
Œwiêty Rajmund Nonnat
od wykupu niewolników
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   ¯ycie Rajmunda Nonnata, choæ trwa³o niespe³na czterdzieœci lat, 
obfitowa³o w wiele nadprzyrodzonych Bo¿ych ³ask oraz heroicznych czynów 
spe³nianych przez niego z wielkiej mi³oœci do Boga i drugiego cz³owieka. 

Rajmund Nonnat urodzi³ siê 2 lutego 1200 roku w ma³ym miasteczku 
Portell (dziœ nale¿¹cym do gminy Sant Ramon) w regionie Katalonii, na 
terenie dzisiejszej Hiszpanii. Zmar³ 31 sierpnia 1240 roku w Cardonie.

Przyjœcie Rajmunda na œwiat odby³o siê w sposób cudowny, stanowi³o 
zapowiedŸ szczególnego wybrania przez Boga do wype³nienia przez niego 
wa¿nej, ¿yciowej misji. Jego matka tu¿ przed rozwi¹zaniem niespodziewanie 
zachorowa³a i umar³a z dzieckiem w ³onie. W tym czasie w pobli¿u na 
polowaniu przebywa³ wicehrabia Ramon Folch z Cardony. Kiedy dowiedzia³ 
siê o nieszczêœciu, poœpiesznie przyby³ do domu swoich poddanych. Widz¹c 
brzemienn¹ zmar³¹, szybko wyci¹gn¹³ sztylet i wyj¹³ z ³ona martwej matki 
¿ywe dziecko. Nastêpnego dnia niemowlê zosta³o ochrzczone. Ojcem 
chrzestnym zosta³ szlachcic, który uratowa³ ch³opcu ¿ycie. 

Nadano mu nazwisko Nonato (³ac. non natus – nienarodzony), poniewa¿ 
przyszed³ na œwiat w tak wyj¹tkowy sposób, a na imiê Ramon (³ac. ra - 
boskoœæ, mon - chroniony, co oznacza „chroniony przez boskoœæ”)  na czeœæ 
wybawiciela i chrzestnego.

Œwiêty, cudownie narodzony

Rozdzia³ pierwszy

Droga Rajmunda Nonnata do œwiêtoœci
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Œwiêty, powo³any przez Maryjê do s³u¿by Bo¿ej
Ca³y klimat rodzinny, w którym wzrasta³ przysz³y Œwiêty, by³ nasi¹kniêty 

religijnoœci¹. Modlitwa rodzinna, Msza niedzielna, œpiewy, buduj¹ce lektury, 
wizyty w koœciele, nauczanie proboszcza, procesje, œwiêta patronalne, 
pielgrzymki by³y wa¿nymi momentami kieruj¹cymi uwagê dziecka na Boga. 
Koœció³ stanowi³ centrum i serce miasteczka w którym dorasta³ Rajmund. By³ 
jednoczeœnie domem Boga i modlitwy cz³owieka. 

Ojciec, dziadkowie oraz opiekunka ma³ego Rajmunda zachêcali go  
s³owami i przyk³adem do pierwszych aktów wiary i pobo¿noœci, czêsto 
chodzili z nim do œwi¹tyni. Szybko okaza³o siê, ¿e dziecko poci¹ga³a 
panuj¹ca w niej cisza i klimat. Ojciec ma³ego Rajmunda by³ bardzo dumny 
z syna, u którego obserwowa³ znaczne postêpy w nauce. Widzia³ tak¿e jego 
pobo¿noœæ i wielkie zami³owanie do s³u¿by w koœciele, co wywo³ywa³o w 
nim niepokój, gdy¿ obawia³ siê, ¿e w Rajmundzie rodzi siê pragnienie 
zostania duchownym. Postanowi³ odwieœæ syna od tego zamiaru. Wys³a³ go 
do folwarku, gdzie w  przysz³oœci mia³by zarz¹dzaæ maj¹tkiem. ¯ywi³ 
nadziejê, ¿e jego jedyny syn zostanie dziedzicem i za³o¿y rodzinê. Jednak 
praca w gospodarstwie i samotnoœæ jeszcze bardziej zbli¿y³y m³odego 
Rajmunda do Boga. 
    Ch³opiec czêsto modli³ siê, w znajduj¹cej siê blisko folwarku, Kapliczce 
Œwiêtego 
Miko³aja, 
gdzie 
czczono 
piêkny 
wizerunek 
Maryi, 
u której
 szuka³ 
rady 
i nadziei. 

Francisco Pacheco, Muzeum Sztuk Piêknych, Hiszpania, 1600-1611; Sewilla

Objawienie Matki Boskiej m³odemu Rajmundowi 
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Tutaj tak¿e matka Rajmunda przed jego narodzinami prosi³a Boga i Maryjê 
o dar macierzyñstwa. Wiele razy na dzieñ klêka³ on przed Matk¹ Bo¿¹, 
pragn¹c, aby przyjê³a go jako syna. I pewnego dnia podczas modlitwy 
Maryja zjawi³a siê i powiedzia³a: „Nie bój siê Rajmundzie, poniewa¿ od tej 
chwili przyjmujê ciebie jako mojego syna. Mo¿esz mnie nazywaæ 
z ca³kowitym zaufaniem matk¹”. Podczas objawieñ Maryja przedstawi³a go 
Jezusowi. Wyrazi³a wolê, by wst¹pi³ do zakonu mercedariuszy. To by³a druga 
nadprzyrodzona Bo¿a interwencja w jego ¿yciu.

Rajmund maj¹c 21 lat po otrzymaniu zgody i b³ogos³awieñstwa swego 
ojca przyby³ do Barcelony i po spotkaniu z za³o¿ycielem ojcem Piotrem 
Nolasco zosta³ ob³óczony w bia³y habit mercedariuszy, a po odbyciu 
kilkuletniej formacji wyœwiêcony na kap³ana (oko³o 1224 r.). Oprócz trzech 
œlubów czystoœci, ubóstwa i pos³uszeñstwa, z³o¿y³ czwarty. Zgodnie 
z nim przedstawi³ swoj¹ gotowoœæ do dobrowolnego zostania zak³adnikiem, 
jeœli by³oby to konieczne w celu uwolnienia pojmanych chrzeœcijan.  Nade 
wszystko pragn¹³ naœladowaæ Chrystusa Ukrzy¿owanego. 

Poœwiêci³ siê w pe³ni g³oszeniu Ewangelii, zw³aszcza wœród chorych 
i zgnêbionych. Przyci¹ga³ wiernych zarówno s³owem, jak i czynami. Mi³owa³ 
Jezusa obecnego w Eucharystii. W swym apostolstwie by³ roztropny, zdolny 
do wyrzeczeñ, energiczny, przejawia³ œwiêtoœæ ¿ycia i mi³oœæ do bliŸniego. 

Œwiêty, ¿arliwy Bo¿y kap³an, aposto³ cierpi¹cych
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Œwiêty, mêczennik za wiarê oraz g³oszenie Ewangelii s³owem 
i czynem

Wiedziony wewnêtrznym g³osem serca, potwierdzonym przez 
prze³o¿onych ojciec Rajmund odby³ kilka wypraw do Algierii le¿¹cej 
w pó³nocnej Afryce (w 1224r., 1226r., 1229r., 1236r.), aby chrzeœcijanom 
wiêzionym przez muzu³manów nieœæ upragnion¹ wolnoœæ i nadziejê.

Zdarza³o siê, ¿e brakowa³o dostatecznej iloœci pieniêdzy do wyzwolenia 
tych, którzy bardzo tego pragnêli. Wówczas ojciec Rajmund, zgodnie ze 
z³o¿onymi œlubami, decydowa³ siê byæ zak³adnikiem. Zajmowa³ miejsce 
wyzwolonych, ciê¿ko pracuj¹c w mieœcie lub w polu, œpi¹c w jakimœ k¹cie 
i jedz¹c resztki ze sto³u jego panów. Dzieli³ kary innych wiêŸniów, na ile by³o 
to mo¿liwe, broni³ ich swoim s³owem przed okrucieñstwem muzu³mañskich 
katów. Odwiedza³ chorych, wszystkich pociesza³i umacnia³. W czasie 
ciemnych i cichych godzin nocnych spowiada³ tych, którzy czuli tak¹ 
potrzebê serca. Umieraj¹cym i skazanym na œmieræ towarzyszy³ w ostatnich 
chwilach ich ¿ycia.

Pomimo sytuacji ci¹g³ego zagro¿enia i niepewnoœci ojciec Rajmund 
prowadzi³ aktywne i skuteczne dzia³ania apostolskie, które zaowocowa³y 
wieloma nawróceniami. W swoim zapale i ¿arliwoœci do g³oszenia Prawdy 
o Chrystusie i Ewangelii wykorzystywa³ tak¿e spotkania z muzu³manami czy 
¯ydami. Niektórzy z nich nawrócili siê, wzbudzaj¹c tym ogromny gniew  
swoich prze³o¿onych. 
    Kar¹ za jego dzia³alnoœæ by³o okrutne biczowanie w synagodze i posypanie 
ran sol¹ (1238 rok). Pewnie zosta³by zabity, jednak oprawcom szkoda by³o 
pieniêdzy obiecanych na okup. Zatem wrzucono go do lochu 
i pozostawiono samemu sobie w gor¹czce i konwulsjach. Wówczas po raz 
trzeci w ¿yciu ojca Rajmunda nast¹pi³a cudowna Bo¿a interwencja. Cela 
nagle nape³ni³a siê œwiat³em, a zakonnikowi ukaza³ siê Jezus, który 
umocni³ go w wierze i opatrzy³ jego rany. Oprawcy, którzy przyszli do 
niego rankiem, przerazili siê, widz¹c go zdrowym i uœmiechniêtym. Ojciec 
Rajmund wykorzysta³ tê mo¿liwoœæ, aby powiedzieæ im o Jezusie, o Jego 
obecnoœci i uleczeniu, jakie od Niego otrzyma³. Ponownie zosta³ 
ubiczowany, usta przebito rozgrzanym do czerwonoœci ¿elazem i zamkniêto 
je k³ódk¹, któr¹ otwierano tylko na czas posi³ku. Umieszczono go w lochu. 
Dopiero po oœmiu miesi¹cach przywrócono mu wolnoœæ.
  W 1239 roku przyby³ do Afryki jego wspó³brat zakonny, który uiœci³ za niego 
umówion¹ sumê pieniêdzy. Ojciec Rajmund pe³en radoœci powróci³ do 
Barcelony. 
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   S³awa cnót mercedariuszowskiego zakonnika, informacje o jego gorliwoœci 
apostolskiej w szerzeniu wiary oraz mêczeñstwie w Afryce dotar³y do papie¿a 
Grzegorza IX, który w tym samym jeszcze roku nada³ mu tytu³ kardyna³a.

. 

Kardyna³ Mercedariuszy 
Œwiêty Rajmund Nonat czci Najœwiêtszy Sakrament;  
Nafi Canada, Hiszpania; Klasztor Santa Maria del Olivar, Estercuel 
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Pomimo uzyskania godnoœci kardynalskiej ojciec Rajmund nadal 
poœwiêca³ siê osobom najbardziej s³abym i potrzebuj¹cym. W czasie epidemii 
d¿umyw Katalonii s³u¿y³ chorym opiek¹, pielêgnowa³ ich, czyni³ na nich 
znak krzy¿a. Dotkniêci chorob¹ po jego modlitwie i b³ogos³awieñstwie 
odzyskiwali zdrowie. Pewnego razu, gdy pada³ deszcz odda³ kapelusz 
biednemu cz³owiekowi a otrzyma³ dwie korony, cierniow¹ od  Jezusa  oraz 
wieniec z kwiatów od Maryi. 

Œwiêty Rajmund otrzymuje korony od Jezusa i Maryi



8

Œwiêty, rodz¹cy siê do ¿ycia w wiecznoœci, kochaj¹cy nade 
wszystko Jezusa Eucharystycznego

W 1240 roku postanowi³ wróciæ do Afryki, aby znów pomagaæ 
niewolnikom. W tym samym czasie dosta³ wezwanie do Rzymu od papie¿a 
Grzegorza IX,  który pragn¹³ poznaæ problemy Koœcio³a, znane zakonnikowi. 

Pos³uszny Koœcio³owi ojciec Rajmund wyruszy³ w podró¿ wybieraj¹c 
trasê przez Cardonê, aby spotkaæ siê ze swoim ojcem chrzestnym, wicehrabi¹ 
Rajmundem Folchem. Po przybyciu do zamku w Cardonie bardzo Ÿle siê 
poczu³. Przeczuwaj¹c kres swego ziemskiego ¿ycia poprosi³ 
o przyjêcie Komunii Œwiêtej, ale w zamku nie by³o kap³ana, który móg³by mu 
jej udzieliæ. Jego proœba zosta³a spe³niona w nadprzyrodzony sposób. 
Zobaczy³ procesjê braci mercedariuszy, którzy towarzyszyli kap³anowi 
nios¹cemu Hostiê w swoich rêkach. Zakonnicy byli Anio³ami a kap³anem 
by³ sam Jezus, który przyszed³ by spe³niæ jego pragnienie. 

    
Dnia 31 sierpnia 1240 roku ojciec Rajmund umocniony „chlebem ¿ywym, 

który zst¹pi³ z nieba” (por. J 6,51) narodzi³ siê do ¿ycia wiecznego. Jego cia³o 
wydziela³o bardzo mi³¹ woñ, nie ulega³o rozk³adowi, st¹d pochowano je 
dopiero po piêtnastu dniach.

Ostatnia Komunia Œwiêtego Rajmunda Nonnata
Sanktuarium Mi³osierdzia, Guadalajara,  Meksyk
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Zaczê³y nap³ywaæ t³umy wiernych, aby ujrzeæ jego doczesne szcz¹tki, 
dotkn¹æ je przedmiotami zwi¹zanymi z pobo¿noœci¹, takimi jak: ró¿añce, 
medaliki, krzy¿e. Ju¿ wtedy, za jego wstawiennictwem wiele osób otrzyma³o  
Bo¿e ³aski. 

Niestety zrodzi³ siê spór miêdzy zakonem mercedariuszy, wicehrabi¹ 
Rajmundem Folchem reprezentujacym rodzinê Rajmunda oraz 
mieszkañcami Portell wraz z duchowieñstwem, dotycz¹cy miejsca i osób, 
które mia³y pochowaæ cia³o ojca Rajmunda. Rozwi¹zano ten problem, k³ad¹c 
cia³o zmar³ego na grzbiet œlepego mu³a, pozwalaj¹c by w ten sposób objawi³a 
siê Bo¿a wola, co do miejsca pochówku. Duchowieñstwo i wierni pod¹¿ali za 
zwierzêciem, modl¹c siê i œpiewaj¹c, oddaj¹c ho³d zmar³emu. Mu³ zatrzyma³ 
siê naprzeciw Kaplicy Œwiêtego Miko³aja, trzy razy okr¹¿y³ budynek, po 
czym pad³ martwy. W tym miejscu, przed wizerunkiem Maryi, œwiêty 
Rajmund modli³ siê wiele razy, st¹d wyszed³, aby poœwiêciæ siê Bogu oraz 
najbardziej potrzebuj¹cym braciom i tu powróci³ po wype³nieniu swojej 
misji.   

W 1626 roku ojciec Rajmund zosta³ beatyfikowany przez papie¿a 
Urbana VIII, który wyda³ pozwolenie na jego kult publiczny. Natomiast 
w 1669 roku b³ogos³awiony Rajmund zosta³ og³oszony Œwiêtym przez 
Klemensa IX. Trzysta lat póŸniej, w czasie reformy liturgicznej w 1969 r. 
zredukowano kult do statusu lokalnego.

Œwiadectwem istniej¹cego nadal kultu Œwiêtego Rajmunda na 
przestrzeni wieków s¹ liczne koœcio³y, sanktuaria, instytucje oœwiatowe 
i medyczne,  istniej¹ce pod jego patronatem czy wezwaniem, rozsiane po 
ca³ym œwiecie, miêdzy innymi: w Argentynie (14 koœcio³ów, 2 szko³y,
1 centrum zdrowia); na Filipinach (8 koœcio³ów); w Haiti (4 koœcio³y, 1 szko³a 
1 oœrodek rekolekcyjny); w Hiszpanii (9 koœcio³ów, 2 szko³y); 
w Kolumbii (2 koœcio³y, 2 szko³y, 2 centra medyczne); na Kubie (1 koœció³);  
w Meksyku (13 koœcio³ów, 1 centrum szkoleniowe); w Nikaragui 
(2 koœcio³y); w Portoryko (2 koœcio³y); w Wenezueli (3 koœcio³y), w Polsce 
(2 koœcio³y w Hañsku i Sulowie).

  Przybywaj¹ do nich rzesze pielgrzymów, prosz¹c w ró¿nych sprawach 
o wstawiennictwo Œwiêtego Rajmunda przed Bogiem. Pielgrzymuj¹ 
szczególnie  kobiety w stanie b³ogos³awionym wraz z rodzinami, modl¹c siê 
o opiekê dla siebie w czasie ci¹¿y, porodu i macierzyñstwa oraz 
o b³ogos³awieñstwo dla poczêtego dziecka i ca³ej rodziny.

Wytwarzane s¹ ró¿ne dewocjonalia zwi¹zane ze Œwiêtym, miêdzy 
innymi: statuetki, medaliki, ró¿ne obrazki, tzw. „Karty modlitwy”, kubki 

Œwiêty, dzia³aj¹cy na przestrzeni wieków
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z wizerunkiem Œwiêtego, które mo¿na nabyæ w sanktuariach lub przez 
internet.

Œwiêty Rajmund jest ustanowiony patronem przede wszystkim kobiet 
w stanie b³ogos³awionym, podczas porodu i po³ogu, dzieci poczêtych, 
narodzonych i nienarodzonych oraz po³o¿nych, pielêgniarzy, wiêŸniów, 
niewinnie skazanych, uzale¿nionych, niewolników. Uwa¿any jest  za 
obroñcê przed gor¹czk¹, islamem, muzu³manami, aborcj¹, apostazj¹ 
(ca³kowitym odrzuceniem wiary chrzeœcijañskiej), plotkami, oszczerstwami 
oraz traktowany jako opiekun domowych zwierz¹t. Jest tak¿e patronem 
miast, parafii, diecezji.

Mêczeñstwo Œwiêtego  Raymonda Nonnata
Vicente Carducho,  Muzeum Prado, Hiszpania, 1630; Madryt
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Rozdzia³ drugi

Wybrane miejsca i przejawy kultu 
Œwiêtego Rajmunda Nonnata na œwiecie

Miejsce œmierci Œwiêtego Rajmunda  w Katalonii w Hiszpanii

   

 
Miejsce przechowywania doczesnych szcz¹tek Œwiêtego 
Rajmunda w Katalonii w Hiszpanii

Na terenie Katalonii znajduje siê 
œredniowieczny zamek w Cardonie, 
w którym mieszka³ wicehrabia 
Rajmund Folch, ojciec chrzestny 
zakonnika. Jedno z pomieszczeñ 
przekszta³cono na kaplicê, aby 
utrwaliæ fakt przebywania w nim 
ojca Rajmunda i okolicznoœci jego 
odejœcia do wiecznoœci. Umiesz-
czono p³ytê z napisem upamiêtnia-
j¹cym to cudowne wydarzenie.   

W pobli¿u Portell w regionie Katalonii znajdowa³a siê Kaplica Œwiêtego 
Miko³aja, zwana pustelni¹, w której  zosta³o z³o¿one cia³o ojca Rajmunda. Po 
jego œmierci przekazano j¹ mercedariuszom. Do œwi¹tyni przybywa³o tak 
wiele wiernych i wydarzy³o siê tak du¿o cudów, ze trzeba by³o j¹ rozbu-
dowaæ. Tak wiêc  w XVII wieku w nowo powsta³ej gminie Sant Ramon 
wzniesiono wielki klasztor, po hiszpañsku El monasterio de San Ramón de 
Portell.  Klasztor przebudowano w barokowym stylu w XVIII wieku 
i zmodernizowano.  Dziœ znany jest pod nazw¹ El Escorial de Segarra. 
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Cia³o Œwiêtego Rajmunda przecho-
wywano a¿ do wojny domowej w Hisz-
panii (1936-39). Wówczas komuniœci 
zniszczyli klasztor, wyrzucili i spalili 
o³tarze, rzeŸby, ozdoby, obrazy, w tym 
wizerunek Matki Bo¿ej, przed którym 
modli³ siê m³ody Rajmund, a trumna ze 
zw³okami znikne³a bez œladu. Obecnie 
zachowa³a siê tylko jedna drobna 
relikwia Œwiêtego. 

W dwóch pomieszczeniach klasztor-
nych urz¹dzono ma³e muzeum ukaz-
uj¹ce kult zakonnika poprzez wieki. 
Zgromadzono i wyeksponowano wota 
dziêkczynne, potwierdzaj¹ce cuda, ³aski 
otrzymane od Boga za wstawiennic-
twem Œwiêtego Rajmunda.

W centrum olbrzymiego kompleksu klasztornego znajduje siê Koœció³ 
Œwiêtego Rajmunda z kaplic¹, w której mieœci siê relikwiarz z doczesnymi 
szcz¹tkami Œwiêtego i jest mu oddawana  czeœæ. 

Zebrano zbiór ex-votów, czyli obrazów malowanych przez wiernych, 
ilustruj¹cych spe³nienie próœb zanoszonych do Boga przez orêdownictwo 

Œwiêtego Rajmunda lub wyra-
¿aj¹cych b³aganie o potrzebne ³aski 
i b³ogos³awieñstwo w konkretnej 
sprawie. Niektóre pochodz¹ z XVII, 
inne z XVIII wieku. Ich znaczenie 
i wyj¹tkowoœæ nie opiera siê na 
wartoœci artystycznej, ale na znacze-
niu religijnym. 

Eksponaty muzealne dotycz¹ce 
Œwiêtego Rajmundzie zarchiwizo-
wano w wersji elektronicznej 
i umieszczono na stronie interne-
towej klasztoru pod adresem: 
www.monestirs.cat/monst/segar/csa
17port.htm.
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Retable jako wyraz oddawania czci Œwiêtemu Rajmundowi 
Retablo to wyj¹tkowe obrazy religijne najczêœciej malowane na ma³ych 

arkuszach blachy pokrytej cyn¹. Obrazowo wyra¿aj¹ w sposób popularny, 
tradycyjny wiarê. Retablos Santos przedstawiaj¹ wizerunki Jezusa, Dziewicy 
Maryi, Archanio³ów i Œwiêtych, tak¿e Œwiêtego Rajmunda,  tworzone by³y do 
dekoracji o³tarzy domowych. Natomiast Retablos Ex-votos s¹ ilustracj¹ 
wydarzeñ, ukazuj¹ prosz¹cego o wstawiennictwo ró¿nych œwiêtych, w tym 
Œwiêtego Rajmunda, w trudnych sytuacjach. By³y malowane z wdziêcznoœci 
za wspania³e wydarzenie, pozbywacie siê niebezpieczeñstwa lub uzdrowienie 
z choroby. Stanowi³y prezenty dla œwiêtych, by³y umieszczane w miejscach 
pielgrzymkowych.

Najwiêksza publiczna kolekcja retablii znajduje siê w Galerii Sztuki 
Uniwersytetu Stanowego Nowego Meksyku (ang. New Mexico State 
University) w Stanach Zjednoczonych. Eksponaty zbierano w latach 
1963-1973, obecnie zgromadzono ponad 2000 malowide³. Pocz¹tki  retablii 
mo¿na znaleŸæ w obrazach na drewnie, miedzi i p³ótnie, wykonanych przez 
artystów europejskich i meksykañskich w XVI i XVIII wieku. Ta nietypowa 
sztuka rozkwit³a w Meksyku w XIX wieku. Autorami retablii s¹ w wiêkszoœci 
artyœci samoucy, a tak¿e nauczyciele akademiccy i ró¿ni artyœci z rejonu 
Bahío w œrodkowym Meksyku, szczególnie z regionów wydobywczych 
Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, 
Guadalajara i Michoacán. Gatunek ten zosta³ ponownie odkryty w ubieg³ym 
wieku i sta³ siê popularn¹ form¹ sztuki wspó³czesnej.

Zbiór retablii znajduje siê tak¿e na stronie internetowej, prowadzonej 
w jêzyku rosyjskim i angielskim pod adresem:  

 Jeden z dzia³ów kolekcji ,  umieszczony pod adresem: 
http://retablos.ru/en/saints/sanramon-nonato/, reprezentuje retable, namalo-
wane z wdziêcznoœci dla Œwiêtego Rajmunda. Malowid³a przedstawiaj¹ jego 
wizerunek lub wydarzenia, sytuacje, w których ludzie prosz¹c o pomoc, 
ochronê doœwiadczali jego dzia³ania, otrzymywali potrzebne ³aski. Zawieraj¹ 
tak¿e odrêcznie sporz¹dzony opis zdarzenia wraz z dat¹ i miejscem.

www.retablos.ru .
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Ikonografia w dzie³ach sztuki przedstawiaj¹cych Œwiêtego 
Rajmunda

W pocz¹tkach XVI wieku powsta³ ³aciñski termin icones, który u¿ywano 
na okreœlenie wyobra¿enia scen z ¿ycia Jezusa i œwiêtych.

W drugiej po³owie XVII wieku zrodzi³a siê dziedzina historii sztuki 
nazwana ikonografi¹. Zajmuje siê odczytaniem i interpretacj¹ elementów 
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treœciowych i symbolicznych zawartych w dzie³ach sztuki w kontekœcie 
sytuacji politycznej, spo³ecznej, ideologicznej, artystycznej. Obrazy mówi¹ 
o faktach historycznych, wyobra¿eniach wydarzeñ, osób, przekazuj¹ 
skomplikowane znaczenie pod postaci¹ symboli, alegorii, personifikacji, 
scenerii wydarzeñ czy atrybutów trzymanych przez przedstawiane osoby lub 
znajduj¹cych siê blisko nich.

Tematy i znaki zwi¹zane z wiar¹, s¹ ukazywane i odczytywane w taki sam 
sposób, niezale¿nie od up³ywu lat, gdy¿ celem takiej twórczoœci by³y nie 
walory artystyczne a przekazanie treœci religijnej, pouczenia, opowiedzenie 
wa¿nej historii.

Pierwsze malowid³a ukazuj¹ce ¿ycie Œwiêtego Rajmunda Nonnata lub 
wyobra¿enia o nim powsta³y w pierwszej po³owie XVII wieku w Hiszpanii 
przy okazji tworzenia dekoracji do klasztoru, zbudowanego przez 
mercedariuszy z Sewilli. S¹ one przede wszystkim rezultatem pracy 
Francisco Pacheco. Kolejne dzie³a namalowa³ w po³owie XVII wieku 
Francisco Zurbaranow przy okazji urz¹dzania wnêtrza kolejnego klasztoru 
mercedariuszy w Sewilli. PóŸnej mniej znani malarze tak¿e ilustrowali 
przemyœlenia nad ¿yciem i œwiêtoœci¹ zakonnika. 

Obecnie obrazy znajduj¹ siê w Hiszpanii w Muzeum Narodowym Prado 
(hiszp. Museo Nacional del Prado) w Madrycie, Muzeum Sztuk Piêknych 
w Sevilli (hiszp. Museo de Bellas-Artes de Sevilla) oraz w kolekcjach 
prywatnych.

Pod koniec XVIII wieku wyklarowa³a siê doœæ czytelna, przedstawiona 
poni¿ej, interpretacja treœci i symboli przedstawianych w dzie³ach sztuki 
dotycz¹cych Œwiêtego Rajmunda, która i dziœ jest podobnie rozumiana.

kapelusz 

 wskazuje na Jezusa 
Eucharystycznego, jako Ÿród³o si³y w apostolskim ¿yciu Œwiêtego 
Rajmunda, przypomina cud przyjêcia ostatniej Komunii Œwiêtej, Wiatyku 
z r¹k Pana Jezusa.

symbolizuje zwyciêski wymiar 
mêczeñstwa w wiecznoœci, oznaczaj¹, pierwsza czystoœæ, druga 
wymowne nauczanie i gorliwe spowiadanie a trzecia bezkrwawe 

Bia³y habit, emblemat w formie tarczy z widniej¹cym na czerwonym tle 
krzy¿em;

Czerwona peleryna, sutanna i kapelusz,

Monstrancja z Najœwiêtszym Sakramentem;

Palma ozdobiona trzema koronami; 
korony 

 elementy stroju mercedariuszy, wskazuj¹ na stan przynale¿enia 
Œwiêtego Rajmunda do zakonu.

nazywany „capello”; znaki 
godnoœci kardynalskiej, wyra¿aj¹ gotowoœæ odwa¿nego dzia³ania, a¿ do 
przelania w³asnej krwi; umieszczany przy stopach Œwiêtego 
Rajmunda ukazuje postawê dystansu do zaszczytów oraz korzyœci p³yn¹cych 
z nominacji, tak¿e koœcielnych. 
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mêczeñstwo.
 le¿¹cy u stóp; przypomina o wielkim zaufaniu ojca 

Rajmunda do Boga podczas wypraw odkupieñczych, ilustruje postawê 
zdrowego dystansu wobec spraw finansowych, pomimo koniecznoœci 
zdobywania pieniêdzy w celu wykupu chrzeœcijañskich jeñców oraz 

za cenê odzyskiwania 
przez udrêczonych braci wolnoœci, w sytuacji braku innego okupu. 

 znajduj¹ca siê na ustach, trzymana na d³oni lub 
le¿¹ca pod nogami; symbole mêczeñstwa Œwiêtego Rajmunda, przypominaj¹ 
o uwiêzieniu w lochu muzu³mañskim, przebiciu warg roz¿arzonym ¿elazem 
i zamkniêciu ust k³ódk¹ w celu uniemo¿liwienia Œwiêtemu g³oszenia 
Ewangelii.

odzwierciedlaj¹ postawê niewiast upraszaj¹cych 
wstawiennictwa Œwiêtego Rajmunda w ró¿nych sprawach, zw³aszcza o dar 
macierzyñstwa, pomoc w porodzie i przy wychowywaniu dzieci.

ofiarowywana przez Jezusa lub umieszczona na g³owie 
Œwiêtego, œwiadczy o ¿yciu przenikniêtym cierpieniem, ciê¿kim 
i ofiarnym na chwa³ê Boga i dla drugiego cz³owieka.

, symbolizuje 
zapowiedŸ nagrody w wiecznoœci oraz wzywa do naœladowania 
i poœwiêcenia siê Maryi na wzór Œwiêtego Rajmunda.

W Meksyku znajduje siê Katedra Metropolitalna pod wezwaniem 

Worek z monetami,

Kajdanki oraz k³ódka;

Modl¹ce siê kobiety; 

Korona cierniowa;

Wieniec z kwiatów;

fakt 
dobrowolnego oddawania siê w muzu³mañsk¹ niewolê 

przekazywany przez Matkê Bo¿¹

 

 

Zbiór k³ódek w Meksyku jako przejaw wspó³czesnego kultu 
Œwiêtego Rajmunda

Wniebowziêcia 
Najœwiêtszej Maryi 
Panny do Nieba 
(hiszp.  Catedral 
Metropoli-tana de la 
Asunción de la 
Santísima Virgen 
María a los cielos). 
Stanowi ona 
najwiêkszy
i najstarszy  obiekt 
w Ameryce.
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Ta wspania³a œwi¹tynia, 
obok przepiêknych dzie³ 
sztuki sakralnej, takich jak:. 
G³ówny O³tarz, O³tarz Prze-
baczenia, O³tarz Królów, po-
siada 14 kaplic bocznych.  
Jedn¹ z nich jest Kaplica 
Œwiêtego Kosmy i Damiana, 
w której zogniskowa³ siê kult 
Œwiêtego Rajmunda. W  kapli-
cy odprawiane s¹ nabo¿eñstwa 
do Œwiêtego, znajduje siê figu-
ra mercedariusza w stroju kar-
dynalskim, a przed krat¹ ta-
blica z informacj¹ o jego ¿yciu 
oraz oryginalny zbiór zam-
kniêtych k³ódek,  niekiedy 
z do³¹czon¹, rêcznie wypisan¹ 
intencj¹. Przypominaj¹ one 

.

mêczeñstwo Œwiêtego podczas pobytu w wiêzieniu w Afryce, a zw³aszcza s¹ 
znakiem zamkniêcia mu ust k³ódk¹, aby nie g³osi³ Ewangelii. Symbolizuj¹, 
skierowane do Boga przez wstawiennictwo Œwiêtego, proœby, dotkniêtych 
konsekwencjami oszczerstw i plotek, o zamkniêcie ust osobom, które psuj¹ 
im opiniê i drêcz¹ kolejnymi pomówieniami.
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Koœció³ w Sulowie wybudowano w latach osiemdziesi¹tych, jako koœció³ 
filialny nale¿¹cy do Parafii Œwiêtego Miko³aja w Zakrzówku. Abp Boles³aw 
Pylak 5 sierpnia 1990 roku dokona³ poœwiêcenia œwi¹tyni, a 17 grudnia 1993 
roku dekretem powo³a³ do istnienia now¹ Parafiê pw. Œwiêtego Rajmunda 
Nonnata w Sulowie oraz ustanowi³ Œwiêtego Rajmunda Nonnata patronem.

Stopniowo rozwija³y siê oznaki kultu Œwiêtego Rajmunda, a obecnie 
ukszta³towa³y siê konkretne elementy i formy czci oraz pobo¿ne praktyki. 
Zrodzi³y siê one z coraz g³êbszego poznawania ¿ycia zakonnika, jego 
dziedzictwa oraz duchowego z nim obcowania.

Rozdzia³ trzeci 

Kult Œwiêtego Rajmunda Nonnata 
w parafii w Sulowie

poprawiæ fotkê!!!!!!!!!

Relikwie Œwiêtego Rajmunda 
Relikwie Œwiêtego Rajmunda 29 czerwca 2000 roku przywióz³ z Rzymu 

o. Jerzy Kielech (paulin) i w sposób uroczysty przekaza³ parafii na rêce 
pierwszego proboszcza ks. Józefa Swatowskiego. Szczególnie by³y czczone 
przez wiernych podczas modlitw za wstawiennictwem Œwiêtego Rajmunda, 
odprawianych w pierwsze niedziele miesi¹ca i w dniu odpustu parafialnego. 
Na pocz¹tku 2020 roku obecny proboszcz wystawi³ je w koœciele do 
publicznego kultu.
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Symboliczny pomnik dzieci nienarodzonych przekszta³cony na 
Grób Dziecka Utraconego

 Nawi¹zuj¹c do potrzeby promowania godnoœci ludzkiego ¿ycia od poczêcia 
i do kultu Œwiêtego Rajmunda jako patrona dzieci nienarodzonych jesieni¹ 
2018 roku na cmentarzu parafialnym w Sulowie zosta³ wzniesiony 
i poœwiêcony pomnik dzieci nienarodzonych. W 2019 roku przeniesiono go 
w centrum cmentarza, obok Golgoty. Pod pomnikiem, w zwi¹zku z licznymi 
zapytaniami rodziców o mo¿liwoœæ pochowania swojego nienarodzonego 
dziecka, wybudowano grób zbiorowy. W nim mo¿na sk³adaæ szcz¹tki dzieci 

Odpust ku czci Œwiêtego Rajmunda

  Œwiêto Œwiêtego Rajmunda, patrona parafii w Sulowie obchodzone jest 
ka¿dego roku w pierwsz¹ niedzielê wrzeœnia, zgodnie z dekretem abpa 
Boles³awa Pylaka. 

Podczas uroczystej Mszy Œwiêtej (sumy), odprawianej o godzinie 12.00, 
u¿ywane s¹ okolicznoœciowe teksty (poza Prefacj¹) z Mszy Œwiêtej 
Wotywnej o Œwiêtym Rajmundzie, znajduj¹ce siê w Mszale £aciñsko - 
Polskim z 1968 roku (z powodu zniesienia w 1969 roku kultu publicznego 
Œwiêtego Rajmunda w nowym wydaniu Msza³u po reformie liturgicznej ju¿ 

Skrzynka intencji do Œwiêtego Rajmunda

Skrzynka intencji do Œwiêtego Rajmunda 
znajduje siê w koœciele na stoliku przy 
komunikantach. Mo¿na do niej sk³adaæ proœby 
i podziêkowania za ³aski otrzymane przez 
wstawiennictwo patrona parafii. W tych inten-
cjach proboszcz wraz z wiernymi modli siê 
w pierwsze niedziele miesi¹ca podczas nabo¿eñ-
stwa ku czci Œwiêtego Rajmunda.

utraconych, oddaj¹c je pod duch-
ow¹ opiek¹ Œwiêtego Rajmunda. 
Jest to szczególne miejsce dla 
tych rodziców, którzy nie maj¹ 
odrêbnego grobu dla swoich 
utraconych dzieci. Tu mog¹ siê 
zatrzymaæ i poczuæ ich duchow¹ 
obecnoœæ oraz odnaleŸæ pokój 
serca i pociechê.
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Nabo¿eñstwo ku czci Œwiêtego Rajmunda
   Inicjatywa nabo¿eñstwa ku czci Œwiêtego Rajmunda zrodzi³a siê 
w 2000 roku po sprowadzeniu relikwii Œwiêtego do Parafii pw. Œwiêtego 
Rajmunda Nonnata w Sulowie. Jego forma zmienia³a siê. Obecnie 
sprawowane jest w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê po Mszy Œwiêtej o godzinie 
11.00 w nastêpuj¹cych intencjach: o poczêcie potomstwa d³ugo 
oczekiwanego, szczêœliwe rozwi¹zanie, o wygaœniêcie plotek, o zdrowie 
dla cierpi¹cych na choroby, za rodziców dzieci utraconych oraz w³asnych.
   Modlitwy przez wstawiennictwo Œwiêtego Rajmunda odmawiane s¹ 
przy wystawionym Najœwiêtszym Sakramencie. Po b³ogos³awieñstwie 
istnieje mo¿liwoœæ uca³owanie relikwii Œwiêtego Rajmunda. Z czasem 
wprowadzono b³ogos³awieñstwo wody Œwiêtego Rajmunda Nonnata dla 
chorych i b³ogos³awieñstwo œwiec Œwiêtego Rajmunda Nonnata, które 
wierni mog¹ nabyæ lub przynieœæ swoje.

ich nie umieszczono). Prefacja, przet³umaczona, a nastêpnie zatwierdzona 
przez abpa. Stanis³awa Budzika, pochodzi z oryginalnej wersji ³aciñskiej 
Msza³u Mercedariuszy, z tekstów  Mszy Œwiêtej poœwiêconej Œwiêtemu 
Rajmundowi Nonnato.

Na zakoñczenie Mszy Œwiêtej odbywa siê uroczysta procesja wokó³ 
koœcio³a, po niej uca³owanie relikwii Œwiêtego Rajmunda. 
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Sakramentalia zwi¹zane z kultem Œwiêtego Rajmunda
W nawi¹zaniu do wieloletniej tradycji koœcio³a katolickiego i kultu 

Œwiêtego Rajmunda na przestrzeni wieków umo¿liwiono wiernym 
korzystanie z sakramentaliów, takich jak woda i œwieca, wyjaœniaj¹c ich 
znaczenie i wartoœæ.

Pobo¿ny zwyczaj b³ogos³awieñstwa wody 
Œwiêtego Rajmunda Nonnata dla chorych 
narodzi³ siê w XII wieku, jeszcze za ¿ycia 
ojca Rajmunda, w okresie, gdy z powodu 
zarazy d¿umy w ca³ej Katalonii umierali 
ludzie, ginê³y zwierzêta domowe. Mieszkañcy 
Katalonii w poszukiwaniu pomocy udawali siê 
do Œwiêtego mêczennika, który b³ogos³awi³ ich. 
Czêsto to b³ogos³awieñstwo przywraca³o zdrowie zarówno ludziom, jak 
i zwierzêtom. Ze wzglêdu na przybywaj¹ce do Œwiêtego Rajmunda coraz 
wiêksze rzesze ludzi Œwiêty rozpocz¹³ b³ogos³awiæ du¿e iloœci wody 
z przeznaczeniem dla wszystkich chorych. Ten, kto pi³ j¹ z wiar¹, otrzyma³ 
ulgê, a czasem odzyskiwa³ zdrowie. 

B³ogos³awieñstwo wody Œwiêtego Rajmunda Nonnata dla chorych

  W czasach Œwiêtego Rajmunda, w caùej 
Katalonii, szalejàca zaraza zbiera³a obfite 
¿niwo zarówno wœród ludzi jak i zwierzàt 
domowych. Ludzie, w swojej desperacji, udali 
siæ  do Œwiæ tego mæczennika, który 
pobùogosùawiù ich. Czêsto to bùogosùawieñstwo 
przywraca³o zdrowie zarówno ludziom, jak 
zwierzætom.
   Œwiêty nie radz¹c sobie z wielk¹ rzesz¹ ludzi,  
znalazù ùatwy sposób na zaspokojenie 
wszystkich. Pobùogosùawiù duýà iloœæ wody.  
Ten, kto più j¹ z wiarà, otrzymaù ulgæ, a czasem 
uzdrowienie.

 W ten sposób narodziù siæ poboýny zwyczaj 
bùogosùawieñstwa wody 

Œwiêtego Rajmunda Nonnata dla chorych.

MODLITWA 
   Chwalebny Œwiêty Rajmundzie, w którego wstawiennic-
twie znalaz³ upodobanie Bóg, panuj¹cy nad ziemi¹ 
i ¿ywio³ami, zdrowiem i chorob¹, ¿yciem i œmierci¹.
  Wyproœ mi ³askê wyzwolenia siê z wszelkiego z³a, abym 
móg³ zrealizowaæ moje gor¹ce pragnienie przyjêcia 
Najœwiêtszego  Sakramentu. 
  Ty, który swoim ¿arliwym pragnieniem sprawi³eœ, ¿e 
Jezus Chrystus osobiœcie udzieli³ ci z  b³ogos³awionych 
Swych r¹k Komuniê Œwiêt¹, b³agam ciê, wstawiaj siê za 
mn¹, abym móg³ zas³u¿yæ na tê ucztê niebiañsk¹, 
a przyj¹wszy Wiatyk pod koniec mojego ¿ycia,  uzyska³ 
szczególn¹ ³askê szczêœcia wiecznego, o któr¹ ciê 
proszê. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego.  Amen.

Woda 
Œwiêtego Rajmunda  Nonnata

dla chorych
Woda poswiecona w kosciele
Úwiêty Rajmunda Nonnata w 

Sulowie
 wg. Dodatku do Mszalu 

Rzymskiego nr. 43

www.sulow.natan.pl

Naklejka na butelkach z wod¹ Œwiêtego Rajmunda

K.
W.
K. 
W. 

 Wspomo¿enie nasze w imieniu Pana.
 Który stworzy³ niebo i ziemiê.
Pan z wami.                                           

I z duchem twoim.
   Módlmy siê: Bo¿e, mocy i zbawienie wszystkich ufaj¹cych Tobie, Któryœ 
teœciow¹ œw. Piotra Aposto³a gor¹czk¹ wielk¹ trapion¹, wys³uchuj¹c pobo¿nych 
próœb,  ca³kowicie uzdrowiæ raczy³eœ: uœwiêæ  i pob³ogos³aw  tê wodê, owoc 

.

X X

Modlitwa b³ogos³awieñstwa
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Twojego dzie³a stworzenia, w Twoje Najœwiêtsze Imiê, oraz wyznawcy Twego, 
Rajmunda, który wzgardzony przed wiekami, w macierzyñskie d³onie 
Najœwiêtszej Dziewicy Maryi siê schroni³. Pozwól, prosimy, przez jego wielkie 
zas³ugi i orêdownictwo, aby ka¿dy, kto gor¹czk¹ trapion bêdzie, przez obmycie, 
pokropienie lub spo¿ycie tej wody, dost¹pi³ zdrowia duszy i cia³a, a z choroby 
uwolnion zosta³. Prosimy, abyœ ca³ym i nienaruszonym Koœció³ swój zachowa³, 
a za wszelkie dzie³a Twojej ³aski dziêki Tobie czynimy nieustannie. Który ¿yjesz 
i królujesz na wieki wieków. Amen. 

Módlmy siê:  Pob³ogos³aw, Panie, przez zas³ugi Œwiêtego Rajmunda tê 
wodê, któr¹ Swoim Chwalebnym Cia³em uœwiêci³eœ w rzece Jordan. Spraw, aby 
ka¿dy, kto j¹ spo¿yje lub jej zaczerpnie, otrzyma³ zdrowie duszy i cia³a. Który 
¿yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 O Rajmundzie, wzorze czystoœci, prawoœci i wstrzemiêŸliwoœci! 
Wstawiaj siê u Matki Mi³osierdzia, aby na tym ³ez padole broni³a nas przed 
zgubnymi pokusami, abyœmy w naszych œmiertelnych cia³ach mogli siê ju¿ 
cieszyæ zadatkiem wiecznoœci.

Módlmy siê: Dozwól, prosimy, Wszechmog¹cy Bo¿e, aby w mocy 
b³ogos³awieñstwa tej wody, oraz przez zas³ugi Mêki Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, przez wstawiennictwo Najœwiêtszej Maryi Panny, Œwiêtego 
Rajmunda, oraz wszystkich Œwiêtych, wszyscy wierni, którzy pobo¿nie 
i z wiar¹ bêd¹ tê wodê spo¿ywali lub siê ni¹ pos³ugiwali, prawdziwe zdrowie 
duszy i cia³a otrzymali, i w Twojej s³u¿bie pozostali. Przez tego¿ Pana Jezusa 
Chrystusa. Amen.

Módlmy siê: Wszechmog¹cy wieczny Bo¿e, który da³eœ swoim s³ugom 
œwiat³o prawdziwej wiary i poznanie chwa³y odwiecznej Trójcy 
Przenajœwiêtszej, i w mocy Twojej chwa³y pozwalasz nam adorowaæ Jej 
jednoœæ. Prosimy, abyœmy w mocy tej ¿ywej wiary pozostali wolnymi od 
wszelkich zasadzek z³ych duchów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlmy siê: Dozwól nam, Twoim s³ugom, Panie Bo¿e, cieszyæ siê wieczn¹ 
czystoœci¹ duszy i cia³a. Niechaj chwalebna Najœwiêtsza Maryja Panna, zawsze 
Dziewica, orêduje za nami i uwalniaj¹c nas od doczesnych trosk, prowadzi ku 
wiecznej szczêœliwoœci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlmy siê: Bo¿e, który wyzwala³eœ Twoich wiernych z side³ niewoli przez 
cudown¹ dzia³alnoœæ Œwiêtego Rajmunda wyznawcy i w nim da³eœ nam 
orêdownika. Prosimy, aby grzesznicy zostali uwolnieni z kajdan z³a, co Tobie siê 
podoba i oby cieszyli siê wolnoœci¹ serca i umys³u. Przez Chrystusa Pana 
naszego. Amen.   

 B³ogos³awieñstwo Boga Wszechmog¹cego, Ojca,  Syna i Ducha 
Œwiêtego niechaj zst¹pi na tê wodê i pozostanie w niej na zawsze. Amen.

X

X XX 

Antyfona:
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zapalana w czasie trudnych sytuacji  rodzinnych,  zagro¿enia ¿ycia, choroby, 
porodu, aby za wstawiennictwem Œwiêtego Rajmunda wyprosiæ u Jezusa 
potrzebne ³aski. Dziœ wierni u¿ywaj¹ jej w czasie osobistej modlitwy, 
zw³aszcza podczas odmawiania Nowenny do Œwiêtego Rajmunda Nonnata.

Modlitwa b³ogos³awieñstwa
 P. 
W.
 P.  
W. 

Wspomo¿enie nasze w imieniu Pana.
 Który stworzy³ niebo i ziemiê.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
 Panie Jezu Chryste, Synu Boga ¯ywego, Œwiat³oœci ¿ycia wiecznego, 

który pozwalasz przez u¿ycie œwiecy rozœwietliæ ciemnoœci. Pob³ogo s³aw  
tê œwiecê ze wzglêdu na zas³ugi Œwiêtego Rajmunda, wyznawcy wspieraj¹-
cego nasze modlitwy i zlej na ni¹ b³ogos³awieñ stwo przez moc i znak 
krzy ¿a œwiêtego. Aby ze wszystkich miejsc gdzie zostanie zapalona  lub  
umieszczona uchodzi³y w pop³ochu i z dr¿eniem ksi¹¿êta ciemnoœci ze 
wszystkimi swoimi poplecznikami,  aby nie wa¿y³y siê niepokoiæ ani drêczyæ 
tych, którzy s³u¿¹ Tobie, Bogu Wszechmog¹cemu, który ¿yjesz i królujesz na 
wieki wieków. Amen. 

Módlmy siê: Wszechmog¹cy wieczny Bo¿e, który da³eœ swoim s³ugom 
œwiat³o prawdziwej wiary i poznanie chwa³y odwiecznej Trójcy 
Przenajœwiêtszej, i w mocy Twojej chwa³y pozwalasz nam adorowaæ Jej 
jednoœæ. Prosimy, abyœmy w mocy tej ¿ywej wiary pozostali wolnymi od 
wszelkich zasadzek z³ych duchów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlmy siê: Dozwól nam, Twoim s³ugom, Panie Bo¿e, cieszyæ siê 
wieczn¹ czystoœci¹ duszy i cia³a. Niechaj chwalebna Najœwiêtsza Maryja 
Panna, zawsze Dziewica, orêduje za nami i uwalniaj¹c nas od doczesnych 
trosk, prowadzi ku wiecznej szczêœliwoœci. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen. 

X

X
X

   Œwieca to symbol Œwiat³a, którym jest 
Jezus rozœwietlaj¹cy ciemnoœci 
cz³owieka. Œwiat³o œwiecy Œwiêtego 
Rajmunda Nonnata przypomina tak¿e 
o wstawiennictwie Œwiêtego u Boga 
oraz stanowi obronê przed szatanem, 
jego wp³ywem na ludzkie ¿ycie 
i miejsca, gdzie zostanie umieszczona.
W dawnych czasach œwieca by³a 

B³ogos³awieñstwo œwiec Œwiêtego Rajmunda Nonnata
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Módlmy siê: Bo¿e, który wyzwala³eœ Twoich wiernych z side³ niewoli 
przez cudown¹ dzia³alnoœæ Œwiêtego Rajmunda, Twego wyznawcy 
i w nim da³eœ nam orêdownika. Prosimy, aby grzesznicy zostali uwolnieni 
z kajdan z³a, co Tobie siê podoba, i oby cieszyli siê wolnoœci¹ serca 
i umys³u. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

B³ogos³awieñstwo Boga wszechmog¹cego,  Oj  ca,   Sy  na i   Du  
cha Œwiêtego niechaj zst¹pi na te œwiece i pozostanie w nich na zawsze. 
Amen.

XXX
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Ref. Patronie ¿ycia i mi³oœci,
b³ogos³awiony jesteœ na zawsze, Œwiêty Rajmundzie,
zbawcza rêka Pana objawi³a siê w twoim ¿yciu.

          B³ogos³aw Panie i umacniaj
 Twoj¹ ³ask¹ i Twoj¹ mi³oœci¹
 tych, którzy maj¹ szczêœcie
 byæ rodzicami z powo³ania.

B³ogos³aw Panie i umacniaj
pokorn¹ proœbê, któr¹ Tobie dziœ przedstawiaj¹,
aby mogli trzymaæ na rêkach dziecko,
któremu pocz¹tek da³a mi³oœæ.

          B³ogos³aw Panie i umacniaj
matki, które porodz¹,

          niech poœród lêków i niepokojów
          doœwiadczaj¹ czu³oœci Jezusa.

B³ogos³aw Panie i umacniaj
te matki, które przychodz¹ do Ciebie,
pomó¿ im, aby oczekuj¹c dziecka,
w Twojej mi³oœci znajdowa³y œwiat³o do ¿ycia.

          B³ogos³aw Panie i umacniaj
          te dzieci bêd¹ce owocem mi³oœci,
          aby karmi³y siê ¿yciem Twojego Syna
          i niech oddaj¹ siê w opiekê Matki Mi³oœci.                       

Hymn do Œwiêtego Rajmunda Nonnata, patrona ¿ycia 
i mi³oœci

Rozdzia³ czwarty

Zbiór modlitw za wstawiennictwem 
Œwiêtego Rajmunda Nonnata
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Nowenna do Œwiêtego Rajmunda Nonnata 

Dzieñ pierwszy 

Historia Œwiêtego Rajmunda liczy ponad 800 lat i zaczê³a siê 
pewnego lutowego dnia 1200 r. w ma³ym miasteczku 
kataloñskim. Tego dnia kobieta, która znajdowa³a siê 
w dziewi¹tym miesi¹cu ci¹¿y, nagle umar³a. ¯al rodziny 
i przyjació³ by³ podwójny – skoñczy³y siê dwa ¿ycia. Nastêpnego 
dnia, chwilê przed pogrzebem, pewien miejscowy szlachcic 
o imieniu Rajmund Folch, poczu³ nag³y impuls, aby wzi¹æ nó¿ 
myœliwski i otworzy³ nim brzuch zmar³ej.

            

Zaskoczenie by³o ogromne: w œrodku znajdowa³o siê jeszcze 
¿ywe dziecko. Zosta³o ochrzczone, otrzyma³o imiê Rajmund
i nazwisko Nonnato, co znaczy „nienarodzony” (tzn. nieurodzony 
w sposób naturalny). To wydarzenie na zawsze naznaczy³o ¿ycie 
Œwiêtego Rajmunda, a potem przyczyni³o siê do tego, ¿e sta³ siê 
opiekunem macierzyñstwa.

Nie wiemy wiele o jego dzieciñstwie, ale mo¿emy wyobraziæ 
sobie, ¿e bardzo cierpia³ z powodu braku w³asnej matki. Dlatego 
teraz poleca siê jego opiece matki, aby mia³y swoje dzieci, oraz 
dzieci, aby mia³y swoje matki.

„Wtedy Maryja rzek³a: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje siê 
duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrza³ na uni¿enie 
S³u¿ebnicy swojej. Oto bowiem b³ogos³awiæ mnie bêd¹ odt¹d 
wszystkie pokolenia, gdy¿ wielkie rzeczy uczyni³ mi Wszechmocny. 
Œwiête jest Jego imiê – a swoje mi³osierdzie z pokolenia na 
pokolenie [zachowuje] dla tych, co siê Go boj¹. On przejawia moc 
ramienia swego, rozprasza pyszni¹cych siê zamys³ami serc 

Przed modlitw¹ mo¿na ustawiæ obrazek Œwiêtego Rajmunda 
i zapaliæ œwiecê Œwiêtego Rajmunda Nonnata.

Narodziny  
Z ¿ycia Œwiêtego Rajmunda

S³owo Bo¿e
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swoich. Str¹ca w³adców z tronu, a wywy¿sza pokornych. 
G³odnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.” 
(£k 1, 46–53)

Wiele razy uznajemy wartoœæ rzeczy dopiero wówczas, kiedy 
ich zabraknie. Doceniamy osoby, kiedy ju¿ nie ma ich wœród nas 
lub nadajemy wa¿noœæ ¿yciu, kiedy jesteœmy chorzy lub kiedy 
œmieræ bliskich nas dotyka. 

Cieszymy siê ka¿dego dnia z daru ¿ycia, ale nie zawsze 
jesteœmy wdziêczni, nie umiemy go doceniæ, ¿yjemy, narzekaj¹c 
na wszystko, jesteœmy zgorzkniali z powodu tego, czego nie 
mamy, nie myœl¹c o tym, co za darmo otrzymujemy od Boga. 

Refleksja

Œwiêty Rajmund Nonnat karmiony przez anio³y
Eugenio Cajes, Hiszpania,  1630; Kolekcja prywatna
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¯ycie Œwiêtego Rajmunda by³o nieustannym dziêkczynieniem 
Bogu za dar ¿ycia, za dar wiary, nie tylko s³owami, ale i czynami. 
Uczmy siê od niego, ¿e mi³oœæ i wdziêcznoœæ wyra¿aj¹ siê 
zarówno w s³owach, jak i w czynach.

Proœmy dziœ za kobiety w stanie b³ogos³awionym i za wszys-
tkich, którzy oczekuj¹ na poczêcie dziecka.

Ojcze nasz..., Zdrowaœ Maryjo..., Chwa³a Ojcu... .

Dzieñ drugi 

W tamtej epoce dzieci z zamo¿nych rodzin, tak jak Rajmund, 
mia³y do wyboru dwie mo¿liwe drogi ¿ycia – wstêpowa³y do 
zakonu lub rozpoczyna³y karierê wojskow¹. I wszystko wydawa³o 
siê wskazywaæ, ¿e ju¿ w m³odoœci Rajmund mia³ pragnienie 
zostania kap³anem. Poniewa¿ jego ojcu nie podoba³ siê pomys³ 
syna, zdecydowa³ siê na wys³anie go do swojego folwarku, aby 
oddaliæ go od rodzinnej parafii i uczyniæ zarz¹dc¹ ca³ego maj¹tku. 
Lecz ojciec Rajmunda pomyli³ siê – samotnoœæ pól sprawi³a, ¿e 
znajdowa³ siê zawsze blisko Boga i oddawa³ siê coraz wiêcej 
modlitwie oraz ofiarom.

 „Dopiero po trzech dniach odnaleŸli Go w œwi¹tyni, gdzie 
siedzia³ miêdzy nauczycielami, przys³uchiwa³ siê im i zadawa³ 
pytania. Wszyscy zaœ, którzy Go s³uchali, byli zdumieni bystroœci¹ 
Jego umys³u i odpowiedziami.  Na ten widok zdziwili siê bardzo, 
a Jego Matka rzek³a do Niego: «Synu, czemuœ nam to uczyni³? Oto 
ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliœmy Ciebie». Lecz On im 
odpowiedzia³: «Czemuœcie Mnie szukali? Czy nie wiedzieliœcie, ¿e 
powinienem byæ w tym, co nale¿y do mego Ojca?» Oni jednak nie 
zrozumieli tego, co im powiedzia³.” (£k 2, 46–50)

Modlitwa

Z ¿ycia Œwiêtego Rajmunda

S³owo Bo¿e

Powo³anie
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Refleksja

Modlitwa
     

Z ¿ycia Œwiêtego Rajmunda

S³owo Bo¿e

Dobrze jest s³uchaæ tych, którzy s¹ blisko i nas kochaj¹, 
poniewa¿ ich rada mo¿e byæ w³aœciwa. Ale o wiele wa¿niejsze jest 
s³uchaæ g³osu Boga, który do nas mówi w g³êbi naszego serca. 
Ojciec Œwiêtego Rajmunda kocha³ go i na pewno chcia³ jak 
najlepiej dla w³asnego syna. Nie rozumia³ jednak pragnienia, które 
Bóg z³o¿y³ w jego serce. Nam tak¿e, wiele razy, przychodzi podj¹æ 
bardzo wa¿ne decyzje, które mog¹ nie podobaæ siê tym, którzy nas 
otaczaj¹.

Obyœmy w tych przypadkach – tak jak Œwiêty Rajmund – mogli 
zdecydowaæ siê na wolê Bo¿¹.

Proœmy o m¹droœæ i odwagê dla pe³nienia woli Bo¿ej.
Ojcze nasz..., Zdrowaœ Maryjo..., Chwa³a Ojcu... .

Dzieñ trzeci 

Blisko folwarku znajdowa³a siê ma³a grota, Kapliczka 
Œwiêtego Miko³aja. Czczono tam piêkny wizerunek Maryi. Dla 
Rajmunda by³o to miejsce rady i nadziei. Wiele razy na dzieñ 
klêka³ przed Matk¹ Bo¿¹, prosz¹c, aby przyjê³a go jako syna. 
I pewnego dnia podczas modlitwy Maryja zjawi³a siê i mu 
powiedzia³a: „Nie bój siê Rajmundzie, poniewa¿ od tej chwili 
przyjmujê ciebie jako mojego syna. Mo¿esz mnie nazywaæ 
z ca³kowitym zaufaniem matk¹”.

 „A obok krzy¿a Jezusowego sta³y: Matka Jego i siostra Matki 
Jego, Maria, ¿ona Kleofasa, i  Maria Magdalena. Kiedy wiêc 
Jezus ujrza³ Matkê i stoj¹cego obok Niej ucznia, którego mi³owa³, 
rzek³ do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Nastêpnie rzek³ do 
ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeñ wzi¹³ J¹ do 
siebie.”  (J 19, 25–27)

Matka Bo¿a
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Refleksja

    

Modlitwa

Jak wa¿nym jest mieæ w³asn¹ matkê blisko siebie, przede 
wszystkim kiedy jesteœmy dzieæmi. Œwiêty Rajmund, nie maj¹c 
radoœci matczynej mi³oœci, znalaz³ w Maryi tê, która mog³a spe³niæ 
jego pragnienie mi³oœci. Jest Ona Matk¹ i w Jej sercu jest ka¿dy 
z nas, Ona lepiej ni¿ ktokolwiek zna nasze potrzeby.

Proœmy w tym dniu o opiekê Maryi nad naszymi rodzinami.
Ojcze nasz..., Zdrowaœ Maryjo..., Chwa³a Ojcu... .
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Dzieñ czwarty   

Rajmund, bêd¹c szczêœliwym, poniewa¿ jego serce by³o ca³e 
dla Boga, spêdza³ dni pomiêdzy modlitw¹, prac¹ i ofiar¹. Pewnego 
dnia w swoim wnêtrzu odczu³ wielkie zamieszanie: Czy ten styl 
¿ycia jest konieczny do osi¹gniêcia œwiêtoœci? Czy nie by³oby 
lepiej wróciæ do domu i zacz¹æ kariery wojskowej? Bardzo szybko 
Rajmund zareagowa³, zrozumiawszy, ¿e chodzi³o o pokusê 
demona, który chcia³ go odci¹gn¹æ od Bo¿ego wezwania.

Powiedzia³ wiêc: „IdŸ precz przeklêty, poniewa¿ nie uczyniê 
wiêcej ni¿ to, czego nauczy³a mnie Matka, Dziewica Maryja”. Jak 
tylko wymówi³ imiê Maryi, pokusa znik³a, podczas gdy Rajmund 
powtarza³: „Jezu, Maryjo, chroñcie mnie”. 

„Wtedy Duch wyprowadzi³ Jezusa na pustyniê, aby by³ kuszony 
przez diab³a. A gdy przepoœci³ czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy, 
odczu³ w koñcu g³ód. Wtedy przyst¹pi³ kusiciel i rzek³ do Niego: 
«Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, powiedz, ¿eby te kamienie sta³y siê 
chlebem». Lecz On mu odpar³: «Napisane jest: Nie samym 
chlebem ¿yje cz³owiek, lecz ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust 
Bo¿ych».” (Mt 4, 1–4)

Upadamy w pokusie nie tylko wówczas, gdy czynimy z³o, ale 
tak¿e gdy ona nas odci¹ga od czynienia dobra, które mo¿emy 
spe³niæ. Pokusa jest ukryta i mówi nam: „Nie rób tego lub tamtego, 
w sumie, jaki masz obowi¹zek”. Istnieje w nas sta³a pokusa nie 
bycia na tyle odpowiedzialnymi, na ile mo¿emy; nie anga¿owania 
siê g³êboko; nie dawania wszystkiego tego, co jest w naszym 
zasiêgu, ale tylko tego, co nam zbywa, i to czasem niechêtnie. 
Uciekajmy siê do Jezusa i Maryi, abyœmy za przyk³adem Œwiêtego 
Rajmunda mogli zwyciê¿aæ pokusy i walczyæ o dobro.

Pokusy
Z ¿ycia Œwiêtego Rajmunda

S³owo Bo¿e

Refleksja
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Modlitwa

Z ¿ycia Œwiêtego Rajmunda

S³owo Bo¿e

Refleksja

Modlitwa

Proœmy tego dnia za wszystkich bêd¹cych daleko od Boga.
Ojcze nasz..., Zdrowaœ Maryjo..., Chwa³a Ojcu... .

Dzieñ pi¹ty

W roku 1221 wstêpuje do zakonu mercedariuszy 
w Barcelonie z jednym tylko zamiarem naœladowania Chrystusa 
i to Chrystusa Ukrzy¿owanego. Tam budzi siê w nim pragnienie 
œmierci mêczeñskiej dla Jezusa Chrystusa. Zosta³ wyœwiêcony na 
kap³ana i poœwiêci³ siê ca³kowicie g³oszeniu Ewangelii, 
pocieszaj¹c chorych i strapionych. Poci¹ga³ ludzi swoim s³owem, 
¿yciem i cudami.

„Przechodz¹c obok Jeziora Galilejskiego, ujrza³ Szymona 
i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieæ w jezioro; byli 
bowiem rybakami. Jezus rzek³ do nich: «PójdŸcie za Mn¹, 
a sprawiê, ¿e siê staniecie rybakami ludzi». I natychmiast 
zostawili sieci i poszli za Nim.” (Mk 1, 16–18)

Spe³niaj¹c swoje powo³anie, Œwiêty Rajmund poœwiêci³ siê 
ca³kowicie s³u¿bie braciom. Bóg powo³uje nas do s³u¿by innym. 
Dlatego te¿ jako kap³an, ojciec rodziny, ¿ona, siostra zakonna, 
gospodyni domowa, murarz, lekarz, pielêgniarka mo¿emy 
spe³niaæ nasze powo³anie, bêd¹c szczêœliwymi i czyni¹c 
szczêœliwymi innych.

Módlmy siê tego dnia, abyœmy zawsze s³u¿yli innym.
Ojcze nasz..., Zdrowaœ Maryjo..., Chwa³a Ojcu... .

S³u¿ba



33

Dzieñ szósty

Bardzo szybko Rajmund móg³ spe³niæ swoje pragnienie 
pojechania do Afryki, gdzie muzu³manie wiêzili chrzeœcijan. 
Praca dla niewolników sta³a siê jedn¹ z jego najbardziej trudnych 
i wa¿nych misji. Tam zajmowa³ siê chorymi, broni³ ¿ycia 
poddanych oraz g³osi³ Ewangeliê s³owem i przyk³adem. Jego 
g³oszenie by³o tak bardzo skuteczne, ¿e zosta³ pobity, uwiêziony, 
a jego usta zosta³y przebite i zamkniête k³ódk¹, aby zamilkn¹³.

„Przyszed³ równie¿ do Nazaretu, gdzie siê wychowa³. W dzieñ 
szabatu uda³ siê swoim zwyczajem do synagogi i powsta³, aby 
czytaæ. Podano Mu ksiêgê proroka Izajasza. Rozwin¹wszy ksiêgê, 

 Niewola
Z ¿ycia Œwiêtego Rajmunda

S³owo Bo¿e                                                                     
   

.

Mêczeñstwo Rajmunda Nonnata
Francisco Pacheco, Hiszpania,  1600-1611; Kolekcja prywatna 
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natrafi³ na miejsce, gdzie by³o napisane: Duch Pañski spoczywa 
na Mnie, poniewa¿ Mnie namaœci³ i pos³a³ Mnie, abym ubogim 
niós³ dobr¹ nowinê, wiêŸniom g³osi³ wolnoœæ, a niewidomym 
przejrzenie; abym uciœnionych odsy³a³ wolnymi, abym obwo³ywa³ 
rok ³aski od Pana.” (£k 4, 16–19)

Ryzykowanie dla przyjació³ jest relatywnie ³atwe, ale daæ swoje 
¿ycie dla tych, których nie znamy, lub dla tych, którzy nawet nas 
nie chc¹, nie jest zbyt czêste. To by³o to, co uczyni³ Jezus, 
a Œwiêty Rajmund stara³ siê Go naœladowaæ, daj¹c siebie samego 
jako wiêŸnia, kiedy nie móg³ zap³aciæ wiêcej, aby wykupiæ innych 
z wiêzienia. Na pewno nigdy nie znajdziemy siê w tej samej 
sytuacji, w jakiej znalaz³ siê Œwiêty Rajmund, ale nie zabraknie 
nam mo¿liwoœci, aby daæ coœ z siebie, czyli np. nasz czas, nasz¹ 
obecnoœæ, nasz¹ ¿yczliwoœæ. Równie¿ nasza mi³oœæ, tak jak czyni³ 
Œwiêty Rajmund, powinna kierowaæ siê szczególnie do 
uwolnienia cz³owieka ze wszystkich rodzajów ucisków 
i zniewoleñ. 

Tego dnia módlmy siê za wszystkich cierpi¹cych na jakikol-
wiek rodzaj zniewolenia.

Ojcze nasz..., Zdrowaœ Maryjo..., Chwa³a Ojcu... . 

Dzieñ siódmy  

Kiedy odzyska³ wolnoœæ, papie¿ Grzegorz IX nada³ mu tytu³ 
kardyna³a. Jednak ta godnoœæ nie oddali³a go od jego najbardziej 
potrzebuj¹cych braci. Wrêcz przeciwnie. Dowiód³ tego, 
pielêgnuj¹c chorych na d¿umê, która szala³a wówczas 
w Katalonii. Zajmuj¹c siê nimi, czyni³ na nich znak krzy¿a. Jeœli 
poprzez szczególny sposób narodzenia sta³ siê opiekunem 

Refleksja

Modlitwa

Z ¿ycia Œwiêtego Rajmunda
Chorzy
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macierzyñstwa, to jego s³u¿ba przy najbardziej s³abych i chorych 
przekszta³ci³a siê w obronê ¿ycia, która w rzeczywistoœci jest tym 
samym.
    

 „O zachodzie s³oñca wszyscy, którzy mieli cierpi¹cych na 
rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaœ na ka¿dego  
z nich k³ad³ rêce i uzdrawia³ ich.” (£k 4, 40)

Trudno nam zaakceptowaæ chorobê, tê w³asn¹ i tê innych. Staje 
siê dla nas trudnym i ciê¿kim pielêgnowanie chorego i wiele razy 
buntujemy siê. Œwiêty Rajmund uczy nas w ka¿dym bracie 
dostrzegaæ oblicze cierpi¹cego Jezusa.

Módlmy siê tego dnia za wszystkich chorych.
Ojcze nasz..., Zdrowaœ Maryjo..., Chwa³a Ojcu... .

Dzieñ ósmy

 Rajmund postanowi³ wróciæ do Afryki, aby towarzyszyæ 
niewolnikom, kiedy papie¿ wezwa³ go do Rzymu. Wyruszywszy 
w podró¿, jecha³ przez Cardonê, aby po¿egnaæ siê z wicehrabi¹ 
Rajmundem, który uratowa³ go, wyci¹gaj¹c z brzucha jego matki. 
I tam, w zamku swojego przyjaciela, przysz³a œmieræ. Chwilê 
wczeœniej gor¹co prosi³ o przyjêcie Komunii, ale nie by³o ¿adnego 
kap³ana, który móg³by mu jej udzieliæ. Jednak zobaczy³ 
otwieraj¹ce siê bramy zamku, którêdy wchodzi³a procesja braci 
mercedariuszów, którzy towarzyszyli kap³anowi nios¹cemu 
Hostiê w swoich rêkach. Ci zakonnicy byli anio³ami, a kap³anem 
by³ sam Jezus, który przybli¿y³ siê, aby spe³niæ jego ostatnie 
pragnienie.

S³owo Bo¿e                          

Refleksja

Modlitwa

      Z ¿ycia Œwiêtego Rajmunda 

 .

Œmieræ
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S³owo Bo¿e

Refleksja

„Ja jestem chlebem ¿ywym, który zst¹pi³ z nieba. Jeœli kto 
spo¿ywa ten chleb, bêdzie ¿y³ na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest 
moje cia³o za ¿ycie œwiata.” (J 6, 51) 

Œmieræ jest czymœ, co nas przera¿a, napawa lêkiem, boli. 
Czasami, kiedy nas dotyka z bliska, próbujemy krzyczeæ, ¿e nic 
nie ma sensu, ¿e ¿ycie jest absurdalne, ¿e Bóg nie istnieje. Ale 
wiara nam mówi, ¿e Jezus zwyciê¿y³ œmieræ i wzywa nas do 
dzielenia siê Jego zwyciêstwem. Poza tym, On nam obieca³, ¿e 
„[…] kto spo¿ywa ten chleb, bêdzie ¿y³ na wieki” (J 6, 51). Ta 
nadzieja jest tym, co podtrzymuje nas poœród bólu i cierpienia.

Ostatnia Komunia Œwiêtego Rajmunda Nonnata
Francisco Pacheco, Hiszpania  1611   Bowes Museum, , ; Wielka Brytania 
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     Modlitwa

Z ¿ycia Œwiêtego Rajmunda

S³owo Bo¿e

Refleksja

Proœmy w tym dniu za wszystkich naszych zmar³ych.
Ojcze nasz..., Zdrowaœ Maryjo..., Chwa³a Ojcu... .

Dzieñ dziewi¹ty

Poniewa¿ zakon i wicehrabia Rajmund Folch nie mogli dojœæ 
do porozumienia na temat tego, kto ma posiadaæ cia³o Rajmunda, 
rozwi¹zali ten problem, k³ad¹c zmar³ego na grzbiet œlepego mu³a
i pozwalaj¹c, aby sam wybra³ miejsce pochówku. Wiele osób 
pod¹¿a³o za mu³em. Zatrzyma³ siê dopiero naprzeciw Kaplicy 
Œwiêtego Miko³aja, obok wizerunku Maryi, przed któr¹ Rajmund 
modli³ siê tyle razy. Stamt¹d wyszed³, aby poœwiêciæ siê Bogu oraz 
najbardziej potrzebuj¹cym braciom i tam powróci³ po spe³nieniu 
swojej obietnicy.

„W pierwszy dzieñ tygodnia posz³y skoro œwit do grobu, nios¹c 
przygotowane wonnoœci. Kamieñ od grobu zasta³y odsuniêty. A 
skoro wesz³y, nie znalaz³y cia³a Pana Jezusa. Gdy wobec tego by³y 
bezradne, nagle stanê³o przed nimi dwóch mê¿czyzn w lœni¹cych 
szatach. Przestraszone, pochyli³y twarze ku ziemi, lecz tamci 
rzekli do nich: «Dlaczego szukacie ¿yj¹cego wœród umar³ych? Nie 
ma Go tutaj; zmartwychwsta³.” 
(£k 24, 1–6)

W koñcu, po oddaniu ca³ego swojego ¿ycia w s³u¿bie swoim 
braciom, Œwiêty Rajmund odda³ swoje ¿ycie Bogu i teraz nam 
pomaga z nieba. Œwiêty Rajmund otrzyma³ nagrodê za tak wielk¹ 
mi³oœæ, za tak wielki wysi³ek, za tak wielkie poœwiêcenie, za tak 
wielk¹ wielkodusznoœæ. PójdŸmy za jego przyk³adem, staraj¹c siê 
budowaæ nasz¹ pokorn¹ i prost¹ prac¹ ka¿dego dnia Królestwo 
Bo¿e w naszym domu, dzielnicy, OjczyŸnie.

 Trwanie przy Bogu
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Modlitwa
W ostatnim dniu, proœmy za nas wszystkich, abyœmy mogli 

pod¹¿aæ za przyk³adem Œwiêtego Rajmunda.
Ojcze nasz..., Zdrowaœ Maryjo..., Chwa³a Ojcu... .

 
Panie, zmi³uj siê nad nami.

Chryste, zmi³uj siê nad nami.

Panie, zmi³uj siê nad nami.

Ojcze z nieba, Bo¿e, zmi³uj siê nad nami.

Synu, Odkupicielu œwiata, Bo¿e, zmi³uj siê nad nami.

Duchu Œwiêty, Bo¿e, zmi³uj siê nad nami.

Œwiêta Trójco, Jedyny Bo¿e, zmi³uj siê nad nami.

  ***
Œwiêta Maryjo, Matko Bo¿a, módl siê za nami.

Œwiêty Józefie, patronie Koœcio³a Œwiêtego, módl siê za nami.

Œwiêty Rajmundzie, nasz patronie i opiekunie, módl siê za nami.

Apostole prawdy i mi³oœci ewangelicznej, módl siê za nami.

Mistrzu ¿ycia wewnêtrznego, módl siê za nami.

Czcicielu Mi³osierdzia Bo¿ego i Najœwiêtszego Sakramentu, 
módl siê za nami.

Wspania³y przyk³adzie dobroci i wra¿liwoœci na krzywdê 
ludzk¹, módl siê za nami.

Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi, módl siê za nami.

Obroñco niewolników i gorliwy orêdowniku w najtrudniejszych 
sprawach ¿ycia, módl siê za nami.

Wytrwa³y g³osicielu Bo¿ej prawdy w obronie prawa 
i sprawiedliwoœci spo³ecznej, módl siê za nami.

Obroñco ludzkiego ¿ycia od poczêcia do naturalnej œmierci, módl 
siê za nami.

Patronie matek i ludzi zatroskanych o ¿ycie i godnoœæ ka¿dej 
istoty ludzkiej, módl siê za nami.

Wzorze heroicznej mi³oœci w znoszeniu cierpieñ i ludzkiej 
niedoli, módl siê za nami.

Litania do Œwiêtego Rajmunda Nonnata 
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Przyk³adzie wiernoœci woli Bo¿ej i mi³oœci bliŸniego, módl siê za 
nami.

Nauczycielu modlitwy, pokuty i ofiary z siebie dla dobra 
Koœcio³a, módl siê za nami.

Przewodniku dusz naœladuj¹cych Chrystusa ubogiego 
i cierpi¹cego na drodze zbawienia, módl siê za nami.

  ***
¯yw¹ wiarê wœród pokus i przeciwnoœci, uproœ nam Œwiêty 

Rajmundzie.

Sta³¹ nadziejê i czyst¹ mi³oœæ, uproœ nam Œwiêty Rajmundzie.

Ducha pokory i pokuty za grzechy, uproœ nam Œwiêty Rajmundzie.

Ochotne poddanie siê woli Bo¿ej, uproœ nam Œwiêty Rajmundzie.

Liczne powo³ania do kap³añstwa, ¿ycia zakonnego i apostolstwa 
misyjnego, uproœ nam Œwiêty Rajmundzie.

OjczyŸnie, pokój i sprawiedliwoœæ, uproœ nam Œwiêty Rajmundzie.

Parafii i rodzinom naszym, Twoje wstawiennictwo i pomoc, 
uproœ nam Œwiêty Rajmundzie.

Abyœmy dzieci i m³odzie¿ wychowywali w duchu 
chrzeœcijañskim, uproœ nam Œwiêty Rajmundzie.

Abyœmy umieli znosiæ wszelkie trudy i cierpienia 
w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzy¿owanym, uproœ nam 
Œwiêty Rajmundzie.

Abyœmy, przez cierpienia, dojrzewali do Królestwa Bo¿ego, 
uproœ nam Œwiêty Rajmundzie.

Abyœmy, ¿yciem zgodnym z Ewangeli¹ i powo³aniem, zas³u¿yli 
na chwa³ê wieczn¹, uproœ nam Œwiêty Rajmundzie.

           

Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy œwiata, przepuœæ nam, 
Panie.

Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy œwiata, wys³uchaj nas, 
Panie.

Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy œwiata, zmi³uj siê nad nami. 

B³ogos³awieni mi³osierni.
 Albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹.

K. 
W.
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Módlmy siê:
Bo¿e, nasz Ojcze! Ty obdarzy³eœ Œwiêtego Rajmunda Nonnata 

¿yw¹ wiar¹ i bezgraniczn¹ mi³oœci¹, by móg³ wiernie spe³niaæ 
Twoj¹ wolê, spraw abyœmy umocnieni jego modlitw¹, 
wstawiennictwem i przyk³adem z radoœci¹ szukali tego, co siê 
Tobie podoba i ¿yli zgodnie z Twoj¹ wol¹. Przez Chrystusa Pana 
naszego. Amen.

  

Czcigodny Œwiêty Rajmundzie, którego narodziny by³y 
szczególnym przedmiotem Mi³osierdzia Bo¿ego i który zosta³eœ 
przyjêty przez Najœwiêtsz¹ Pannê Mi³osiern¹ jako Jej w³asny syn. 

Proszê, abyœ wspomóg³ mnie w osi¹gniêciu cnót, które 
przemieni³y ciê w cz³owieka maj¹cego ducha modlitwy; 
wewnêtrznie zjednoczonego z Chrystusem w Eucharystii;   
zdolnego do gor¹cej mi³oœci Najœwiêtszej Dziewicy Maryi, 
umartwienia zmys³ów oraz poœwiêcenia siê ofiarnej s³u¿bie 
uwiêzionym chrzeœcijanom i przyk³adnej praktyce wiary, nadziei, 
mi³oœci. 

Proszê, wstawiaj siê przed Panem i Jego Dziewicz¹ Matk¹, 
abym doœwiadczy³ uwolnienia od z³a tego œwiata, tyranii moich 
w³asnych namiêtnoœci oraz nape³nienia ¿yw¹ wiar¹ i szczerym 
pragnieniem zbawienia. 

Uproœ dla mnie Bo¿e Mi³osierdzie, prawdziwy ¿al za moje 
grzechy, mêstwo w wierze, ³askê mi³owania Boga i bliŸniego oraz 
ostateczn¹ niez³omn¹ wytrwa³oœæ w pe³nieniu œwiêtej Bo¿ej woli. 
Amen. 

Pozdrawiamy ciê, Œwiêty Rajmundzie, widz¹c znak 
szczególnej Opatrznoœci, jak¹ Bóg da³ ci w tak wyj¹tkowym 

Koronka ku czci Œwiêtego Rajmunda Nonnata 
Koronka sk³ada siê z trzech dziesi¹tek czerwonych paciorków, 

oddzielonych bia³ymi paciorkami oraz trzech czerwonych paciorków, 
jednego bia³ego i medalu Œwiêtego Rajmunda.

Na pierwszym bia³ym paciorku 

Na pierwszym czerwonym paciorku
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porodzie, obieraj¹c ciê opiekunem matek w stanie 
b³ogos³awionym i chrzeœcijañskich rodzin.  Zdrowaœ Maryjo... .

 

 Pozdrawiamy ciê Œwiêty Rajmundzie, który przez swoj¹ wielk¹ 
mi³oœæ i cierpienie a¿ do wyciszenia, w imiê Ewangelii uczyni³eœ 
tak wiele dla pojmanych chrzeœcijan. Zdrowaœ Maryjo... .              

 

Pozdrawiamy ciê, Œwiêty Rajmundzie, który odwiedza³eœ 
i pociesza³eœ chrzeœcijan pozbawionych wolnoœci oraz umacnia³eœ 
ich  wiarê. Zdrowaœ Maryjo... .   

 Ojcze Nasz... .                           

Bo¿e, dziêki Twojej ³asce, Œwiêty Rajmund dokonywa³ cudów 
w wykupywaniu Twojego wiernego ludu z r¹k nikczemnych ludzi. 
B³agam Ciê, przez jego wstawiennictwo, abyœ uwolni³ mnie od 
niewoli moich grzechów, abym móg³, w sposób wolny, zawsze 
czyniæ to, co podoba siê Twojej œwiêtej woli.

      Zdrowaœ Maryjo... .

     Chwa³a Ojcu... . 

Módl siê za nami, o Œwiêty Rajmundzie.
Abyœmy stali siê godni obietnic Chrystusa.

Bo¿e, który sprawi³eœ, ¿e wysi³ki Œwiêtego Rajmunda 
w uwalnianiu chrzeœcijan z niewoli niewiernych by³y owocne, 
spraw, aby modlitwy zanoszone za jego wstawiennictwem 
uwolni³y nas od niewoli grzechu, abyœmy mogli w sposób wolny 
pe³niæ Twoj¹ œwiêt¹ wolê.  Amen.

Na drugim czerwonym paciorku 

Na trzecim czerwonym paciorku 

Na trzech bia³ych paciorkach, oddzielaj¹cych dziesi¹tki 

     

  Na czerwonych paciorkach, wchodz¹cych w sk³ad ka¿dej z 3 dziesi¹tek

Na zakoñczenie

     P. 
W. 

 

:
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O uzyskanie ³aski w  potrzebie

O orêdownictwo nad wspólnot¹ parafialn¹

Chwalebny Œwiêty Rajmundzie Nonnacie, pe³en wspó³czucia 
i mi³oœci dla tych, którzy ciê wzywaj¹ i dla wszystkich, którzy 
bardzo cierpi¹ z powodu ciê¿aru swych problemów. Rzucam siê 
do twoich stóp i pokornie b³agam, abyœ wejrza³ na moj¹ sytuacjê, 
któr¹ powierzam twojemu orêdownictwu   

Zechciej powierzyæ moj¹ proœbê Dziewicy Maryi i przedsta-
wiæ j¹ przed tronem Jezusa, aby On sam móg³ doprowadziæ j¹ do 
szczêœliwego rozwi¹zania. Nie przestawaj wstawiaæ siê za mn¹, 
dopóki moja proœba nie zostanie wys³uchana.

Nade wszystko uproœ mi ³askê kontemplacji Boga twarz¹ 
w twarz, z tob¹ i z Maryj¹ oraz ze wszystkimi œwiêtymi, wielbi¹c 
Go i b³ogos³awi¹c przez ca³¹ wiecznoœæ. Amen.

          

Ojcze nasz...,  Zdrowaœ Maryjo... , Chwa³a Ojcu... .
Œwiêty Rajmundzie Nonnacie, módl siê za mn¹ i udziel mi 

³aski, o któr¹ ciê proszê (3 x).

Chwalebny Œwiêty Rajmundzie! Dziœ wzywamy twojego 
orêdownictwa. Tobie polecamy nasz¹ wspólnotê parafialn¹, której 
jesteœ patronem, nasze rodziny, ma³¿eñstwa, m³odzie¿ i dzieci, 
osoby starsze i cierpi¹ce, matki oczekuj¹ce potomstwa i poczête 
dzieci oraz osoby:

- dotkniête cierpieniem cia³a i duszy; 
- odrzucone, samotne, zamkniête na drugiego cz³owieka; 
- w¹tpi¹ce w Bo¿¹ Mi³oœæ, prze¿ywaj¹ce kryzys wiary; 
- ¿yj¹ce bez Boga, pogr¹¿one w niewoli grzechu; 
- lekcewa¿¹ce sakramenty œwiête; 
-    popadaj¹ce w niewolê fizyczn¹ i duchow¹ z powodu 
    alkoholu, narkotyków, internetu, hazardu, pornografii 
      i wszelkiego rodzaju u¿ywek;
- odchodz¹ce z ustanowionego przez Chrystusa Koœcio³a.

wymieniæ swoj¹ intencjê.

Modlitwy w osobistych i wspólnotowych potrzebach
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Chwalebny Œwiêty Rajmundzie pomó¿ nam prze¿yæ jak 
najlepiej nasze powo³anie chrzeœcijañskie jako uczniów 
Chrystusa. Pomó¿ nam naœladowaæ ciê w twojej pokorze, mi³oœci, 
abyœmy za twoim przyk³adem nasze ¿ycie ofiarowali Chrystusowi 
i bliŸnim. Pomó¿ nam budowaæ cywilizacjê mi³oœci, abyœmy 
tworzyli lepszy œwiat bez: nienawiœci, wojen i terroru. Amen.                                          

 O przes³awny Œwiêty Rajmundzie Nonnacie! Ca³ym sercem 
radujê siê wspania³¹ wielkoœci¹ naszego Boga i Pana, ¿e uczyni³ 
ciebie tak wielkim Œwiêtym, obdarzaj¹c mnie tak wieloma 
przywilejami i darami. Za nie wszystkie sk³adam Najœwiêtszemu 
Wiecznemu Bogu Trójjedynemu dziêkczynienie, a tak¿e tobie, 
mój Œwiêty – za ka¿d¹ pomoc, za twoj¹ œwiêt¹ krew i za tortury 
przebicia twoich ust k³ódk¹. Usilnie ciê proszê, abyœ wstawia³ siê 
przed Boskim Majestatem o rozszerzanie wiary katolickiej,
o obronê przed œwiêtokradztwami, o spokój dla rz¹dów 
chrzeœcijañskich, o nawrócenie dla grzeszników, o uwolnienie dla 
osób zniewolonych. 

Podobnie, mój Œwiêty, proszê ciê, ¿ebyœ by³ tak¿e moim 
Orêdownikiem. Aby tak, jak pozostawa³eœ przez wiele godzin 
¿ywy wewn¹trz cia³a twojej zmar³ej matki, tak samo proszê ciê, 
aby moja potrzebuj¹ca dusza pozostawa³a w ¿yciu ³aski Bo¿ej 
i cieszy³a siê pokojem. Abym wychwala³ Boga wœród anio³ów 
i œwiêtych przez ca³¹ wiecznoœæ. I abym to osi¹gn¹³, b³agam ciê 
o pomoc. Proszê ciê tak¿e w nastêpuj¹cej intencji  

Ufam, ¿e to uczynisz, mój najdro¿szy ojcze Rajmundzie. Mówi 
siê o tobie, ¿e otrzymujesz od Boga wszystko to, o co twoi 
czciciele ciebie prosz¹. Ale jeœli dla wiêkszej chwa³y Bo¿ej i dla 
dobra mojej duszy, jest konieczne, aby ta ³aska siê opóŸni³a albo 
abym jej nie otrzyma³, wyjednaj dla mnie, mój Œwiêty, ³askê 

.

.
O orêdownictwo w potrzebach Koœcio³a, œwiata oraz 
naszej duszy                                       

wymieniæ proœbê.



doskona³ej uleg³oœci mojemu Bogu i Obroñcy. Aby duch mój 
pozosta³ w pokoju, dopóki Pan mi zachowa ¿ycie. A póŸniej, przez 
szczêœliw¹ œmieræ, abym doszed³ do rozkoszowania siê 
radoœciami wiecznej Ojczyzny.  Amen.

Ukochany Œwiêty Rajmundzie, tak jak broni³eœ ¿ycia kobiet 
i mê¿czyzn twojego czasu, wstawiaj siê przed Ojcem, aby w imiê 
Swojego Syna, Jezusa, wyla³ na nas Ducha Œwiêtego, byœmy byli 
œwiadkami ¿ycia. Amen. 

Panie, Wszechmog¹cy Ojcze! Rodzina jest najstarsz¹ 
instytucj¹ ludzkoœci, poniewa¿ istnieje tak d³ugo jak cz³owiek. 
Ale poniewa¿ jest stworzona przez Ciebie jako jedyny sposób, 
w jaki cz³owiek powinien przyjœæ na ten œwiat i rozwin¹æ siê do 
najwiêkszej doskona³oœci, si³y z³a atakuj¹ j¹, powoduj¹c, ¿e ludzie 
gardz¹ t¹ podstawow¹ jednostk¹ cywilizacji ¿ycia. W swojej 
samobójczej furii próbuj¹ zadawaæ œmiertelny cios rodzinom.

Dziêki chwalebnemu wstawiennictwu twojego s³ugi, Œwiêtego 
Rajmunda Nonnata, przebywaj¹cego w niebie, obroñcy szczêœcia, 
dobrobytu i pokoju ka¿dego cz³owieka, prosimy Ciê Dobry Bo¿e, 
abyœ wys³ucha³ naszych modlitw o rozwój chrzeœcijañskich 
rodzin i otacza³ je Swoj¹ opiek¹.

Za zas³ugi tego wielkiego Œwiêtego, naszego patrona, spraw, 
aby nasze domy zawsze mog³y byæ wzorowane na Œwiêtej 
Rodzinie z Nazaretu, gdzie bêdzie panowa³a wzajemna mi³oœæ 
i zaufanie.

Nie pozwól wrogom chrzeœcijañskiego ¿ycia rodzinnego 
zatriumfowaæ w ich œwiêtokradczych atakach, lecz raczej nawróæ 
ich na prawdê ku chwale Twojego Œwiêtego Imienia.  Amen.

Modlitwy w intencji ¿ycia, rodzin, matek w stanie 
b³ogos³awionym, poczêtych dzieci

O obronê ¿ycia

O œwiête rodziny
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Naucz nas jak 
przyjmowaæ, s³uchaæ, s³u¿yæ
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O mi³oœæ w relacjach

O ³askê macierzyñstwa

Œwiêty Rajmundzie Nonnacie, wra¿liwy i podziwiany patronie 
cierpi¹cych. Obarczony problemami, stojê u twoich stóp i b³agam 
ciê, abyœ mnie strzeg³. Ty przez mi³oœæ, któr¹ wiecznie zachowa³eœ 
do Chrystusa i za twój ogromny zapa³, aby siê do Niego 
upodobniæ, wyprosi³eœ wiele cudów i nieustannie otrzymujesz od 
Pana ³aski, o które prosisz. Z pos³uszeñstwem i naleganiem proszê 
ciê, wstaw siê dzisiaj za mn¹. 

Czcigodny Œwiêty Rajmundzie Nonnacie, pe³en darów 
i mi³osierdzia dla tych, którzy przychodz¹ do ciebie, zawsze 
wzywany w naszej niedoli, uproœ zgodê, dobroæ i prawoœæ w moim 
domu. Moja przyjaŸñ z tob¹ jest wielkoduszna, a moje zaufanie do 
ciebie wielkie. Dlatego ufnie przedstawiam tobie moje utrapienia. 
Gor¹co proszê, aby  by³a moj¹/im ukochan¹/ym 
w ¿yciu. I abyœmy zdo³ali zaradziæ trudnoœciom i troskom, które 
niszcz¹ nasze ¿ycie. Pomó¿ nam, abyœmy zdo³ali zjednoczyæ siê ze 
sob¹. Pomó¿ nam zwróciæ siê ku sobie i byæ wzajemnie szczerymi. 
I nie dozwól, aby ktokolwiek lub cokolwiek nas roz³¹czy³o. 
Œwiêty Rajmundzie Nonnacie, mê¿u godny wszelkiej czci, pomó¿ 
mi uzyskaæ pomoc z Nieba. 

Mam nadziejê otrzymaæ od Ojca Przedwiecznego, Maryi 
i Dzieci¹tka, mi³oœæ osoby, któr¹ pragnê kochaæ, tak jak ty zawsze 
mi³owa³eœ ludzi oraz broni³eœ ich wytrwale i cierpliwie.  Amen.

Œwiêty Rajmundzie Nonnacie, ty by³eœ nienarodzony, 
a z ³ona swojej zmar³ej matki uratowany i przez ni¹ poœwiêcony 
Bogu. Umar³a ona przed urodzeniem ciebie. Tak jak chroni³eœ 
¿ycie kobiet i mê¿czyzn twoich czasów, wstaw siê u Ojca, aby 
przez twoje orêdownictwo wys³ucha³ mojej proœby i obdarzy³ 
mnie dzieckiem, którego bardzo pragnê. 

Œwiêty Rajmundzie, uproœ mi ³askê macierzyñstwa i spraw, 
aby moja ci¹¿a bez przeszkód dotrwa³a do koñca. Chroñ nas 
w czasie porodu, mojemu dziecku daj szczêœliwe przyjœæ na œwiat,  

wymieniæ osobê 
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aby by³o silne i zdrowe i takie pozosta³o do koñca ¿ycia. 
Obiecujê oddaæ Bogu ca³e ¿ycie, prowadz¹c je jako dobra 

chrzeœcijanka i rozwijaj¹c w nim ³askê i mi³oœæ dla wspólnoty 
Koœcio³a. Proszê ciebie o to, Œwiêty Rajmundzie Nonnacie, udziel 
mi twej œwiêtej pomocy i uproœ cud ¿ycia we mnie, dla dobra 
mojego i mojego mê¿a oraz dla wiêkszej chwa³y Boga, naszego 
Ojca Niebieskiego. Amen.

Módl siê za mnie, Œwiêty Rajmundzie Nonnacie i otocz mnie 
swoj¹ ochron¹ w godzinie mojej potrzeby.

Wstawiaj siê, bym mog³a mieæ wielk¹ radoœæ z posiadania 
zdrowego dziecka, które bêdzie dobrym chrzeœcijaninem 
i wiernym cz³onkiem Koœcio³a. Obym otrzyma³a ³askê bycia 
kochaj¹c¹ katolick¹ matk¹, abyœmy razem z tob¹ i Matk¹ 
Mi³osierdzia wychwalali Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego w naszym 
niebiañskim domu na wieki. Amen.

O ³askê bycia kochaj¹c¹ matk¹



48

Nowenna dla kobiet w stanie b³ogos³awionym
Odmawia siê j¹ raz w miesi¹cu, pocz¹wszy od miesi¹ca, w którym 

kobieta dowiaduje siê, ¿e jest w ci¹¿y. W dziewi¹tym miesi¹cu odmawia siê  
Nowennê do Œwiêtego Rajmunda Nonnata (patrz strona 26).

O cudowny Œwiêty Rajmundzie Nonnacie, przychodzê do 
ciebie pobudzona wielk¹ ³askawoœci¹, z jak¹ traktujesz swoich 
czcicieli. Przyjmij, mój Œwiêty, te modlitwy, które z wielk¹ 
radoœci¹ tobie ofiarujê, na pami¹tkê twoich modlitw 
skierowanych do Boga, który ustanowi³ ciebie szczególnym 
patronem kobiet w ci¹¿y. Oto jestem, mój Œwiêty, jedn¹ z nich, 
która oddaje siê pod twoj¹ opiekê i obronê. 

Twoja cierpliwoœæ by³a niepokonana przez osiem miesiêcy, 
kiedy by³eœ umêczony przebiciem ust k³ódk¹ i innymi karami, 
które znios³eœ w ciemnym lochu i w dziewi¹tym miesi¹cu, kiedy 
opuœci³eœ wiêzienie. 

Œwiêty Orêdowniku, pokornie ciê proszê, abyœ przedstawi³ 
moj¹ proœbê Bogu, aby dziecko znajduj¹ce siê pod moim sercem 
zosta³o zachowane przy ¿yciu i w zdrowiu w ci¹gu oœmiu 
miesiêcy, a w dziewi¹tym, aby przysz³o na ten œwiat. Spraw mój 
Œwiêty, aby tak, jak dzieñ, w którym twoja dusza opuœci³a cia³o, 
by³ niedziel¹, bêd¹c¹ dniem radoœci i wesela, tak aby dzieñ mojego 
porodu by³ pe³en szczêœcia i radoœci, aby wszystkie okolicznoœci 
mu towarzysz¹ce przyczyni³y siê dla wiêkszej chwa³y Bo¿ej 
i twojej oraz dla zbawienia duszy mojej i mojego dziecka. Amen.
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O b³ogos³awieñstwo dla poczêtego dziecka
Drogi Œwiêty Rajmundzie Nonnacie, przyk³adzie mi³oœci do  

biednych i potrzebuj¹cych. Padam do Twoich stóp, aby ciê prosiæ 
o pomoc w moich potrzebach. Poniewa¿ twoj¹ najwiêksz¹ 
radoœci¹ by³o pomaganie biednym i potrzebuj¹cym na ziemi, 
pomó¿ mi równie¿ w mojej sytuacji.

Do ciebie, chwalebny obroñco, przychodzê, abyœ 
pob³ogos³awi³ moje dziecko, które mam w sobie. Pokornie 
proszê ciê, abyœ dotar³ do Boga ¯ycia. Niech stworzenie, które 
noszê w moim ³onie, ¿yje dalej, aby zobaczyæ œwiat³o tej 
b³ogos³awionej ziemi. Niech dzieñ, w którym siê narodzi, bêdzie 
doskona³¹ okazj¹ do radoœci i b³ogos³awieñstwo dla naszego 
domu. 

Wyproœ, aby wszystkie okolicznoœci zwi¹zane z porodem by³y 
dla wiêkszej chwa³y Bo¿ej. Pomó¿ nam byæ rodzicami, których 
mi³oœæ do Jezusa Chrystusa bêdzie ros³a ka¿dego dnia.

Dziœ potrzeba œwiêtych domów, potrzeba dzieci, które potrafi¹ 
patrzeæ na œwiat oczami pe³nymi mi³oœci. Zamknij ich oczy na 
nienawiœæ i z³o.

Chcemy uczyniæ œwiat rodzin¹, gdzie wszyscy mê¿czyŸni
 i kobiety kochaj¹ drugiego cz³owieka i kochaj¹ Boga.

Œwiêty Rajmundzie Nonnacie, wys³uchaj nasze modlitwy 
i uczyñ mnie szczêœliw¹ matk¹ dziêki temu dziecku, które noszê 
pod sercem. Mam nadziejê, ¿e urodzê je szczêœliwie przez twoje 
wstawiennictwo.  Amen.
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O ochronê dla poczêtego dziecka 

O ocalenie od aborcji dzieci poczêtych 

Bo¿e, Ojcze dziêkujê Ci, ¿e da³eœ mi ogromn¹ radoœæ poczêcia 
dziecka. Dziêkujê, ¿e uczyni³eœ nas uczestnikami Twojego 
Ojcostwa, daj¹c istnienie nowej istocie. 

W oczekiwaniu na jego narodziny przychodzê prosiæ o Twoj¹ 
ochronê, przez mojego patrona i opiekuna  Œwiêtego 
Rajmunda Nonnata, aby ten owoc mego ³ona dotrwa³ do 
szczêœliwego rozwi¹zania. 

Mam nadziejê, ¿e dziêki nieskoñczonym zas³ugom naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i B³ogos³awionej Matki 
Bo¿ej wys³uchasz mojej proœby.  Amen.

Œwiêty Rajmundzie Nonnacie, Koœció³ siê cieszy z powodu 
twojej mi³oœci i potê¿nego wstawiennictwa u Boga. Od kiedy 
zosta³eœ sprowadzony na ten œwiat przez cesarskie ciêcie po 
œmierci twej matki, wstawiasz siê za tymi nienarodzonymi 
dzieæmi, których rodzice rozwa¿aj¹ grzech aborcji.

Œwiêty Rajmundzie, przez ca³e swoje ¿ycie wykupywa³eœ 
chrzeœcijan z niewoli i nawraca³eœ z grzechu niewiary. Poprzez 
twoje mocne wstawiennictwo, niech Bóg wyzwoli te dzieci, 
których wody chrztu nigdy nie bêd¹ mog³y w³¹czyæ do wspólnoty 
Koœcio³a i uczyniæ ich dzieæmi Bo¿ymi.

 Przez twoje œwiadectwo naucza³eœ, ¿e mi³oœæ polega na 
pomaganiu innym na drodze do zbawienia. Zainspiruj 
chrzeœcijañskie matki, aby uœwiadomi³y sobie œwiêtoœæ ludzkiego 
¿ycia, które nosz¹ pod sercem w swoich cia³ach. Niech maj¹ 
odwagê i si³ê, by wybraæ ¿ycie, a nie poddaæ siê œmiertelnemu 
grzechowi aborcji. Módl siê tak¿e o nawrócenie wszystkich, 
którzy wywieraj¹ presjê i niszcz¹ ¿ycie, nie zwa¿aj¹c na ludzk¹ 
godnoœæ ka¿dej osoby.
Inspiruj i umacniaj nasz naród do podtrzymywania œwiêtoœci 
wszelkiego ¿ycia i do promowania chrzeœcijañskiego ¿ycia 
rodzinnego poprzez pomoc rodzicom w ich powo³aniu do
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O pomoc rodzicom dzieci utraconych 

wspó³pracy z Bogiem, aby wnieœæ nowe ¿ycie do naszego œwiata.
Prosimy o to w imiê Jezusa, naszego Odkupiciela. Amen. 

„Krzyk us³yszano w Rama, p³acz i jêk wielki. Rachel op³akuje 
swe dzieci  i nie chce utuliæ siê w ¿alu, bo ich ju¿ nie ma.” (Mt 2,18)

  Wszechmog¹cy Bo¿e Dawco ¿ycia doczesnego i wiecznego, 
który znasz zranienie i têsknotê rodziców po utracie dziecka. 
Pokornie Ciê b³agamy, obdarz ich serca prawdziwym pokojem. 
Daj im ³askê pogodzenia siê z rozstaniem z dzieæmi, które 
powo³a³eœ do ¿ycia w szczêœciu niebieskim bez próby ¿ycia 
ziemskiego. 

  Nape³nij ich serca nadziej¹ i mocnym poczuciem duchowej 
wiêzi z dzieæmi, które oczekuj¹ na nich w Twoim domu Ojcze.

Oka¿ Swoj¹ Ojcowsk¹ dobroæ i obdarz ich upragnionym 
potomstwem, aby mogli obserwowaæ jego duchowe wzrastanie 
„w ³asce u Boga i u ludzi”.

Prosimy o to za wstawiennictwem Bogurodzicy Maryi, 
wszystkich œwiêtych matek i ojców i patrona tego miejsca 
Œwiêtego  Rajmunda Nonnata. Ufni w Twoje mi³osierdzie z wiar¹ 
i ufnoœci¹ oczekujemy na dar niebios. Przez Chrystusa Pana 
naszego.  Amen.  Pod Twoj¹ obronê… .
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Modlitwy dla pragn¹cych wyzwolenia

O zdrowie duszy oczekuj¹cej szczêœcia wiecznego

O pomoc w walce duchowej 

O uwolnienie z niewoli grzechu 

Chwalebny Œwiêty Rajmundzie, w którego wstawiennictwie 
znalaz³ upodobanie Bóg, panuj¹cy nad ziemi¹ i ¿ywio³ami, 
zdrowiem i chorob¹, ¿yciem i œmierci¹. 

Wyproœ mi ³askê wyzwolenia siê z wszelkiego z³a, abym 
móg³ zrealizowaæ moje gor¹ce pragnienie przyjêcia 
Najœwiêtszego Sakramentu. Ty, który swoim ¿arliwym 
pragnieniem sprawi³eœ, ¿e Jezus Chrystus osobiœcie udzieli³ ci 
z b³ogos³awionych Swych r¹k Komuniê Œwiêt¹, b³agam ciê, 
wstawiaj siê za mn¹, abym móg³ zas³u¿yæ na tê ucztê niebiañsk¹. 
A otrzymawszy Wiatyk pod koniec mojego ¿ycia, uzyska³ 
szczególn¹ ³askê szczêœcia wiecznego, o któr¹ ciê proszê. Przez 
samego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Œwiêty Rajmundzie Nonnacie, b¹dŸ naszym wspomo¿y-
cielem w duchowej walce, któr¹ toczymy ka¿dego dnia naszego 
ziemskiego ¿ycia. Wiesz, jak ³atwo jest nam pod¹¿aæ za tym, co 
wygodne i przyjemne, a co jednoczeœnie zamyka nas w niewolê 
grzechu. 
   Dlatego prosimy ciê, ochraniaj nas nieustannie przed tym, co 
prowadzi do œmierci duchowej, naucz odró¿niaæ dobro od z³a 
i módl siê za nami do Najwy¿szego, abyœmy nie pod¹¿ali za 
zgubnym duchem tego œwiata, a przylgnêli do Jego pa³aj¹cego 
mi³oœci¹ Serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Œwiêty Rajmundzie Nonnacie, ty, który w szczególny sposób 
troszczy³eœ siê o ludzi, wykupuj¹c ich z niewoli muzu³manów, 
prosimy ciê ca³ym sercem, wstawiaj siê za nami do Boga. 

Prosimy ciê, orêduj za dziewczêtami, b³ogos³aw ma³¿onków, 
broñ tych, którzy s¹ oczerniani, wspomagaj w zbieraniu plonów 
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rolników, doprowadŸ do portu rozbitków, daj wolnoœæ jeñcom, 
przywróæ wzrok niewidomym moc¹ Tego, Któremu by³eœ wierny 
do koñca.

O jak bardzo b³¹dzimy, myœl¹c, ¿e jesteœmy wolni, nie zdaj¹c 
sobie sprawy z tego, jak biedne s¹ nasze dusze, ska¿one grzechem 
oraz jak bardzo cierpi¹, poddaj¹c siê pokusom œwiata i niszcz¹c 
relacjê z Bogiem, najpiêkniejsz¹, jakiej mo¿emy doœwiadczyæ 
w ziemskim ¿yciu.

Prosimy ciê, Œwiêty Rajmundzie, módl siê za nami do Boga, 
abyœmy przestali byæ niewolnikami grzechów, które oddalaj¹ 
nas od kochaj¹cego Stwórcy. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.

Œwiêty Rajmundzie Nonnacie, prosimy ciê pokornie, wstawiaj 
siê za nami do Mi³osiernego Ojca. Tak bardzo ciebie 
potrzebujemy, jesteœmy bowiem s³abi, bo zaw³adnê³y nami ró¿ne 
na³ogi.  

Zwracamy siê do ciebie, Œwiêty Rajmundzie, z ca³¹ ufnoœci¹ 
i wiar¹, ¿e pomo¿esz nam uwolniæ siê od tego, co tak bardzo 
szkodzi naszemu zdrowiu i duszy: alkoholu, hazardu, narkotyków 
i wszelkiego rodzaju u¿ywek. 

Przekonani o twoim zaanga¿owaniu w wyswobodzenie 
z naszych uzale¿nieñ, chcemy ci dziêkowaæ za to, co dla nas 
uczynisz, bo tak wiele robi³eœ dla bliŸnich za swojego ¿ycia. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Niezapomniany Œwiêty Rajmundzie Nonnacie, wra¿liwy 
i umi³owany patronie tych, których podtrzymujesz. Mam wiele 
problemów, dlatego stojê u twoich stóp i proszê ciê o twoje 
orêdownictwo. Ty, mój Œwiêty, przez mi³oœæ do Chrystusa i przez 
twoj¹ ogromn¹ gorliwoœæ w przyjmowaniu Komunii Œwiêtej, 
sprawi³eœ, ¿e dokona³o siê wiele cudów. Zawsze by³eœ 

O uwolnienie od na³ogów 

O wolnoœæ od z³a i obronê przed z³em
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zjednoczony z Bogiem i otrzymywa³eœ pomoc, o któr¹ Go 
prosi³eœ. 

Proszê ciê, zanieœ moj¹ proœbê do Mi³osiernego Boga i uproœ
 u Niego, aby oddali³ ode mnie z³o, które tak bardzo mnie nêka. 
Zwa¿ na moje cierpienia i oddal ode mnie nieszczêœcia. 

Œwiêty Rajmundzie, uciekam siê do twojego Œwiêtego 
wspó³czucia, abym dziêki twej pomocy i obronie nie dozna³ 
szkody od ludzi, którzy dopuszczaj¹ siê z³a. I tak jak tobie uda³o 
siê uwolniæ od kar, przeœladowañ, tortur i wiêzieñ, spraw, bym ja 
sta³ siê wolny od obmów, zamêtu, plotek, intryg i fa³szywych 
oskar¿eñ, od fa³szerstw i k³amców. Uwolnij mnie od ich z³ych 
jêzyków i oszczerstw, od ich zazdroœci, podejrzeñ i nienawiœci. 
Dziœ tak bardzo mnie rani¹. Spraw, abym zosta³ uwolniony od 

.
Niech moja modlitwa, dziêki twojemu wstawiennictwu, 

sprawi, ¿e pokój na nowo zagoœci w moim ¿yciu. Amen.
Ojcze nasz...(9x), Chwa³a Ojcu... .              

Œwiêty Rajmundzie Nonnacie, patronie nasz, niestrudzony 
g³osicielu s³owa Bo¿ego, niez³omny mêczenniku, któremu 
przepalano wargi i za³o¿ono k³ódkê na usta, przymuszaj¹c do 
milczenia. 

Prosimy ciê pokornie o wstawiennictwo przed Bogiem. Niech 
zamilkn¹ ci, którzy Ÿle o nas mówi¹, rozsiewaj¹c fa³szywe 
wiadomoœci i pomówienia. 

Bo¿e, który nape³ni³eœ serce Rajmunda gor¹cym pragnieniem 
przywracania godnoœci niewolnikom. Uwolnij nas od pokusy 
obmawiania ludzi, która oddala od Boga i niszczy ³¹cznoœæ 
z bliŸnimi.

Uchroñ nas przed z³oœliwoœci¹ nie¿yczliwych ludzi 
i dopomó¿, by w ka¿dym s³owie, które wychodzi z ust naszych 
by³a tylko prawda i szacunek dla godnoœci cz³owieka jako dziecka 
Bo¿ego. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  

wymieniæ proœbê

O uwolnienie od plotek
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„Wierzê w œwiêtych obcowanie” (Sk³ad Apostolski)
 
S³owo na zakoñczenie      

Œwiêty Rajmund Nonnat od wykupu niewolników to per³a 
w Skarbcu Koœcio³a wœród œwiêtych XIII wieku, trochê zapomniana, 
zakryta przez przestrzeñ czasu i decyzje w³adz koœcielnych, ale jak¿e 
wartoœciowa, promieniuj¹ca przez lata duchowym œwiat³em. 

Bóg podarowa³ Rajmunda œwiatu poprzez wyj¹tkowe narodziny, 
powo³a³ go w niebezpiecznym dla chrzeœcijan okresie, obdarzy³ 
nadprzyrodzonymi, mistycznymi ³askami, a on us³ysza³ wezwanie do 
s³u¿by Bo¿ej i w pe³ni na nie odpowiedzia³. Bezcennym Ÿród³em jego 
œwiêtoœci jest g³êbokie zjednoczenie w mi³oœci z Bogiem Ojcem, 
Jezusem Eucharystycznym, Maryj¹, Matk¹ Mi³osierdzia. Od dziecka 
by³ prowadzony przez Bo¿¹ Opatrznoœæ, ufa³ bezgranicznie 
w przeciwnoœciach i trudach, jakie Bóg dopuszcza³ w jego ¿yciu. 
Przyj¹³ Maryjê za swoj¹ Matkê, u Niej szuka³ schronienia i rady, odda³ 
siê Jej w niewolê mi³oœci. By³ odwa¿nym œwiadkiem Chrystusa 
Ukrzy¿owanego i Zmartwychwsta³ego, którego oblicze dostrzega³ w 
ka¿dym cz³owieku. Za g³ówny drogowskaz przyj¹³ s³owa Jezusa 
„abyœcie siê wzajemnie mi³owali, tak jak Ja was umi³owa³em” 
(J 13,34). Kocha³ wszystkich, wielkich i ma³ych, przyjació³ 
i nieprzyjació³, zniewolonych zewnêtrzne i wewnêtrznie, zagubionych 
i pragn¹cych œwiêtoœci, ubogich i cierpi¹cych. S³u¿y³ g³osz¹c s³owo 
i spe³niaj¹c czyny, zarówno proste i zwyczajne, jak te¿ wielkie 
i heroiczne. Doœwiadczy³ brutalnych katuszy i przeœladowañ, zna³ cenê 
cierpienia, ale nie zapomnia³ o jego wynagradzaj¹cej wartoœci. 
Niezale¿nie od okolicznoœci i funkcji by³ gorliwym obroñc¹ ludzkiej 
godnoœci. Uwiêzienie przez innych czy chorobê, to znane mu z autopsji 
rzeczywistoœci, wyniszczaj¹ce ludzkoœæ na przestrzeni dziejów. 

¯y³ w okresie, gdy na terenach dzisiejszej Hiszpanii tysi¹ce 
chrzeœcijan traci³o wolnoœæ w wyniku napadów muzu³mañskich. Jedni, 
w warunkach okrutnej niewoli tortur i mêczarni, zachowywali wiarê, 
zdobywaj¹c siê na mêstwo i odwagê, inni potrzebowali wsparcia, 
wyzwolenia by nie umrzeæ, nie wyprzeæ siê Jezusa. Udrêczonym 
jeñcom, ojciec Rajmund razem ze swymi wspó³braæmi merce-
dariuszami, przychodzi³ z pomoc¹. Wykupywa³ ich za pieni¹dze lub 
dobrowolnie ofiarowywa³ siebie w zamian za ich wolnoœæ, dziel¹c ich 
los. Na pocz¹tku XIII wieku w Katalonii „szala³a” epidemia d¿umy. 
Ludzie u Boga i u niego szukali pomocy, by ocaliæ siebie i zwierzêta. 



Zakonnik pielêgnowa³ chorych, rozmawia³ z nimi, b³ogos³awi³, a oni 
sercami wype³nionym wiar¹ modlili siê i odzyskiwali zdrowie. 

Œwiêty Rajmund rozci¹gniêty przez Mi³oœæ na krzy¿u swojego 
¿ycia, jedn¹ d³oni¹ trzyma³ Boga, dotykaj¹c wiecznoœci, drug¹ 
ogarnia³ cz³owieka, bêd¹c z nim w jego trudach i cierpieniach. Jego 
dziedzictwo to owoc mi³oœci rodz¹cej siê z krzy¿a, to wype³nienie 
wezwania „œwiêtymi b¹dŸcie, bo Ja jestem œwiêty.” (1 P. 1,16). Prosi³ za 
potrzebuj¹cymi u dobrego Boga, zarówno za ¿ycia ziemskiego, przez 
stulecia, jak te¿ czyni to dzisiaj.

 Liczne i wielorakie s¹ ³aski i cuda oraz przejawy jego czci, 
okazywane w ró¿nych miejscach na œwiecie. Brakuje jednak rzetelnej, 
wiarygodnej i jednorodnej dokumentacji przedstawiaj¹cej ¿ywot 
Œwiêtego. Z tego powodu zniesiono kult publiczny. Przetrwa³, 
zw³aszcza w krajach hiszpañsko-jêzycznych, w tym w obu Amerykach, 
a tak¿e w Polsce, dziêki Bo¿ej ³asce, wierze ludzi, tradycji przeka-
zywanej i pielêgnowanej z pokolenia na pokolenie oraz wspó³czesnym 
œrodkom masowego przekazu. Na podstawie zebranych wiadomoœci 
fakt istnienia i œwiêtoœci ojca Rajmunda jest niepodwa¿alny, niepew-
noœæ pojawia siê, co do szczegó³ów hagiograficznych. 

Ksi¹¿ka zrodzi³a siê z pragnienia „ocalenia od zapomnienia”
i przybli¿enia, zw³aszcza wiernym z Sulowa, istotnych aspektów ¿ycia 
i kultu Œwiêtego oraz modlitw zanoszonych przez jego wstawiennictwo. 
Pierwszy, drugi i czwarty rozdzia³ niniejszej pracy zredagowano na 
podstawie skróconych wersji t³umaczeñ hiszpañskich: „San Ramón 
Nonato, ruega por nosotros” autorstwa Fray Contardo Miglioranza 
z 1999 roku i „Testimonios de fe y esperanza” pod redakcj¹ Santuario 
San Ramón Nonato z 2003 roku oraz polskich i obcojêzycznych stron 
internetowych. Rozdzia³ trzeci opracowano na bazie doœwiadczeñ 
w³asnych Parafii pw. Œwiêtego Rajmunda Nonnata w Sulowie.

 Wspólnota wiernych w Sulowie mo¿e staæ siê iskr¹, z której na 
nowo rozb³yœnie wiara w duchow¹ obecnoœæ Œwiêtego i orêdownictwo 
u Boga. Jego przes³anie dotyka spraw fundamentalnych dla ka¿dego 
cz³owieka i rodziny. Podkreœla wa¿noœæ macierzyñstwa i odpowiedzial-
nego rodzicielstwa, koniecznoœæ obrony i troski o ¿ycie od poczêcia a¿ 
do naturalnej œmierci oraz wskazuje kierunek wyzwolenia od grzechu i 
zniewoleñ wspó³czesnego œwiata ku wolnoœci w  Chrystusie.

Pracê sfinalizowano w konkretnym czasie i miejscu, w zaskakuj¹-
cej, tragicznej rzeczywistoœci dla ca³ego œwiata. Dane jest nam 
prze¿ywaæ sytuacjê zagro¿enia ¿ycia przez rozprzestrzeniaj¹c¹ siê 
b³yskawicznie pandemiê koronawirusa, który „zbiera ¿niwo œmierci”, 
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jak niegdyœ zaraza d¿umy, cholery oraz inne choroby zakaŸne, czy 
bestialskie czyny cz³owieka wobec cz³owieka. Dziœ, oprócz 
podejmowania wszelkich mo¿liwych ludzkich dzia³añ, jawi siê 
potrzeba duchowego obudzenia ludzi, nawrócenia oraz 
wspólnotowego, choæ w odosobnieniu, gor¹cego wo³ania z pokor¹ do 
Mi³osiernego Boga o ocalenie od zarazy, przyzywania wstawiennictwa 
Maryi i œwiêtych. W obecnym okresie, w œwiecie, w którym do 
niedawna, wielu osobom XXI wieku, wydawa³o siê, ¿e to im trzeba 
s³u¿yæ, ¿e wszystko mog¹, ¿e to oni decyduj¹ o sobie i innych, ¿ycie sta³o 
siê wyj¹tkow¹ i priorytetow¹ wartoœci¹. Jak¿e aktualne staje siê 
orêdzie Œwiêtego Rajmunda o bezgranicznej mi³oœci Boga 
i bliŸniego, prowadz¹cej a¿ do z³o¿enia ofiary z w³asnego ¿ycia. 

 Œwiêty Rajmund jest wa¿nym patronem na ten czas. Wierzê, ¿e tak 
jak pomaga³ jeñcom chrzeœcijañskim i Kataloñczykom, tak wspiera nas 
uwiêzionych z powodu pandemii w swoich miejscach pobytu czy te¿ 
uwik³anych w grzechach, zniewoleniach, s³aboœciach.

Zapewne teraz dodawa³by ludziom otuchy przywo³uj¹c s³owa 
Jezusa: „Odwagi! Ja Jestem, nie bójcie siê!” (Mt 14, 27); „Ja jestem 
zmartwychwstaniem i ¿yciem. Kto we Mnie wierzy, choæby i umar³, ¿yæ 
bêdzie.” (J 11,25). I tak, jak to czynili wierni z poprzednich pokoleñ, 
zachêcam byœmy i my prosili z wiar¹, by orêdowa³ za nami, uprasza³ 
potrzebne ³aski, cud zatrzymania pandemii, poradzenia sobie z Bo¿¹ 
pomoc¹ z lêkiem i przykrymi jej konsekwencjami, a tak¿e powrót do 
¿ycia w wolnoœci dziecka Bo¿ego. Czerpmy si³ê, wytrwa³oœæ i m¹droœæ 
ze œwiadectwa wiary i nauczania Œwiêtego, który „z³o¿y³ w Panu ca³¹ 
nadziejê, a On schyli³ siê nad nim i wys³ucha³ jego wo³ania”
(por. Ps 40; 1,2). 
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Testimonios de fe y esperan

           

za, Santuario San Ramón Nonato, Buenos Aires 2003; 
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www.fronda.pl/forum/24-ix-najswietszej-maryi-panny-od-wykupu-jencow-wspomnienie,96719.html.          



Spis treœci
1. Droga Rajmunda Nonnata do œwiêtoœci 
Œwiêty, cudownie narodzony 
Œwiêty, powo³any przez Maryjê do s³u¿by Bo¿ej
Œwiêty, ¿arliwy Bo¿y kap³an, aposto³ cierpi¹cych
Œwiêty, mêczennik za wiarê oraz g³oszenie Ewangelii s³owem i czynem
Œwiêty, rodz¹cy siê do ¿ycia w wiecznoœci, kochaj¹cy nade wszystko 
Jezusa Eucharystycznego
Œwiêty, dzia³aj¹cy na przestrzeni wieków

2. Wybrane miejsca i przejawy kultu Œwiêtego Rajmunda Nonnata
na œwiecie 
Miejsce œmierci Œwiêtego Rajmunda  w Katalonii w Hiszpanii 
Miejsce przechowywania doczesnych szcz¹tek Œwiêtego Rajmunda 
w Katalonii w Hiszpanii 
Retable jako wyraz oddawania czci Œwiêtemu Rajmundowi 
Ikonografia w dzie³ach sztuki przedstawiaj¹cych Œwiêtego Rajmunda
Zbiór k³ódek w Meksyku jako przejaw wspó³czesnego kultu Œwiêtego 
Rajmunda 

3. Kult Œwiêtego Rajmunda Nonnata w  parafii w Sulowie
Relikwie Œwiêtego Rajmunda
Skrzynka intencji do Œwiêtego Rajmunda
Symboliczny pomnik dzieci nienarodzonych przekszta³cony na Grób 
Dziecka Utraconego                                                      
Odpust ku czci Œwiêtego Rajmunda
Nabo¿eñstwo ku czci Œwiêtego Rajmunda
Sakramentalia zwi¹zane z kultem Œwiêtego Rajmunda

4. Zbiór modlitw za wstawiennictwem Œwiêtego Rajmunda 
Nonnata 
Hymn do Œwiêtego Rajmunda Nonnata, patrona ¿ycia i mi³oœci
Nowenna do Œwiêtego Rajmunda Nonnata
Litania do Œwiêtego Rajmunda Nonnata
Koronka ku czci Œwiêtego Rajmunda Nonnata
Modlitwy w osobistych i wspólnotowych potrzebach 
Modlitwy w intencji ¿ycia, rodzin, matek w stanie b³ogos³awionym, 
poczêtych dzieci 
Modlitwy dla pragn¹cych wyzwolenia
S³owo na zakoñczenie
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Zapraszamy do Sulowa
województwo lubelskie, powiat Kraœnik, gmina Zakrzówek

 

  na modlitwy  przez wstawiennictwo 
Œwiêtego  Rajmunda Nonnata 

w  pierwsze niedziele miesi¹ca na godzinê 11.00
oraz na odpust w pierwsz¹ niedzielê wrzeœnia na 12.00

w intencjach 

- Mszê Œwiêt¹
- nabo¿eñstwo przez wstawiennictwo Œwiêtego Rajmunda
  *wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
  *uca³owanie relikwii 
  *b³ogos³awieñstwo wody dla chorych
  *b³ogos³awieñstwo œwiec 

- o poczêcie potomstwa d³ugo oczekiwanego 
- o szczêœliwe rozwi¹zanie 
- o wygaœniecie plotek
- o zdrowie dla cierpi¹cych na ró¿norodne choroby
- rodziców dzieci utraconych
- w³asnych sk³adanych do skrzynki intencji, przynoszonych w sercu 

Cmentarz

Zapraszamy na stronê internetow¹ www.sulow.natan.pl

Grób Dziecka Utraconego

Koœció³ - miejsce kultu
Œwiêtego Rajmunda Nonnata
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