Regulamin
XXIII Rajdu im. ks. Walentego Gadowskiego
w Beskidzie Sądeckim
18 – 20 V 2018 r.

I. Organizator
Organizatorem Rajdu jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej.
II. Cel
Celem imprezy jest przede wszystkim czynny wypoczynek, zapoznanie młodzieży z pięknem Beskidu
Sądeckiego - uroczego zakątka naszej Diecezji, popularyzacja turystyki górskiej oraz przyswojenie
wiadomości o powyższym terenie i treści zawartych w Doktrynie Kościoła Katolickiego. Rajd
połączony jest bowiem z Konkursem wiedzy religijno - krajoznawczej. Proponujemy drużynom także
poznanie Szlaków Papieskich im. Świętego Jana Pawła II, na których znaleźć można pamiątki
i wspomnienia wędrówek papieża turysty.
III. Przepisy ogólne
1) Rajd odbędzie się w dniach 18 – 20 V 2018 r. w Beskidzie Sądeckim na trasach podanych w dalszej
części Regulaminu. Złazisko i ostatnia baza noclegowa dla wszystkich jest w Piwnicznej-Zdroju
(Dom Wypoczynkowy „Filarówka”, Borownice 5), gdzie wszyscy powinni przybyć 19 V, do godz.
17:00.
2) W Rajdzie może uczestniczyć młodzież należąca do różnych młodzieżowych grup kościelnych oraz
innych organizacji.
3) Drużyna powinna liczyć: min. 5 osób plus opiekun.
4) Każda drużyna ma obowiązek wziąć udział w konkursie wiedzy religijno-krajoznawczej (trzy
wyznaczone osoby).
5) Organizator nie ubezpiecza uczestników, a obowiązek z tego tytułu przejmują poszczególne drużyny
i ich opiekunowie.
6) Opiekunem drużyny winna być osoba dorosła (ukończone l8 lat), najlepiej kapłan.
7) Noclegi, oprócz ostatniego z soboty na niedzielę, organizują sobie indywidualnie poszczególne
drużyny (np. schroniska, sale katechetyczne przy parafiach, kwatery prywatne, namioty...).
8) Drużyna winna posiadać własną apteczkę - odpowiednio wyposażoną oraz mapę Beskidu
Sądeckiego.
9) Za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe w czasie wędrówki rajdowymi trasami, w bazie Rajdu oraz
w drodze powrotnej, odpowiada poszczególna drużyna i jej opiekun.
10) Rajd i połączony z nim Konkurs toczy się o Puchar Zwycięzców oraz inne nagrody rzeczowe.
IV. Przepisy szczegółowe
1. Zgłoszenia.
- Drużyny biorące udział w Rajdzie dokonują zgłoszenia na dostarczonych wcześniej Kartach
zgłoszenia do Biura Zarządu Diecezjalnego KSM, do dnia 9 maja 2018 r. włącznie (bezpośrednio,
pocztą lub mailowo). Jest to termin nieprzekraczalny. Zgłoszenie jest ważne dopiero po
opłaceniu wpisowego, o którym w dalszych punktach regulaminu.
- Kapitana drużyny należy wpisać na pierwszym miejscu karty.
- Uczestnicy Rajdu tytułem wpisowego wpłacają kwotę 50 zł od osoby (40 zł, gdy odział ma
uregulowane składki). Opłatę uiszcza się przy zgłoszeniu.
- W przypadku rezygnacji drużyny lub uczestnika z udziału w Rajdzie, wpisowe nie będzie zwracane.

- Ewentualne koszty przejazdu i noclegu pokrywają we własnym zakresie uczestnicy (poza ostatnim
noclegiem, który zapewniają organizatorzy).
2. Przebieg Rajdu.
- XXIII Rajd trwa trzy dni i kończy się wspólnym „złaziskiem” w Piwnicznej-Zdroju (w Domu
Wypoczynkowym „Filarówka”).
- Pierwsze dwa dni przeznaczone są na wędrowanie szlakami Beskidu Sądeckiego wybranymi trasami
wg poniższych propozycji lub wg własnego uznania.
- Trasa powinna być poświadczona odpowiednimi pieczątkami i wpisami w „Kapowniku rajdowym”.
- Uczestników obowiązuje strój turystyczny, przestrzeganie zasad ochrony przyrody, wzajemna pomoc
w nagłych wypadkach oraz chrześcijański stosunek do siebie nawzajem i spotykanych ludzi na górskich
szlakach.
- W sobotę 19 V wszystkie drużyny powinny do godz. 17:00 zgłosić się w Bazie rajdowej w PiwnicznejZdroju, przy „Filarówce”. Następnie nastąpi rozlokowanie, a o godz. 19:00 wspólne ognisko wszystkich
uczestników Rajdu połączone ze smażeniem kiełbasy, śpiewem i... Zakończenie wieczornej „biesiady”
Apelem Jasnogórskim ok. godz. 21:30. Cisza nocna od godz.23:00.
- Niedziela – 20 V, ostatni dzień Rajdu:
* 8:00 - śniadanie
* 9:00 - Konkurs wiedzy religijno-krajoznawczej (trzy osoby reprezentujące poszczególne drużyny).
* około 11:30 - Msza święta w górskim plenerze kończąca XXIII Rajd im. ks. Walentego Gadowskiego
w Beskidzie Sądeckim
(wszyscy bierzemy w niej udział). Następnie ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród,
w tym Pucharu dla zwycięskiej drużyny.
- Błogosławieństwo końcowe w czasie Eucharystii stanowi zarazem posłanie na rzetelną pracę dla Boga
i Ojczyzny, jak i rozwiązanie naszego Rajdu.
- Powrót we własnym zakresie (PKP, PKS lub zamówionymi pojazdami).
3. Sposób punktacji poszczególnych drużyn oraz szczegóły konkursu (materiały oraz
przykładowe pytania) zostaną podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Rajdu.
Uwaga!
Za niewłaściwe zachowanie na trasie, w Bazie czy w punktach noclegowych Komisja sędziowska może
ukarać punktami karnymi wg uznania a nawet odesłać konkretną drużynę do „domu” z listem
polecającym do właściwej władzy. Komisja sędziowska może również przyznać punkty dodatnie za
„coś niezwykłego i oryginalnego”, w dobrym tego słowa znaczeniu, zwłaszcza przy prezentacji trasy
i drużyn.
4. Świadczenia organizatora.
- ostatni nocleg,
- kiełbasa, chleb i herbata na ognisko,
- śniadanie w niedzielę rano,
- znaczek Rajdu dla każdego uczestnika,
- puchar dla najlepszej drużyny oraz nagrody rzeczowe,
- dyplom dla każdej drużyny biorącej udział w Rajdzie i trzy specjalne dyplomy dla najlepszych,
- turystyczne niespodzianki.
V. Wykaz proponowanych tras Rajdu
A. ( 1 ) Krościenko – Dzwonkówka – Przehyba (nocleg) : ok. 5 godz.
( 2 ) Przehyba – Radziejowa – Niemcowa - Piwniczna : ok.6 godz.
B. ( 1 ) Tylmanowa - Dzwonkówka – Przehyba (nocleg) : ok. 5/6 godz.
( 2 ) Przehyba – Radziejowa – Wielki Rogacz – Sucha Dolina - Piwniczna : ok.7 godz.

C. ( 1 ) Stary Sącz - Przehyba (nocleg) : ok. 5 godz.
( 2 ) Przehyba – Radziejowa – Niemcowa - Piwniczna : ok.6 godz.
D. ( 1 ) Barcice – Makowica – Cyrla (nocleg) : ok. 4 godz.
( 2 ) Cyrla – Pisana Hala – Kicarz – Majerz : ok. 5 godz.
E. ( 1 ) Krynica – Jaworzyna Krynicka (nocleg) : ok. 4 godz.
( 2 ) Jaworzyna – Łabowska Hala – Piwniczna : ok. 7 godz.
F. ( 1 ) Krynica - Runek – Łabowska Hala (nocleg) : ok. 6 godz.
( 2 ) Łabowska Hala – Łomnica – Piwniczna : ok. 5 godz.
G. ( 1 ) Szczawnik – Jaworzynka – Bacówka nad Wierchomlą - Łabowska Hala (nocleg) : ok. 6 godz.
( 2 ) Łabowska Hala – Pisana Hala – Piwniczna : ok. 5 godz.
H. ( 1 ) Wierchomla – Pusta Wielka - Bacówka nad Wierchomlą - Łabowska Hala (nocleg) : ok. 6 godz.
( 2 ) Łabowska Hala – Łomnica – Piwniczna : ok. 5 godz.
I. ( 1 ) Rytro – Niemcowa (nocleg) : ok. 3 godz.
( 2 ) Niemcowa – Hale – Piwniczna : ok. 3 godz.
lub inne trasy.
Wyżej podane trasy posiadają różny stopień trudności: od wymagających kondycji fizycznej i wyrobienia
turystycznego do szlaków łatwych. Wybór należy do drużyny (zwłaszcza Opiekuna), która najlepiej zna
swoje możliwości. Przypominamy tylko, że wybierając trasę powinno się mieć na uwadze nie
najsilniejszego ale najsłabszego członka grupy. Postępujmy roztropnie i rozsądnie! Można także
obrać inne trasy, które także należy potwierdzić pieczątkami w „Kapowniku rajdowym”.
Schroniska znajdują się na następujących szczytach: Jaworzyna Krynicka, Przehyba, Niemcowa,
Bacówka na Obidzy, Hala Łabowska, Bacówka nad Wierchomlą, Cyrla, plus Stanica ZHP
w Piwnicznej-Zdroju.
Uwaga: Ogłaszamy Konkurs fotograficzny po zakończeniu Rajdu! Pt. "Nasz Rajd okiem
obiektywu" (mile widziany fotoreportaż). W niedzielę wybierzemy również najbardziej
rozśpiewaną drużynę. Zachęcany do zabrania ze sobą wszelkich instrumentów grających.
VI. Postanowienia końcowe
Organizator XXIII Rajdu im. ks. Walentego Gadowskiego w Beskidzie Sądeckim zastrzega sobie
prawo wyłącznej interpretacji niniejszego Regulaminu, możliwość zmiany poszczególnych punktów,
a nawet odwołania Rajdu z przyczyn od nas niezależnych.
Wszelkie informacje do uzyskania w Biurze Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji
Tarnowskiej.
Osoba do kontaktu z ramienia Zarządu KSM DT:
Natalia Nowosińska
537-581-294
natalia.nowosinska@wp.pl

Pytania turystyczne
na podstawie przewodnika „Beskid Sadecki” – Oficyna
Wydawnicza „Rewasz”.

I.

II.

1. Państwo Muszyńskie – co wiesz?
2. Stolicą Ziemi Sądeckiej jest…
3. Kim był Jan Kiepura?
1. Kim są Łemkowie?
2. Kto napisał fraszkę pt. „Do starosty muszyńskiego”?
3. Wymień choć 4 rzeki lub potoki Beskidu Sądeckiego.

III.

1. Co to jest akcja „Wisła” i kiedy miała miejsce?
2. Podaj wysokość Radziejowej i Runku.
3. Gdzie znajduje się pałac – dawna siedziba rodu Stadnickich?

IV.

1. Gdzie znajdują się cerkwie greko-katolickie (5)?
2. Co wydarzyło się w Sączu dn. 16 czerwca 1999?
3. Kto jest patronem schroniska na Jaworzynie Krynickiej?

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

1. Kim był Julian Zubek PS. Tatar?
2. Skansen, czyli park etnograficzny znajduje się w…
3. Wymień stacje narciarskie (3).
1. Barnowiec – to góra, czy rezerwat?
2. Co wiesz o św. Kindze?
3. Skąd wziął się diabelski kamień na stokach Jaworzyny Krynickiej?
1. Podaj nazwę największej jaskini Beskidu Sądeckiego.
2. Klasztor sióstr klarysek znajduje się w…
3. Schroniska w Beskidzie Sądeckim (4).
1. Wymień 3 rezerwaty Beskidu Sądeckiego.
2. Kim był Nikifor Krynicki (Epifan Drowniak)?
3. Podaj wysokość Prehyby i Góry Parkowej.

1. Kolejką gondolową można dojechać na…
2. W jakim schronisku regularnie bywał w latach 1959-1971 Karol Wojtyła?
3. Podaj wysokość Hali Łabowskiej i Makowicy.

X.

XI.

XII.

1. Gdzie znajdują się Okopy Konfederatów Barskich?
2. Wymień nazwy wód mineralnych w Krynicy(4).
3. Brama Szeklerska – co to takiego i gdzie się znajduje?
1. Motyw religijny na Górze Parkowej.
2. Gdzie znajduje się Kamień św. Kingi?
3. Z czego słynie Łącko?
1. Gdzie i dlaczego znajduje się Kopiec Pułaskiego?
2. W jakiej miejscowości organizuje się najsłynniejsze „Święto Kwitnącej Jabłoni”?
3. Podaj wysokość Jaworzyny Krynickiej oraz Niemcowej.

XIII.

1 .Co znajduje się pod szczytem Dzwonkówki?
2. Gdzie spotkał się wracający spod Wiednia król Jan III Sobieski z Marysieńką?
3. Podaj wysokość Eliaszówki i Radziejowej.

XIV.

1. Gdzie znajduje się głaz upamiętniający kurierów z II wojny światowej?
2. Co wiesz o św. Kindze?
3. Podaj wysokość: Pustej Wielkiej oraz Runku.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

1. Co znajduje się na środku rynku w Piwnicznej?
2. Schroniska w Beskidzie Sądeckim (4).
3. Kto i kiedy kanonizował św. Kingę?
1. Najstarsza cerkiew łemkowska znajduje się w… i pochodzi z…
2. Gdzie prawdopodobnie powstała pieśń: „Bogurodzica”?
3. Czy na górę parkową można wyjechać kolejką?
1. Gdzie znajduje się najstarsza murowana cerkiew na „polskiej” Łemkowszczyźnie?
2. Jakie miasto Beskidu Sądeckiego było stolicą „Państwa Muszyńskiego”?
3. Z czego słynie Łącko?
1. Co wydarzyło się na Eliaszówce w grudniu 1983 roku?
2. Wymień choć 4 rzeki lub potoki Beskidu Sądeckiego.
3. Kim byli Łemkowie?
1. Gdzie i kiedy miała miejsce słynna papieska „powtórka z geografii”?
2. Podaj wysokość i nazwę najwyższego szczytu w Beskidzie Sądeckim.
3. Gdzie znajduje się Katolickie Schronisko Młodzieżowe im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego?

#KostkaZnaczyWięcej
Skrypt materiałów do konkursu z wiedzy
o św. Stanisławie Kostce

Życiorys św. Stanisława Kostki
Święty Stanisław Kostka urodził się w grudniu 1550 r. w Rostkowie. Ochrzczony został
w kościele parafialnym św. Wojciecha w Przasnyszu. Rodzice jego - Jan Kostka, kasztelan zakroczymski
i Małgorzata z Kryskich, pochodząca z Drobina koło Płocka - byli bardzo religijni. Miał czworo
rodzeństwa: trzech braci - Pawła, Wojciecha i Mikołaja oraz siostrę Annę. Bracia - Wojciech i Mikołaj
zmarli w dzieciństwie. Stanisław od najwcześniejszych lat życia wzrastał w religijnej atmosferze
rodzinnego domu, o której tak pisze jego brat Paweł: "Rodzice postępowali z nami surowo
i przyzwyczajali do modlitwy i uczciwości. Wszyscy nas upominali i brali udział w naszym wychowaniu,
wszystkich czciliśmy, przez wszystkich byliśmy kochani". Pierwsze nauki pobierał w domu rodzinnym.
Jego nauczycielem i wychowawcą przez co najmniej rok był Jan Biliński. W domu przebywał do 14.
roku życia. Ponieważ w modzie było wtedy wysyłanie paniczów za granicę, rodzice wybrali dla
najstarszych synów - Pawła i Stanisława - Wiedeń, jako miejsce kształcenia. Było to miasto katolickie,
a ponadto jezuici założyli tu niedługo wcześniej szkołę, która była już głośna. Uczęszczała do niej także
pewna liczba młodzieży polskiej, św. Stanisław wyjeżdża zatem wraz z bratem Pawłem i Janem
Bilińskim na dalszą naukę do Wiednia. Zamieszkał w konwikcie, tzn. w internacie prowadzony przez
Ojców Jezuitów. Były to czasy tzw. reformacji. Cesarz Maksymilian II skłaniał się do protestantyzmu.
Po ośmiu miesiącach pobytu w Kolegium, gdy Ojcom Jezuitom zabrano internat, Stanisław musiał się
przenieść do domu luteranina Kimberkera. Początkowo nauka sprawiała Stanisławowi trudności.
W drugim jednak roku należał do najlepszych uczniów, pod koniec zaś trzeciego roku prześcignął
nawet najlepszych. Zawdzięczał to nie tylko nieprzeciętnym zdolnościom, ale bardziej jeszcze
pracowitości, pilności i sumienności, o czym świadczą jego notatki. Wśród kolegów wyróżniał się
pobożnością, skromnością i umiarkowaniem. Miał nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu.
Gorliwie służył do Mszy św., często pozostawał w kościele lub kaplicy na adorację. Odznaczał się też
szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej. Stanisław, mając zamiar wstąpić do zakonu Jezuitów,
usiłował prowadzić życie na wzór zakonny, co było powodem przykrości, jakie miał ze strony starszego
brata Pawła. W grudniu 1565 roku ciężko zachorował. Bardzo pragnął przyjąć Komunię Świętą, ale
Kinderberg nie chciał się zgodzić na wprowadzenie księdza. W nocy miał wizję, w której św. Barbara
z dwoma aniołami przyniosła mu Komunię Świętą. Miał też drugą wizję, w której Matka Boża
z Dzieciątkiem Jezus pochyla się nad nim i składa mu w ramiona Dzieciątko. Otrzymał wtedy polecenie
wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego. Rano wstał zupełnie zdrowy. Powstały jednak trudności nie
do pokonania na miejscu. Ojciec nigdy nie zgodzi się, by jego syn został zakonnikiem. Kiedy Stanisław
przekonał się, że w Wiedniu nie może być przyjęty do zakonu, zdecydował się na czyn, wydawałoby się,
szaleńczy. Dnia 10 sierpnia 1567 r., w niedzielę rano po Mszy św., ubrany w ubogie szaty, by nie
zwracać na siebie uwagi, decyduje się na ucieczkę Zostawił list, w którym tłumaczy się przed Pawłem
i Bilińskim, dlaczego podjął taką decyzję oraz prosi o pożegnanie w jego imieniu rodziców. Paweł
z Błlińskim zorganizowali pościg, Stanisława jednak nie rozpoznano, gdyż był przebrany w ubranie
żebracze.

Stanisław udał się najpierw do Augsburga, a następnie do Dylingi, mając nadzieję, że może
będzie przyjęty przez prowincjała Jezuitów w Niemczech, Ojca Piotra Kanizjusza. Zacny Ojciec Piotr
Kanizjusz, późniejszy święty, przekonał się o wielkiej wartości Stanisława i dał mu radę: jeśli chcesz być
zakonnikiem, idź do samego generała Ojców Jezuitów do Rzymu. Wystawił też Stanisławowi wspaniałą
opinię, pisząc: " Spodziewam się po nim rzeczy przedziwnych ". Podczas długiej i bardzo uciążliwej
podróży Stanisław napisał list do rodziców. Do Rzymu przybył 25 października 1567 r. i zapukał do
furty klasztornej Ojców Jezuitów. Generał O. Franciszek Borgiasz, późniejszy święty, zadecydował
o przyjęciu Stanisława do nowicjatu wbrew woli rodziców. Ceremonia przyjęcia odbyła się w trzy dni
później, 28 października 1567 roku. W nowicjacie, jak stwierdzili liczni świadkowie, był wzorem
zakonnika. Najświętszą Maryję Pannę nazywał swoją Matką i Panią. Nie dane było Stanisławowi zaznać
w Rzymie błogiego spokoju. Na wiadomość, że Stanisław jest w nowicjacie zakonnym, ojciec
postanowił go z niego za wszelką cenę wydobyć. Do Stanisława wysłał list pełen wymówek i gróźb.
Stanisław za poradą przełożonych odpisał ojcu, że powinien raczej dziękować Panu Bogu, że wybrał
syna na swoją służbę. Wszelkie wysiłki ojca rozbijały się o wolę Stanisława. Był już dorosły, miał prawo
decydować o swoim losie i żadna siła nie mogła go do powrotu do domu zmusić. Na miesiąc przed
śmiercią Stanisław wyznał przyjaciołom, że nie opuszcza go przeczucie o bliskiej śmierci. W dniu
św. Wawrzyńca, 10 sierpnia 1568 r. w rocznicę swej ucieczki z Wiednia, zachorował i po raz drugi
ujawnił swe przeczucie bliskiej śmierci. Prosił Matkę Bożą, by Jej Wniebowzięcie mógł przeżywać w
niebie. Stan jego zdrowia nagle się pogorszył, poprosił wiec o spowiedź, przyjął Komunię świętą
i Sakrament Chorych. Osiemnastoletnie jego życie dobiegało końca. Odchodził z tego świata z całą
świadomością. Z krzyżem i obrazkiem Matki Bożej w ręku. 15. sierpnia 1568 roku, tuż po północy
przeszedł do wieczności. Kiedy podano mu obrazek Matki Bożej, nie zareagował już uśmiechem. Wieść
o tak pięknej śmierci polskiego Młodzieniaszka lotem błyskawicy rozeszła się po Rzymie. Wbrew
zwyczajowi zakonu zwłoki młodzieńca przystrojono kwiatami. Z polecenia generała zakonu ciało
włożono do drewnianej trumny, co również w owych czasach w zakonie było rzadkim wyjątkiem.
Z polecenia św. Franciszka Borgiasza, o. Juliusz Fazzio, mistrz nowicjatu, napisał żywot Stanisława,
który rozesłano po wszystkich domach Towarzystwa. W czasie obrzędów pogrzebowych przybył do
Rzymu brat Stanisława, Paweł, z poleceniem ojca, by zmusił świętego do powrotu do domu. Kiedy
Paweł ujrzał, jak wielką czcią otoczony jest Stanisław, wzruszył się, co było początkiem jego
nawrócenia. W dwa lata później, gdy otwarto grób Młodzieniaszka, znaleziono jego ciało nietknięte
rozkładem.
W roku 1605 papież Paweł V zezwolił na zawieszenie obrazu św. Stanisława w kościele
św. Andrzeja w Rzymie i na zawieszenie przy nim lamp, jak też wotów. Papież Klemens X w roku 1670
zezwolił jezuitom na odprawienie Mszy świętej i na odmawianie godzin kanonicznych ku czci
Stanisława. W roku 1674 tenże papież ogłosił Stanisława Kostkę jednym z głównych patronów Korony
Polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy. Te fakty Stolica Apostolska uznała za akt beatyfikacji. Stanisław
Kostka jest pierwszym, który dostąpił chwały ołtarzy w Towarzystwie Jezusowym. W roku 1714 papież
Klemens XI wydał dekret kanonizacyjny, ale samego aktu kanonizacji dokonał w roku 1726 papież
Benedykt XIII wraz ze św. Alojzym Gonzagą.
Św. Stanisław ma także wiele wspólnego z drugą patronką młodzieży polskiej – bł. Karoliną
Kózką. Oprócz cnót niewinności i męstwa łączy ich także postać św. Barbary! To właśnie w dzień
wspomnienia tej świętej zostało odnalezione ciało Karoliny, dwa tygodnie po jej śmierci. Natomiast św.
Stanisław, gdy będąc poważnie chorym ksiądz nie został do niego dopuszczony miał widzenie,
w którym pojawiła się właśnie ta święta niosąca mu wiatyk!

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 Najśw. Sakramentu Ołtarza,
Święty Stanisławie, ukochany synu Najśw. Maryi Panny,
Święty Stanisławie, pobożny sługo św. Barbary,
Święty Stanisławie, obrońco konających,
Święty Stanisławie, wybrana ozdobo Towarzystwa Jezusowego,
Święty Stanisławie, mężny siebie samego zwycięzco,
Święty Stanisławie, dzielny pogromco duchów piekielnych,
Święty Stanisławie, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata,
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, który świętej ze chrztu niewinności aż do śmierci dochowałeś, Święty Stanisławie,
którego aniołowie niebiescy Ciałem Najświętszym nakarmili, Święty Stanisławie, któremu Maryja
Dzieciątko Jezus na ręku złożyła,
Święty Stanisławie, który nieprzyjaciela dusz znakiem krzyża św. odpędzasz,
Święty Stanisławie, który godzinę śmierci swej przepowiedziałeś,
Święty Stanisławie, którego sława wielkiej świątobliwości słynie po całym świecie, Święty Stanisławie,
który ojczyznę swoją z różnych przygód i niebezpieczeństw wyratowałeś,
Święty Stanisławie, opiekunie młodzieży,
Święty Stanisławie, patronie i obrońco Polski.
Abyśmy cnoty Twe naśladowali, uproś nam u Boga,
Abyśmy bez Sakramentów świętych z tego świata nie schodzili,
Abyśmy natchnieniom Boskim uległymi byli,
Abyśmy pokusy czarta, świata i ciała zwyciężyli,
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.
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Każdy z nas wciąż szuka swej drogi

Stanisławie, odwagę daj

Jak być dobrym, mądrym, uczciwym

Która Ciebie wciąż wiodła do celu

I choć świat nam rzuca kłody pod nogi

Naucz nas jak kochać ludzi i świat

To my znamy wartości prawdziwe

Gdzie od Boga odwraca się wielu
Więc kiedy los jest dla nas okrutny

Chcemy móc, jak św. Staś Kostka

I na wszystko patrzymy ze złością

Który trudności losu miał za nic

Zaufajmy naszemu Panu

Ruszyć w drogę, w ten świat zacząć podróż

On wszak jest nieskończoną miłością

I zaufać Bogu bez granic
Bóg nas kocha, to święta prawda
Stanisławie, pomagaj nam

Którą zawsze pamiętać musimy,

Chcemy iść tak jak ty przed wiekami

Nasz patronie, pogłębiaj tę wiarę

Dopomóż nam wypełniać nasz cel

Dziś my Ciebie o to wszystko prosimy

Czuwaj zawsze opiekuj się nami
Stanisławie, dodaj nam sił
Tak jak on my chcemy wyruszyć

Twoja droga naszą jest drogą

Aby w końcu dostąpić zbawienia

Nią wraz z Bogiem zawsze chcemy iść

Nawet jeśli przychodzi zwątpienie

Niech Twój przykład i moc nas wspomogą

I dopadają nas wyrzuty sumienia
Stanisławie poprowadź nas
Stanisławie, strzeż naszych dusz

Przez świat pełen ciemności i mroków

Bo nie wiemy co jeszcze przed nami

Dzięki Tobie to my w każdy czas

My wszak młodzi, nie braknie nam tchu

Krzykniemy z wiarą GOTÓW

Nie będziemy się czuć nigdy sami

Modlitwy do św. Stanisława Kostki
Modlitwa o prawdziwą miłość
Boże, który jesteś Miłością i obficie nas nią obdarzasz, wysłuchaj łaskawie próśb naszych i spraw,
byśmy - za przykładem Świętego Stanisława codziennie świadcząc o Tobie, życie nasze miłością Boga
i bliźniego wypełniali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwa o wierność Bogu
Wszechmogący Boże, który przedziwnym zrządzeniem wybrałeś Świętego Stanisława Kostkę
i uzdolniłeś go do wierności Tobie, wejrzyj, na naszą słabość i niestałość. Spraw łaskawie, abyśmy dzięki wstawiennictwu i opiece Świętego Stanisława - do końca naszego życia w wierności Tobie
wytrwali. Amen.
Modlitwa o świętość życia
Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi Kostce w młodzieńczym wieku
łaskę dojrzałej świętości, spraw, prosimy, abyśmy - w przyjaźni z Tobą wzrastając - za
wstawiennictwem Świętego Stanisława - przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc
coraz bardziej upodabniali się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwa o dar mądrości
Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem Świętego Stanisława, oświeć światłem swej mądrości umysły
nasze i daj nam pomoc potrzebną w nauce, by prawda którą zdobywamy, utwierdziła nas przy Tobie.
Spraw, byśmy wykorzystując zdobytą wiedzę, służyli Tobie w braciach naszych i wespół z Tobą
pracowali nad doskonaleniem świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwa o zachowanie czystości
Ojcze Niebieski, serdecznie Cię prosimy, oczyść sumienia i za wstawiennictwem Świętego Stanisława
racz nas zachować w nieustannej opiece, byśmy, jak On, służyli Tobie w czystości ciała i duszy.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwa o dobrą śmierć
Wysłuchaj, Panie prośby nasze, które za przyczyną Świętego Stanisława zanosimy: użycz łaski
szczęśliwego przejścia do wieczności i radosnego spotkania z Tobą. Wzmocnij w nas wiarę, że po
zmartwychwstaniu żyć będziemy w chwale wśród świętych wybranych Twoich. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.
Modlitwa o miłość do Maryi
Boże, któryś świętego Stanisława w cnocie nieskalanej czystości zachował i serce jego serdeczną
synowską miłością ku najświętszej Matce Zbawiciela, Maryi Pannie, zapalić raczył, udziel nam łaskawie,
abyśmy przez jego zasługi i przyczynę w prawdziwej niewinności i czystości duszy i ciała tobie służąc,
codziennie w nabożeństwie ku Maryi postępować mogli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

