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SANDOMIERZ

Błogosławiona Salomea, dziewica, która wyżej ceniła pokorne kro-
czenie drogą rad ewangelicznych, niż zaszczyty świata, była i wciąż jest 
otaczana szczególnym kultem przez duchowieństwo i wiernych miasta 
Zawichostu.

Z tej to przyczyny Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz przy-
chylając się do wspólnych próśb, płynących również od władz świec-
kich, w sposób przepisany prawem zatwierdził wybór Błogosławionej 
Salomei na Patronkę u Boga dla tegoż miasta. Tenże Biskup Sando-
mierski pismem z dnia 12 października 2011 roku usilnie prosi, aby wy-
bór ten i jego zatwierdzenie zostały potwierdzone zgodnie z Normami o 
ustanawiania Patronów.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na mocy 
uprawnień nadanych jej przez Ojca Świętego Benedykta XVI, rozpa-
trzywszy powyższe, stwierdza, że zarówno wybór, jak i jego aproba-
ta zostały dokonane zgodnie z przepisami prawa i przychylając się do 
prośby zatwierdza

BŁOGOSŁAWIONĄ SALOMEE DZIEWICĘ,
PATRONKĄ u BOGA

MIASTA ZAWICHOSTU
wraz z wszystkimi przywilejami prawnymi i liturgicznymi, które zgod-
nie z przepisami z tym się wiążą.

Znosi się wszelkie odmienne zarządzenia.

Z siedziby Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 
20 marca 2012 roku. 
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MSZA ŚWIĘTA
 O BŁOGOSŁAWIONEJ SALOMEI

19 Litopada
Wspomnienie obowiązkowe 

Zawichost – Uroczystość
W Zawichoście odmawia się w tym dniu hymn 

Chwała na wysokości Bogu, czyta drugie czytanie
i odmawia wyznaie wiary
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ANTYFONA NA WEJŚCIE  por. Ps 42, 3 

Dusza moja pragnie Boga mocnego i żywego, * 
kiedy przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

WPROWADZENIE

Błogosławiona Salomeą, (której wspomnienie dzisiaj ob-
chodzimy/którą dzisiaj wspominamy), urodziła się na prze-
łomie 1211/1212 roku. Była córką księcia Leszka Białego. 
Wydana ze względów politycznych za mąż za węgierskiego 
księcia Kolomana, za jego zgodą zachowała dziewictwo. Po 
śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek w naszym mie-
ście Zawichoście i oddała się modlitwie oraz pracy dla ubo-
gich. Zmarła w 1268 roku. Odznaczała się niezwykłą na-
dzieją na szczęśliwe życie wieczne. Wszystko, co spotkało ją 
w życiu, traktowała jako przygotowanie na spotkanie z Pa-
nem Jezusem, któremu się całkowicie powierzyła; i to za-
równo w małżeństwie, jak i później, w zakonie. Zachęce-
ni jej przykładem na początku tej Mszy Świętej powierz-
my Panu Bogu historię naszego życia i prośmy, aby nasze 
pragnienia i oczekiwania zawsze były zgodne z Jego wolą. 
Niech nadzieja życia wiecznego napełni nas radością i oży-
wi naszą wiarę. 
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AKT POKUTY

W pokorze serca uznajmy na początku nasze winy i prośmy 
o przebaczenie
Panie Jezu, który jesteś Drogą prowadzącą do wieczności, 
zmiłuj się nad nami.
Chryste, który jesteś ostateczną Nadzieją dla człowieka, 
zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu, który jesteś jedynym Zbawicielem człowieka, 
zmiłuj się nad nami.

Niech się zmiłuje Bóg nad nami Bóg Wszechmogą-
cy i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia 
wiecznego.
W. Amen

W uroczystość odmawia się: Chwała na wysokości Bogu…

KOLEKTA

Módlmy się:
Boże, Ty uwolniłeś błogosławioną Salomeę, dziewicę, 
od trosk ziemskiego panowania i wzbudziłeś w niej pra-
gnienie doskonałej miłości, † spraw, abyśmy za jej przykła-
dem służąc Tobie w czystości i pokorze serca, * osiągnę-
li wieczną chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Du-
cha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
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PIERWSZE CZYTANIE 1 Mch  6,1-13

Czytanie z Pierwszej Księgi Machabejskiej. 
W czasie swojej wyprawy po górnej krainie król An-

tioch dowiedział się, że w Persji jest Elimais, miasto sław-
ne z bogactwa, ze srebra i złota, że jest tam nadzwyczaj 
bogata świątynia, a w niej złote hełmy, pancerze i zbro-
ja, którą pozostawił tam król macedoński Aleksander, syn 
Filipa, który panował najpierw nad Grekami. Udał się 
więc tam, usiłował zdobyć miasto i obrabować je, to mu 
się jednak nie powiodło, gdyż mieszkańcy miasta pozna-
li jego zamiary. Stanęli do walki przeciwko niemu, a on 
musiał się wycofać. Z wielkim smutkiem powrócił stam-
tąd i udał się do Babilonu. 

Do Persji przybył do niego jakiś posłaniec z wiado-
mością, że pobite są te wojska, które były wysłane do zie-
mi judzkiej; przede wszystkim wyruszył Lizjasz na czele 
ogromnego wojska i został przez nich pobity; oni zaś sta-
li się naprawdę mocni dzięki broni, wojsku, a także dzięki 
wielkim łupom, które zabrali pobitemu wojsku; zburzyli 
ohydę, którą wybudował na ołtarzu w Jerozolimie, świą-
tynię wokoło otoczyli wysokimi murami jak poprzednio, 
a także jego miasto Bet-Sur. 

Gdy król usłyszał o tych wypadkach, zdumiał się i prze-
raził się do tego stopnia, że padł na łoże i ze smutku się 
rozchorował, bo nie tak się stało, jak sobie życzył. 

Przez wiele dni tam przebywał, gdyż przyszedł na nie-
go ciężki smutek i nawet przypuszczał, że umrze. Przy-
wołał więc wszystkich swoich przyjaciół i powiedział do 
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nich: „Sen odszedł od moich oczu, a troska gniecie me 
serce; powiedziałem więc w swoim sercu: «Doszedłem 
do tak wielkiej udręki i niepewności, w jakiej obecnie się 
znajduję, a przecież w używaniu swej władzy byłem ła-
skawy i miłosierny. Teraz jednak przypominam sobie całe 
zło, którego dopuściłem się w Jerozolimie. Zabrałem bo-
wiem wszystkie srebrne i złote naczynia, które tam się 
znajdowały, i bez przyczyny wydałem rozkaz, aby wy-
tępić wszystkich mieszkańców ziemi. Wiem, że dlatego 
właśnie spotkało mnie to nieszczęście, i oto od wielkiego 
smutku ginę na obcej ziemi»”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Będę się cieszył z Twej pomocy, Boże.
1. Chwalić Cię będę, Panie, całym moim sercem*

opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą, *
zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia, Najwyższy.

Refren: Będę się cieszył z Twej pomocy, Boże.
2. Bo ustępują moi wrogowie, *

padają i giną przed Twoim obliczem.
Rozgromiłeś pogan, wygubiłeś grzeszników, *
na wieki wymazałeś ich imię.

Refren: Będę się cieszył z Twej pomocy, Boże.
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3. Poganie wpadli do dołu, który sami kopali, *
w sidle przez nich ukrytym noga ich uwięzła.
Bo ubogi nigdy nie będzie zapomniany, *
a nieszczęśliwych ufność nie zawiedzie na wieki.

Refren: Będę się cieszył z Twej pomocy, Boże

DRUGIE CZYTANIE Kol 3,12-17
Czyta się je tylko w Uroczystość

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan 
Bracia: 
Jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie 

się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cier-
pliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawza-
jem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan 
wybaczył wam, tak i wy. 

Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest wię-
zią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój 
Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jed-
nym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech 
w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką 
mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez 
psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski 
śpiewając Bogu w waszych sercach. 

I wszystko, cokolwiek byście działali słowem lub czy-
nem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu 
Ojcu przez Niego.

Oto Słowo Boże.
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AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja.
Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, 
 a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA   Łk 12, 32-34
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu 

waszemu dać wam królestwo. 
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Spraw-

cie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany 
w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. 

Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze».
Oto słowo Pańskie.

W uroczystość odmawia się: Wierzę w Jednego Boga

MODLITWA WIERNYCH

Zebrani wokół ołtarza, na którym Jezus Chrystus skła-
da siebie samego w ofi erze Bogu Ojcu, ogarnijmy naszymi 
modlitwami ludzi znajdujących się w potrzebie i prośmy 
o łaski dla całego świata:
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1.  Za Kościół, aby działając w świecie, wskazywał ludziom 
cel ostateczny ludzkiego życia i niósł nadzieję na szczę-
śliwą wieczność w Niebie. 

2.  Za zakony kontemplacyjne, aby były we współczesnym 
świecie znakiem królestwa Bożego, do którego wszyscy 
zdążamy.

3.  Za kobiety, aby, realizując własne powołanie, pomagały 
innym odkrywać drogę do zjednoczenia z Chrystusem.

4.  Za obecnego wśród nas biskupa Krzysztofa, który z taką 
troską patrzy na każdą rodzinę w naszej diecezji, aby 
nasz Pan Jezus Chrystus obdarzał Go zdrowiem i po-
trzebnymi łaskami.

5. Za mieszkańców naszego miasta, aby wpatrzeni we wzór 
naszej Patronki mogli jak Ona wielbić Boga w niebie

6. Za zmarłych, aby wsparci modlitwą całego Kościoła we-
szli do niebiańskiej chwały.

7. Za nas samych, abyśmy przez rozważanie słowa Bożego 
doskonalili nasze życie i dawali piękne świadectwo wo-
bec tych, którzy nas otaczają.

Boże, nasz Ojcze, Tobie powierzamy drogi naszego ży-
cia i w Tobie upatrujemy ostateczny cel. Wejrzyj na nas 
z miłością i wspieraj nasze wysiłki. Który żyjesz i królujesz 
na wieki wieków.
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MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie tę Ofi arę † i za 
wstawiennictwem błogosławionej Salomei, dziewicy, * rozpal 
w nas ducha Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ  Ps 84 (83), 3
Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. 
(O. W. Alleluja.) 

MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, niech przyjęcie Ciała i Krwi Twoje-
go Syna odwróci nas od spraw znikomych, † abyśmy za 
przykładem błogosławionej Salomei mogli na ziemi po-
stępować w szczerej miłości ku Tobie, * a w niebie ra-
dować się oglądaniem Ciebie na wieki. Przez Chrystusa, 
Pana naszego.

KOMENTARZ NA ZAKOŃCZENIE

Niech przykład błogosławionej Salomei umacnia nas 
w dążeniu ku świętości w codziennym życiu. Miejmy od-
wagę podejmować wyrzeczenia, bądźmy skłonni do dawa-
nia jałmużny, decydujmy się na dobrowolny post i trwaj-
my na modlitwie.





MODLITWY 
ZA WSTAWIENNICTWEM 

BŁOGOSŁAWIONEJ SALOMEI
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LITANIA DO BŁ. SALOMEI

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo,  módl się za nami
Błogosławiona Salomeo, módl się za nami
Szczepie krwi Piastowskiej, módl się za nami
Wzorze godności królewskiej,  módl się za nami
Obrazie cnoty anielskiej, módl się za nami
Kwiecie wstydliwości, módl się za nami
Perło czystości, módl się za nami
Przykładzie niewinności, módl się za nami
Królowo najpokorniejsza, módl się za nami
Żywicielko ubogich, módl się za nami
Opiekunko wdów i sierot, módl się za nami
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami
Lekarko chorych, módl się za nami
Krzewicielko wiary katolickiej,  módl się za nami
Skarbnico niebieskich darów, módl się za nami
Wybrana córko św. Franciszka,  módl się za nami
Oblubienico Chrystusowa, módl się za nami
Wzgardzicielko świata, módl się za nami
Wzorze zakonności, módl się za nami
Zwierciadło pobożności, módl się za nami
Przykładzie świątobliwości, módl się za nami
Męczennico umartwieniem, módl się za nami
Dziewic matko i ozdobo, módl się za nami



W życiu wsławiona cnotami, módl się za nami
Po śmierci sławna cudami, módl się za nami
Dziedziczko niebieskiej ojczyzny,  módl się za nami
Towarzyszko wszystkich świętych, módl się za nami
Patronko Polski, módl się za nami
Patronko Zawichostu,  módl się za nami
Tarczo w jej obronie, módl się za nami
Pośredniczko rodaków przed Bogiem, módl się za nami
Wspomożenie prześladowanych za wiarę,
 módl się za nami
Nadziejo lepszej przyszłości, módl się za nami
Patronko naszego miasta, módl się za nami

W. Módl się za nami błogosławiona Salomeo.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś w błogosławionej Salomei wzgardę ziem-

skiego żywota z czystością panieńską połączył; daj nam, 
prosimy Cię pokornie, abyśmy za jej przyczyną i przykła-
dem, czystym i pokornym sercem Tobie służąc, niezwiędłą 
koronę chwały w niebie otrzymać mogli. Przez Chrystusa 
Pana naszego. Amen.



18

MODLITWA NA 800-LECIE URODZIN 
BŁ. SALOMEI

Boże nasz Ojcze od którego „pochodzi każde dobro 
i wszelki dar doskonały” ( Jk 1,17), dziękujemy Ci, żeś bł. 
Salomeę, księżnę i pierwszą klaryskę polską przyozdobił 
bogactwem cnót wiary, nadziei i miłości, duchem wierności 
małżeńskiej oraz pokuty i kontemplacji w życiu zakonnym.   

Ty, przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa uczyniłeś Sa-
lomeę swoją gorliwą naśladowczynią w szkole św. Fran-
ciszka i św. Klary, aby stała się Matką, mistrzynią i wzorem 
dla wielu pokoleń.    

Ty, mocą Ducha Świętego rozpocząłeś w błogosławio-
nej Salomei dzieło, które prowadziła wytrwale do końca 
swych dni, spełniając służbę w świętym ubóstwie i szczerej 
pokorze. Bł. Salomeo, z wdzięcznością przeżywamy jubile-
usz 800-lecia Twoich urodzin i 30 - lecie sprowadzenia re-
likwii . Uproś z nieba upragnione łaski dla naszego Miasta, 
parafi i i wszystkich rodzin. Patronko Nasza bądź z nami 
we wszystkich sprawach i oręduj za nami kiedy podejmu-
jemy dobre dzieła ku większej chwale Boga i pomyślności 
naszej zawichojskiej Ziemii . Tobie polecamy nasze proś-
by ... . Wypraszaj potrzebne łaski wszystkim chorym, ubo-
gim. Bądź orędowniczką pokoju pomiędzy skłóconymi 
oraz proś Chrystusa za nami. Który żyje i króluje na wie-
ki wieków. Amen.
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MODLITWY W KAŻDEJ POTRZEBIE

Boże, któryś błogosławioną Salomee od dawna liczny-
mi cudami w Ojczyźnie naszej rozsławił, a nam grzeszni-
kom, z nieprzebranego miłosierdzia Twego, jako skutecz-
ną pocieszycielkę darował, prosimy Cię przez jej zasługi 
miłe Twemu Boskiemu Sercu, abyś wszystkie dobre pra-
gnienia nasze raczył spełnić za jej przyczyną. Przez Chry-
stusa Pana naszego. Amen.

* * * 
Boże tu obecny, który wszystko widzisz i wszystko to, co 

dobre wspólnie z nim czynisz, upadamy na kolana przed 
Najświętszym Majestatem Twoim. Prosimy Cię dla nie-
zmierzonej Dobroci Twojej i przez przyczynę służebni-
cy Twojej bł. Salomei, którą nam dałeś za patronkę, niech 
spłynie na nas miłosierdzie Twoje, byśmy to, o co się do 
Ciebie z ufnością udajemy, za jej wstawiennictwem łaska-
wie otrzymać mogli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

* * * 
Pozdrawiamy Cię święta Matko Salomeo sercem 

wdzięcznym i miłującym jako naszą najlepszą opiekun-
kę, pocieszycielkę, patronkę i matkę. Albowiem czegośmy 
same przez się otrzymać nie mogły, prośby Twoje, o Ty na-
sza ucieczko, nam u tronu Bożego zjednały.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...
Albowiem czegośmy same przez się otrzymać nie mo-

gły, prośby Twoje, o Ty nasza ucieczko, nam u tronu Boże-
go zjednały.
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MODLITWA PO SPOWIEDZI

Dzięki Ci składam, miłosierny Panie, za ustanowienie tego 
sakramentu, w którym pozwalasz mi odnowić się na duchu.

Spraw o Panie, abym wytrwał przy Twoich przykaza-
niach i nie tyle z bojaźni, ile z miłości, za wstawiennictwem 
bł. Salomei dziewicy, ku Tobie nieustannie dążył.

Obieram sobie bł. Salomee za patronkę na drodze ży-
ciowej i dlatego proszę Cię pokornie Panie mój, abym 
mógł wciąż doznawać jej skutecznej pomocy ! orędownic-
twa, przez miłość, z jaką ona Tobie całym życiem służyła, 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

Panie Jezu Chryste, którego mam przyjąć w Najświęt-
szym Sakramencie, pełen wdzięczności chcę Ci także od-
dać za Twój dar nieogarniony całą swoją istotę, wszystko 
co mam i czym jestem.

Błagam Cię przez wstawiennictwo bł. Salomei, abym 
zrozumiał całą Twoją nieskończoną miłość ku mnie i abym 
nie tylko dziś, ale wciąż przyjmował Ciebie, a w zamian 
oddawał siebie na chwałę Twoją, a także na pożytek mój 
i całego Kościoła świętego. Amen.
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MODLITWA PO KOMUNII ŚWIĘTEJ

Boże, Stwórco nieba i ziemi, który dla mnie utaiłeś się 
w pospolitym pokarmie i dajesz się cały z miłości, naucz 
mnie wielbić Cię, jak Cię wielbić trzeba, kochać Cię, jak 
tego jesteś godzien, poznać Cię, jak to tylko jest możliwe, 
i służyć Tobie, ile tylko sił mi starczy.

Błagam Cię przez wstawiennictwo bł. Salomei, wiernej 
służebnicy Twojej, abym otrzymywane dary i łaski umiał 
wykorzystać dla pokrzepienia mojego ciała i duszy oraz 
utwierdzenia swej woli w stałym dążeniu do Ciebie, który 
jesteś dobrem najwyższym.

Wraz z Bogurodzicą Dziewicą Maryją i wszystkimi 
świętymi uwielbiam Cię jak mogę i więcej niż mogę. Pra-
gnę wytrwać w wierności Tobie, Panie mój, który żyjesz 
i królujesz na wieki wieków. Amen.
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MODLITWY ZA OJCZYZNĘ 

Boże, któryś z nieprzebranego miłosierdzia Swego, bło-
gosławioną Salomee za patronkę Ojczyźnie naszej dać ra-
czył, przez jej zasługi i przyczynę prosimy Cię pokornie, 
abyś od nas łaskawej twarzy Twojej nigdy nie odwracał, ale 
we wszystkich przygodach tak duszy jak i ciała, w których 
się do Ciebie z pokorą i ufnością udajemy, z pomocą ła-
skawie przybywał. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

* * * 
Panie, któryś w błogosławionej Salomei, pochodzącej 

z królewskiego rodu Piastów, dał nam wzór miłości kra-
ju ojczystego, udziel za jej wstawiennictwem naszej Oj-
czyźnie łaski pokoju i zgody wewnętrznej, wierności Bogu, 
Ewangelii i Kościołowi świętemu, a nas umocnij na dro-
dze zdobywania koniecznych nam wartości moralnych: 
wierności w małżeństwach, poszanowania życia dzieci, 
trzeźwości i pracowitości, abyśmy przez to zapewnili so-
bie Twoje błogosławieństwo na życie doczesne i wieczne. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

* * * 
Błogosławiona Salomeo, przez miłość, którąś miała dla 

narodu polskiego, prosimy Cię, zachowaj Ojczyznę naszą 
od wojny, wad i grzechów oraz innych niebezpieczeństw. 
Uproś stałą opiekę Bożą dla naszej Ojczyzny, a nam wy-
jednaj Twoją skuteczną pomoc, abyśmy tu na ziemi Bogu 
szczerym sercem służyli, a po śmierci mogli Go wraz 
z tobą oglądać i czcić na wieki. Przez Chrystusa Pana na-
szego. Amen.



23

MODLITWA O CNOTĘ POKORY

Błogosławiona Salomeo! Cudem jesteś nie tylko wyso-
kiej doskonałości, ale i przepaścistej pokory. Głęboką po-
korę uważałaś za fundament wszystkich cnót, a dochodzi-
łaś do niej przez poznanie i zrozumienie wielkości Boga 
i własnej nędzy. Wyjednaj i mnie u Boga promień światła, 
który by oświecił mój rozum, rozpalił wolę, bym przy jego 
pomocy odkryła zarodki pychy i chroniła się odtąd wyso-
kiego o sobie rozumienia. A po gruntownym poznaniu sie-
bie samej w tym życiu mogła wraz z tobą, o św. Matko, po-
znawać Majestat Boży w chwale niebieskiej. Amen.

MODLITWY O CNOTĘ UBÓSTWA

Błogosławiona Salomeo, wzgardzicielko świata najod-
ważniejsza! Ty, idąc śladami Jezusa Chrystusa, ubóstwo za-
konne więcej sobie ceniłaś niż wszystkie bogactwa, dostat-
ki i dobra ziemskie. Pociągnij i moje serce za sobą, abym 
rozmiłowawszy się w świętej cnocie ubóstwa, nigdy na bra-
ki jego nie narzekała, ale z radością je znosiła i bym przez 
to zasłużyła na osiągnięcie mojego Dobra jedynego, jakim 
jest Pan Bóg, tu i w wieczności. Amen.

* * * 
Wszechmogący wieczny Boże, który w bł. Salomei dzie-

wicy dałeś nam przykład nieprzywiązywania się zbytniego do 
dóbr doczesnych, prosimy Cię pokornie, abyśmy zachowując 
naukę Jezusa Chrystusa, Ciebie zawsze szukali i Tobie służy-
li, a przez to nie więdnący wieniec chwały w niebie otrzymać 
mogli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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MODLITWA O GORLIWOŚĆ

Błogosławiona Salomeo! Płomieniu żarliwości nigdy 
nie gasnący! Miłość Boża, którą całe życie gorzałaś, czy-
niła cię niezmordowaną w służbie Jezusa Chrystusa. Serce 
twoje dziewicze nie znało nigdy chłodu i obojętności by-
łaś zawsze gotową na pełnienie tego, co się Bogu podoba. 
Tak w szczęściu jak i w nieszczęściu, w pociechach i opusz-
czeniach duchowych byłaś jednakowo wierną Bogu, odda-
ną modlitwie, pokucie i dobrym uczynkom. Uproś i mnie 
nędznej, a niegodnej córce twojej, te same znamiona świę-
tej żarliwości ducha. Niech oziębłe serce moje dziś się roz-
płomieni i takim pozostanie do końca życia i na wieczność 
całą. Amen.

MODLITWA O ŁAGODNOŚĆ

Błogosławiona Salomeo, wierna naśladowniczko ciche-
go Baranka, Jezusa Chrystusa! któraś za Jego przykładem 
tak łagodnie i spokojnie znosiła wszelkie przeciwności ży-
cia. Na krzywdę i wzgardę ze strony ludzi nie oburzałaś się 
nigdy, ale w milczeniu, z ci chością i poddaniem się woli 
Bożej przyjmowałaś każdą niewdzięczność i niesprawie-
dliwość. Tyś nie traciła nigdy wewnętrznej równowagi du-
cha, zawsze byłaś jednostajna, łagodna i cicha. Oddal i ode 
mnie wszelki gniew, zapalczywość i chęć odwetu. Uproś mi 
spokój i cichość w codziennych próbach życia, abym przez 
to zasłużyła sobie kosztować wiecznego pokoju w króle-
stwie niebieskim. Amen.
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MODLITWA O CNOTĘ CZYSTOŚCI

Anielskich obyczajów, błogosławiona Salomeo, oto ja, 
twój czciciel, tobie polecam czystość duszy i ciała mego. 
Przez twą anielską cnotę, którąś w całym życiu zachowy-
wała, błagam cię, racz mnie polecić Niepokalanemu Ba-
rankowi Jezusowi Chrystusowi i Jego Najśw. Matce, aby 
mnie strzegli od wszelkiego, a osobliwie od śmiertelne-
go grzechu. Przyczyną swoją ochraniaj mnie i nie dopuść, 
abym skalał niewinność i czystość serca mego; a gdy mnie 
ujrzysz w pokusie lub niebezpieczeństwie upadku, oddal 
ode mnie wszelkie złe myśli i uproś mi siłę do zwycię-
żania pokus; roznieć w mym sercu ogień miłości Boskiej 
i spraw, abym idąc tu na ziemi w twe ślady, zasłużył cieszyć 
się z tobą posiadaniem Boga mego w ojczyźnie niebieskiej. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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NOWENNA 
DO BŁOGOSŁAWIONEJ SALOMEI

Jak odprawia się nowennę? Każdego dnia rozpoczynamy na-
bożeństwo Modlitwą wstępną. Czytamy Rozważanie przezna-
czone na każdy dzień, pobudzając swoje serce do naśladowania 
Świętej Patronki. Odmawiamy dołączoną do każdego Rozmy-
ślania stosowną prośbę i podejmujemy konkretne postanowienie 
w duchu rozważanych treści. Modlitwę zamyka litania do bł. Sa-
lomei. Jeśli nowennę odprawia się we wspólnocie, to na zakończe-
nie można zaśpiewać jedną z podanych pieśni o bł. Salomei.
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DZIEŃ  I 
(luty lub pierwszy dzień nowenny) 

Modlitwa wstępna: 

Panie, Ty mile przyjąłeś zasługi błogosławionej Salomei, 
dziewicy, w której wysławiamy przedziwną chwałę Twoją, 
pokornie prosimy Twój majestat, abyś uznał również naszą 
modlitwę za godną przyjęcia. Przez Chrystusa Pana na-
szego. Amen.

NIOSŁA KRZYŻ ZA JEZUSEM 

Nieodłącznym elementem w pielgrzymce życiowej jest 
krzyż. Błogosławiona Salomea wiele razy doznała jego cię-
żaru znosząc wygnanie, prześladowanie, cierpienia i niedo-
statki. Teraz więc może być dla nas ucieczką w utrapieniu 
i mężnym dźwiganiu naszego życiowego krzyża.

Rozważanie: Hojność w służbie Bożej

„Królestwem świata i wszelką okazałością światową 
wzgardziłam dla miłości Pana mojego Jezusa Chrystusa”. 
Błogosławiona Salomea miała duszę prawdziwie królewską 
– hojną. W zamian za szczęście i zaszczyt należenia wyłącz-
nie do Boga oddała urząd i dostojeństwo monarsze, pełnię 
dostatków tego świata, słodycze życia rodzinnego, wreszcie 
własną osobę; zapłaciła cenę najwyższą, jaką człowiek dać 
może, a poczytała to w porównaniu z łaską otrzymaną od 
Boga za nicość, według tych słów Apostoła: „Mam sobie 
wszystko za śmiecie, abym Chrystusa pozyskał”. 
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Kto kocha prawdziwie, ten oddawszy wszystko, sądzi, że 
nic nie dał. Lecz kto mało kocha, widzi tylko własną ofi a-
rę i nader wysoko ją ceni. Rad by zwrócić uwagę i Boga, 
i ludzi na wielkość swego poświęcenia, czym był na świe-
cie i czym by mógł być, co miał i czego się wyrzekł, a zapo-
mina, że powołanie zakonne to dar Boży tak wielki, że mu 
żadna nasza ofi ara nie dorówna. O, błogosławiona Salo-
meo, daj mi z Twego przykładu zrozumieć, że służyć Bogu 
znaczy więcej niż królować.

Błogosławiona Salomea w swej ofi arności dla Boga nie 
znała, co to wyrachowanie: nie obliczała, nie rozumowa-
ła, że skoro wola Boża przeznaczyła jej małżeństwo, nie 
może żądać od niej czystości panieńskiej, że skoro ma być 
fundatorką klasztorów, nie może być najmniejszą i ostat-
nią z sióstr, że zamieniwszy dostatki królewskie na ubó-
stwo zakonne, dość już uczyniła i nie potrzebuje szukać 
aż wilgotnej groty i kamiennego łoża na posłanie. Bło-
gosławiona Salomea nie miała duszy kupieckiej, pamię-
tała, że Pan Jezus „biczem z powrozów wypędził handla-
rzy z kościoła”. 

A w moich stosunkach z Bogiem czy nie ma kalku-
lacji kupieckiej, czy nie szukam sposobów, by przy ma-
łych wkładach największe zyski wyciągać? by mało dawać, 
a dużo brać? Czy nie targuję się z Bogiem, jak daleko mam 
posunąć moje zaparcie się siebie? Czy przy każdej ofi e-
rze nie badam, o ile mi się ona opłaci? O, święta Matko, 
uproś mi u Boga serce hojne. Niech nie będzie takiej rze-
czy, której bym z całą gotowością Bogu nie oddał, której 
bym się nie wyrzekł. Niech mi nic nie będzie za trudne, za 
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ciężkie w służbie Bożej. Niech na każde żądanie Chrystu-
sa mam jedną tylko odpowiedź: „Panie, w prostocie serca 
mego z radością ofi aruję wszystko”.

Rozmyślanie: 

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś serce błogosła-
wionej Salomei w niemowlęcym już wieku niezwykłą po-
bożnością napełnił; racz za jej przyczyną zapalić zimne 
serce moje miłością ku Tobie, bym Cię, Pana i Boga mo-
jego, ponad wszystko kochając, w miłości tej wytrwał do 
końca. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Ojcze nasz... Chwała Ojcu...
Litania do bł. Salomei (str. 16) 
Pieśń o bł. Salomei (od str. 57)

Modlitwa: 

Miłosierny Boże, który dla zbawienia ludzi posłałeś Syna 
Swego, aby śmierć podjął krzyżową, spraw, abyśmy przez 
wstawiennictwo błogosławionej Salomei, która krzyż za 
Chrystusem wytrwale niosła, przed trudnościami nigdy się 
nie cofali, ale dla chwały Twojej z ufnością je podejmowa-
li. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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DZIEŃ  II 
(marzec lub drugi dzień nowenny)

Modlitwa wstępna: 

Panie, Ty mile przyjąłeś zasługi błogosławionej Salomei, 
dziewicy, w której wysławiamy przedziwną chwałę Twoją, 
pokornie prosimy Twój majestat, abyś uznał również naszą 
modlitwę za godną przyjęcia. Przez Chrystusa Pana na-
szego. Amen.

PRZYKŁAD NIEUSTANNEJ MODLITWY 

Miłość do drugiej osoby przejawia się w chęci prze-
bywania z nią i w rozmowie. Podobnie i nasze modli-
twy są okazją do zaczerpnięcia Bożego oddechu i wzro-
stu miłości. Błogosławiona Salomea zanosiła wiele mo-
dlitw do Boga za siebie, za bliźnich, za ojczyznę, za cały 
Kościół.

Rozważanie: Nieustanna Modlitwa 

„Zawsze modlić się trzeba, a nigdy nie ustawać” 
(Łk 18,1). Pokarmem, siłą dusz wewnętrznych, powie-
trzem, którym oddychają, jest modlitwa. „Kto umie do-
brze się modlić – mówi św. Augustyn – ten umie do-
brze żyć”. Błogosławiona Salomea gotując się do piel-
grzymki do wytkniętego celu „poprzez łez dolinę”, jak 
ślicznie mówi psalm 83, na każdym niemal kroku błaga-
ła Pana o błogosławieństwo, tzn. nieustannie się modli-
ła. Szła z rosnącymi siłami, aż „ujrzała na Syjonie Boga 
Najwyższego”. 
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Popatrz znowu na warunki, w jakich żyła święta na-
sza Patronka. Nie sprzyjały one bynajmniej modlitwie. 
Towarzystwo dworu, zawieruchy wojenne, klęski, niewo-
la, różne cierpienia i prześladowania – wszystko to raczej 
odrywało ją od Boga, niż z Nim jednoczyło. Ale „miłują-
cym Boga wszystko pomaga ku dobremu”. Błogosławio-
na Salomea nawet w takich warunkach szukała kontaktu 
z Bogiem przez nieustanną modlitwę, przez podnoszenie 
umysłu i serca ku rzeczom wyższym. „Ku Tobie wzno-
szę oczy moje, Który mieszkasz w niebiesiech”. „Podno-
szę oczy moje na góry: skąd mi przychodzi pomoc? Po-
moc moja od Pana, Który stworzył niebo i ziemię”. „Pa-
nie Boże Zastępów, usłysz modlitwę moją! Bądź pomo-
cą moją, nie opuszczaj mnie, Zbawco i Boże mój. Boś Ty 
moc moja i ucieczka moja, dla imienia Twego prowadź 
i zachowaj mnie” (wyjątki z psalmów). 

Salomea podobną była do gołębicy wypuszczonej 
z arki Noego na świat zalany wodą. Gołębica nie wie-
dząc, gdzie by jej noga spoczęła, powróciła do arki. Za 
arką Pańską, za życiem w zakonie, gdzie głównym zada-
niem duszy modlitwa, błogosławiona Salomea nieustan-
nie tęskniła. „Wzdycha i tęskni dusza moja do przedsion-
ków Pańskich” (Ps 83,5). 

„O jedno proszę Pana – powtarzała za Psalmistą – jed-
nego pragnę: bym mieszkała w domu Pańskim we wszyst-
kie dni żywota mojego; bym widziała wspaniałość Pana 
i doznawała jej w świątyni Jego” (Ps 26, 4). „Oto wróbel 
znalazł sobie domek i jaskółka gniazdko dla piskląt swo-
ich, a ja ołtarze Twoje, Panie Zastępów, Królu mój; i Boże 
mój!” (Ps 83, 4). 
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W ciężkich, beznadziejnych chwilach nie traciła uf-
ności ani przestawała się modlić. A będąc w ciężkości 
– za przykładem Mistrza – dłużej się modliła. „On to 
skryje mnie w namiocie swoim w dzień nieszczęścia – 
z ufnością szeptała – On ochroni mnie w cieniu swej 
chaty, wydźwignie mnie na skałę” (Ps 26, 50). Wbrew 
wszelkiemu niepodobieństwu, spełnił Pan Jezus pra-
gnienie bł. Salomei. Resztę lat życia pozwolił jej spę-
dzić w domu Pańskim na nieustannej prawie modlitwie 
i kontemplacji. 

Zbliż się duchem do Świętej Patronki klęczącej 
dniem i nocą w celi zakonnej w Zawichoście czy póź-
niej w Grodzisku i proś ją dziś gorąco, aby nauczyła cię 
poszukiwać chwil na modlitwę, jak ona ich poszukiwała, 
i modlić się tak, jak ona się modliła. Wykorzystaj nale-
życie łaskę powołania i pobyt swój w domu Bożym, mo-
dląc się wiele. Bo zawsze modlić się trzeba, a nigdy nie 
ustawać.

Rozmyślanie: 

Wszechmogący, wieczny Boże, błagam Cię przez zasłu-
gi błogosławionej Salomei, czystej oblubienicy Twojej, abyś 
raczył zachować moje serce wolne od brudów ziemskich 
i utwierdził mnie wszechmocną Swą ręką w uczynionych 
Tobie obietnicach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Chwała Ojcu ..
Litania do bł. Salomei (str. 16) 
Pieśń o bł. Salomei (od str. 57)
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Modlitwa: 

Panie nasz i Boże, który masz niezliczone sposoby ob-
jawiania się ludziom, spraw, abyśmy poznali wartość mo-
dlitwy, umiłowali ją i z jej owoców korzystali na wzór bło-
gosławionej Salomei dla naszego uświęcenia, a także dla 
wzrostu świętości całego Kościoła. Przez Chrystusa Pana 
naszego. Amen.

DZIEŃ III 
(kwiecień lub trzeci dzień nowenny)

Modlitwa wstępna: 

Panie, Ty mile przyjąłeś zasługi błogosławionej Salomei, 
dziewicy, w której wysławiamy przedziwną chwałę Twoją, 
pokornie prosimy Twój majestat, abyś uznał również naszą 
modlitwę za godną przyjęcia. Przez Chrystusa Pana na-
szego. Amen

CZCICIELKA BOGA I MARYJI

Najstarsze żywoty błogosławionej Salomei mówią 
o wielu niezwykłych wydarzeniach w jej życiu. Między 
innymi, że jako niemowlę wymówiła pierwsze słowa: Je-
zus, Maryja, a także, że jako dziecko złożyła ślub czystości. 
W tym wszystkim dla nas ważne jest to, że błogosławio-
na Salomea uczyniła Boga samego centrum swojego życia 
i Jemu każdym czynem, słowem i myślą cześć oddawała.
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Rozważanie: Śladami Maryi

„Gdy byłam maleńka, podobałam się Najwyższemu”. 
Jak rozrzewniający widok stawia nam przed oczy liturgia 
w dniu 21 listopada. Trzyletnia Maryja poświęca się Bogu 
w świątyni jerozolimskiej. Zaprawdę widok, który mógł 
zachwycić Najwyższego. Pierwszy to raz od czasu grzechu 
Adamowego ziemia rodząca dotąd tylko ciernie i osty wy-
dała kwiat takiej piękności. „Jako lilia między cierniem, tak 
przyjaciółka moja między córkami”. 

Ofi ara Maryi nie pozostała odosobniona. Ta niezrównana 
Dziewica wiedzie za sobą nie kończący się orszak dusz, któ-
re porwane Jej przykładem poświęcą Bogu w zaraniu życia 
kwiat dziewictwa swego. „Przywiodą królowi panny za nią 
– towarzyszki jej – przyprowadzą do świątyni Króla i Pana”. 

Błogosławiona Salomea była jedną z tych dusz wspa-
niałomyślnych, które najbliżej i najwcześniej pobiegły śla-
dami Maryi. I ona w trzecim roku życia oddała się Bogu 
całkowicie. Zapewne, zbyt była jeszcze maleńka, aby rozu-
mieć treść i doniosłość tego aktu, ale ona chciała się podo-
bać Najwyższemu, więc naśladowała Maryję i była pew-
na, że ten cel osiągnie, że zwróci na siebie wzrok upodo-
bania Bożego.

Naśladować Maryję – to najpewniejsza droga świętości. 
„Jeśli kto jest maluczki – niech przyjdzie do mnie” – te sło-
wa wkłada Kościół św. w usta Maryi. Jeśli kto jest malucz-
ki, słaby jak dziecię nie umiejące jeszcze dobrze chodzić, 
niech przyjdzie do Matki – ona go nauczy stawiać kroki 
na wąskiej ścieżynie, która prowadzi do Królestwa Niebie-
skiego. Trzeba tylko powierzyć się Jej macierzyńskim dło-
niom, trzeba dać się poprowadzić. Bł. Salomea jest w tym 



36

dla nas najlepszym wzorem. Jej nabożeństwo do Najświęt-
szej Panny to nie tylko tkliwe uczucie, nie obrazki, świece 
i kwiaty, nie litanie i nowenny, ale pracowite odtwarzanie 
w swym życiu cnót i życia Maryi.

Jest rzeczą niewątpliwą, że i dziewicza jej czystość 
w małżeństwie i jej pokora w królewskim stanie wzię-
ły swój wzór i natchnienie z Maryi. I my także kochajmy 
Najświętszą Pannę „nie słowem i językiem, ale uczynkiem 
i prawdą”... 

Szukajmy w nabożeństwie do Niej nie wrażeń przyjem-
nych i wzruszeń, nie wysłuchania naszych próśb, ale pew-
nej drogi do Jezusa. O, Święta Boża Rodzicielko, pomnij, 
iż „Ten, który Cię stworzył, odpoczął w przybytku Twoim 
i rzekł do Ciebie: Mieszkaj w domu Jakubowym, weź dzie-
dzictwo Izraela i wśród wybranych moich zapuść korze-
nie”. O, Matko miłosierdzia, zamieszkaj w domu naszym, 
weź nas w posiadanie, a cnoty Twoje niechaj się zakorze-
nią w sercach naszych. 

Rozmyślanie:

Wszechmogący wieczny Boże, któryś w błogosławionej 
Salomei wzgardę ziemskich dostatków z miłością bliźniego 
i hojnością dla nędzy połączyć raczył; daj mi, proszę Cię Pa-
nie, abym za jej przykładem dzieląc się miłościwie z ubogimi 
tym, coś mi łaskawie użyczył, przez to żywot wieczny sobie 
zdobywał. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Chwała Ojcu ...
Litania do bł. Salomei (str. 16) 
Pieśń o bł. Salomei (od str. 57)
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Modlitwa: 

Boże, którego błogosławiona Salomea wielbiła całym 
sercem, słowami, myślami i uczynkami, prosimy Cię przez 
jej wstawiennictwo, abyśmy dla Imienia Twego szczegól-
ną cześć zachowali i wszystkie nasze uczucia, myśli, słowa 
i czyny ku pomnożeniu Twej chwały kierowali. Który ży-
jesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ IV 
(maj lub trzeci dzień nowenny)

Modlitwa wstępna: 

Panie, Ty mile przyjąłeś zasługi błogosławionej Salomei, 
dziewicy, w której wysławiamy przedziwną chwałę Twoją, 
pokornie prosimy Twój majestat, abyś uznał również naszą 
modlitwę za godną przyjęcia. Przez Chrystusa Pana na-
szego. Amen

PRAWDZIWA UCZENNICA CHRYSTUSA 

Zarówno w dostatkach królewskiego dworu, jak i w ubó-
stwie zakonnym umiała Salomea odnaleźć wolę Bożą 
i codziennie ją realizować. Wszystkie okoliczności życia 
utrwaliły w niej wierność umiłowanemu nade wszystko 
Bogu.



38

Rozważanie: Umartwienie serca

„Słuchaj, córko, a obacz, a nakłoń ucha twego; i zapomnij 
ludu twego i domu ojca twego”. Miłość rodzinna, serdecz-
ne węzły pokrewieństwa, urok ogniska domowego należą do 
najszlachetniejszych i najsłodszych pociech tej ziemi. Wy-
rzec się tego wszystkiego, by pójść za Chrystusem – to za-
prawdę najboleśniejsza dla serca ludzkiego ofi ara – to ten 
miecz, o którym mówi Pan, że go przyniósł na ziemię, miecz 
ostry, tnący do krwi, do żywego. Czy nie ranią, jak miecz, te 
surowe słowa: „Kto przychodzi do Mnie, a nie ma w niena-
wiści ojca swego i matki swojej, nie jest Mnie godzien?” 

Błogosławiona Salomea poddała pod ten nóż ofi arni-
czy serce swoje już od najwcześniejszych lat życia. Trzech-
letnia dziecina wyrwana z domu rodzicielskiego, oddana 
w obce ręce, może dobre i troskliwe, ale nie matczyne; do-
rastająca dzieweczka – nie zrozumiana przez swoje otocze-
nie – sama jedna szuka Boga wśród rozbawionego dwo-
ru węgierskiego; młoda małżonka – wyrzeka się pociech 
macierzyńskich, aby móc ofi arować Panu dziewictwo swo-
je; samotna wdowa – opuszcza dwór wawelski, gdzie była 
tak serdecznie kochana przez pobożnego brata Bolesława 
i jego świątobliwą małżonkę, a zamyka się w klasztorze. 

Zapewne nieraz boleśnie krwawiło się jej serce – wszak 
była człowiekiem, była kobietą czującą i wrażliwą, ale u pro-
gu życia powiedziała sobie: Jeden jest Umiłowany mój – chcę 
Mu ofi arować wszystką miłość mojego serca: miłość dzie-
cięcą i siostrzaną, i oblubieńczą, i macierzyńską. „Boże serca 
mego, Tyś cząstką moją na wieki”. „Słuchaj, córko, a obacz, 
a nakłoń ucha twego – mówi do nas przykładem swoim bł. 
Salomea – zapomnij ludu twego i domu ojca twego”. 
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Zapomnij domu twego – zaniechaj tęsknych wędró-
wek myślami do tych miejsc; gdzie upłynęło dzieciństwo 
i młodość twoja. Dom twój na teraz – to dom Boży. Wo-
łaj z Psalmistą: „Tu odpoczynek mój na wieki wieków; tu 
mieszkać będę, bom go obrała. Lepszy jest dzień jeden 
w sieniach Twoich, o Panie, niźli gdzie indziej tysiące”. 

„Zapomnij ludu twego”, ogranicz tę nadmierną kore-
spondencję, te zbyt częste odwiedziny, które rozprasza-
ją myśli, obciążają lot modlitwy ku Bogu, wysuszają serce. 
Lud twój na teraz – to siostry twoje: im poświęć twą czułość 
i troskliwość siostrzaną. „Zebrała nas w jedno miłość Chry-
stusowa – śpiewamy w Wielki Czwartek – nie rozdzielaj-
my się więc duchem”, nie wybiegajmy każdy gdzie indziej 
myślami, uczuciami i tęsknotami. „Jako strzały w ręku mo-
carza” niech serca nas wszystkich zdążają do jednego celu 
– do Boga. „Błogosławieni, którzy mieszkają w domu Two-
im, Panie, na wieki wieków chwalić Cię będą”.

Rozmyślanie: 

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś wybraną oblubie-
nicę Twoją, błogosławioną Salomeę, na wzór najmilszego 
Syna Twojego, ciężkim krzyżem utrapień obarczył; daj mi, 
proszę Cię, tę łaskę, abym za jej przykładem bolesną dro-
gą krzyża idąc, pod jego ciężarem nigdy nie narzekał, lecz 
dźwigając go chętnie aż do końca, mógł otrzymać wieczną 
nagrodę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Chwała Ojcu ...
Litania do bł. Salomei (str. 16) 
Pieśń o bł. Salomei (od str. 57)
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Modlitwa: 

Panie Boże nasz, który w swej ojcowskiej dobroci niko-
go nie odpychasz i obietnic niegdyś uczynionych nie co-
fasz, daj nam przez zasługi błogosławionej Salomei dzie-
wicy, byśmy obietnic uczynionych Tobie na chrzcie świę-
tym i przy innych sakramentach wytrwale dochowali. Któ-
ry żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ V 
(czerwiec lub piąty dzień nowenny)

Modlitwa wstępna: 

Panie, Ty mile przyjąłeś zasługi błogosławionej Salomei, 
dziewicy, w której wysławiamy przedziwną chwałę Twoją, 
pokornie prosimy Twój majestat, abyś uznał również naszą 
modlitwę za godną przyjęcia. Przez Chrystusa Pana na-
szego. Amen

MIŁOŚĆ CNOTY CZYSTOŚCI 

Błogosławiona Salomea umiała zachować dziewictwo 
w małżeństwie, choć kosztowało ją to wiele ofi ar. Jednak 
Bóg, który oddał z miłości dla człowieka samego siebie, 
godzien jest takiej ofi ary.



41

Rozważanie: Milczenie 

„Ogród zamkniony – oblubienica moja – ogród za-
mkniony, zdrój zapieczętowany”. Czytając życiorys bło-
gosławionej Salomei z niemałym żalem widzimy, że brak 
w nim niemal zupełnie wiadomości o jej życiu wewnętrz-
nym. A musiało ono być głębokie i przebogate, skoro wy-
dało taki owoc cnót, posuniętych aż do bohaterstwa, bo 
„czyż zbierają z cierni jagody winne albo z ostu fi gi? – 
z owoców ich poznacie je”. Tak, tylko z owoców, z uczyn-
ków zewnętrznych poznajemy piękność duchową naszej 
Świętej Matki. 

Ona sama ani jednym słowem nie uchyliła nam rąb-
ka tej zasłony pokory i milczenia, którą okrywała sanktu-
arium swej duszy. Jej obcowanie z Bogiem, łaski i oświe-
cenia odbierane na modlitwie, jej porywy i uniesienia mi-
łości, gorące pragnienia ofi ary i apostolstwa, wszystko to 
zostało tajemnicą. „Ogród zamkniony, oblubienica moja”. 

Sam tylko Bóg oglądał i uweselał swe oczy świeżym 
kwieciem jej uczuć i wonią pobożności. „Zdrój zapieczęto-
wany, oblubienica moja” – zdrój zapieczętowany pieczęcią 
milczenia, aby najmniejszy pył próżności i samochwalstwa 
nie zmącił kryształowych wód, do których Boski Baranek 
przychodził koić swe pragnienie. 

„Dobrze jest ukrywać tajemnicę królewską” (Tob 12, 7) 
mówi Pismo Boże. Dlaczego? Czyż w innym miejscu Król-
Prorok nie woła w uniesieniu wdzięczności za otrzymane 
łaski: „Pójdźcie, słuchajcie wszyscy, którzy się boicie Boga, 
opowiem wam, jak wielkie rzeczy uczynił Pan duszy mo-
jej. Wieczorem i rankiem i w południe głosić będę i opo-
wiadać”. Dlaczego mimo wszystko dobrze jest ukrywać ta-
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jemnicę królewską? Bo hołd milczenia jest głębszy i czystszy 
niż mowa. Jakże często wysławiając łaski Boże, nieznacznie 
i niby z konieczności własną opiewamy cnotę. A kto milczy, 
ten uznaje nicestwo swoje, a zarazem wielbi bezmiar dobroci 
Bożej, której żadne ludzkie słowo wyrazić nie zdoła. 

Milczenie podziwu wymowniejsze jest niż najgórniejsze 
pochwały; milczenie boleści głębsze znamionuje rozdar-
cie niż jęki i narzekania; milczący uścisk i spojrzenie wię-
cej powiedzieć może niż najczulsze wyrazy.

Dobrze jest oczekiwać w milczeniu zbawienia Bożego 
tak jak przed tysiącami lat i aż po dzień dzisiejszy sądzą 
dusze, których miłość ku Bogu jest czysta i pokorna. Czyż 
nawet z ludzkiego punktu widzenia nie jest niedelikatno-
ścią i prostactwem opowiadać w porę i nie w porę o swo-
ich przeżyciach i stosunkach z Bogiem, o łaskach rzeczy-
wistych lub domniemanych? Zaprawdę najlepszy to spo-
sób, by zasmucić i zranić Ducha Świętego, który wcho-
dzi cicho i bez szmeru słów mówi wszelką prawdę. „Panie, 
przed Tobą bez głosu usta moje, a milczenie moje woła ku 
Tobie” (Naśladowanie).

Rozmyślanie: 

Wszechmogący wieczny Boże, któryś serce błogosła-
wionej Salomei taką obfi tością łask i gorliwością o zbawie-
nie dusz ludzkich napełnił, iż wszystkich słowem i przy-
kładem do umiłowania Ciebie pociągała; użycz i mnie tej 
łaski, bym Tobie wiernie służąc i we wszystkim świętą wolę 
Twoją spełniając, w sercach bliźnich krzewił królestwo 
Twoje na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Ojcze nasz... Chwała Ojcu ...
Litania do bł. Salomei (str. 16) 
Pieśń o bł. Salomei (od str. 57)

Modlitwa: 

Boże, który dzieło zbawienia nieustannie w sercach 
ludzkich podtrzymujesz przez łaskę, daj nam dla zasług 
błogosławionej Salomei, abyśmy życiem przykładnym 
i ofi arnym byli prawdziwą solą ziemi i światłością świa-
ta, a przez to przyczynili się do wzrostu świętości Kościo-
ła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień VI 
(lipiec lub szósty dzień nowenny)

Modlitwa wstępna: 

Panie, Ty mile przyjąłeś zasługi błogosławionej Salomei, 
dziewicy, w której wysławiamy przedziwną chwałę Twoją, 
pokornie prosimy Twój majestat, abyś uznał również naszą 
modlitwę za godną przyjęcia. Przez Chrystusa Pana na-
szego. Amen

ŚWIĘTA W MAŁŻEŃSTWIE 

Każdy stan: zakonny, małżeński, czy wolny, może być 
wykorzystany do wzrastania w łasce Bożej i mądrości 
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świętej. Błogosławiona Salomea dała tego wymowny przy-
kład swoim świętym życiem

Rozważanie: Słodycz w obcowaniu

„Wybrana moja jaśnieje białością jako śnieg na Liba-
nie; jako plaster miodu opływający – wargi jej”. Wielcy lu-
dzie bywają podziwiani i oklaskiwani, ale tylko święci by-
wają serdecznie kochani. Ciągną ku sobie nieprzeparcie 
serca ludzkie nie tylko za życia, ale przez długie wieki po 
śmierci. 

Bł. Salomea nie szukała miłości u ludzi, a jednak była 
gorąco i czule kochana przez wszystkich, którzy z nią mie-
li styczność jakąkolwiek. Jej poddani w królestwie Kroacji 
i Sławonii darzyli ją uczuciem iście dziecięcego przywiąza-
nia i uwielbienia; mąż Koloman uważał za swego widome-
go Anioła Stróża; Bolesław Wstydliwy i Kinga kochali ją 
tak serdecznie, że nawet w suchych dokumentach dotacyj-
nych nie mogli nie zaznaczyć swej czci i miłości dla niej. 
A cóż powiedzieć o miłości, jaką miały dla niej jej siostry 
zakonne w klasztorze – wieki przeszły, a święta ich Matka 
żyje w sercach swych córek duchownych kochana i czczo-
na nad wszelki wyraz. 

Czegóż to dowodzi? Oto tego, że świętość błogosławio-
nej Salomei nie była surowa i odstraszająca, że pociąga-
ła, a nie odpychała. Snać duch pokuty nie uczynił ją po-
nurą i przygnębioną, znać jej skupienie i zamiłowanie mil-
czenia nie miało twarzy zasępionej i pochmurnej. Jasność 
jej duszy promieniowała na zewnątrz ciągnąc ku sobie ser-
ca i oczy ludzkie, jak te uśnieżone szczyty górskie, któ-
re w blasku słonecznym łagodnie rysują się na horyzon-
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cie. „Wybrana moja jasna jako śnieg na Libanie – jako pla-
ster miodu opływający – wargi jej”. Gorliwość o chwałę 
Bożą nie była u św. Matki cierpką i zgryźliwą, nie wyraża-
ła się w przykrych uwagach szafowanych na lewo i na pra-
wo, jak to my nieraz czynić lubimy. „Mleko i miód pod ję-
zykiem jej”. O, Salomeo, okaż nam oblicze Twoje. „Niech 
zabrzmi głos Twój w uszach naszych. Albowiem głos Twój 
słodki, a twarz Twoja wdzięczna”. „Otoś ty piękna, przyja-
ciółko moja. Otoś ty piękna jest. Oczy twoje jako gołębi-
cy”. Urok świętości jest nieprzeparty – cnota ma ogromną 
moc pociągającą – wywiera swój tajemniczy wpływ na ser-
ca najbardziej zepsute i zatwardziałe.

Jeśli tak jest, to czemu nasze cnoty, nasza pobożność, na-
sza doskonałość zakonna ma czasem tak mało pociągają-
cego uroku? czemu ta „dobra woń Chrystusowa”, o której 
mówi św. Paweł, nie owiewa naszego obcowania z drugi-
mi? „Muchy zdychające psują wdzięczną wonność drogie-
go olejku” – czytamy w Piśmie Świętym. Te muchy zdy-
chające, te drobne na pozór niedoskonałości, które często 
nie są nawet grzechem powszednim. 

Szorstkość mowy, niedelikatność w obejściu, drażliwość 
miłości własnej, zmienne humory – one to przyćmiewa-
ją promieniowanie ducha Chrystusowego w nas, osłabiają 
pociągającą moc cnoty, paraliżują nasz wpływ na drugich. 
Zdaje się, że to taka mała rzecz: pogodny uśmiech, dobre 
spojrzenie, łagodne słowo – a jednak to jest owa subtel-
na woń Chrystusowego ducha przenikająca przez glinia-
ne naczynie naszej ludzkiej natury. O, Salomeo, pociągnij 
nas za sobą. „Pobiegniemy ku wonności olejków twoich”.
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Rozmyślanie: 

Wszechmogący wieczny Boże, któryś zapalił serce bło-
gosławionej Salomei tak gorliwą miłością ku Tobie, iż kró-
lewską godnością wzgardziwszy, surowy żywot w zakonie 
św. Klary wybrała, daj mi proszę Cię Panie, za jej przy-
kładem mężnie walczyć z pychą i innymi namiętnościami 
oraz wiernie postępować drogą Twoich przykazań Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Ojcze nasz... Chwała Ojcu... 
Litania do bł. Salomei (str. 16) 
Pieśń o bł. Salomei (od str. 57)

Modlitwa: 

Boże, źródło wszelkiej świętości, który rozlewasz mi-
łość w sercach ludzkich przez Ducha Świętego Twojego, 
błagamy, abyśmy ubogaceni Jego darami i wsparci przy-
kładem bł. Salomei dziewicy, prowadzili życie prawdziwie 
chrześcijańskie i byli czytelnym znakiem Twojej obecności 
w świecie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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DZIEŃ VII 
(sierpień lub siódmy dzień nowenny)

Modlitwa wstępna: 

Panie, Ty mile przyjąłeś zasługi błogosławionej Salomei, 
dziewicy, w której wysławiamy przedziwną chwałę Twoją, 
pokornie prosimy Twój majestat, abyś uznał również naszą 
modlitwę za godną przyjęcia. Przez Chrystusa Pana na-
szego. Amen. 

APOSTOLSKA GORLIWOŚĆ 

Wiara domaga się uczynków, stąd u bł. Salomei gorli-
wość w szerzeniu wiary wśród poddanych. Przez głosze-
nie prawdy o Chrystusie, służenie bliźnim, uczynki miło-
sierdzia, niesienie pociechy i ulgi rozpalała światło Boże 
wokół siebie.

Rozważanie: Apostolska gorliwość

„Do jazdy mojej przy wozach Faraonowych przyrów-
nałem cię przyjaciółko moja” – mówi Oblubieniec z Pie-
śni nad pieśniami do swej Umiłowanej. Co za dziwne i po-
zornie niestosowne porównanie. Cóż wspólnego ma du-
sza dziewicza, oddana Bogu ze szczękiem i kurzawą bojo-
wą? A jednak i o Królowej Dziewic, będącej uosobieniem 
cichości i pokory, mówi Kościół, że jest straszna jak hufi ec 
wojska dobrze uszykowanego. Jak to możemy zrozumieć? 
Oto że dusze czyste, dusze wyzute ze siebie a oddane cał-
kowicie sprawie Bożej stanowią największą siłę Kościo-
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ła. One to rozszerzają granice Królestwa Bożego na ziemi, 
one zdobywają Bogu tysiące dusz, one obalają przeszkody 
i zatrzymują pojazdy nieprzyjacielskie. A bronią ich nie-
zwyciężoną modlitwa i ofi ara. 

Błogosławiona Salomea była właśnie taką duszą rycer-
ską oddaną na przepadłe Bogu i Jego Królestwu na ziemi. 
Osobiste sprawy choćby największe ustępują, jakby nie ist-
niały wobec spraw i interesów Bożych, wobec zbawienia 
dusz bliźnich. Mimo ślubu dziewictwa godzi się na mał-
żeństwo z Kolomanem, bo tego wymagało dobro Kościo-
ła i pokój między narodami, życie ukochanego małżonka 
poświęca za obronę chrześcijaństwa przed Tatarami – jako 
królowa jest niestrudzoną apostołką swoich poddanych 
i nie spocznie, dopóki nie doprowadzi swego królestwa do 
jedności z Rzymem. Nieubłagany bój z własną naturą, aby 
Jezus panował w jej duszy i niestrudzone walki o rozsze-
rzenie Królestwa Bożego na ziemi – oto treść życia błogo-
sławionej naszej Matki. 

„Błogosławiony Bóg, który wprawia ręce moje do 
walki i palce moje do wojny”. Każda zakonnica – to żoł-
nierz Chrystusowy. Jak żołnierz opuściła dom i rodzinę, 
by się zaciągnąć w służbę Bogu; jak żołnierz przywdzia-
ła mundur, którego jej zrzucić nie wolno, jeśli się nie 
chce okryć hańbą dezertera; jak żołnierz złożyła przy-
sięgę wierności i jak żołnierz żyje pod rozkazem; jak 
żołnierz w każdej chwili musi być gotowa życie poło-
żyć. „Na Chrystusa my poszli werbunek”..., stanowimy 
Jego armię ochotniczą. Poszłyśmy dobrowolnie, nie po 
to, żeby zrobić karierę, zdobyć wysoką rangę lub order, 
poszłyśmy po to, aby walczyć o świętą sprawę Królestwa 
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Bożego na ziemi. Chrystus - Król potrzebuje tysięcy 
żołnierzy, karnych, zahartowanych, umiejących się po-
święcić. Jakim ja jestem żołnierzem? Czy gdyby wszy-
scy tyle się poświęcali, tyle dali z siebie, ile ja daję – czy 
rychło przybliżyłoby się Królestwo Niebieskie? A może 
jestem podobna do tych lekkoduchów, którzy, gdy ich 
towarzysze broni krwawią się i giną na froncie, oni tym-
czasem urządzają sobie na tyłach armii życie wygodne 
– w świeżutkich mundurach, spokojni o chleb codzien-
ny, dbają jedynie o to, żeby się zanadto nie upracować 
i nie narazić na szwank swego zdrowia. Nie czyńmy tej 
niesławy naszej świętej Patronce, nie wyradzajmy się od 
jej bohaterskiej świętości. Kto straci duszę swą dla Jezu-
sa – znajdzie ją.

Rozmyślanie: 

Wszechmogący wieczny Boże, przez przyczynę bł. Sa-
lomei, wiernej służebnicy Twojej, która przez długie lata 
zakonnego życia w zaparciu siebie i Twojej miłości wy-
trwała; wygaś w naszych sercach miłość tego świata, a za-
pal ogień miłości Twojego Serca, byśmy Cię, Pana Boga, 
ponad wszystko ukochali, żyli w Sercu Twoim i Jemu je-
dynie pragnęli się przypodobać. Przez Chrystusa Pana na-
szego. Amen. 

Ojcze nasz... Chwała Ojcu ... 
Litania do bł. Salomei (str. 16) 
Pieśń o bł. Salomei (od str. 57)
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Modlitwa: 

Wszechmogący, wieczny Boże, który pragniesz zgroma-
dzić wokół siebie wszystkich ludzi, błagamy Cię dla zasług 
błogosławionej Salomei, która o szerzenie wiary szczerze 
zabiegała, abyśmy wobec braci odłączonych nigdy nie ży-
wili niechęci, ale postawą pełną miłości i ofi arności doszli 
do prawdziwej jedności w Chrystusie. Który z Tobą żyje 
i króluje na wieki wieków. Amen.

Dzień VIII 
(wrzesień lub ósmy dzień nowenny)

Modlitwa wstępna: 

Panie, Ty mile przyjąłeś zasługi błogosławionej Salomei, 
dziewicy, w której wysławiamy przedziwną chwałę Twoją, 
pokornie prosimy Twój majestat, abyś uznał również naszą 
modlitwę za godną przyjęcia. Przez Chrystusa Pana na-
szego. Amen

WYTRWAŁOŚĆ W DOBRYM. 

Trzeba nam uczyć się od bł. Salomei stałości w czynie-
niu dobrze. Ta pokorna sługa Boga zostawiła nam przy-
kład niesienia zawsze i wszystkim pokoju i dobra.
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Rozważanie: Duch ubóstwa 

„Przypatrzcie się liliom polnym, jako rosną, nie pracu-
ją ani przędą, a jednak nawet król Salomon w całej swej 
chwale nie był tak odziany jak jedna z tych”. Gdy Pan Je-
zus każe nam się przyglądać liliom polnym, moglibyśmy 
sądzić, że pragnie, byśmy z nich brali wzór nieskalanej czy-
stości – lecz nie. Boski Mistrz chce, by te królewskie kwia-
ty uczyły nas ubóstwa. 

„Przyjrzyjcie się liliom polnym”. Zakorzenione w czar-
nej ziemi nie biorą z niej więcej niż kolące osty, nie piją 
czystej rosy inaczej niż trawy i chwasty, nie potrzebują wię-
cej miejsca niż szorstkie łopiany, a mimo to wznoszą ku 
niebu tak wspaniałe, tak wonne kielichy. Brać z ziemskich 
rzeczy tyle tylko, ile konieczne do życia, a dawać ze siebie 
Bogu i bliźnim maksimum miłości i poświęcenia – to wła-
śnie jest duch ubóstwa i tego nas uczy przykładem swoim 
najpiękniejsza lilia polna na polskiej ziemi wyrosła – bło-
gosławiona Salomea. 

Urodzona w królewskich pałacach, przez całe swe ży-
cie brała dla siebie to, co najgorsze, najcięższe – co mogło 
ledwie zaspokoić elementarne potrzeby życia. Ona – kró-
lowa – znała doskonale, nie ze słyszenia, lecz z doświad-
czenia, co to głód, zimno, niewygoda, ciężka praca, znu-
żenie, niedospanie. Mogła śmiało powiedzieć ze św. Paw-
łem: „W pracy i w biedzie, w zimnie i nagości biegu do-
konałam”. „Cóż nas odłączy od miłości Chrystusa? Utra-
pienie, czy ucisk, czy nagość, czy głód?” 

Ubóstwo ewangeliczne, którego ideał przyświeca nam 
tak jasno w życiu naszej świętej Patronki, tym się różni od 
ubóstwa tego świata, że nie jest rozżalone i odrażające, lecz 
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ma piękność polnego kwiatu i ptaszęcą beztroskę. Kwiat 
polny nie wymaga ani specjalnej uprawnej gleby, ani cie-
plarnianych okien dla osłony przed przykrościami zmien-
nej pogody – rośnie wśród najpospolitszych traw i ziół, cią-
gnąc z ziemi te same soki, znosząc te same niedogodności, 
cierpiąc te same braki. 

Oto obraz naszego życia wspólnego – życia w du-
chu ubóstwa. Czy to jest moim ideałem? Czy jak bło-
gosławiona Salomea, szczęśliwy się czuję nie wtedy, kie-
dy mam lepiej i więcej niż moi bliźni, moje siostry, ale 
wtedy, gdy mogę zaspokoić moje potrzeby życiowe czymś 
mniejszym i gorszym niż inni? Czy chcę rozumieć treść 
i doniosłość tego aktu. 

 „Wejrzyjcie na ptaki niebieskie”... Uczcie się od naszych 
skowronków, jak rozśpiewaną duszą wzlatywać pod niebo, 
nie troszcząc się zbytnio o to, „co będziemy jedli, co bę-
dziemy pili, czym będziemy się odziewali”. „Ojciec Nie-
bieski wie, że tego wszystkiego potrzebujemy” i wie, ile po-
trzebujemy. Niestety. Nasze troski rodzą się często stąd, że 
obawiamy się, iż ten Dobry Ojciec nie zechce uwzględnić 
wielu zachcianek i wymagań naszej rozkapryszonej i wy-
godnej natury. O, błogosławiona Salomeo, daj nam do głę-
bi zrozumieć i odczuć, że kto ma Boga, ma wszystko.

Rozmyślanie: 

Wszechmogący wieczny Boże, przez przyczynę bł. Sa-
lomei, wiernej służebnicy Twojej, która przez długie lata 
zakonnego życia w zaparciu siebie i Twojej miłości wy-
trwała; wygaś w naszych sercach miłość tego świata, a za-
pal ogień miłości Twojego Serca, byśmy Cię, Pana Boga, 
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ponad wszystko ukochali, żyli w Sercu Twoim i Jemu jedy-
nie pragnęli się przypodobać czyniąc dobro. Przez Chry-
stusa Pana naszego. Amen. 

Ojcze nasz... Chwała Ojcu ... 
Litania do bł. Salomei (str. 16) 
Pieśń o bł. Salomei (od str. 57)

Modlitwa: 

Wszechmogący, wieczny Boże, który pragniesz zgroma-
dzić wokół siebie wszystkich ludzi, błagamy Cię dla zasług 
błogosławionej Salomei, która o szerzenie wiary szczerze 
zabiegała, abyśmy wobec braci odłączonych nigdy nie ży-
wili niechęci, ale postawą pełną miłości i ofi arności doszli 
do prawdziwej jedności w Chrystusie. Który z Tobą żyje 
i króluje na wieki wieków. Amen.

Dzień IX 
(październik lub dziewiąty dzień nowenny) 

Modlitwa wstępna: 

Panie, Ty mile przyjąłeś zasługi błogosławionej Salomei, 
dziewicy, w której wysławiamy przedziwną chwałę Twoją, 
pokornie prosimy Twój majestat, abyś uznał również naszą 
modlitwę za godną przyjęcia. Przez Chrystusa Pana na-
szego. Amen 
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ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE

Mogła błogosławiona Salomea zostać świętą, mogę 
i ja. Silna wola poparta łaską Bożą i wstawiennictwem 
Błogosławionej Patronki pomoże mi zdobyć wielką 
świętość.

Rozważanie: Świętymi bądźcie 

Tęsknota za niebem. „Jako pragnie jeleń do źródeł wod-
nych, tak pragnie dusza moja do Ciebie, Boże”. Życie we-
wnętrzne to ciągły ruch ku górze, to wydzieranie się z wię-
zów materii do tego, co bezcielesne, co wieczne, co Boże. 
Wpatrując się w życie naszej Błogosławionej, widzimy 
ten niepowstrzymany pęd ducha ku Bogu. Do spraw tego 
świata odnosiła się jakby w przelocie, traktowała je jako coś 
tymczasowego, przemijającego. 

Nawet w najszczęśliwszych, najjaśniejszych chwilach 
swego życia nie byłaby powiedziała: „Panie, dobrze nam tu 
być”. Nie. Obcowanie jej było w niebiesiech, nie chciała tu-
taj na ziemi rozbijać spokojnych namiotów, lecz wzdychała 
z Psalmistą: „Żąda i ustaje dusza moja do przybytków Pań-
skich – kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Pana?”. 
Toteż myśl o śmierci, której widmo tak straszy miłośników 
tego świata, była dla błogosławionej Salomei słodką i po-
cieszającą. Widziała w niej nie zgniliznę grobu, jak ci, co 
w nic nie wierzą i nie straszliwy sąd Boga Mściciela, jak ci, 
którzy nie znają, jaka jest długość i szerokość, i wysokość, 
i głębia miłości Chrystusowej – widziała w śmierci dwoje 
ramion Ojcowskich wyciągających się, by objąć dziecię po-
wracające z wygnania. 
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„W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele... idę przy-
gotować wam miejsce”... Tymi słowy Boskiego Zbawicie-
la przemawia do nas bł. Salomea. Tak szybko płynie czas 
i mija wszystko nieprzerwanie przybliżając nas do kresu, 
do śmierci. Trzeba, byśmy często ku niej spoglądały, ale nie 
w dół do grobu, lecz w górę – ku niebu. „Podnieście głowy 
wasze, boć się przybliża odkupienie wasze” – tak nam się 
każe zapatrywać na śmierć sam Pan Jezus i tak się na nią 
zapatrywała nasza błogosławiona Patronka. 

Musimy się starać, by lęk naszej upadłej natury skaza-
nej na karę śmierci był równoważony tęsknym wyczeki-
waniem kochającego dziecka Bożego na powrót do domu 
Ojca. Im więcej miłości, tym mniej bojaźni, a doskonała 
miłość, wedle zapewnienia św. Pawła, precz odpędzi bo-
jaźń. „Oto przychodzę rychło – mówi Pan – a zapłata moja 
ze mną jest... A duch i oblubienica mówią: Przyjdź. Zaiste 
przyjdę rychło. Amen. Przyjdź, Panie Jezu”. 

Rozmyślanie: 

Wszechmogący, wieczny Boże, u stóp Miłosierdzia 
Twojego z pokorą błagam, abyś jak po śmierci bł. Salo-
mei wsławiłeś się cudami, tak mnie dzisiaj udzielaj po-
trzebnych łask dla ciała i duszy oraz doprowadź do żywota 
wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Ojcze nasz... Chwała Ojcu ...
Litania do bł. Salomei (str. 16) 
Pieśń o bł. Salomei (od str. 57)
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Modlitwa: 

Daj nam, prosimy Cię najłaskawszy Boże, abyśmy praw-
dziwie przejęli się duchem błogosławieństw Twojego Syna 
i w życiu codziennym za przyczyną błogosławionej Sa-
lomei, Patronki naszej wytrwale je realizowali, a przez to 
obietnice Twoje otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz 
na wieki wieków. Amen.

opracował ks. Marek Rusak na podstawie: 
O JOACHIM ROMAN BAR OFMConv, Błogosławiona Salomea. 

Warszawa 1984, ATK /
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PIEŚNI 
O BŁOGOSŁAWIONEJ SALOMEI
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O NADZIEJO SALOMEO

1. O nadziejo Salomeo, do ciebie się garnących 
przyjmij pienia słysz westchnienia
wiernych Tobie służących.

2.  Matko droga daj nam Boga łaską swą przytomnego
przychyl nieba, udziel chleba,
broń od wszelkiego złego.

3. Twe przyczyny nasze winy niech u Boga jednają,
w swej potrzebie niech od Ciebie 
chorzy ratunek mają.

4. Niebu wschodzisz, gdy zachodzisz ziemi, Gwiazdo ognista, 
oczu Twoich ze sług swoich
nie spuszczaj Matko czysta.

ŚWIĘTA MATKO SALOMEO

1.  Święta Matko Salomeo u Boga,
Złagodź dla nas ostrze gniewu u Boga.
Uproś woli siłę męską,
walkę z grzechem daj zwycięską, 
zasłoń nas przed wieczną klęską – u Boga.

2.  Ustawaliśmy pod krzyżem – Chrystusa.
Dziś, chcąc dobiec krokiem chyżym – Chrystusa,
Chwiejnym, Matko, pomnóż siły 
byśmy aż po brzeg mogiły
dodźwigali ciężar miły – Chrystusa.

3.  W Tobie niecił zapał Boży – Duch Święty.
Żar ten w serca niech nam wdroży – Duch Święty.
Proś więc, by przez łask swych tchnienie 
w nas przytłumiał żądz płomienie, 
światłem rozwiał błędów cienie – Duch Święty.
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4. Berło Polski dzierży w dłoni – Maryja,
Proś, niech wpływem swym nas broni – Maryja.
Spraw, niech zmiesza wrogów plany, 
kraj zjednoczy, zleczy rany,
więźniom zdejmie z rąk kajdany – Maryja.

5.  Tyś przebyła drogę życia – o święta.
Wiesz, że łzawa od powicia – o święta.
Więc gdy nas moc wrogów nęka, 
niech nas wspiera Twoja ręka

 A ból słodzi Boża Męka – o święta

JASNA JUTRZENKO KRÓLESTWA POLSKIEGO

1.  Jasna jutrzenko królestwa polskiego, 
która nam świecisz z dworu niebieskiego
Bądź Salomeo od wszystkich sławiona.
Perło czystości, bądź błogosławiona.

2.  Matko ubogich, żywicielko jawna
W królewskim stanie z cnót rozlicznych sławna,
Nam dziś wyjednaj abyśmy z pokojem
żyli w tym domu za przykładem Twoim.

3.  Wszak jesteś, która królewskie korony
przyozdobiłaś i ich świetne trony.
Nam zajaśniałaś nie według ziemskiego 
królestwa żyjąc, ale anielskiego.

4. Tyś wymazanych z żywota wieczności
przyprowadziłaś do Bożej miłości. 
Tyś Kolomana niebu przeznaczyła, 
kiedyś go ślubem czystości zręczyła.
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5. O Matko nasza, pani i królowa 
Oblubienico Pana Jezusowa.
Bądź Salomeo od wszystkich sławiona,
Patronko Polski bądź błogosławiona.

SALOMEO, ŚWIĘTA KSIĘŻNO

1.  Salomeo, święta Księżno,
Przyjmij od nas dzisiaj część,
Żeś umiała wolą mężną
Za Chrystusem krzyż swój nieść.

 Żeś nam drogę ukazała
Od najmłodszych swoich lat,
Gdzie prawdziwe szczęście chwała, 
Której dać nie może świat.

2.  Cześć Ci, Panno, zawsze wierna,
Choć Ci Bóg nie szczędził prób,
Część Ci, Panno, miłosierna,
Coś z ubóstwem wzieła ślub.

3.  I w pałacach i na tronie
Służebnicą chciałaś być,
Wyciągałaś swoje dłonie,
By ubogim stopy myć.

4. Obróć ku nam Twoje oczy,
Naucz kochać życia trud,
Prostą, jasną drogą kroczyć,
Precz odtrącać fałsz i brud.
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5. Ucz nas na tej trudnej drodze
Miłość radość w sercu mieć,
Byśmy cisi i ubodzy
Do Królestwa mogli wejść.

POKAŻ AFEKT MATKI

1. Pokaż afekt Matki,
Proś za swoje dziatki 
Boga Wszechmocnego,
Oblubieńca Twego. (3x)

2.  Niech Cię Matką znamy,
Opiekunkę mamy
U Boga naszego,
Dla nas wcielonego.

ZAWITAJ OBLUBIENICO

1. Zawitaj oblubienico, 
Czysta Jezusowa,
Panno święta, szczycie cnót,
halicka Królowa.

2. Tyś naczynie wybrane
Od Boga czystości.
Tyś przykładem zakonnych
cnót świątobliwości.
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3. Salomeo niech będziemy
Twoimi prośbami
Prowadzeni do niebia
Wespól z Aniołami.

WITAJ, WDZIĘCZNY RÓŻY KWIECIE

1. Witaj, wdzięczny róży kwiecie,
Coś kwitł Bogu na tym świecie.
Witaj, różdżko Aarona,
Kwieciem łaski ozdobiona.
Witaj, lilio niewinności,
Witaj, perło pobożności, pobożności.

2. Witaj, jasna, witaj, czysta,
Jak strumieni górskich krzyształ,
Jak łan pszenny w plon bogata,
Jak kłos pełen w czasie lata.
Jak róż ogród woniejąca,
Jak róż ogród pełen słońca, pełen słońca.

3. Witaj, lilio między cierniem,
Swej czystości strzegłaś wiernie,
Wonią dziewictwa owiana
I przy boku Kolomana,
I w monarszym majestacie,
I w zakonnej zgrzebnej szacie, zgrzebnej szacie.

4.  Witaj, gołąbko wybrana,
Ziemskim pyłem nieskalana,
Spośród cór królewskich grona
Chrystusowi poślubiona.
Słodką wonią Twej świętości
Pociągnij nas do miłości, do miłości.
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5. Witaj, witaj Salomeo,
Tyś pociechą, Tyś nadzieją,
Witaj, Patronko i Matko
Czuwaj nad Twych sług gromadką.
Pokaż, kędy wiedzie droga,
By w światłości ujrzeć Boga, ujrzeć Boga.

TWARZ TWOJĄ SKŁOŃ

1.  Twarz Twoją skłoń, wyciągnij dłoń,
Matko nasza droga przybliż nas do Boga,
Gdyśmy smutni sami. Módl się za nami.

2. W złych przygód czas wspomagaj nas,
Rajska gołębico, rozjaśnij swe lico
Nad swymi sługami. Módl się za nami.

3. Drogę nam wskaż, gdzie Bóg jest nasz,
Gwiazdo na lazurze, dźwigaj nas ku górze,
Niech nas świat nie splami.
Módl się za nami.

4. Ucz nas nosić krzyż, spoglądać wzwyż
Z wiarą i nadzieją, słodka Salomeo,
Gdy wzrok ćmi się łzami,
Módl się za nami.

5. Gdy przyjdzie zgon, przed Boży tron
Sama nas zaprowadź, by się Bóg zlitować
Chciał nad grzesznikami.
Módl się za nami.
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Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Prot. 981/1 l/L

SANDOMIERZ

Błogosławiona Salomea, dziewica, która wyżej ceniła pokorne kro-
czenie drogą rad ewangelicznych, niż zaszczyty świata, była i wciąż jest 
otaczana szczególnym kultem przez duchowieństwo i wiernych miasta 
Zawichostu.

Z tej to przyczyny Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz przy-
chylając się do wspólnych próśb, płynących również od władz świec-
kich, w sposób przepisany prawem zatwierdził wybór Błogosławionej 
Salomei na Patronkę u Boga dla tegoż miasta. Tenże Biskup Sando-
mierski pismem z dnia 12 października 2011 roku usilnie prosi, aby wy-
bór ten i jego zatwierdzenie zostały potwierdzone zgodnie z Normami o 
ustanawiania Patronów.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na mocy 
uprawnień nadanych jej przez Ojca Świętego Benedykta XVI, rozpa-
trzywszy powyższe, stwierdza, że zarówno wybór, jak i jego aproba-
ta zostały dokonane zgodnie z przepisami prawa i przychylając się do 
prośby zatwierdza

BŁOGOSŁAWIONĄ SALOMEE DZIEWICĘ,
PATRONKĄ u BOGA

MIASTA ZAWICHOSTU
wraz z wszystkimi przywilejami prawnymi i liturgicznymi, które zgod-
nie z przepisami z tym się wiążą.

Znosi się wszelkie odmienne zarządzenia.

Z siedziby Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 
20 marca 2012 roku. 

Antonius Card. Canizares Llovera 
Prefekt 

Josephus Di Noia, OP 
Arcybiskup Sekretarz

PATRONAT I HONOROWY KOMITET OBCHODÓW
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Tomasz Siwek – burmistrz Zawichostu
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Katarzyna Kondziołka – dyr. Zespołu Terapii Zajęciowej w Piotrowicach
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