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Św. Krzysztof jest jednym z najbardziej popularnych 

świętych Wschodu i Zachodu. Wiadomo o nim tylko tyle, 

że pochodził z Azji Mniejszej, z prowincji rzymskiej Licji 

w dzisiejszej Turcji, i że tam poniósł śmierć męczeńską 

za panowania cesarza Decjusza ok. 250 r. Istnieje wiele 

legend o nim. Jedna z nich głosi, że przez wiele lat służył 

pogańskim możnym tego świata. Kiedy jednak poznał 

naukę Chrystusa, przyjął chrzest. Pokutując za swój 

grzeszny żywot, postanowił osiedlić się nad Jordanem 

i przenosić przez rzekę pielgrzymów, idących ze wschodu 

do Ziemi Świętej. W trakcie jednej z przepraw, niosąc 

na plecach dziecko, na środku Jordanu poczuł ogromny 

ciężar przekraczający jego siły. Bliski utonięcia usłyszał 

głos: “Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat”. Stąd też imię 

świętego – Christoforos – niosący Chrystusa. Jako swojego patrona czcili św. Krzysztofa 

przewoźnicy, tragarze, flisacy i pielgrzymi. Współcześnie jest czczony jako patron 

kierowców, a jego wizerunek zdobi wiele pojazdów mechanicznych, które błogosławi się 

w dniu 25 lipca, bądź 31 maja (Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny) lub 29 września 

(św. Rafała), 2 października (Świętych Aniołów Stróżów). Obrazy i rzeźby przedstawiają 

go jako potężnego mężczyznę z kijem wędrowca w dłoni, niosący na plecach Dzieciątko. 

[https://www.stacja7.pl/] 

Witajcie Młodzi Przyjaciele! 

Rozpoczęliśmy wakacje. Zapraszam Was do lipcowego numeru „Izydora”. Tradycyjnie 

znajdziecie w nim fragment encykliki Papieża Jana Pawła II. W tym miesiącu proponuję 

tekst „Litanii do św. Krzysztofa”. W cyklu Kartka z kalendarza przegląd lipcowych 

uroczystości i świąt. Jak zwykle zapraszam do pisania na adres gazetki oraz do 

rozwiązania krzyżówki. 

[Ł.M.] 
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Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson, 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, 
Ojcze z nieba, Boże, ~ zmiłuj się nad nami, 
Synu Odkupicielu świata,  
Boże, Duchu Święty, 
Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, 
Święta Maryjo, ~ módl się za nami, 
Święty Krzysztofie, podświadomie szukający Boga, 
Święty Krzysztofie, pragnący służyć Najsilniejszemu Władcy, 
Święty Krzysztofie, pracujący dla dobra bliźnich, 
Święty Krzysztofie, mężnie walczący z żywiołem, 
Święty Krzysztofie, przez Dzieciątko Jezus nawiedzony,  
Święty Krzysztofie, dźwigający Tego, który ciężar grzechów świata nosił, 
Święty Krzysztofie, cudem zakwitnięcia suchej laski odznaczony, 
Święty Krzysztofie, apostołem przez Dzieciątko Jezus mianowany, 
Święty Krzysztofie, któryś tysiączne serca pogan przeistaczał, 
Święty Krzysztofie, Zwycięzco pokus, 
Święty Krzysztofie, bohaterski Męczenniku, 
Święty Krzysztofie, Patronie pielgrzymów, 
Święty Krzysztofie, Patronie podróżujących, 
Święty Krzysztofie, Patronie kierowców, 
Święty Krzysztofie, Patronie lotników i marynarzy, 
Święty Krzysztofie, Patronie kolejarzy, 
Święty Krzysztofie, Opiekunie możny, 
Święty Krzysztofie, łaską wysłuchań przez Boga nagrodzony, 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie, 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie, 
Bądź nam miłościw, ~ wybaw nas, Panie, 
Od grzechu każdego, ~ wybaw nas, Panie, 
Od katastrof lotniczych i innych, za wstawiennictwem św. Krzysztofa, 
Od złych przygód w podróży, 
Od śmierci nagłej, zachowaj nas, Panie, 
Od burz i powodzi, Od wojen i wszelkich waśni, 
My grzeszni Ciebie prosimy, ~ wysłuchaj nas, 
Panie, Abyś nam grzechy nasze odpuścić raczył, 
Abyś wstawiennictwo św. Krzysztofa za nami przyjąć raczył, 
Abyśmy św. Krzysztofa ufnie na patrona swego obrali, 
Abyśmy ufni w Jego opiekę ostrożności nie lekceważyli, 
Abyśmy wzorem św. Krzysztofa uczynnymi i miłosiernymi byli, 
Abyśmy o zbawieniu wiecznym pamiętali, 
Abyśmy szczęśliwą śmiercią życie zakończyli, 

LITANIA DO ŚW. KRZYSZTOFA 
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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. 
 
K: Módl się za nami święty Krzysztofie.  
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
Módlmy się: Wszechmogący Boże, Stwórco świata i ludzi, błagamy Cię przez zasługi 
św. Krzysztofa o serca czułe dla bliźnich, pozbawione egoizmu i samolubstwa. Niech wzór 
św. Krzysztofa, który tak wiernie spełniał Twoje przykazania, rozbudzi w nas miłość 
bliźniego, posiadającą moc szlachetnego regulowania wszystkich spraw na ziemi. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. 
Amen. 
 
 
 

 

 

W trzeciej części encykliki Dominum et Vivificantem, Duch, który daje życie, napisanej  
w 1986 roku Papież pisze miedzy innymi: 
49. Do Ducha Świętego zwraca się myśl i serce Kościoła przy końcu dwudziestego wieku 
i w perspektywie trzeciego tysiąclecia od przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, gdy stajemy 
w obliczu wielkiego Jubileuszu, którym Kościół pragnie uczcić to wydarzenie. Przyjście 
to mierzy się skalą czasu jako wydarzenie przynależące do dziejów człowieka na ziemi. 
Stosowana powszechnie rachuba czasu określa poszczególne lata, stulecia i tysiąclecia 
wedle tego, jak przebiegają one przed lub po narodzeniu Chrystusa. Równocześnie zaś 
wydarzenie to oznacza dla nas, chrześcijan, według słów Apostoła „pełnię czasu” 
(por. Ga 4, 4), gdyż w nim dziele człowieka zostały dogłębnie przeniknięte „miarą” Boga 
samego: transcendentną obecnością wiecznego „Teraz”. Tego, „Który jest, Który był, 
i Który przychodzi”. Tego, który jest 
„Alfy i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem” (Ap 1, 8; 22, 13). „Tak bowiem 
Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg 
Syna swego, zrodzonego z niewiasty (...), abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” 
(Ga 4, 4 n.). Dokonało się zaś owo Wcielenie Syna-Słowa za sprawę Ducha Świętego. 
Obaj Ewangeliści, którym zawdzięczamy opis narodzin i dziecięctwa Jezusa z Nazaretu, 
wypowiadają się w tej sprawie w taki sam sposób. Według Łukasza, przy zwiastowaniu 
narodzin Jezusa, Maryja pyta: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. Na to zaś 
otrzymuje odpowiedź: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. 
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1, 34 n.). 
 
Zapraszam do zapoznania się z całym tekstem encykliki. 
 

Z encyklik  

   Papieża Jana Pawła II 
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      2                 
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4                       

      5                 
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PYTANIA: 1 Patrzy na malowane wrota; 2 Wielkanocny przyśpiew w liturgii; 
3 Kwestionariusz z pytaniami; 4 Jedna z pór roku; 5 … ucieka, wieczność czeka; 6 Eden; 
7 Dla zbawienia ludzi stał się człowiekiem. 

[Ł.M.] 
 

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na nasz adres e-mailowy (podając swoje imię, 
nazwisko i wiek) do 17 lipca. Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie 
wylosowana ostanie książka. Rozwiązanie Krzyżówki nr 9: BOŻE CIAŁO . Książkę 
otrzymuje Zuzanna lat 14. O sposobie odbioru nagrody informujemy e-mailem. 
Dziękujemy wszystkim czytelnikom za przesłane odpowiedzi. 
 
 

 
 

3 – Święto św. Tomasza, Apostoła 
6 – Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz.  
8 – Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera 
11 – Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy 
13 – Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 
15 – Wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dK 
16 – Wspomnienie NMP z Góry Karmel 
22 – Święto św. Marii Magdaleny 
23 – Święto św. Brygidy, zak., patronki Europy  
24 – Wspomnienie św. Kingi, dz. 
25 – Święto św. Jakuba, Ap. Wspomnienie św. Krzysztofa, patrona podróżnych 
i kierowców 
29 – Wspomnienie św. Marty 
31 – Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera 
 
[na podstawie Kalendarza liturgicznego archidiecezji katowickiej] 

Krzyżówka nr 10 

Kartka z kalendarza – lipiec 


