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Nabożeństwo Świętowojciechowe - Dróżki Św. Wojciecha
Procesja ustawia sie wzdłuż kościoła: krzyż, relikwie św. Wojciecha, ministranci, kapłani, wierni.
Wychodzimy do pierwszej stacji śpiewając: Święty Wojciechu wspomagaj nas...

1 Stacja - Chrzest św. Wojciecha

Módlmy się:
Boże dawco życia, który życie Zbawiciela naszego powierzyłeś Najświętszej Dziewicy Maryi, spraw,
za wstawiennictwem Jej i wielkiego Jej czciciela Świętego Wojciecha, aby każdy chrześcijanin bronił ludzkiego
życia od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Dzięki składając Bogu za życie i śmierć św. Wojciecha, którego nauka umocniła rodzące się w naszej Ojczyźnie
chrześcijaństwo, prośmy z ufnością:
1. Aby ziarno łaski zasiane w św. Wojciechu przez działanie Boże wciąż wydawało obfity plon wiary i miłości
w całym Kościele.
2. Aby w Polsce oraz w tych krajach, gdzie apostołował św. Wojciech nigdy nie zabrakło pracowników Winnicy
Pańskiej.
3. Aby nigdy nie zabijano nienarodzonych dzieci, ale obdarzono je pełną miłością i umożliwiono im pełny rozwój.
4. Aby noszący imię św. Wojciecha byli wiernymi synami Kościoła i Ojczyzny.
5. Abyśmy potrafili czerpać z życia św. Wojciecha wzór męstwa w przekonaniach i łagodności w postępowaniu.
Boże, Ty zbudowałeś swój Kościół w naszej Ojczyźnie na męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha; obdarz
nas odwagą w wyznaniu Ciebie i umiejętnością przebaczania wrogom. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Zmiana niosących relikwie.
Śpiewamy idąc do kolejnej stacji: Święty Wojciechu wspomagaj nas...
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Stacja 2 - Święty Wojciech kapłanem

Módlmy się:
Boże źródło miłości, który dałeś nam w Najświętszej Dziewicy Maryi i Jej czcicielu Świętym Wojciechu
wzór miłości apostolskiej, spraw, aby kapłani byli do głębi ożywieni pasterską miłością. Przez Chrystusa
Pana naszego.
Amen.
Ciesząc się darem dziecięctwa Bożego, módlmy się do naszego Ojca, który jest w niebie:
1. Za chrześcijan, by z szacunkiem odnosili się do wszystkich kapłanów.
2. Za kapłanów, by troszczyli się o mocną więź z Bogiem, który działa przez ich ręce.
3. O liczne i dobre powołania do kapłaństwa i życia zakonnego oraz o łaskę wytrwania dla wszystkich
powołanych.
4. Za nasze rodziny, aby były prawdziwymi szkołami budzenia dobrych powołań kapłańskich.
5. Za nas, abyśmy szanowali każdą chwilę życia, jako wielki dar od Boga i dla Boga.
Wysłuchaj, Boże, naszych próśb, które z ufnością do Ciebie zanosimy przez wstawiennictwo św. Wojciecha.
Prosimy Cię obdarzaj nas swoimi darami. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Zmiana niosących relikwie.
Śpiewamy idąc do kolejnej stacji: Święty Wojciechu wspomagaj nas...
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Stacja 3 - Święty Wojciech biskupem

Módlmy się:
Boże wszechmogący, za przyczyną Maryi Królowej Polski i Świętego Wojciecha Biskupa, gorliwego
Jej czciciela, prosimy Cię udziel światła i mocy Ducha Świętego naszym biskupom i przełożonym zakonnym
w kierowaniu Twoim świętym Kościołem. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Do Boga, który chce zbawić cały świat, módlmy się przez wstawiennictwo Św. Wojciecha:
1. Za Kościół święty, aby mógł bez przeszkód głosić Dobrą Nowinę i prowadzić wszystkich ludzi do Boga.
2. Za Papieża N., aby Bóg udzielił mu obficie swoich darów w pełnieniu pasterskiej posługi w Kościele.
3. Za biskupa naszego Edwarda, aby na wzór św. Wojciecha ludziom oddalonym od Boga, wskazywał drogę
do świętości.
4. Za ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, aby potrafili odnaleźć sens cierpienia.
5. Za nas, abyśmy realizując powołanie do świętości, dzięki wstawiennictwu św. Wojciecha zamieniali nasze serca
w dom miły Bogu.
Boże, Ty przez św. Wojciecha, który mężnie wyznawał wiarę, otaczasz nas swoją opieką; spraw, abyśmy
ku Tobie zwracali nasze myśli, słowa i czyny. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Zmiana niosących relikwie.
Śpiewamy idąc do kolejnej stacji: Święty Wojciechu wspomagaj nas...
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Stacja 4 - Święty Wojciech zakonnikiem

Módlmy się:
Boże, który sławnego czciciela Najświętszej Rodzicielki, Biskupa Wojciecha obdarzyłeś łaską powołania
zakonnego, prosimy Cię za Jego wstawiennictwem, o dobre i święte powołania zakonne w naszych parafiach.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Za wstawiennictwem św. Wojciecha do Pana naszego i Boga zanieśmy pokorne prośby w intencjach Kościoła
i świata:
1. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby zawsze pamiętali o słowach Ewangelii i według nich starali się żyć.
2. Módlmy się za prześladowanych z powodu przynależności do Jezusa, aby swoje doświadczenia umieli
ofiarować na większą chwałę Boga.
3. Módlmy się za wszystkie zakony i Zgromadzenia, aby oświeceni światłem Ducha Świętego z odwagą głosili
naukę Jezusa.
4. Módlmy się za nas czerpiących siły z Eucharystii i słuchania słowa Bożego, abyśmy za sprawą św. Wojciecha
zawsze i wszędzie byli wierni nauce Jezusa.
Panie nasz i Boże, Ty powołałeś św. Wojciecha do służby w Twoim Kościele i uzdolniłeś go do oddania życia
za wiarę w Jezusa; przez jego zasługi i wstawiennictwo prosimy Cię, abyś nas, niegodne sługi Twoje w godzinie
próby raczył wesprzeć swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Zmiana niosących relikwie.
Śpiewamy idąc do kolejnej stacji: Święty Wojciechu wspomagaj nas...
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Stacja 5 - Święty Wojciech Kocha Matkę Bożą

Módlmy się:
Wszechmogący Wieczny Boże, który ciało człowieka uczyniłeś swoją świątynią, prosimy Cię,
za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy i Świętego Wojciecha, naucz nas cenić doskonałą czystość duszy
i ciała, a także w niej żyć. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Śpiewamy: Święty Wojciechu wspomagaj nas...
Poprzez orędownictwo Najświętszej Maryi Panny, zanieśmy wspólne modlitwy do Jej Syna, a naszego Pana:
1. Za Kościół święty, aby jak Maryja swoją macierzyńską troską otaczał wszystkich wierzących w Chrystusa.
2. Za Papieża, aby Maryja otaczała go swoją opieką i wyjednywała u swego Syna potrzebne łaski.
3. Za ludzi samotnych i opuszczonych, aby zawsze pamiętali, że w testamencie z Krzyża otrzymali Maryję,
jako Matkę, która nigdy nie opuszcza i nie zawodzi.
4. Za nas samych, abyśmy idąc przez życie, zawsze sie uciekali do Maryi.
Panie Jezu Chryste, Ty umierając na Krzyżu dałeś nam Maryję jako naszą Matkę; prosimy Cię, abyś nigdy
nie pozwolił nam odłączyć się od Ciebie i wzgardzić Twymi przykazaniami, ale umacniał
nas w przeciwnościach i był przy nas w naszych trudach. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Zmiana niosących relikwie.
Śpiewamy idąc do kolejnej stacji: Święty Wojciechu wspomagaj nas...
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Stacja 6 - Święty Wojciech w Cieszęcinie

Módlmy się:
Boże Ty chcesz, aby Twój Lud dawał świadectwo Ewangelii; za wstawiennictwem NMP i Jej czciciela
św. Wojciecha, który przodkom naszym głosił Ewangelię, prosimy Cię, aby nasi parafianie żyli według zasad
Ewangelii. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Śpiewamy: Święty Wojciechu wspomagaj nas...
Do Boga, dawcy wszelkiej nadziei, poprzez wstawiennictwo św. Wojciecha skierujmy nasze modlitwy:
1. Za Kościół święty w naszej parafii, niech nigdy nie ustaje w swej misji niesienia światu Ewangelii.
2. Za zatwardziałych grzeszników z naszej parafii, niech przez pokutę i prawdziwą poprawę życia wrócą do Boga.
3. Za zmarłych z naszych rodzin a szczególnie za zmarłych z naszej parafii, niech zmartwychwstaną do życia
wiecznego.
4. Za nas tu zgromadzonych i wszystkich naszych parafian, niech za przykładem św. Wojciecha wiernie
zachowamy wiarę i wyznajemy ją całym życiem.
Panie, tak jak święty Wojciech, który głosił Ewangelię, wierzymy we wszechmoc Twej miłości; zachowaj
nas od wszelkiego zła i daj nam zawsze postępować według Twych przykazań. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Zmiana niosących relikwie.
Śpiewamy idąc do kolejnej stacji: Święty Wojciechu wspomagaj nas...
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Stacja 7 - Męczeństwo Świętego Wojciecha

Módlmy się:
Panie, przez wstawiennictwo Bogurodzicy Maryi i Jej czciciela Świętego Wojciecha, udziel nam łaski
do mężnego i odważnego wyznania wiary katolickiej w życiu społecznym i publicznym. Przez Chrystusa Pana
naszego.
Amen.
Do dobrego Ojca, który jest w niebie, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym I Świętego Wojciecha naszego
Patrona zanieśmy wspólne modlitwy:
1. Za Kościół powszechny, aby wzywając do pokuty, sam ją pełnił.
2. Za trwających w grzechu, aby przestali czynić zło, a zaprawiali się dobrem.
3. Za tych, którzy uważają, że niema już dla nich przebaczenia, aby zaufali miłosierdziu Boga.
4. Za nas samych, abyśmy przez wstawiennictwo św. Wojciecha potrafili otworzyć nasze serca na słowa Boże.
Wszechmogący Boże, okaż swoją dobroć proszącym i łaskawie wysłuchaj błagającego Cię ludu, abyśmy wsparci
Twoją łaską, coraz bardziej podobali się Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Udajemy się do Kościoła śpiewając: Święty Wojciechu wspomagaj nas...
W kościele przed ołtarzem: Litania do Św. Wojciecha.
Błogosławieństwo relikwiami.
Pieśń na zakończenie: O Wojciechu, Cieszęcina Patronie…
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Nowenna do Świętego Wojciecha
Pieśń: Święty Wojciechu wspomagaj nas …
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Wojciechu, nasz patronie,
Święty Wojciechu, z pobożnych i szlachetnych rodziców narodzony,
Święty Wojciechu, słowo słowiańskich narodów,
Święty Wojciechu, zaszczycie i światło naszego narodu,
Święty Wojciechu, od pierwszych dni niemowlęctwa Bogu poświęcony,
Święty Wojciechu, w dzieciństwie łask Panny Maryi doznający,
Święty Wojciechu, w łasce Bożej ciągle wzrastający,
Święty Wojciechu, szczególniejszy Maryi doznający,
Święty Wojciechu, w łasce Bożej ciągle wzrastający,
Święty Wojciechu, szczególniejszy Maryi czcicielu,
Święty Wojciechu, mężnie pokusy zwyciężający,
Święty Wojciechu, pogromco szatanów,
Święty Wojciechu, wzorze pokory i posłuszeństwa,
Święty Wojciechu, przenoszący ustronie klasztorne nad zaszczyty pasterskie,
Święty Wojciechu, doskonałości życia jedynie pragnący,
Święty Wojciechu, cudami od Boga w życiu wstawiony,
Święty Wojciechu, dobre uczynki pilnie pełniący,
Święty Wojciechu, miłością najwyższą z Królem Niebios połączony,
Święty Wojciechu, niezmordowany pracowniku w Winnicy Chrystusowej,
Święty Wojciechu, apostole narodu pruskiego,
Święty Wojciechu, przez bałwochwalczych pogan zamordowany,
Święty Wojciechu, Patronie Świętego Kościoła Gnieźnieńskiego,
Święty Wojciechu, Patronie i opiekunie narodu naszego,
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.

zmiłuj się nad nami.
zmiłuj się nad nami.
zmiłuj się nad nami.
zmiłuj się nad nami
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.
módl się za nami.

K. Módl się z nami Święty Wojciechu.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Błagamy Cię Panie Boże, niechaj błogosławiony sługa Twój Wojciech, Męczennik, wyjedna nam Twoje
przebaczenie i umocni na drodze wierności Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
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Pieśń:
1. O Święty Wojciechu wielki nasz patronie, racz przybyć na pomoc ku naszej obronie, która ma nadzieje,
oraz ufność w tobie, wspomóż, nie daj zginąć w teraźniejszej dobie.
2. Daj to dla zasługi, Panie Jezu Chryste, Wojciecha Biskupa, byśmy przezroczyste ujrzeć mogli niebo z wybranymi
Twymi. I wiecznie się cieszyć wspólnie ze Świętymi.
3. Wojciechu Patronie, zwierciadło czystości, nakłoń nas, abyśmy w mężnej stateczności, znosić mogli krzyże,
walki i cierpienia, a później się stali godnymi zbawienia.
4. Wspomóż Twą przyczyną nasze wzniosłe głosy by były przyjęte, przebiły niebiosy, wychwalając Pana
wraz z Twemi zasługi, by mogły zmazane być nam grzechów długi.
5. O czujny pasterzu o ludzkie zbawienie. Któż więc może wsławić święte Twoje imię, na któreś zasłużył pracą
i mękami? Prosimy więc ciebie, wstaw się dziś za nami.
Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, klęcząc u stóp świętego 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, które do Ciebie przez wstawiennictwo świętego męczennika zanosi
Twój lud. Ty zaś, Matko Boża Łaskawa, okaż nam dobrotliwość swego Niepokalanego Serca.

K. Święty Wojciechu, któryś w zaraniu narodu naszego utwierdził go w wierze.
W. Uproś nam umiłowanie prawdy przedwiecznej.
K. Święty Wojciechu, któryś w duszę polską wszczepił cześć i miłość ku Bogurodzicy Dziewicy.
W. Wyproś nam Jej przemożną opiekę.
K. Święty Wojciechu, prawa Bożego głosicielu nieugięty.
W. Wyproś kapłanom polskim ducha życzliwości i apostolstwa.
K. Święty Wojciechu, darem rady osobliwe obdarzony, któryś utwierdził królów w wierze świętej.
W. Wyproś rządcom państwa Polskiego zrozumienie woli Bożej i światło w rządach.
K. Święty Wojciechu, któryś życie oddał za wiarę świętą.
W. Wyproś nam stałość i męstwo w wyznawaniu Chrystusa życiem całym.
K. Święty Wojciechu, któryś czuwał nad narodem naszym w dniach chwały i upadku.
W. Wyproś nam trwałą wierność Kościołowi świętemu.
K. Święty Wojciechu, którego wstawiennictwu zawdzięczamy odzyskanie wolności.
W. Wyproś Ojczyźnie naszej ducha jedności zgody. Niech Cię wielbi, Panie Boże, nasz lud cieszęciński,
w Sanktuarium Świętego Męczennika Wojciecha zgromadzony, by Jego krew ofiarna wyjednała nam dalsze
Twe łaski i opiekę.
K. Przez zasługi świętego Wojciecha.
W. Udziel nam, Boże, grzechów odpuszczenia.
K. Przez zasługi świętego Wojciecha.
W. Naucz nas, Boże, odradzać się przez łaskę świętych sakramentów, żyć w pobożności i trwać w miłości Twojej.
26

K. Przez zasługi świętego Wojciecha.
W. Spraw, Boże aby Polska życiem chrześcijańskim chwałę Ci oddawała.
K. Przez zasługi świętego Wojciecha.
W. Spraw, Boże abyśmy wszyscy po cnotliwym życiu, rajskiego wesela dostąpić mogli.
K. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

Pieśń:
1. Jest taka wioska, nad brzegiem Prosny, którą wędrował Wojciech święty.
Tutaj nauczał, tu wypoczywał, pod wielkim dębem lud jednoczył.
Refren: O Wojciechu, Cieszęcina Patronie, Tyś jest z nami już tysiąc lat.
W Sanktuarium cieszęcińskim, tyś czczony z relikwiami wiele już lat.
2. Całe stulecia już przeminęły, od tamtej chwili, gdyś tuta szedł.
Cieszęcin wierny Tobie Wojciechu, zawsze patronem Tyś tutaj był.
3. Wielka w nas Radość Święty Wojciechu, że łaski Boże wciąż do nas ślesz.
Teraz relikwie mamy tu Twoje, Ty naszą wiarę umacniaj wciąż.

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, nasz patronie,

módl się za nami

Święty Wojciechu, męczenniku i wyznawco,

módl się za nami

Święty Wojciechu, wszelkim cnotami ozdobiony,

módl się za nami.

Święty Wojciechu, mężu według Serca Bożego,

módl się za nami.

Święty Wojciechu, dobrym przykładem owcom swoim przyświecający,

módl się za nami.
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Święty Wojciechu, pasterzu gorliwie o zbawienie dusz dbający,

módl się za nami.

Święty Wojciechu, złe obyczaje wykorzeniający,

módl się za nami.

Święty Wojciechu, nad występkami ubolewający,

módl się za nami.

Święty Wojciechu, Węgrom, Prusom i Polakom światło wiary niosący,

módl się za nami.

Święty Wojciechu, u pogan wobec śmierci nieustraszony,

módl się za nami.

Święty Wojciechu, wiarę Chrystusową męczeństwem potwierdzający,

módl się za nami.

Święty Wojciechu, za słowo Chrystusa śmierć ponoszący,

módl się za nami.

Święty Wojciechu, patronie i opiekunie Ojczyzny naszej,

módl się za nami.

Święty Wojciechu, patronie uciemiężonych i ubogich,

módl się za nami.

Święty Wojciechu, dobry pasterzu,

módl się za nami.

Święty Wojciechu, chwało i ozdobo Ojczyzny naszej,

módl się za nami.

Święty Wojciechu, wzorze dla duchowieństwa,

módl się za nami.

Abyśmy z grzechów powstali,

wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy do stałości w wierze świętej powrócili,

wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy za przyszłości w wierze świętego Wojciecha otrzymali Twoje miłosierdzie,

wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy żyjąc według przykazań Bożych żywot wieczny otrzymali,

wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy razem ze świętym Wojciechem Ciebie chwalili,

wysłuchaj nas Panie.

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.
K. Przez zasługi świętego Wojciecha.
W. Chryste, wysłuchaj nas.

Módlmy się:
Boże, który 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, przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
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Pieśni do Św. Wojciecha
Wielbimy Ciebie Ojcze wszechświata
1. Wielbimy Ciebie Ojcze wszechświata, Żeś dał Wojciecha nam za patrona. Żeś zesłał Syna, by ludzi zbratał,
by za człowieka na krzyżu skonał.
Refren: Święty Wojciechu odważny w czynie, oddałeś Bogu życie w ofierze. Niech chwała Boża w Polsce
nie zginie, Święty Biskupie utwierdź nas w wierze.
2. Opuszczasz smutny rodzinne Czechy, by poprzez Węgry iść w polskie strony, głosisz Chrystusa, co gładzi
grzechy, z Bogurodzicą, by była uwielbiona.
Refren: Święty Wojciechu odważny w czynie..........
3. Oddajemy Bogu z Świętym Wojciechem, należną chwałę, wyznając szczerze, wiarę w Chrystusa i walcząc
z grzechem, mimo trudności wytrwajmy w wierze.
Refren: Święty Wojciechu odważny w czynie.......
4. Śmierć cię spotyka od Prusów sroga, którym głosiłeś Dobrą Nowinę. Król zaś wykupił ciało od wroga,
by Cię uczciła polska kraina.
Refren: Święty Wojciechu odważny w czynie.......

Przez dziejów Polski
1. Przez dziejów Polski długie wieki, nad krajem naszym czuwał Bóg.
Pod skrzydła wziął go swej opieki, za Wojciechowy zbożny trud.
Święty Wojciech przez zbawienie krzyż, dźwigał ludy hen do nieba wzwyż.
Wojciechu święty nasz patronie, w misyjnej chlubnej Twej krainie,
wiary nam podajesz wzór. Do Ciebie wznosim nasze dłonie, przed
Tobą kornie chylim skronie, ku Twej chwale brzmi nasz chór.
2. Do pogan rusza Wojciecha święty, na apostolski wkracza szlak.
Wytacza piekłu bój zawzięty, a bronią Jego krzyża znak. W boju tym
uległo ciało mdłe, lecz Duch Boży rozprzestrzenił się.
Wojciechu święty nasz patronie, w męczeńskiej chlubnej Twej
koronie, męstwa nam podajesz wzór. My w wiary świętej dziś obronie,
z Twoimi łączym nasze dłonie, tworząc niezdobyty mur.

Klejnocie zacny
1. Klejnocie zacny w polskiej koronie. Wojciechu święty biskupie kapłanie.
Na drogiej ziemi przemożny Patronie, pamięć Twa z nami niech wiecznie zostanie.
2. O spojrzyj na nas z nieba wysokości, pomnij na słowa niegdyś tutaj siane,
niech już wydadzą owoc twej miłości, którą by serca znów były rozgrzane.
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3. Podczas bezkrwawej ofiary kapłana; Gdy Bóg otwiera swój skarb
niepojęty, Ty proś za nami najwyższego Pana, Ty nas polecaj, o Wojciechu święty.
4. O nie wypuszczaj ziemie tej z opieki, by się przykładem cnót braterskich stała,
Czuwaj nad nami teraz i na wieki, gdy w niej złożymy grzeszne nasze ciała.

Dziejów Polski
1. Dziejów Polski perło droga, o Wojciechu nasz patronie.
Kapłanie Chrystusa Boga zawsze stawaj nam w obronie.
Refren: Niech Cię sławi Polska cała, niech Cię chwalą góry rzeki.
O Wojciechu Twoja chwała niech rozbrzmiewa w świat daleki.
2. Ciebie Święty wielbi Polska, ludy Słowian chwalą zgodnie. Tyś na Boży poszedł rozkaz,
by nieść wiary im pochodnię.
3. O Wojciechu my Twe syny, straż Twa wierna, przy Twym gronie.
Zawsze czuwać ślubujemy, i odważnie stać przy Tobie.
4. Wstaw się prosim dziś za nami, o Wojciechu nasz Patronie.
Prowadź nas jak przed wiekami i w Maryi kieruj dłonie.

Jest taka wioska, nad brzegiem Prosny
1. Jest taka wioska, nad brzegiem Prosny,
którą wędrował Wojciech święty.
Tutaj nauczał, tu wypoczywał,
pod wielkim dębem lud jednoczył.
Refren: O Wojciechu, Cieszęcina Patronie, Tyś jest z nami już tysiąc lat.
W Sanktuarium Cieszęcińskim Tyś czczony od wielu już lat.

2. Całe stulecia już przeminęły
od tamtej chwili, gdyś tutaj szedł.
Cieszęcin wierny Tobie Wojciechu
zawsze patronem Tyś tutaj był.

3. Wielka w nas Radość Święty Wojciechu,
że łaski Boże wciąż do nas ślesz.
Teraz relikwie mamy tu Twoje,
Ty naszą wiarę umacniaj wciąż.
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O święty Wojciechu wielki nasz patronie
1. O święty Wojciechu wielki nasz patronie,
Racz przybyć na pomoc ku naszej obronie,
Która ma nadzieję, oraz ufność w Tobie,
Wspomóż, nie daj zginąć w teraźniejszej dobie.
2. Daj to dla zasługi, Panie Jezu Chryste.
Wojciecha Biskupa, byśmy przezroczyste
Ujrzeć mogli niebo z wybranymi twymi
I wiecznie się cieszyć wspólnie ze Świętymi.
3. Wojciechu Patronie, zwierciadło czystości,
Nakłoń nas, abyśmy w mężnej stateczności
Znosić mogli krzyże, walki i cierpienia,
A później się stali godnymi zbawienia.
4. Wspomóż Twą przyczyną nasze wzniosłe głosy,
By były przyjęte, przebiły niebiosy,
Wychwalając Pana wraz z Twemi zasługi,
By mogły zmazane być nam grzechów długi.
5. O czujny Pasterzu o ludzkie zbawienie
Któż więc może wsławić święte twoje imię,
Na któreś zasłużył pracą i mękami?
Prosimy więc ciebie, wstaw się dziś za nami.

Święty Wojciechu Polaków Patronie
1. Święty Wojciechu Polaków Patronie, Tyś pierwszą gwiazdą na Polskiej koronie.
Choć ziemia czeska na świat Cię wydała, To ziemia polska wnet Cię pokochała.
I przyjęła Cię jak syna dobrego, Uznając w Tobie patrona przyszłego,
Byłeś Pasterzem dobrym miłosiernym, Dla ludu ojcem i doradcą wiernym.
2. Skarby najdroższe niosłeś mu w ofierze, Utwierdzając go w chrześcijańskiej wierze.
Jako apostoł pierwszy w pruskiej ziemi, Burzyłeś bożki słowami Bożymi.
Niejedną duszę między poganami, Zyskałeś niebu swymi naukami,
Pogańska ręka życie Ci odjęła, W kawałki ciało Twe święte pocięła.
3. A krew Twa święta przyniosła zysk taki, Że później wiarę przyjęli Prusaki.
Król zwiózł Twe ciało do Piastów stolicy, Do miasta Gniezna blisko od Kruszwicy.
Kmiotki je wzięli na swe polskie ręce. Złożyli w srebrnej kosztownej trumience,
I odtąd Gniezno jest miastem żałoby, Tam polskich królów, tamże świętych groby.
4. Tam też kmieć polski, pan, król i cesarze. Chodzą na odpust niosąc serca w darze.
Święty Wojciechu przyczyń się za nami., W naszej niedoli Twoimi modłami.
Byłeś tu u nas w starym Cieszęcinie, W tej okolicy, gdzie cześć Twoja słynie,
Kazałeś tutaj pod starym dębem, By wiara święta była dla nas zrębem.
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5. Dziś łączysz Gniezno wraz z Cieszęcinem, Tam Twoje szczątki - tutaj Twój kult słynie,
Z Gniezna Stolicy łączysz naród cały. A z Cieszęcina Kościół Kaliski cały.
Byśmy statecznie do naszego zgonu, We wszystkim strzegli Pańskiego zakonu.
A potem z Tobą w niebie królowali, I ze świętymi Boga wychwalali.

Przez dziejów Polski długie wieki
1. Przez dziejów Polski długie wieki, nad krajem naszym czuwał Bóg. Pod skrzydła wziął go swej opieki,
za Wojciechowy zbożny trud. Święty Wojciech przez zbawienia krzyż, dźwigał ludy hen do nieba wzwyż.
Wojciechu święty nasz patronie w misyjnej chlubnej Twej koronie wiary nam podajesz wzór. Do Ciebie wznosim
nasze dłonie, przed Tobą kornie chylim skronie, ku Twej chwale brzmi nasz chór.
2. Do pogan rusza Wojciech święty, na apostolski wkracza szlak. Wytacza piekłu bój zawzięty, a bronią Jego
krzyża znak. W boju tym uległo ciało mdłe, lecz Duch Boży rozprzestrzenił się.
Wojciechu święty nasz patronie, w męczeńskiej chlubnej Twej koronie, męstwa nam podajesz wzór.
My w wiary świętej dziś obronie, z Twoimi łączym nasze dłonie, tworząc niezdobyty mur.

Święty Wojciechu szermierzu wiary
1. Święty Wojciechu szermierzu wiary, z krwi Twojej wzeszedł misyjny plon. Ciebie natchnęła miłość bez miary,
której nie złamał męczeński zgon. Wojciechu święty, męczenniku, patrz na zastępy wiernych bez liku! Tu gdzie
pogaństwa zalegał mrok, dziś w niebo naród kieruje wzrok.
2. Święty Wojciechu świętości wzorze, patrz ile czyha pokus i zdrad. Nie daj, by groźne niewiary morze, zniszczyło
dzieło tysiąca lat. Wojciechu święty, męczenniku, patrz na zastępu, gdzie już w zaniku Twa wiara święta znajduje
się! Mów do narodu: ach przebudź się!

Święty Wojciechu wielki męczenniku
1. Święty Wojciechu 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.
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4. Ojcze wysłuchaj te pokorne prośby, wspomóż kapłanów, pociesz zasmuconych, Bądź nam obroną
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.

Modlitwa do św. Wojciecha
Święty Wojciechu, apostole naszej narodu, bądź nam zawsze patronem w niebie. Tyś pierwsze iskierki
miłości Jezusa i Matki Jego Maryi, w duszach przodków naszych rozniecił. Uproś nam u Boga łaskę, abyśmy
te najdroższe skarby niebieskie nad wszystko błagamy cię święty Wojciechu, błogosław nam wszystkim, abyśmy
bogobojnie żyli, jak nam przykład dałeś, aby żadne rozterki nie rozrywały węzła miłości, wreszcie abyśmy
kochając Kościół święty i słuchając następców Twoich, wszelkimi cnotami jaśnieli.
Przez zasługi świętego Wojciecha, Chryste usłysz nas i za jego prośbami przybądź nam ku pomocy. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Modlitwa Wiernych
Zgromadzeni przy relikwiach św. Wojciecha, przez Jego wstawiennictwo składamy dziś nasze modlitewne
intencje :
- w radosnej wielkanocnej atmosferze modlimy się dziś w intencji naszego papieża, niech Dobry Bóg Ojciec
wspiera go w trudnym dziś ewangelizowaniu świata i obdarza potrzebnymi łaskami,
… organista śpiewa Ciebie prosimy….
- trwamy w dziękczynieniu za beatyfikację Jana Pawła II, oraz za jubileusz 50 lat kapłaństwa i 30 lat sakry
biskupiej naszego biskupa Stanisława, a także w przeddzień święta Jego patrona, modlimy się o dobre zdrowie
i moc Ducha świętego w skutecznym posługiwaniu Kościołowi Kaliskiemu a przez media - całemu Kościołowi
Powszechnemu,
- ogarniamy swą modlitwą wszystkim zmarłych duszpasterzy naszej cieszęcińskiej parafii, oraz zmarłych parafian,
a polecając ich Bożej miłości i miłosierdziu, oczekujemy na spotkanie z nimi w domu Ojca,
- przybywając dziś na spotkanie ze św. Wojciechem dziękujemy mu za jego opiekę i polecamy wszystkie nasze
sprawy i intencje, pasterską posługę księdza biskupa, duszpasterzy, a szczególnie nasze zbawienie.
Panie Jezu Zmartwychwstały, który każdemu ukazujesz, że jesteś drogą, prawdą i życiem, dzięki
Ci składamy za naszych patronów i za tych, którzy nam Ciebie ukazują, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

33

Dojazd:
Z trasy S8 relacji Wrocław - Łódź zjeżdżamy w miejscowości Wieruszów
i jedziemy w kierunku Węglewic.
Odległość od zjazdu ok. 10 km.

Parafia Rzymskokatolicka
Sanktuarium Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika
Cieszęcin 15, 98-400 Wieruszów
http://sanktuarium-cieszecin.pl
tel.: 62 78 445 94
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieruszowie
nr konta: 18 9256 0004 2600 0260 2000 0010

Msze Święte:
Niedziela i święta: 8.30, 10.15, 12.00
Poniedziałek - sobota: 17.00, 18.00

Cieszęcin 2018

