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Litania do Anioła Stro ż a 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. 
 
Święta Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami 
Święty Aniele, stróżu mój, 
Święty Aniele, przewodniku mój, 
Święty Aniele, doradco mój, 
Święty Aniele, opiekunie mój, 
Święty Aniele, miłośniku mój, 
Święty Aniele, duchowy bracie mój, 
Święty Aniele, nauczycielu mój, 
Święty Aniele, pasterzu mój, 
Święty Aniele, pomocniku mój, 
Święty Aniele, pocieszycielu mój, 
Święty Aniele, patronie mój, 
Święty Aniele, obrońco mój, 
Święty Anie1e, wodzu mój, 
Święty Aniele, zachowawco mój, 
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego, 
Święty Aniele, oświecicielu mój.  
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie. 
 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Kyrie eleison, Chrysta eleison, Kyrie eleison. 
 
V. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie. 
R. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. 
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze 
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 
 

Litania do Chrystusa Kapłana i Ż ertwy 

Kyrie eleison. 
Chryste eleison. Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. 
Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
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Święta Trójco, jedyny Boże, 
 
Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka, 
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, 
Jezu, Kapłanie wielki, 
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty, 
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony, 
Jezu, Kapłanie naszego wyznania, 
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien, 
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku, 
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych, 
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany, 
Jezu, Kapłanie wierny, 
Jezu, Kapłanie miłosierny, 
Jezu, Kapłanie dobroczynny, 
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi, 
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały, 
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba, 
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości, 
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga, 
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą, 
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją, 
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga, 
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi, 
Jezu, Ofiaro święta, 
Jezu, Ofiaro niepokalana, 
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga, 
Jezu, Ofiaro przejednania, 
Jezu, Ofiaro uroczysta, 
Jezu, Ofiaro chwały, 
Jezu, Ofiaro pokoju, 
Jezu, Ofiaro przebłagania, 
Jezu, Ofiaro zbawienia, 
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga, 
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła, 
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana, 
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki. 
 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu. 
 
Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu. 
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła, 
Od grzechu świętokradztwa, 
Od ducha niepowściągliwości, 
Od pogoni za pieniądzem, 
Od wszelkiej chciwości, 
Od złego używania majątku kościelnego, 
Od miłości świata i jego pychy, 
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic, 
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Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje, 
Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem, 
Przez Twego kapłańskiego ducha, 
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego, 
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną, 
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą, 
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów, 
Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego, 
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę, 
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył, 
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił, 
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył, 
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy 
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili, 
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości, 
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył, 
 
Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 
 
Módlmy się:  
Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych 
szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański 
kierował się na drogę zbawienia. 
 
Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich 
przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej 
wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen 
 

Litania do Ducha S więtego 

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. 
 
Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty rozumu,  
Duchu Święty rady,  
Duchu Święty męstwa,  
Duchu Święty umiejętności,  
Duchu Święty pobożności,  
Duchu Święty bojaźni Bożej, 
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,  
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,  
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże. 
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Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże. 
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże. 
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej, 
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, 
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,  
Od zatwardziałości serca,  
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci, 
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,  
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,  
Od potępienia wiekuistego,  
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, 
Przez Twoje przyjście w językach ognistych, 
 
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże. 
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył,  
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył, 
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,  
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył, 
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył, 
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,  
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,  
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył, 
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,  
 
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. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. 
O. I odnów we mnie moc ducha. 
 

Litania do Dżieciątka Jeżus 

 
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Dzieciątko Jezus - usłysz nas. 
Dzieciątko Jezus - 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. 
 
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami 
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny, 
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem, 
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, 
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca, 
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, 
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, 
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów, 
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Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz, 
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę,  
złóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli, 
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów, 
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich, 
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości.  
 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko. 
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko. 
 
Od niewoli grzechowej, wybaw nas Boskie Dzieciątko 
Od złości światowej, 
Od pożądliwości ciała, 
Od pychy żywota, 
Przez pokorne narodzenie Twoje, 
Przez chwalebne objawienie się Twoje, 
Przez ofiarowanie się Twoje, 
Przez niewinność Twoją, 
Przez prostotę Twoją, 
Przez posłuszeństwo Twoje, 
Przez łagodność Twoją, 
Przez pokorę Twoją, 
Przez miłość Twoją.  
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus 
 
K. Będę się radował w Panu. 
W. Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim. 
 

Litania do Matki Boż ej Miłosierdżia 

 
Kyrie elejson, Kyrie elejson. 
Chryste elejson, Chryste elejson. 
Kyrie elejson, Kyrie elejson. 
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami. 
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący  
się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami. 
 
Matko pięknej miłości, módl się na nami 
Matko miłosierdzia, 
Matko litości i łaski, 
Matko ofiarności i dobroci, 
Matko poświęcenia i służby, 
Wszechmocy błagająca, 
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Szafarko Bożego miłosierdzia, 
Ucieczko grzeszników i winowajców, 
Wspomożycielko głodnych i spragnionych, 
Schronienie bezdomnych i tułaczy, 
Opiekunko ubogich i uciśnionych, 
Obrończyni wdów i sierot, 
Drogowskazie błądzących i zagubionych, 
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych, 
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych, 
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych, 
Ostojo cierpiących i konających.  
 
Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania. 
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania. 
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania. 
 
Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny  
dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże 
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji  
uczestnictwa w zbawczym planie Boga, 
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią  
Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,  
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla  
ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością, 
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie  
za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści, 
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu  
Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych, 
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u  
Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących, 
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym  
i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga, 
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie  
z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością, 
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia  
ludzkości mocy i darów Ducha Świętego, 
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas  
orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.  
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami. 
 
K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia. 
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie. 
 
Módlmy się:  
Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo 
Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w 
chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań 
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i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli 
dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
 

Litania do Męki Pan skiej 

 
Kyrie eleison 
Chryste eleison. Kyrie eleison 
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 
 
Jezu, mądrości odwieczna, zmiłuj się nad nami, 
Słowo, które stało się ciałem 
Nienawidzone przez świat 
Sprzedane za trzydzieści srebrników 
Wylewające krwawy pot w agonii 
Zdradzone przez Judasza 
Opuszczone przez uczniów 
Policzkowane 
Oskarżone przez fałszywych świadków 
Słowo, którego Piotr się zaparł 
Wyszydzone przez Heroda 
Wychłostane przez Piłata 
Odrzucone dla Barabasza 
Przytłoczone ciężarem krzyża 
Ukoronowane cierniami 
Odarte z szat 
Przybite do drewna 
Znieważane przez Żydów 
Wyśmiewane przez złoczyńce 
Zranione włócznią 
Wylewające ostatnią kroplę krwi 
Opuszczone przez Ojca 
Umierające za nasze grzechy 
Zdjęte z krzyża 
Złożone w grobie 
Zmartwychwstałe w chwale 
Wstępujące do nieba 
Zsyłające Pocieszyciela 
Jezu, nasza Ofiaro 
Jezu, nasz Pośredniku 
Jezu, nasz Sędzio 
 
Od wszystkich grzechów, wybaw nas, Panie 
Od wszelkiego zła 
Od gniewu i nienawiści 
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Od złośliwości i mściwości 
Od niewiary i twardości serca 
Od bluźnierstwa i świętokradztwa 
Od obłudy i chciwości 
Od ślepoty rozumu 
Od gardzenia Twoimi przestrogami 
Od powtórnych upadków po Twoim sądzie 
Od niebezpieczeństw duszy i ciała 
Od śmierci wiecznej 
 
My, grzesznicy, błagamy Cię, wysłuchaj nas 
Abyś raczył nas oszczędzić 
Abyś raczył nam przebaczyć 
Abyś bronił Twojego Kościoła 
Abyś błogosławił tym, którzy są Twoi 
Abyś nawrócił twoich wrogów 
Abyś rozszerzył prawdę 
Abyś zniszczył błąd 
Abyś potrzaskał fałszywych bogów 
Abyś zwiększył liczbę Twoich wybrańców 
Abyś uwolnił pobożne dusze z więzów 
Abyś raczył zjednoczyć nas ze świętymi Twymi w niebie 
 
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 
 
Wielbimy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie 
Albowiem przez święty krzyż Twój odkupiłeś świat 
 
Módlmy się: 
O Boże, który dla odkupienia świata raczyłeś się urodzić na ziemi i być obrzezany, i być odrzucony, i być 
zdradzony, i być spętany, i powiedzony na śmierć, i oglądany w nagości wśród szyderstw, być fałszywie 
oskarżony, umęczony i poraniony, opluty, ukoronowany cierniem, wyszydzony, znieważony, policzkowany, 
bity rózgami, odarty z szat, przybity do krzyża, podniesiony na krzyżu, policzony między złoczyńców, 
napojony żółcią i octem, przeszyty włócznią - przez najświętszą mękę Twoja, która oto przypominamy sobie, 
my, grzeszni słudzy Twoi, i przez Twój święty krzyż i śmierć pełną łaski, uchroń nas od cierpień piekła i 
powiedź nas tam, gdzie powiodłeś rozbójnika ukrzyżowanego razem z Tobą, który z Ojcem i Duchem 
Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen. 
 

Litania do Najdroż sżej Krwi Chrystusa 

 
Kyrie eleison 
Chryste eleison. Kyrie eleison 
Chryste, usłysz nas 
Chryste, wysłuchaj nas 
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami 
Synu, Odkupicielu świata, Boże 
Duchu Święty, Boże 
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Święta Trójco, jedyny Boże 
 
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas 
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego 
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza 
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię 
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu 
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony 
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu 
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia 
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia 
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii 
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia 
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy 
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników 
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców 
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice 
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych 
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących 
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących 
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących 
Krwi Chrystusa, otucho umierających 
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych 
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego 
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej 
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza 
 
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 
 
Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Swoją 
I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego 
 
Módlmy się:  
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią 
Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony 
od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez tegoż Chrystusa 
Pana naszego. Amen. 
 

Litania do Najs więtsżego Imienia Jeżus 

 
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. 
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Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, odblasku Ojca, 
Jezu, jasności światła wiecznego, 
Jezu, królu chwały, 
Jezu, słońce sprawiedliwości, 
Jezu, Synu Maryi Panny, 
Jezu, najmilszy, 
Jezu, przedziwny, 
Jezu, Boże mocny, 
Jezu, Ojcze na wieki, 
Jezu, wielkiej rady zwiastunie, 
Jezu, najmożniejszy, 
Jezu, najcierpliwszy, 
Jezu, najposłuszniejszy, 
Jezu, cichy i pokornego serca, 
Jezu, miłośniku czystości, 
Jezu, miłujący nas, 
Jezu, Boże pokoju, 
Jezu, dawco życia, 
Jezu, cnót przykładzie, 
Jezu, pragnący dusz naszych, 
Jezu, Boże nasz, 
Jezu, ucieczko nasza, 
Jezu, Ojcze ubogich, 
Jezu, skarbie wiernych, 
Jezu, dobry pasterzu, 
Jezu, światłości prawdziwa, 
Jezu, mądrości przedwieczna, 
Jezu, dobroci nieskończona, 
Jezu, drogo i życie nasze, 
Jezu, wesele Aniołów, 
Jezu, królu Patriarchów, 
Jezu, mistrzu Apostołów, 
Jezu, nauczycielu Ewangelistów, 
Jezu, męstwo Męczenników, 
Jezu, światłości Wyznawców, 
Jezu, czystości Dziewic, 
Jezu, korono wszystkich Świętych 
 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu. 
 
Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu 
Od grzechu każdego, 
Od gniewu Twego, 
Od sideł szatańskich, 
Od ducha nieczystości, 
Od śmierci wiecznej, 
Od zaniedbania natchnień Twoich, 
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego, 
Przez Narodzenie Twoje, 
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Przez Dziecięctwo Twoje, 
Przez najświętsze Życie Twoje, 
Przez trudy Twoje, 
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją, 
Przez krzyż i opuszczenie Twoje, 
Przez omdlenie Twoje, 
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój, 
Przez Zmartwychwstanie Twoje, 
Przez Wniebowstąpienie Twoje, 
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu, 
Przez radości Twoje, 
Przez chwałę Twoją.  
 
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. 
Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas. 
 
Módlmy się:  
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Proście a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam 
otworzone" daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem 
miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. 
 
Racz nas obdarzyć, Panie ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie 
odmawiasz swej opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
 

Litania do Najs więtsżego Serca Pana Jeżusa 

 
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. 
 
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, 
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, 
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, 
Serce Jezusa, świątynio Boga, 
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, 
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, 
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, 
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, 
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, 
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, 
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, 
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, 
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, 
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Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, 
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, 
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, 
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, 
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, 
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, 
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, 
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, 
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, 
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, 
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, 
Serce Jezusa, włócznią przebite, 
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, 
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, 
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, 
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, 
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, 
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, 
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, 
 
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. Jezu cichy i pokornego serca. 
O. Uczyń serca nasze według Serca Twego. 
 
Módlmy się:  
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, 
jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić 
przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
 

Litania do Najs więtsżej Maryi Panny (Loretan ska) 

 
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 
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 
Matko Chrystusowa, 
Matko łaski Bożej, 
Matko nieskalana, 
Matko najczystsza, 
Matko dziewicza, 
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Matko nienaruszona, 
Matko najmilsza, 
Matko przedziwna, 
Matko dobrej rady, 
Matko Stworzyciela, 
Matko Zbawiciela, 
Matko Kościoła, 
Panno roztropna, 
Panno czcigodna, 
Panno wsławiona, 
Panno można, 
Panno łaskawa, 
Panno wierna, 
Zwierciadło sprawiedliwości, 
Stolico mądrości, 
Przyczyno naszej radości 
Przybytku Ducha Świętego, 
Przybytku chwalebny, 
Przybytku sławny pobożności, 
Różo duchowa, 
Wieżo Dawidowa, 
Wieżo z kości słoniowej, 
Domie złoty, 
Arko przymierza, 
Bramo niebieska, 
Gwiazdo zaranna, 
Uzdrowienie chorych, 
Ucieczko grzesznych, 
Pocieszycielko strapionych, 
Wspomożenie wiernych, 
Królowo Aniołów, 
Królowo Patriarchów, 
Królowo Proroków, 
Królowo Apostołów, 
Królowo Męczenników, 
Królowo Wyznawców, 
Królowo Dziewic 
Królowo Wszystkich Świętych, 
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 
Królowo wniebowzięta, 
Królowo Różańca świętego, 
Królowo Rodzin, 
Królowo pokoju, 
Królowo Polski, 
Królowo świata.  
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 
K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. 
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W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
 
Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, 
a za przyczyną Najśw. Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną 
radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

Litania do Niepokalanego Serca Maryi 

 
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. 
 
Serce Marii, niepokalane, módl się za nami 
Serce Marii, łaski pełne, 
Serce Marii, błogosławione między sercami, 
Serce Marii, najczystsze, 
Serce Marii, najpokorniejsze, 
Serce Marii, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu, 
Serce Marii, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu, 
Serce Marii, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione, 
Serce Marii, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte, 
Serce Marii, utratą Jezusa wielce zasmucone, 
Serce Marii, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone, 
Serce Marii, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem, 
Serce Marii, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite, 
Serce Marii, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone, 
Serce Marii, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione, 
Serce Marii, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione, 
Serce Marii, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione, 
Serce Marii, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością udarowane, 
Serce Marii, uzdrowienie chorych, 
Serce Marii, pociecho strapionych, 
Serce Marii, ucieczko grzesznych, 
Serce Marii, nadziejo konających.  
 
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. 
 
Módlmy się: Najmilsze Serce Marii, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością 
ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, oraz względem nas grzeszników najmiłosierniejsze, uproś nam u 
Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno 
westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego miłością ku Sercu Pana Jezusa, Boskiego Syna 
Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej 
miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen. 
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Litania do Niepokalanego Serca Maryi 

 
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. 
 
Serce Marii, niepokalane, módl się za nami 
Serce Marii, łaski pełne, 
Serce Marii, błogosławione między sercami, 
Serce Marii, najczystsze, 
Serce Marii, najpokorniejsze, 
Serce Marii, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu, 
Serce Marii, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu, 
Serce Marii, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione, 
Serce Marii, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte, 
Serce Marii, utratą Jezusa wielce zasmucone, 
Serce Marii, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone, 
Serce Marii, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem, 
Serce Marii, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite, 
Serce Marii, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone, 
Serce Marii, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione, 
Serce Marii, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione, 
Serce Marii, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione, 
Serce Marii, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością udarowane, 
Serce Marii, uzdrowienie chorych, 
Serce Marii, pociecho strapionych, 
Serce Marii, ucieczko grzesznych, 
Serce Marii, nadziejo konających.  
 
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. 
 
Módlmy się: Najmilsze Serce Marii, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością 
ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, oraz względem nas grzeszników najmiłosierniejsze, uproś nam u 
Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno 
westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego miłością ku Sercu Pana Jezusa, Boskiego Syna 
Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej 
miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen. 
 

Litania do Tro jcy Prżenajs więtsżej 

 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
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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 Trójco, jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko, 
Święta Trójco, jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą, 
Święta Trójco, jedyny Boże, który jako Ojciec Opatrznością swoją wszystkim rządzisz, 
Święta Trójco, jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, 
Święta Trójco, jedyny Boże, Królu nad królami, Panie nad wszystkimi panującymi, 
Święta Trójco, jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzesznego człowieka, 
Święta Trójco, jedyny Boże, który pokutujących do łaski swojej przyjmujesz, 
Święta Trójco, jedyny Boże, którego imieniem jest zawsze miłosierdzie, 
 
Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, o błogosławiona Trójco. 
Ratuj stworzenie, daj opatrzenie, 
Wlej ducha swego do serca mego, 
Wspomóż w potrzebie proszących Ciebie, 
Odpuść nam złości, dla Twej litości, 
Znieś głód, mór, wojny, spraw czas spokojny, 
Daj dar miłości i pobożności, 
Szczęść państwu temu, jako swojemu, 
Strzeż w nim żyjących, broń konających, 
Daj nam żyć w niebie, prosimy Ciebie. 
 
K. Błogosławiony jesteś, Panie, na firmamencie niebieskim. 
W. Chwalebny i wywyższony na wieki. 
K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją. 
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. 
 
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który szczodrobliwej dobroci Twojej nad zasługi i prośby 
proszących więcej dajesz, wylej, prosimy Cię, na nas miłosierdzie Twoje i odpuść nam wszystko, co sumienie 
obciąża, i przydaj, czego prośba wymówić nie może. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie. 
 
Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie. 
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, 
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, 
Przez wszechmoc Twoją, Boga Ojca i Stworzyciela naszego, 
Przez wcielenie, mękę i śmierć Syna, Zbawiciela naszego, 
Przez oświecenie Twoje Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego, 
Przez przyczynę Najświętszej Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich, 
 
Prosimy niegodne stworzenia twoje, wysłuchaj nas, Panie. 
Abyśmy Ciebie, Boga naszego, ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali i 
miłowali, 
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali, 
Abyś zgodę i pokój między władzą a ludem pomnażać raczył, 
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Abyś kraj nasz i to miejsce od wszelkich plag surowej sprawiedliwości Twojej zachować raczył, 
Abyś nam grzechy nasze odpuścić i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył, 
 
Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, odpuść nam Panie. 
Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, wysłuchaj nas, Panie. 
Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. 
 

Litania do Wsżystkich S więtych 

 
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(cie) się za nami 
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 
Święty Michale, 
Święty Gabrielu, 
Święty Rafale, 
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, 
Wszystkie swięte Duchy niebieskie, 
Święty Janie Chrzcicielu, 
Święty Józefie, 
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, 
Święty Piotrze, 
Święty Pawle, 
Święty Andrzeju, 
Święty Janie, 
Święty Tomaszu, 
Święty Jakubie, 
Święty Filipie, 
Święty Bartłomieju, 
Święty Mateuszu, 
Święty Szymonie, 
Święty Tadeuszu, 
Święty Macieju, 
Święty Barnabo, 
Święty Łukaszu, 
Święty Marku, 
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, 
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, 
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie, 
Święty Szczepanie, 
Święty Wawrzyńcze, 
Święty Wincenty, 
Święty Wojciechu, 
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Święty Stanisławie, 
Święci Fabianie i Sebastianie, 
Święci Janie i Pawle, 
Święci Kosmo i Damianie, 
Święci Gerwazy i Protazy, 
Wszyscy święci Męczennicy, 
Święty Sylwestrze, 
Święty Grzegorzu, 
Święty Ambroży, 
Święty Augustynie, 
Święty Hieronimie, 
Święty Marcinie, 
Święty Mikołaju, 
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy, 
Wszyscy święci Doktorowie, 
Święty Antoni, 
Święty Benedykcie, 
Święty Bernardzie, 
Święty Dominiku, 
Święty Franciszku, 
Święty Kazimierzu, 
Wszyscy święci Kapłani i Lewici, 
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, 
Święta Mario Magdaleno, 
Święta Agato, 
Święta Łucjo, 
Święta Agnieszko, 
Święta Cecylio, 
Święta Katarzyno, 
Święta Anastazjo, 
Święta Jadwigo, 
Wszystkie święte Dziewice i Wdowy.  
 
Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nami 
 
Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie. 
 
Od zła wszelkiego, wybaw nas Panie 
Od grzechu każdego, 
Od gniewu Twego, 
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, 
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, 
Od sideł szatańskich, 
Od ducha nieczystości, 
Od piorunów i nawałnic, 
Od plagi trzęsienia ziemi, 
Od zarazy, głodu ognia i wojny, 
Od grożących niebezpieczeństw, 
Od śmierci wiecznej, 
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego, 
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Przez Przyjście Twoje, 
Przez Narodzenie Twoje, 
Przez Chrzest i święty Post Twój, 
Przez Krzyż i Mękę Twoją, 
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój, 
Przez święte Zmartwychwstanie Twoje, 
Przez cudowne Wniebowstąpienie Twoje, 
Przez Przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, 
W dzień sądu, 
My grzeszni Ciebie prosimy.  
 
Abyś nam grzechy odpuścić raczył, Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie 
Abyś karanie od nas oddalić raczył, 
Abyś nas do pokuty prawdziwej doprowadzić raczył, 
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować go raczył, 
Abyś namiestnika apostolskiego i wszystkie duchowne stany w świętej pobożności zachować raczył, 
Abyś nieprzyjaciół Kościoła Świętego upokorzyć raczył, 
Abyś panującym i rządom chrześcijańskim pokój i zgodę prawdziwą dać raczył, 
Abyś całej społeczności chrześcijańskiej pokój i jedność darować raczył, 
Abyś wszystkich błądzących do jedności z Kościołem przywrócić i  
wszystkich niewiernych do światła Ewangelii doprowadzić raczył, 
Abyś nas samych w służbie Twej świętej utwierdzić i zachować raczył, 
Abyś umysły nasze ku pożądaniu nieba podnieść raczył, 
Abyś wszystkim dobrodziejom naszym uczynność ich wiekuistą zapłatą nagrodzić raczył, 
Abyś dusze nasze, braci, krewnych i dobrodziejów naszych od potępienia wiekuistego uchronić raczył, 
Abyś urodzaje ziemskie dać i zachować raczył, 
Abyś wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył, 
Abyś nas wysłuchać raczył Synu Boży.  
 
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. 
 

Litania do s w. Judy Tadeusża 

 
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. 
 
Św. Maryjo, módl się za nami. 
Św. Boża Rodzicielko, módl się za nami. 
Królowo Apostołów, módl się za nami. 
Św. Judo Tadeuszu, módl się za nami. 
Św. Judo, chwalebny Apostole, módl się za nami. 
Św. Judo, gorliwy wyznawco, módl się za nami. 
Św. Judo, prawdziwy przyjacielu Chrystusa, módl się za nami. 
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Św. Judo, wierny sługo Boży, módl się za nami. 
Św. Judo, na opowiadanie Ewangelii powołany, módl się za nami. 
Św. Judo, niezmordowany głosicielu słowa Bożego, módl się za nami. 
Św. Judo, miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający, módl się za nami. 
Św. Judo, w obronie wiary św. śmiało występujący, módl się za nami. 
Św. Judo, przykładem życia chrześcijańskiego będący, módl się za nami. 
Św. Judo, prześladowanie dla wiary św. cierpiący, módl się za nami. 
Św. Judo, krwią swoją wiarę św. stwierdzający, módl się za nami. 
Św. Judo, szczególny Patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych, módl się za nami. 
Św. Judo, Orędowniku możny, módl się za nami. 
Abyśmy z grzechów naszych powstali, módl się za nami. 
Abyśmy szczerze pokutowali, módl się za nami. 
Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli, módl się za nami. 
Abyśmy w cnocie postępowali, módl się za nami. 
Abyśmy w jedności i zgodzie żyli, módl się za nami. 
Abyśmy w wierze niezachwianie trwali, módl się za nami. 
Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli, módl się za nami. 
Abyśmy nigdy w rozpacz nic wpadli, módl się za nami. 
Abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzali, módl się za nami. 
Abyśmy sami od jedności Kościoła Katolickiego nie odstąpili, módl się za nami. 
Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli, módl się za nami. 
Abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli, módl się za nami. 
 
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. 
 
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
 
Módlmy się: 
Boże, któryś nas przez św. Judę Apostoła do poznania Imienia Swego doprowadzić raczył, spraw, prosimy Cię, 
abyśmy, oddając Mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w cnocie. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen. 
 

Litania o Męce Pan skiej 

 
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. 
 
Jezu, za trzydzieści srebrników sprzedany, zmiłuj się nad nami 
Jezu, trzykrotnie do Ojca się modlący, 
Jezu, krwawy pot wylewający, 
Jezu, przez Anioła umocniony, 
Jezu, od Judasza pocałowaniem wydany, 
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Jezu, pojmany i związany, 
Jezu, przed Annasza i Kajfasza stawiony, 
Jezu, przez fałszywych świadków oskarżony, 
Jezu, na śmierć osądzony, 
Jezu, oplwany i policzkowany, 
Jezu, po trzykroć przez Piotra zaprzany, 
Jezu, od Heroda i żołnierzy jego wyśmiany 
Jezu, w białą szatę przyodziany, 
Jezu, nad Barabasza pogardzony, 
Jezu, przed Piłatem niesłusznie oskarżony, 
Jezu, okrutnie biczowany, 
Jezu, cierniem koronowany, 
Jezu, od żołnierzy oplwany, 
Jezu, na śmierć krzyżową osądzony, 
Jezu, krzyż ciężki dźwigający, 
Jezu, do krzyża gwoździami przybity, 
Jezu, z niezbożnymi łotry ukrzyżowany, 
Jezu, żółcią i octem napawany, 
Jezu, za krzyżujących modlący się; 
Jezu, łotrowi raj obiecujący, 
Jezu, Matkę swą Janowi św. polecający, 
Jezu, do Ojca o ratunek wołający, 
Jezu, duszę w ręce Boga Ojca oddający, 
Jezu, konający i za nas umierający, 
Jezu, włócznią po śmierci przebity, 
Jezu, z krzyża złożony i pogrzebiony.  
 
Bądź nam miłościw, odpuść nam, Panie. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie. 
 
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas Panie 
Od wszystkiego złego, 
Przez ciężką mękę swoją, 
Przez śmierć i krew najświętszą Twoją, 
Przez miłość, którąś nas ukochał, 
Przez boleść Matki Twojej pod krzyżem stojącej.   
 
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. 
 
Wielkie ciemności się stały, gdy tłuszcza ukrzyżowała Jezusa,  
a około godziny dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim:  
"Boże mój; Boże mój! Czemuś mnie opuścił?" 
 
W. Jezus Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci. 
O. Śmierci krzyżowej. 
 

Litania ża żmarłych 
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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 nim (nią), (nimi). 
Bramo niebieska, 
Królowo Wniebowzięta, 
Święty Michale, 
Święty Janie Chrzcicielu, 
Święty Józefie, 
Święty N. (patron zmarłego), 
Wszyscy Święci i Święte Boże, 
 
Bądź mu (jej, im) milościw, wybaw go (ją, ich), Panie, 
Od zła wszelkiego 
Od cierpień w czyśćcu, 
Przez Twoje Wcielenie, 
Przez Twoje narodzenie, 
Przez Twój chrzest i post święty, 
Przez Twój krzyż i mękę, 
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, 
Przez Twoje zmartwychwstanie, 
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, 
Przez zesłanie Ducha Świętego, 
Przez Twoje przyjście w chwale, 
 
Prosimy Cię, abyś dal nam pragnienie nieba, 
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, 
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, 
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, 
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców, 
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, 
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, 
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania. 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 
Módlmy się:  
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego 
zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen. 
 


