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6. Modlitwy o wstawiennictwo  
św. Wojciecha 

 
  

Litania do św. Wojciecha (Pierwsza) 
 
 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,  
 Święty Wojciechu, urodzony na czeskiej ziemi,  
 Wszelkimi cnotami ozdobiony,  
 Mężu według Serca Bożego,  
 Dobrym przykładem owocom swoim przyświecający,  
 Pasterzu gorliwie o zbawienie dusz Twojej owczarni dbający,  
 Złe obyczaje wykorzeniający,  
 Nad występkami ubolewający,  
 Wierny naśladowco Chrystusa Pana,  
 Węgrom, Prusom i Polakom światło wiary niosący,  
 U pogan wobec śmierci nieustraszony,  
 Wiarę Chrystusową męczeństwem potwierdzający,  
 Za słowo Chrystusa śmierć ponoszący,  
 Patronie i Opiekunie Ojczyzny naszej,  
 Patronie uciśnionych i ubogich ludzi,  
 Dobry Pasterzu,  
 Chwało i ozdobo Ojczyzny naszej,  
 Wzorze duchowieństwa,  
 Drogo do życia wiecznego,  
  
 Abyśmy z grzechów powstali, módl się za nami.  
 Abyśmy do stałości w wierze świętej powrócili,  
 Abyśmy otrzymali miłosierdzie za Twoją przyczyną,  
 Abyśmy żyjąc według przykazań Bożych, żywot wieczny otrzymali,  
 Abyśmy razem z Tobą Boga chwalili,  
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 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,  
 Chryste, wysłuchaj nas.  
    
 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. Przez 
Chrystusa, Pana naszego, Amen.  

 

 

Litania do Świętego Wojciecha 
Patrona i Opiekuna Polski 
 
Odmówiona po raz pierwszy na zakończenie uroczystej Mszy św. 
w Katedrze Gnieźnieńskiej, w dniu 5 kwietnia 1997 r. 
 
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. 
Duchy Święty Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
 
Święta Maryjo, módl się za nami. 
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. 
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. 
 
Święty Wojciechu, módl się za nami.. 
Święty Wojciechu, wiernie Boga się trzymający, módl się za nami.. 
Święty Wojciechu, chwało Krzyża świętego, módl się za nami.. 
Święty Wojciechu, czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za 
nami. 
Święty Wojciechu, opiekunie Kościoła Gnieźnieńskiego, módl się za 
nami. 
Święty Wojciechu, ozdobo swojego i naszego narodu, módl się za 
nami. 
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Święty Wojciechu, ozdobo narodów Europy, módl się za nami.. 
Święty Wojciechu, kielichem zbawienia częstujący, módl się za nami.. 
Święty Wojciechu - Janie Chrzcicielu Gdańszczan i Prusów, módl się 
za nami. 
Święty Wojciechu, Apostole i Męczenniku, módl się za nami. 
Święty Wojciechu, w śmierci nieustraszony, módl się za nami. 
Święty Wojciechu, nad śmierć mocniejszy, módl się za nami. 
Święty Wojciechu, wierny sługo Boży, módl się za nami. 
Święty Wojciechu, woli Bożej poddany, módl się za nami. 
Święty Wojciechu, postrachu duchów ciemności, módl się za nami. 
Święty Wojciechu, mężu wielkiej wiedzy i roztropności, módl się za 
nami. 
Święty Wojciechu, wierny przyjacielu Bolesława Chrobrego, módl się 
za nami. 
Święty Wojciechu, wierny przyjacielu i współpracowniku cesarza 
Ottona III w najszlachetniejszych jego zamysłach, módl się za nami. 
Święty Wojciechu, mężu nieustraszony, módl się za nami. 
Święty Wojciechu, mężu wielkiej ewangelizacji Europy, módl się za 
nami. 
Święty Wojciechu, gorliwy sługo Chrystusa, módl się za nami. 
Święty Wojciechu, wierny naśladowco Chrystusa, módl się za nami. 
Święty Wojciechu, mężu prawdziwie Apostolski, módl się za nami. 
Święty Wojciechu, o światło Ewangelii dla narodów zatroskany. 
 
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. 
 

 
Inne modlitwy 

 
Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wymawianiu Twego imienia przez 
nauczanie i 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 
ofiarujemy Twojemu Majestatowi ku czci św. Wojciecha, męczennika 
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i biskupa, uczyni nas godnymi wiecznego szczęścia, które on osiągnął, 
przelawszy krew dla Ciebie. 

Święty Wojciechu, patronie naszej Ojczyzny i naszej parafii! Użyźniłeś 
siejbę słowa Bożego krwią swoją, a w sercach naszych zaszczepiłeś 
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. 
 

 
 

Święty Wojciechu, pierwszy Apostole narodu naszego, bądź Polsce 
Patronem w niebie. Ty pierwsze ziarno wiary Chrystusowej rzuciłeś 
na niwy kraju naszego. Ty pierwsze iskierki miłości Jezusa i Matki 
Jego w duszach przodków naszych roznieciłeś. Uproś nam u Boga 
łaskę, abyśmy te najdroższe skarby niebieskie nad wszystko kochali i 
święcie przechowywali, aby naród nasz zawsze był sprawiedliwy i 
zawsze żył w wierze, abyśmy kochając Kościół święty i słuchając 
następców Twoich wszelkimi cnotami jaśnieli przed niebem. Przez 
zasługi świętego Wojciecha, Jezu Chryste, usłysz nas i za jego 
prośbami przybądź nam ku pomocy. AMEN. 

 
 

 
Prośmy Chrystusa, za przyczyną św. Wojciecha, Biskupa i 
Męczennika, o wszystkie łaski, potrzebne każdemu z nas i naszej 
Ojczyźnie: 
 
- Abyśmy pogłębiali naszą wiarę - św. Wojciechu, módl się za nami. 
- Abyśmy na co dzień żyli wiarą - św. Wojciechu, módl się za nami. 
- Abyśmy dawali zawsze świadectwo o Chrystusie - św. Wojciechu, 
módl się za nami. 
- Abyśmy umieli zerwać z grzechem pijaństwa - św. Wojciechu, módl 
się za nami. 
- Abyśmy porzucili nienawiść, obojętność i kłamstwo - św. Wojciechu, 
módl się za nami. 
- Abyśmy trwali w czystości myśli, mowy i uczynków - św. Wojciechu, 
módl się za nami. 
- Abyśmy nie zabijali jeszcze nie narodzonych - św. Wojciechu, módl 
się za nami. 
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- Abyśmy umieli dostrzec potrzeby naszych bliźnich - św. Wojciechu, 
módl się za nami. 
- Abyśmy żyli w zgodzie rodzinnej, sąsiedzkiej i parafialnej - św. 
Wojciechu, módl się za nami. 
- Abyśmy wypełniali sumiennie swoje obowiązki - św. Wojciechu, 
módl się za nami. 
- Abyśmy żyli w prawdzie - św. Wojciechu, módl się za nami. 
- Abyśmy żyli w prawdziwej wolności - św. Wojciechu, módl się za 
nami. 
- Abyśmy byli radością Boga i ludzi - św. Wojciechu, módl się za 
nami. 
- Abyśmy byli ludźmi pokoju i zgody - św. Wojciechu, módl się za 
nami. 
- Abyśmy byli ludźmi Chrystusowej miłości - św. Wojciechu, módl się 
za nami. 
 
Panie Jezu, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem, spraw za 
wstawiennictwem św. Wojciecha, abyśmy byli ludźmi żywej wiary i 
ofiarnej miłości - który żyjesz i królujesz na wieki wieków. AMEN 
 

 
 

Sławny w męczenników gronie, 
O Wojciechu, nasz Patronie! 
Za Twe prace i cierpienia 
Przyjmij od nas dziękczynienia. 
 
O Wojciechu, nasz Patronie, 
Zawsze stawaj nam w obronie, 
A swoimi modlitwami 
Boga prosić racz za nami. 
 
Uproś i Bogarodzicę, 
Maryję, czystą Dziewicę, 
By za nami się wstawiała, 
Syna swego ubłagała. 
 
Boże, w świętych swych chwalebny, 
Co ich zsyłasz w czas potrzebny, 
Daj, niech dojdziem przez Wojciecha, 
Gdzie wieczysta jest pociecha. 
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O Święty Wojciechu, wielki nasz Patronie, 
racz przybyć na pomoc nieszczęsnej koronie, 
która ma nadzieję i ufność w Tobie, 
wspomóż, nie daj zginąć w teraźniejszej dobie. 
 
Chwalebny Kapłanie, wierny sługo Boży, 
zniszcz złe żądze wszelkie, 
niech się dobro mnoży, 
a chwała się szerzy Najwyższego Pana, 
złość zaś wszelka niech będzie zmazana. 
 

 
 
Święty Wojciechu, pierwszy Apostole narodu naszego, bądź Polsce 
Patronem w niebie.  
Ty pierwsze ziarno wiary Chrystusowej rzuciłeś na niwy kraju 
naszego.  
Ty pierwsze iskierki miłości Jezusa i Matki Jego w duszach przodków 
naszych roznieciłeś. 
Uproś nam u Boga łaskę, abyśmy te najdroższe skarby niebieskie nad 
wszystko kochali i święcie przechowywali, aby naród nasz zawsze był 
sprawiedliwy i zawsze żył w wierze, abyśmy kochając Kościół święty i 
słuchając następców Twoich wszelkimi cnotami jaśnieli przed 
niebem. Przez zasługi świętego Wojciecha, Jezu Chryste, usłysz nas i 
za  
jego prośbami przybądź nam ku pomocy. AMEN.  
 
 

PIEŚŃ DO ŚWIĘTEGO WOJCIECHA  
 
Klejnocie zacny w Polskiej Koronie  
Wojciechu Święty, Biskupie Kapłanie,  
Na drogiej Ziemi przemożny Patronie  
Pamięć Twa z nami niech wiecznie zostanie.  
   
O spojrzyj na nas niegdyś 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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Podczas bezkrwawej Ofiary Kapłana,  
gdy Bóg otwiera swój skarb niepojęty,  
Ty proś za nami Najwyższego Pana!  
Ty nas polecaj, o Wojciechu Święty.  
  
O nie wypuszczaj ziemi tej z opieki.  
by się przykładem cnót braterskich stała.  
Czuwaj nad nami teraz i na wieki,  
gdy w niej złożymy grzeszne nasze ciała. 
 
O św. Wojciechu Biskupie Męczenniku 
 
Święty Wojciechu Polaków Patronie,  
Tyś pierwszą gwiazdą na polskiej koronie,  
Choć ziemia na świat czeska Cię wydała,  
To Ziemie polska wnet Cię pokochała 
 

I przyjęta Cię jak syna dobrego. 
Uznając w Tobie Patrona przyszłego. 
Byłeś Pasterzem dobrym, miłosiernym 
Dla ludu ojcem i doradcą wiernym 
 

Skarby najdroższe niosłeś nu w ofierze. 
Utwierdzając go w chrześcijańskiej wierze. 
Jako Apostoł pierwszy w pruskiej ziemi,  
Burzyłeś bożki słowami Bożymi. 
 
Niejedną duszę między poganami  
Zyskałeś Niebu Twymi naukami 
 Pogańska ręka życie Ci odjęła,  
W kawałki ciało Twe święte pocięła, 
 

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 kosztowne; trumience, 
 A odtąd Gniezno jest miastem żałoby;  
Tam polskich królów, tamże Świętych groby. 
 

Tam też kmieć polski, pan, król i cesarze.  
Chodzą na odpust, niosą serca w darze. 
Święty Wojciechu przyczyń się za nami  
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W naszej niedoli Twoimi modłami. 
 

Abyśmy ojców trzymali się wiary  
I nie skąpili dla biednych ofiary,  
Za dobro braci byśmy życie dali,  
Dla ich zbawienia chętnie krew przelali. 
 

Byśmy statecznie do naszego zgonu 
We wszystkim strzegli Pańskiego zakonu, 
A potem z Tobą w Niebie królowali 
I wraz z Świętymi Boga wychwalali. Amen 
 
Z Książki do nabożeństwa ułożonej z polecenia Najprz. X Arcybiskupa Dunina 
(...) wyd. Gniezno 1902, s.446 n. (pisownia uwspółcześniona). 
 
 

SŁAWNY W MĘCZENNIKÓW GRONIE * 
 
O Wojciechu, nasz Patronie *  
Za Twe prace i cierpienia, *  
Przyjmij od nas dziękczynienia. 
 
O Wojciechu nasz Patronie, * 
 Zawsze stawaj nam w obronie, * 
A swoimi modlitwami, * 
Boga prosić racz za nami. 
 
Uproś i Bogarodzicę *  
Maryję czystą Dziewicę, * 
By za nami się wstawiała, *  
Syna swego ubłagała. 
 
Z modlitewnika Droga do Nieba wyd. Opole 1981, s. 536 
 

 
 
O św. Wojciechu Biskupie Męczenniku 
 
Święty Wojciechu Polaków Patronie,  
Tyś pierwszą gwiazdą na polskiej koronie,  
Choć ziemia na świat czeska Cię wydała,  
To Ziemie polska wnet Cię pokochała 
 
I przyjęta Cię jak syna dobrego. 
 Uznając w Tobie Patrona przyszłego. 
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 Byłeś Pasterzem dobrym, miłosiernym 
Dla ludu ojcem i doradcą wiernym 
 
Skarby najdroższe niosłeś nu w ofierze. 
Utwierdzając go w chrześcijańskiej wierze. 
Jako Apostoł pierwszy w pruskiej ziemi,  
Burzyłeś bożki słowami Bożymi. 
 
Niejedną duszę między poganami  
Zyskałeś Niebu Twymi naukami 
 Pogańska ręka życie Ci odjęła,  
W kawałki ciało Twe święte pocięła, 
 
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 kosztowne; trumience, 
A odtąd Gniezno jest miastem żałoby; —  
Tam polskich królów, tamże Świętych groby. 
 
Tam też kmieć polski, pan, król i cesarze.  
 Chodzą na odpust, niosą serca w darze. 
 Święty Wojciechu przyczyń się za nami  
W naszej niedoli Twoimi modłami. 
 
Abyśmy ojców trzymali się wiary  
I nie skąpili dla biednych ofiary,  
Za dobro braci byśmy życie dali,  
 Dla ich zbawienia chętnie krew przelali. 
 
Byśmy statecznie do naszego zgonu 
We wszystkim strzegli Pańskiego zakonu, 
 A potem z Tobą w Niebie królowali 
I wraz z Świętymi Boga wychwalali. Amen 
 
Z Książki do nabożeństwa ułożonej z polecenia Najprz. X Arcybiskupa Dunina 
(...) 
 wyd. Gniezno 1902, s.446 n. (pisownia uwspółcześniona). 
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