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Pieśń „Upadnij na kolana”, wystawienie Najświętszego Sakramentu 

 

18 września obchodziliśmy liturgiczną uroczystość św. Stanisława Kostki, głównego patrona naszej 

diecezji, orędownika dzieci i młodzieży. Jakże aktualne są słowa, które św. Jan Paweł II 

wypowiedział przy sarkofagu św. Stanisława Kostki w Rzymie 13 listopada 1988 r. Mówił 

wówczas: „’Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele’. Wszyscy znamy te słowa, które stanowią syntezę 

życia naszego Świętego, postaci doprawdy niezwykłej: w tak niedługim czasie zdołał osiągnąć 

ogromną dojrzałość powołania chrześcijańskiego i zakonnego. Ten święty patron młodzieży 

polskiej towarzyszył mi od dawna, w czasach młodości i potem, stale. Towarzyszył mi w Rzymie, 

gdy byłem studentem w położonym niedaleko stąd Kolegium Belgijskim. Prawie każdego dnia 

przychodziłem szukać u niego duchowego światła i pomocy (...). Jego krótka droga życiowa  

z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj do 

tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość. Kiedy znajdujemy się wobec tej 

niezwykłej postaci, myśli nasze podążają natychmiast do młodych całego świata (...). Tak,  

św. Stanisław miał trudną młodość, mimo że był z bardzo bogatego rodu, arystokratycznego, 

prawie królewskiego, miał trudną młodość. Młodzi dzisiaj mają w Polsce trudną młodość, czasem 

wydaje mi się, że nie potrafią sprostać wyzwaniom, czasem szukają wyjścia poza Ojczyzną. Dla 

wszystkich: i tych, co odchodzą z Ojczyzny, i tych, co zostają, niech św. Stanisław Kostka będzie 

patronem – patronem trudnych dróg życia polskiego, życia chrześcijańskiego. Szukajmy u niego 

stale wspomożenia dla całej młodzieży polskiej, dla całej młodej Polski”. 

Odpowiedzmy na to wezwanie Papieża Polaka odmawiając „Litanię do św. Stanisława Kostki”, 

ofiarując ją w intencji naszej diecezji, zwłaszcza młodego pokolenia: 

 

Litania do św. Stanisława Kostki 

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, Królowo wyznawców, módl się za nami 

Święty Stanisławie, miłością Boską zawsze pałający, 

Święty Stanisławie, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu Ołtarza, 

Święty Stanisławie, ukochany synu Najświętszej Maryi Panny, 

Święty Stanisławie, pobożny sługo św. Barbary, 

Święty Stanisławie, łaskawy obrońco konających, 

Święty Stanisławie, wybrana ozdobo Tow. Jezusowego, 

Święty Stanisławie, mężny siebie samego zwycięzco, 

Święty Stanisławie, dzielny pogromco duchów piekielnych, 

Święty Stanisławie, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata, 

Święty Stanisławie, niewzruszona wśród prześladowania opoko, 

Święty Stanisławie, jaśniejące zwierciadło nabożeństwa, 

Święty Stanisławie, doskonały wzorze posłuszeństwa, 

Święty Stanisławie, mistrzu skromności i świątobliwości, 

Święty Stanisławie, piękny kwiecie czystości, 



Święty Stanisławie, gorliwy w dopełnianiu powołania Boskiego, 

Święty Stanisławie, zwycięzco własnych zmysłów, 

Święty Stanisławie, któryś świętej ze chrztu niewinności aż da śmierci dochował, 

Święty Stanisławie, którego aniołowie niebiescy Ciałem Najświętszym karmili, 

Święty Stanisławie, któremu Maryja Dziecię Jezus na ręku złożyła, 

Święty Stanisławie, któryś nieprzyjaciela dusz znakiem krzyża św. odpędził, 

Święty Stanisławie, któryś godzinę śmierci swej przepowiedział, 

Święty Stanisławie, którego sława wielkiej świątobliwości słynie po całym świecie, 

Święty Stanisławie, któryś ojczyznę swoją z różnych przygód i niebezpieczeństw wyratował, 

Święty Stanisławie, opiekunie młodzieży niewinnej. 

 

Abyśmy cnoty Twoje naśladowali, uproś nam u Boga 

Abyśmy bez Sakramentów świętych z tego świata nie schodzili, 

Abyśmy natchnieniom Boskim powolnymi byli, 

Abyśmy pokusy czarta, świata i ciała zwyciężali, 

Abyśmy zawsze bogobojnie żyli, 

Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli. 

 

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, Panie. 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 

 

K.: Módl się za nami św. Stanisławie, 

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

Boże, któryś wśród rozlicznych cudów swej mądrości także i tego dokonał, i żeś w młodocianym 

nawet wieku łaskę dojrzałej świętości dać raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy za przykładem 

świętego Stanisława zbawiennie z czasu życia korzystali i skwapliwie do wiecznego zdążali pokoju. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

Wezwania do Ducha Świętego 

Prośmy teraz Ducha Świętego, by napełniał serca młodych ludzi światłem i mądrością. Niech każdy 

dojrzewa do swej miary, wyznaczonej mu przez Boga. 

• Duchu Święty, prosimy Cię za młodych całego świata: o głęboką świadomość powołania do 

objawienia światu tego, co jest z Boga. Prosimy Cię Duchy Święty! 

• Duchu Święty, prosimy Cię za młodych z krajów objętych wojnami: o sprawiedliwość,  

o życie w pokoju i prawdzie. Prosimy Cię Duchy Święty! 

• Duchu Święty, prosimy Cię za młodych chrześcijan, którzy są prześladowani z powodu 

imienia Chrystusa: o wytrwanie w wierze i ustanie przemocy. Prosimy Cię Duchy Święty! 

• Duchu Święty, prosimy Cię za młodych w naszej Ojczyźnie: o dojrzewanie w wierze,  

o poczucie sensu życia i o odpowiedzialność za przyszłość Polski. Prosimy Cię Duchy 

Święty! 

 

Pieśń Eucharystyczna 

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem 

 

Pieśń „Przed wielu laty” 

 

opr. ks. Jarosław Kamiński 


