebie. Amen.
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 DRUGI DZIEŃ
Święty Wojciech był człowiekiem wielkiej wiary. Przygotowany duchowo przez zdobycie 
wykształcenia i pogłębienie życia duchowego stał się pomocnikiem biskupa w zarządzaniu 
diecezją. O jego uzdolnieniach świadczy też fakt, że po śmierci biskupa, w tym żarliwym kapłanie, 
wyborcy widzieli odpowiedniego kandydata na stolicę biskupią w Pradze. Po zatwierdzeniu 
wyboru przez cesarza i papieża, w 983 r. otrzymał święcenia biskupie. W  życiu kierował się żywą 
wiarą.

Ponieważ my również jesteśmy wybranymi dziećmi Bożymi, trzeba, aby i nasza wiara ob�towała 
w cnoty i  chwalebne czyny.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant.: Spodobałeś się Panu, kapłanie Najwyższego, gdyż byłeś przykładem wiary i dobrym 
pasterzem ludu.
W. Święci i sprawiedliwi weselcie się w Panu.
O. Bóg was wybrał na swoje dziedzictwo.

MÓDLMY SIĘ: Panie, niech modlitwa, którą jako wyraz dziecięcego oddania o�arujemy Twojemu 
Majestatowi ku czci świętego Wojciecha, męczennika i biskupa, uczyni nas godnymi wiecznego 
szczęścia, które on osiągnął przelawszy krew dla Ciebie. Amen.

TRZECI DZIEŃ 
Święty Wojciech jest dla nas nauczycielem w  naśladowaniu Chrystusa ubogiego. Jego ingres do 
katedry odbył się bez manifestacji i boso. Prowadził życie skromne, okazywał dobroczynność 
chorym i ubogim, których osobiście odwiedzał i cierpliwie wysłuchiwał ich skarg. W  miarę swoich 
możliwości zaradzał ich potrzebom. Odwiedzał także więźniów, których pragnął pocieszyć. 
Wykupywał chrześcijańskich niewolników z rąk żydowskich handlarzy. Dobroć jego szeroko była 
znana, a jednak miał swoich wrogów, podobnie jak Chrystus.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Ant.: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie; niech weźmie krzyż swój i Mnie 
naśladuje.
W. Jak wspaniale jaśnieje w świętym Wojciechu łaska Boża.
O. Zarówno w młodości, jak i w posługiwaniu kapłańskim.



MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty dałeś świętemu Wojciechowi moc naśladowania naszego Zbawiciela, 
wysławiamy Twoją potęgę i pokornie Cię prosimy, abyś za wstawiennictwem świętego męczennika 
wspierał nas słabych ludzi. Amen.

CZWARTY DZIEŃ
W swoim życiu nieraz natra�amy na różne przeszkody. Święty Wojciech nie był wolny od 
podobnych kłopotów. Jego pasterzowanie w diecezji jeszcze z  pogańskimi zwyczajami było bardzo 
trudne: łamanie zasad moralnych, wielożeństwo, lekceważenie świąt chrześcijańskich i postów, 
bunty ze strony duchowieństwa i możnowładców. Wszystkie te przeszkody go przytłaczały. 
W Rzymie znalazł wytchnienie, ciszę i spokój. Tam w 990 r. wraz z bratem Radzimem złożył śluby 
zakonne. Były to dla niego najszczęśliwsze lata spędzone na modlitwie, rozmyślaniu, czytaniu 
pobożnych ksiąg.
Jest to przykład dla nas, aby w modlitwie, lub  pobożnej lekturze szukać ukojenia i pogłębiać życie 
duchowe.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant.: Pan dał mu w zwycięstwo ciężkim boju, oby się okazało, że miłość jest potężniejsza 
od wszystkiego.
W. Siedmioma darami ubogacił cię Chrystus.
O. Z wielką, mocą spłynęła na ciebie łaska Ducha Świętego.

MÓDLMY SIĘ: Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy za wstawiennictwem świętego Wojciecha, 
męczennika i  biskupa, trwając nieustannie w prawdziwej wierze, osiągnęli radość, obiecaną 
wiernym. Amen.

PIĄTY DZIEŃ
Święty Wojciech był człowiekiem obowiązkowym. Gdy  zmarł jego biskup pomocniczy Falkold, 
wtedy opuścił zacisze klasztorne i udał się tam, gdzie wzywał go jego obowiązek. Podczas drugiego 
pobytu w Pradze założył opactwo benedyktynów koło Pragi, zbudował kilka kościołów, wysłał 
misjonarzy na Węgry. Gdy po zabójstwie kobiety w kościele z pogwałceniem prawa azylu, w 995 
roku rzucił klątwę na sprawców, musiał opuścić Pragę. Naśladujmy Świętego w jego stanowczej 
obronie moralności.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
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Ant.: Dam wam pasterzy według mego serca, by was prowadzili rozsądnie i roztropnie.
W.  Zajaśnieją sprawiedliwi przed obliczem Pana.
O.  Radować się będą wszyscy prawego serca.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Wojciech aż do śmierci 
walczył w obronie wiary, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie 
znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo jesteś prawdziwym życiem. 
Amen.

SZÓSTY DZIEŃ

Dla świętego Wojciecha męczeństwem była nie tylko śmierć, ale całe jego życie. Znalazł się 
w środku rywalizujących ze sobą możnych rodów Sławników i  Werszowców. Oni nie pomijali 
żadnej sposobności, aby  w  jego osobie dokuczyć członkom jego rodu. Kiedy  zamordowali kobietę 
w kościele, łamiąc prawo azylu, upominał ich bez skutku, rzucił więc na nich klątwę. A  oni  z zemsty 
zburzyli Libie i wymordowali jego rodzinę.  
I nas spotykają bolesne wydarzenia lecz każdy ból, �zyczny lub duchowy, zbliża nas do Chrystusa 
cierpiącego.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant.: Cierpień tego życia nie można stawiać na równi z  przyszłą chwałą, która się w nas objawi.
W. Panie, będę Cię miłował tym goręcej.
O. Im lepiej poznam, że Ty jesteś mocą mej słabości.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Wojciech aż do śmierci 
walczył w obronie wiary, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie 
znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. 
Amen.

SIÓDMY DZIEŃ

Jako następca apostołów, którzy głosili Ewangelię w  różnych stronach świata, za ich przykładem 
św. Wojciech apostołował wszędzie, gdzie nadarzyła się sposobność. Zachęcony przez cesarza 
Ottona III i za zgodą papieża, wyruszył do Polski, skąd udał się, wraz z towarzyszami, z misją do 
pogańskich Prus. Poganie przyjęli ich niechętnie. Ubliżali im i znieważali, a świętego Wojciecha 
w końcu zamordowali. Jego kult został przypieczętowany kanonizacją. 
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Nasze powszechne kapłaństwo, otrzymane na chrzcie świętym, zobowiązuje nas do apostołowania 
przynajmniej w  naszym środowisku i do udziału w służbie Bożej, dziękując Bogu za Jego łas-
kawość.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant.: Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je w  wieczności.
W. Przychodzę do was, abyście poznali swego Stwórcę.
O. I abyście obmyci w zdroju zbawienia stali się wyznawcami Chrystusa.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty umocniłeś nasz naród w  wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie 
i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi 
głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Amen.

ÓSMY DZIEŃ

Śmierć świętego Wojciecha wywarła ogromne wrażenie wśród znających go i będących bliżej elit 
z  otoczenia cesarza Ottona III, który osobiście udał się do Gniezna w  1000 roku, aby oddać hołd 
wielkiemu człowiekowi i  męczennikowi. Wtedy utworzona została w  Gnieźnie metropolia, której 
patronem został święty Wojciech. Był on wzorowym pasterzem, troszczącym się o dobro 
powierzonych sobie wiernych. Nieustępliwy w  sprawach wiary i obyczajów chrześcijańskich.
Liturgia daje nam sposobność podziwiania jego cnót i  szukania jego wstawiennictwa.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant.: Cieszcie się i weselcie, wszyscy święci, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.
W. Idąc śladem Mistrza i jak On zabity.
O. Powrócił do Niego w blasku zwycięstwa.

MÓDLMY SIĘ: Boże, który uwieńczyłeś męczeństwem wiarę świętego Wojciecha i obdarzyłeś 
Kościół Gnieźnieński jego relikwiami, spraw, prosimy, abyśmy postępując w wierze i miłości, 
zasłużyli na udział w radości nieba. Amen.

DZIEWIĄTY DZIEŃ

Chrześcijańska Polska zawsze otaczała świętego Wojciecha, biskupa, kultem należnym apostołowi, 
męczennikowi i przyjacielowi Polaków. Świadczą o tym Drzwi Gnieźnieńskie, pochodzące z 1170 r. 
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przedstawiające życie św. Wojciecha w 18 płaskorzeźbach. Dziś jest on głównym patronem Polski, 
obok Królowej Polski i  św.  Stanisława, biskupa i męczennika.
Nadal otaczamy go należną czcią i zwracamy się z prośbą o wstawiennictwo u Boga w naszych 
sprawach, dotyczących zwłaszcza naszego życia duchowego.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant.: Męczennicy Pańscy, błogosławcie Pana na wieki.
W. Oddajmy cześć świętemu Wojciechowi, patronowi Polski.
O. Przez zasługi świętego Wojciecha wysłuchaj nas Chryste.

MÓDLMY SIĘ: Święty Wojciechu, patronie naszej Ojczyzny, użyźniłeś siejbę słowa Bożego krwią 
swoją, a  w  sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogurodzicy. Bądź nam nadal
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 9. Modlitwy o wstawiennictwo św. Wojciecha

Boże, Ty umocniłeś nasz naród w  wy-
mawianiu Twego imienia przez nauczaniei 
chwalebne męczeństwo św. Wojciecha, 
spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił 
naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami 
w  niebie.
Boże, który uwieńczyłeś wiarę św. Wojciecha 
i  obdarzyłeś Kościół gnieźnieński jego ciałem; 
spraw, prosimy, abyśmy ciągle postępując 
w wierze i miłości, zasłużyli na udział w  
radości nieba.
Panie, niech modlitwa, którą jako wyraz 
dziecięcego oddania o�arujemy Twojemu 
Majestatowi ku czci św.  Wojciecha, mę-
czennika i biskupa, uczyni nas godnymi 
wiecznego szczęścia, które on osiągnął, 
przelawszy krew dla Ciebie.
Święty Wojciechu, patronie naszej Ojczyzny 
i naszej para�i! Użyźniłeś siejbę słowa Bożego 
krwią swoją, a  w  sercach naszych za-
szczepiłeś miłość do Bogarodzicy. Bądź nam 
nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam 
u  Boga potrzebny hart ducha, abyśmy z Twoją 
pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez 
nią otrzymali nagrodę wieczną. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen.

Do św. Wojciecha  

Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu 
T w e g o  i m i e n i a  p r z e z  n a u c z a n i e 
i chwalebne męczeństwo świętego Woj-
ciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który 
na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, 
wstawiał się za nami w niebie. Amen.

M o d l i t w a  z a  w s t a w i e n n i c t w e m 
św. Wojciecha

Prosimy Cię, Panie, niech święty Wojciech; 
b i s k u p  i  m ę c z e n n i k ,  w y j e d n a  n a m 
miłosierdzie Twoje, abyśmy otrzymali 
grzechów odpuszczenie i upragnione łaski. 
Święty Wojciechu, patronie naszej Ojczyzny! 
Użyźniłeś siejbę słowa Bożego krwią swoją, 
a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do 
Bogurodzicy. Bądź nam nadal przewodnikiem 
do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart 
ducha, abyśmy za Twoją pomocą mężnie 
wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali 
nagrodę wieczną. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.
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 10. Litania do św. Wojciecha

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Wojciechu, patronie nasz, módl się za nami.
Święty Wojciechu, męczenniku i wyznawco, módl się za nami.
Święty Wojciechu, urodzony na czeskiej ziemi, módl się za nami.
Wszelkimi cnotami ozdobiony, módl się za nami.
Mężu według Serca Bożego, módl się za nami.
Dobrym przykładem owocom swoim przyświecający, módl się za nami.
Pasterzu gorliwie o zbawienie dusz Twojej owczarni dbający, módl się za nami.
Złe obyczaje wykorzeniający, módl się za nami.
Nad występkami ubolewający, módl się za nami.
Wierny naśladowco Chrystusa Pana, módl się za nami.
Węgrom, Prusom i Polakom światło wiary niosący, módl się za nami.
U pogan wobec śmierci nieustraszony, módl się za nami.
Wiarę Chrystusową męczeństwem potwierdzający, módl się za nami.
Za słowo Chrystusa śmierć ponoszący, módl się za nami.
Patronie i Opiekunie Ojczyzny naszej, módl się za nami.
Patronie uciśnionych i ubogich ludzi, módl się za nami.
Dobry Pasterzu, módl się za nami.
Chwało i ozdobo Ojczyzny naszej, módl się za nami.
Wzorze duchowieństwa, módl się za nami.
Drogo do życia wiecznego, módl się za nami.
Abyśmy z grzechów powstali, módl się za nami.
Abyśmy do stałości w wierze świętej powrócili, módl się za nami.
Abyśmy otrzymali miłosierdzie za Twoją przyczyną, módl się za nami.
Abyśmy żyjąc według przykazań Bożych, żywot wieczny otrzymali, módl się za nami.
Abyśmy razem z Tobą Boga chwalili, módl się za nami.
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.
Przez zasługi świętego Wojciecha,



Patronie naszej para�i, stróżu naszego kościoła, Święty Wojciechu, twojemu orędownictwu 
powierzamy nasze potrzeby, prace i nasze dusze. Proś o łaskę i pomoc dla nas, abyśmy mocni 
w wierze żyli ufnością w dobroć Bożą i kierowali się w życiu miłością i sprawiedliwością. Błądzących 
prowadź do Kościoła po pokój, wyjednaj słabym łaskę pokuty, miłującym Ciebie – wytrwanie. 
Weź w opiekę małżeństwa i rodziny, wspomagaj rodziców w wychowaniu dzieci, czuwaj nad 
młodzieżą. Módl się do Boga za chorych i cierpiących naszej para�i. Uproś, Patronie nasz, 
błogosławieństwo dla naszych pól i warsztatów. Obudź ducha pobożności i miłości do Matki Bożej. 
Spraw swą modlitwą u Boga, abyśmy kochali nasz Kościół, żyli według przykazań i osiągnęli chwałę 
u Boga.

Módlmy się: Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie 
i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa. Spraw, prosimy, aby ten, który na 
ziemigłosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez Chrystusa, Pana 
naszego, Amen.

 11. Modlitwa do Patrona para�i

Wszechmogący Wieczny Boże, uciekając się pod opiekę św. Wojciecha, który za życia swego był 
narodowi naszemu przykładem wiary i przyjacielem, a teraz przed Obliczem Twego Majestatu jest 
naszym Orędownikiem, błagamy Cię, wysłuchaj łaskawie modlitwy, którą do Ciebie przez 
wstawiennictwo Świętego Męczennika zanosi wierny lud Twój.Ty zaś, Matko Boża, Królowo Polski i 
Wniebowzięta Patronko świętego Kościoła Gnieźnieńskiego, okaż nam dobrotliwość Swego 
Niepokalanego Serca.
Św. Wojciechu, któryś w zaraniu narodu naszego utwierdzał go w wierze, uproś nam umiłowanie 
Prawdy Przedwiecznej.
Św. Wojciechu, któryś w duszę polską wszczepił cześć i miłość ku Bogarodzicy Dziewicy, wyproś 
nam Jej przemożną opiekę. Św. Wojciechu, prawa Bożego głosicielu nieugięty, wyproś kapłanom 
polskim ducha żarliwości i apostolstwa.
Św. Wojciechu, darem rady osobliwie obdarzony, któryś utwierdzał królów w wierze świętej, 
wyproś rządcom Rzeczypospolitej zrozumienie Twej woli i światło w rządach.
Św. Wojciechu, któryś życie oddał za wiarę świętą, wyproś nam stałość i męstwo 
w wyznawaniu Chrystusa życiem całym.
Św. Wojciechu, któryś czuwał nad narodem naszym w dniach chwały i upadku, wyproś nam trwałą 

 12. Modlitwa do św. Wojciecha (kard. Augusta Hlonda)
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wierność Kościołowi świętemu.
Św. Wojciechu, którego wstawiennictwu zawdzięczamy odzyskanie wolności, wyproś Ojczyźnie 
naszej ducha jedności i zgody.
Niech Cię wielbi, Panie Boże nasz, lud polski przy grobie Świętego Męczennika, by Jego krew o�arna 
wyjednywała narodowi dalsze Twe łaski i opiekę. 
Przez zasługi św. Wojciecha, udziel nam, Boże, grzechów odpuszczenia. 
Przez zasługi św. Wojciecha, naucz nas, Boże, odradzać się przez łaskę świętych sakramentów, żyć 
w pobożności i trwać w miłości Twojej.
Przez zasługi św. Wojciecha, spraw, Boże, aby Polska życiem chrześcijańskim chwałę Ci oddawała.
Przez zasługi św. Wojciecha, spraw, Boże, aby naród polski swych świętych posłannictw dopełnił.
Przez zasługi św. Wojciecha, spraw, Boże, abyśmy wszyscy po cnotliwym życiu rajskiego wesela 
dostąpić mogli. Amen

Za wszystkie dary z Bożej ręki wzięte,
za skarby wiary, za pociechy święte,

za trudy, prace i pracy owoce,
za chwile ciszy i ciężkie niemoce,

za spokój, walki, zdrowie i choroby,
za uśmiech szczęścia i za łzy żałoby,

za krzyż ciężki, na barki złożony,
niech będzie Jezus Chrystus pochwalony.

 13. Modlitwa naszej para�i
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