
Litania do bł. Władysława Bukowińskiego 
 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
Święta Maryjo, pokorna służebnico i pocieszycielko strapionych módl się za nami. 
Bł. Władysławie, sługo Opatrzności Bożej 
Bł. Władysławie, apostole Kazachstanu 
Bł. Władysławie, misjonarzu i szafarzu miłosierdzia Bożego, 
Bł. Władysławie, obdarzony darem heroicznego przebaczania, 
Bł. Władysławie, przykładzie ufności i cierpliwości 
Bł. Władysławie, posłuszny natchnieniom łaski Bożej, 
Bł. Władysławie, nieugięty w wypełnieniu woli Bożej, 
Bł. Władysławie, kapłanie według Serca Bożego, 
Bł. Władysławie, miłujący Jezusa i Kościół, 
Bł. Władysławie, mistrzu modlitwy różańcowej 
Bł. Władysławie, wychowawco do wiary i miłości, 
Bł. Władysławie, przykładzie roztropności i męstwa 
Bł. Władysławie, niezłomny świadku prześladowanych 
Bł. Władysławie, opiekunie rodzin 
Bł. Władysławie, patronie więźniów, zesłańców i emigrantów 
Bł. Władysławie, obrońco ubogich i strapionych, 
Bł. Władysławie, wzorze patriotyzmu i orędowniku rodaków 
Bł. Władysławie, kapłanie wierny w czasach próby i beznadziei 
Bł. Władysławie, niosący radość i pokój, 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
  

W. Módl się za nami błogosławio-
ny Władysławie. 
O. Abyśmy się stali godnymi 
obietnic Chrystusowych. 
Módlmy się: Boże Ojcze, który 
zleciłeś duszpasterską posługę 
Twemu słudze ks. Władysławowi 
nawet w więzieniach i łagrach, 
obdarzając go wielką wiarą, od-
wagą i przebaczającą miłością, 
udziel i mnie tych samych darów 
potrzebnych do życia Ewangelią 
we współczesnym świecie. Za 
przyczyną Twego sługi wysłuchaj 
moją modlitwę i obdarz mnie ła-
ską, której tak bardzo potrzebuję. 
Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen. 

 

  PISMO PARAFII PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANCTUS 
 

 

Dodatek  
Błogosławiony  

Władysław Bukowiński  

Władysław Bukowiński urodził się 22 grudnia 1904 r. 
w Berdyczowie. W 1920 r. rodzina przeniosła się do 
Święcicy w powiecie sandomierskim. W latach 
1921-1931 studiował prawo, a następnie teologię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 28 czerwca 1931 roku z rąk abp księcia 
Adama Sapiehy, metropolity krakowskiego. Po kilku 
latach pracy duszpasterskiej w Rabce i Suchej Be-
skidzkiej wyjechał na Kresy i został wykładowcą  
w Seminarium Duchownym w Łucku. Od września 
1939 r. był proboszczem katedry w Łucku. W 1940 r. 
został uwięziony przez NKWD. 
Cudem uniknął śmierci w likwidowanym przez So-
wietów łuckim więzieniu po rozpoczęciu wojny nie-
miecko-radzieckiej w 1941 r. Pomagał uciekinierom  
i jeńcom podczas niemieckiej, a następnie radziec-

kiej okupacji. W latach 1945-1954 przebywał w radzieckich więzieniach i obozach pracy  
w Kijowie, Czelabińsku i Dżezkazganie. Tam, po wyczerpującej, kilkunastogodzinnej pracy 
odwiedzał chorych w więziennym szpitalu, umacniał współwięźniów w wierze, udzielał sa-
kramentów i prowadził rekolekcje w różnych językach. Napisał i potajemnie wykładał w ła-
grze historię Polski. 
W roku 1954 został zesłany do Kazachstanu, do Karagandy, z obowiązkiem podjęcia pracy 
stróża. Praca ta umożliwiała mu dalszą tajną pracę duszpasterską wśród zesłańców. Chrzcił, 
spowiadał i błogosławił małżeństwa zesłanych tam Polaków, Niemców, Rosjan, Ukraińców  
i przedstawicieli innych narodowości. 
Dobrowolnie przyjął obywatelstwo Związku Radzieckiego, aby mógł pozostać wśród powie-
rzonych swej opiece wiernych. Odbył wyprawy misyjne m.in. do Tadżykistanu, Ałmaty, Se-
mipałatyńska, Aktiubińska. W 1958 r. został ponownie uwięziony na trzy lata i zesłany do ła-
grów na Syberii: w Czumie w obwodzie irkuckim oraz obozie dla "religiozników" w Sosnów-
ce. W sumie przebywał w łagrach i więzieniach: 13 lat, 5 miesięcy i 10 dni. Po odbyciu kary 
kontynuował w Karagandzie pracę duszpasterską w prywatnych domach. Pod koniec życia 
trzykrotnie przyjeżdżał do Polski, gdzie spotykał się m. in. z kard. Karolem Wojtyłą. Zmarł  
w Karagandzie 3 grudnia 1974 r. do końca prowadząc pracę duszpasterską. Jego grób znaj-
duje się w kościele pw. św. Józefa w Karagandzie. 
Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w Krakowie 19 czerwca 2006 r. W 2012 r. złożono  
w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie positio o życiu, działalności i heroiczności 
cnót oraz sławie świętości Sługi Bożego ks. Bukowińskiego. Od 2008 r. zbierano dokumenty 
lekarskie i świadectwa dotyczące domniemanego cudu z wstawiennictwem Sługi Bożego. 
Natomiast w dniach 22-31 maja 2013 r. w Karagandzie odbył się proces o domniemanym 
cudzie przez wstawiennictwo kandydata na ołtarze, które złożono w Kongregacji 19 czerwca 
2013 r. Został beatyfikowany 11 września 2016 roku. 
Ks. Bukowiński jest pierwszym błogosławionym Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego  
w Kazachstanie. Jego grób znajduje się w kościele pw. św. Józefa w Karagandzie. /deon.pl/ 

 
 
 
 
 
 


