Modlitwy za i dla chorych i cierpiących

Litania do św. Judy Tadeusza
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
Św. Boża Rodzicielko,
Królowo Apostołów,
Św. Judo Tadeuszu,
Św. Judo, chwalebny Apostole,
Św. Judo, gorliwy wyznawco,
Św. Judo, prawdziwy przyjacielu Chrystusa,
Św. Judo, wierny sługo Boży,
Św. Judo, na opowiadanie Ewangelii powołany,
Św. Judo, niezmordowany głosicielu słowa Bożego,
Św. Judo, miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający,
Św. Judo, w obronie wiary św. śmiało występujący,
Św. Judo, przykładem życia chrześcijańskiego będący,
Św. Judo, prześladowanie dla wiary św. cierpiący,
Św. Judo, krwią swoją wiarę św. stwierdzający,
Św. Judo, szczególny Patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych,
Św. Judo, Orędowniku możny,
Abyśmy z grzechów naszych powstali,
Abyśmy szczerze pokutowali,
Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli,
Abyśmy w cnocie postępowali,

Abyśmy w jedności i zgodzie żyli,
Abyśmy w wierze niezachwianie trwali,
Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli,
Abyśmy nigdy w rozpacz nic wpadli,
Abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzali,
Abyśmy sami od jedności Kościoła Katolickiego nie odstąpili,
Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli,
Abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli.
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 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.

Nowenna do św. Judy Tadeusza

DZIEŃ PIERWSZY
Św. Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole i wielki przed Bogiem Orędowniku
tych, którzy idą ku Tobie z głęboką ufnością.

Otwieram moje serce stroskane i proszę, i błagam Cię o opiekę nade mną. Z
głębi mej duszy pragnę znaleźć się również w gronie tych, którzy Cię wielbią i tych,
którym wyjednałeś u Boga Wszechmocnego łaskę, o którą Cię prosili.
Oni też głoszą, żeś Ty, św. Judo, nie odmówił im swej opieki w najtrudniejszych,
rozpaczliwych i beznadziejnych chwilach ich życia. Ten ich głos i niezłomna wiara w
Ciebie pociągnęła mnie ku Tobie i oto składam u Twych stóp moją gorącą i serdeczną
prośbę, byś raczył być orędownikiem mojej sprawy (tu wymienić prośbę).
Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ DRUGI
O św. Judo Tadeuszu - zostałeś chwalebnym Apostołem, albowiem na wezwanie
Jezusa Chrystusa - poszedłeś za Nim, oddając Mu serce swoje pełne miłości, wiary i
uwielbienia.
W Chrystusie, Jego nauce i w Jego Boskim posłannictwie znalazłeś natchnienie
dla swej wielkiej pracy apostolskiej, jako jeden z pierwszych budowniczych Kościoła
Katolickiego, miłości i moralności chrześcijańskiej.
Pragnę, o św. Judo Tadeuszu iść przez życie wpatrzony w Twoje ślady i proszę
Cię gorąco, bądź natchnieniem myśli i czynów moich - a stanę się pożytecznym
członkiem naszego Kościoła Katolickiego - świecąc bliźnim dobrym przykładem.
Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ TRZECI

Św. Judo Tadeuszu - chwalebny Apostole! Jakaś przedziwna moc serce moje
ogarnia, gdy myśli moje szukają Ciebie i znajdą się przy Tobie, mój Orędowniku.
Doznaję wtedy cudnego uczucia wiary, iż jesteś przy mnie, czuwasz nade mną, gasząc
moją trwogę przed grożącym mi niebezpieczeństwem.

Daj mi o św. Tadeuszu, łaskę, by ta serdeczna ufność moja, jaką żywię do
Ciebie, nigdy nie wygasła, by mi za życia mego była tarczą obronną i doprowadziła po
śmierci duszę moją ku Twej świetlanej postaci, a dzięki Tobie przed Najświętsze
Oblicze Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ CZWARTY
O św. Judo Tadeuszu - skoro już znasz moje potrzeby i pragnienia mej duszy, daj
mi dość siły i wzmagaj moją wolę, ażebym przykładnym rytmem życia jak najrzetelniej
spełniał moje codzienne obowiązki, a jednocześnie i misję szerzenia chwały Bożej
wskazaną nam przez Chrystusa, idąc drogą prowadzącą przez miłość i moralność
chrześcijańską do prawdziwego szczęścia człowieczego w naszym życiu doczesnym i
do zbawienia duszy.
Wszak Chrystus Pan głosił, że szczęście ludzkości na ziemi tkwi w wiecznej i
największej prawdzie jaką jest Miłość Bliźniego.
Niechajże ten najwznioślejszy pierwiastek nauki Chrystusowej opromieni życie
moje i tych, którzy ze mną współżyją, pracują i idą przez życie pod sztandarem Jezusa
Chrystusa.
Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ PIĄTY
Św. Judo Tadeuszu, przez pamięć Męki i Śmierci Chrystusa Pana, przez trwogę i
ból, które przeszywały serce Twoje, uproś mi u Boga łaskę mężnego dźwigania krzyża,
jaki opatrzność Boża na mnie wkłada. Niech go przyjmę z rąk Bożych, jeśli nie z
radością, jak Ty i święci to czynili, to przynajmniej z cichym poddaniem się woli Bożej,
w duchu ofiary za grzechy swoje.
O św. Apostole, świadku życia i śmierci Jezusa Chrystusa, przywodzę Ci na
pamięć ową słodycz, którą serce Twoje odczuwało kiedy Chrystus, Twój Mistrz
ukochany, uczył Ciebie i innych apostołów św. modlitwy "Ojcze nasz".
Proszę Cię, wyjednaj mi tę łaskę, ażebym Boskiemu Twemu nauczycielowi
zawsze w jak największej stałości służył, aż do końca życia mego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ SZÓSTY
Dziękuję Ci, o św. Judo Tadeuszu, kochany mój chwalebny Apostole, żeś
wzmocnił moją siłę woli, która pozwala mi z otuchą patrzyć w przyszłość moją.
Dziękuję Ci z całego serca, że oddalasz ode mnie obawę przed pogorszeniem się
moich warunków życia, że niweczysz we mnie i tę męczącą siłę trwogi przed nowymi
troskami, które mnie tak gnębiły.
Utrwalaj o św. Judo Tadeuszu tę otuchę w mym sercu i wzmagaj we mnie
pogodę ducha, która niechaj mi będzie upragnioną łaską daru miłości Chrystusowej.
Spraw, ażebym z tego daru czerpał dalsze siły i moc w każdej potrzebie mego
życia. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ SIÓDMY
O św. Judo! Po dniach wstrząsającego smutki, doznałeś niewymownej radości,
gdyś znowu ujrzał swego ukochanego Mistrza, który dnia trzeciego po swej śmierci
powstał z grobu, by ukazać się swym uczniom-apostołom. Uproś u Boga łaskę
odrodzenia się we mnie dobrych pierwiastków, bym był godzien miłosierdzia
Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ ÓSMY
O św. Judo, któryś w swej apostolskiej pracy uczył, że światem rządzi
Wszechmoc Boża, że jest to wiecznie panująca siła, która wszystko przenika i ożywia i na tej sile zbudowano Kościół Katolicki, spraw mój Orędowniku, ażebym w chwilach
moich utrapień i trosk dążył w jego podwoje i u stóp Chrystusa znalazł ukojenie.
Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ DZIEWIĄTY
O św. Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole - niechaj będzie na wieki
błogosławione imię Twoje, niech rosną zastępy Twych czcicieli, do których i ja jeden z
najgorliwszych, aż do oddania ducha mojego, należeć będę, albowiem serce moje i
dusza i każde włókno ciała mego odczuwa zbawczą prawdę głoszoną od wieków, że kto
wyciąga do Ciebie ręce i serdecznie w największej wierze prosi Cię o ratunek i pomoc
- temu Ty swego orędownictwa nie odmawiasz.
Czcić Cię będę i głosić chwałę Twego Imienia, albowiem płynie ku mnie, dzięki
Twemu wstawiennictwu, błogosławieństwo Boże. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwy za chorych i cierpiących
Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi i cierpiącymi, aby nie
marnowali cierpienia, lecz umieli je wprzęgać w Twą służbę i włączali je w ofiarę
Chrystusa. Daj Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego, owocnego
przeżywania cierpienia, dodawaj sił i otuchy, pocieszaj, oszczędzaj ich ile można,
pozwól nieść im ulgę. Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna. Żyj w nich i
buduj Swoje Królestwo. Pozwól się realizować powołaniom chorych, błogosław
wspólnotom chorych. Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i kościoła.
Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego. Amen.

Modlitwa za tych, którzy cierpią
Panie Jezu, który z własnego doświadczenia wiesz, co to znaczy cierpienie, zmiłuj się
nad sercami zranionymi i obolałymi ciałami. Ty sam bądź ich pokojem i
pokrzepieniem. Spraw, aby odkryli skarby ukryte w chrześcijańskim przeżywaniu
cierpienia. Niech pamięć o tym, co Ty przecierpiałeś dla nas, przemieni troski nasze,
pomoże nam lepiej znosić je i wykorzystywać dla zbawienia świata. Aktem miłości
obejmującym całą ziemię ofiarujemy Ci obecne cierpienia ludzkości. Racz złączyć je z
Twoimi i przemienić w łaski miłości i odkupienia dla wszystkich dusz. Amen.

Modlitwa o pomoc w cierpieniu
Jezu, Mistrzu cierpiących, naucz nas modlić się jak Ty, o oddalenie cierpienia, a gdy
wolą Bożą jest, byśmy cierpieli – wspieraj nas i ucz przyjmować je, znosić i ofiarować
dla większej Chwały Bożej i dla dobra wszystkich cierpiących. Amen.
Matko Boża Bolesna uproś nam męstwo w cierpieniu.

Modlitwa chorych i za chorych
Panie, ten którego miłujesz - choruje (J 11,3). Bóg kocha swoje stworzenia, a
najbardziej człowieka. O tym trzeba pamiętać, rozważając chorobę i ludzkie
cierpienia.
Myśli moje nie są jako myśli wasze - powie Bóg tym, którzy w cierpieniu człowieka
dopatrują się kary Bożej lub zgoła bliscy są bluźnierstwa sądząc, że Bóg chce
cierpienia. Ani on zgrzeszył, ani rodzice jego, brzmi odpowiedź Chrystusa Pana dla
podobnie myślących (J 9,3). Chociaż w pełni nie można zgłębić sensu cierpień,
przecież w świetle Ewangelii łatwiej jest rozumiany.

Modlitwa chorych
Jezu, Synu Boży i Synu Człowieczy, Tyś do świadczył, czy jest ból i cierpienie, Tyś
niósł chorym ulgę i zdrowie. I ja, dotknięty chorobą, zawracam oczy i serce do Ciebie.
Zmiłuj się nade mną, złagodź moje cierpienie, udziel światła, abym lepiej zrozumiał
sens bólów i choroby. Daj mi siłę wytrwania i podtrzymaj moja nadzieję. Skieruj myśli
moje ku wyższym rzeczom i prawdzie wiecznej, pomóż mi zrozumieć wole Bożą.
Zechciej mi zwrócić siły i zdrowie. Przez Ciebie, Zbawicielu cierpiący i w Tobie, łączę
się z wszystkimi członkami cierpiącymi Mistycznego Ciała Twojego, świętego
Kościoła, i ofiaruję moje boleści na Twoją chwałę i za Kościół nasz święty. Amen.

Podziękowanie za uzyskane zdrowie
Pełen radości przychodzę do Ciebie, Panie nasz, Jezu Chryste, ze słowem
podziękowania za przywrócone zdrowie.

Wiele zawdzięczam opiece pielęgnujących i lekarzom, jak i dobrym rękom i sercom
życzliwych ludzi, ale Ty, Boże, kierujesz wszystkim i Tyś wszystkiego pierwsza
przyczyną. Twoja wola sprawiła ze wróciły mi siły, ze wracam do rodziny i do pracy.
Dzięki Ci za to składam najszczersze.
Ale Ty, Boże, innej czekasz wdzięczności. Słowa przebrzmią i może w krótkim czasie
zapomnę o chorobie. Nie chciałbym, Panie mój, zapomnieć myśli i postanowień
powziętych w chorobie. Modliłem się, rozmawiałem z Tobą, Boże mój, o mojej
przyszłości. Wzmocnij moją dobrą wolę, abym do trzymał słowa i został Tobie wierny.
Przyjmij moją wdzięczność, przyjmij i pobłogosław moje dobre chęci.
I Tobie, Matko moja, Uzdrowienie chorych i Pocieszycielko strapionych, chcę z serca
podziękować za Twoje możne orędowanie, za wyproszone zdrowie. Ciesz się ze mną,
Matko Boża, i weź w swoją opiekę moje dobre postanowienia. Bądź mi wspomożeniem,
dobra Matko ludzi. Amen.

Modlitwa za chorego w rodzinie
Boże, proszę Cię za naszego chorego... Spójrz na cierpienia jego ciała i duszy, i okaż
mu miłosierdzie. Spraw by doznał potęgi Twojej dobroci i w zdrowiu, i radości mógł
wrócić do normalnego życia. Póki jednak choruje, wzmocnij w nim głęboką ufność
wobec Twych ojcowskich zamierzeń i pomóż mu poddać się Twojej woli.
Nam, jego bliskim, pomóż otoczyć go serdeczną opieką i zrozumieniem. Panie Jezu,
który za życia tak chętnie spełniałeś prośby o uzdrowienie, i my polecamy Ci naszego
chorego. Maryjo, uzdrowienie chorych, weź go w matczyną swą opiekę. Amen.

Modlitwa za wszystkich chorych
Panie Jezu Chryste, wysłuchaj prośby, błagania, westchnienia i łzy wszystkich
chorych. Daj im otuchy, rozjaśnij pokrzyżowane przez chorobę drogi, którymi zdążają
do swego ostatecznego celu.
Najświętsza Maryjo Panno, Twojemu miłosierdziu polecamy wszystkich chorych na
całym świecie. Miej litość nad ich niedolą, ulżyj ich cierpieniom, uśmierz ich ból.

Spraw, błagam, ażeby nikt spośród nich nie umarł bez wewnętrznego przynajmniej
pojednania z Twoim Synem, który żyje i króluje z Ojcem w jedności Ducha Świętego
na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za opiekujących się chorymi
Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla
cierpiących. Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od wszystkiego złego we
wszelkich ich pracach. Daj im siłę moralną i fizyczną, aby sumiennie spełniali swe
posłannictwo w imię Boga, który jest najwyższym lekarzem i uzdrowicielem. Amen.

Modlitwa do Maryi za chorych
Maryjo - bądź u wezgłowia wszystkich chorych świata,
Tych, którzy w tej chwili stracili przytomność i będą umierać,
Tych, którzy rozpoczęli agonię,
Tych, którzy stracili nadzieję na wyzdrowienie,
Tych, którzy krzyczą i płaczą z bólu,
Tych, którzy nie mogą zatroszczyć się o siebie z powodu braku pieniędzy,
Tych, którzy tak bardzo chcieliby chodzić, a muszą po zostawać nieruchomi,
Tych, którzy na próżno szukają w swoim łóżku dogodniejszej pozycji.
Tych, którzy muszą się wyrzec najdroższych planów przyszłości,
Tych zwłaszcza, którzy nie wierzą w lepsze życie,
Tych, którzy buntują się i złorzeczą Bogu,
Tych, którzy nie wiedzą, że Chrystus boleśnie opuszczony na krzyżu cierpiał jak oni i
za nich.
Maryjo - bądź u wezgłowia wszystkich chorych świata.
Amen.

Modlitwy do Matki Bożej Bolesnej
I
Matko Bolesna stojąca pod krzyżem, naucz nas trwać mężnie przy cierpiących i
współcierpieć z nimi, jak Ty na Kalwarii. Pozwól nam razem z Tobą wyjednywać
cierpiącym tę łaskę, by nie marnowali cierpienia, lecz by zjednoczeni z Twym
umęczonym Synem przyczyniali się do przybliżenia Królestwa Bożego.

II
Matko ukrzyżowanego i Matko wszystkich ludzi, oddawaj Ojcu Niebieskiemu ludzkie
cierpienia - jak ofiarowałaś mękę Twego Syna i swój ból matczyny. Ucz swoje dzieci
przyjmować z gotowością każdą wolę Bożą, w cierpieniu zachować ufność, znosić je
mężnie w zjednoczeniu z Chrystusem i ofiarowywać je z miłością dla zbawienia świata.
Amen.

III
Matko Bolesna pomóż nam i wszystkim ludziom udręczonym odkrywać w cierpieniu
głęboki sens. Spraw, aby wielkie nasze cierpienia zalewające świat, nie zostały
zaprzepaszczone w buncie i rozpaczy, lecz były uświęcone i ofiarowane Ojcu w
zjednoczeniu z Chrystusem. Uproś, aby cierpienia chrześcijan stały się
wynagrodzeniem Bogu za grzechy świata i przyczyniały się do jego zbawienia.
Królowo Męczenników, wybłagaj nam moc i odwagę, abyśmy zawsze umieli powtarzać
za Jezusem "Ojcze mój, jeżeli nie może ominąć Mnie ten kielich, niech się stanie wola
Twoja". Amen.

Maryjo - Matko Jezusa, Małżonko Józefa, całuję ze czcią Twoje święte, spracowane
ręce
- ręce, które piastowały małego Jezusa,
- ręce, które prały Mu pieluszki,
- ręce, które dźwigały dzban z wodą,
- ręce, które przygotowywały świąteczny posiłek,
- ręce, które tkały tunikę Jezusowi,

- ręce, które sprzątały dom nazaretański,
- ręce, które zamykały oczy świętemu Józefowi,
-ręce, które żegnające Jezusa opuszczającego dom,
- ręce, które obejmowały martwe ciało Chrystusa,
- ręce, uniesione w modlitwie,
- ręce, błogosławiące apostołów.
Całuję Twoje święte spracowane ręce Matko nasza. Patronko szarego, zwykłego dnia,
Wzorze matek i gospodyń, żon i wychowawczyń, Wdów i osób poświęconych Bogu,
Wzorze miłości macierzyńskiej i małżeńskiej, Współcierpiącej i przebaczającej.
Całuję Twoje święte, spracowane, miłosierne ręce.
Litania do Matki Bożej Bolesnej
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, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko, męki krzyżowe Twego Syna cierpiąca, módl się za nami.
Matko Bolesna, módl się za nami.
Matko płacząca, módl się za nami.
Matko żałosna, módl się za nami.
Matko opuszczona, módl się za nami.
Matko stroskana, módl się za nami.
Matko, mieczem przeszyta, módl się za nami.
Matko w smutku pogrążona, módl się za nami.
Matko trwogą przerażona, módl się za nami.
Matko sercem do krzyża przybita, módl się za nami.

Matko najsmutniejsza, módl się za nami.
Krynico łez obfitych, módl się za nami.
Opoko stałości, módl się za nami.
Nadziejo opuszczonych, módl się za nami.
Tarczo uciśnionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Lekarko chorych, módl się za nami.
Umocnienie słabych, módl się za nami.
Ucieczko umierających, módl się za nami.
Korono Męczenników, módl się za nami.
Światło Wyznawców, módl się za nami.
Perło panieńska, módl się za nami.
Radości Świętych Pańskich, 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.
Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna, wywyższonego na krzyżu,
stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w
męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i
króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do Matki Bożej Bolesnej
Maryjo - Matko Bolesna, ogłoszona na Kalwarii naszą matką - otaczaj macierzyńską
opieką wszystkich cierpiących,
Maryjo - Matko Ukrzyżowanego Jezusa - naucz nas widzieć w cierpiących braciach
umęczonego Chrystusa,
Maryjo - stojąca pod krzyżem każdego cierpiącego człowieka - naucz nas trwać przy
cierpiących i współcierpieć z nimi,

Maryjo - Matko cierpiących - wyjednaj wszystkim cierpiącym łaskę owocnego
przeżywania cierpienia,
Maryjo - mężnie trwająca pod Krzyżem swego Syna uproś nam męstwo w cierpieniu,
Maryjo - Mistrzyni cierpiących - naucz nas po chrześcijańsku przeżywać cierpienie,
Maryjo - której serce przeniknął miecz boleści - wyjednaj nam światło zrozumienia
zbawczych wartości cierpienia,
Maryjo - Matko cierpiącego Odkupiciela - naucz nas współcierpieć z Chrystusem dla
przybliżenia Królestwa Bożego,
Maryjo - Współcierpiąca z Jezusem -ucz nas dopełniać w naszym ciele, czego nie
dostaje męce Chrystusa, za Ciało Jego, którym jest Kościół,
Maryjo - pragnąca zbawienia każdego człowieka - naucz nas przyjmować, znosić i
ofiarować nasze cierpienia dla zbawienia świata,
Maryjo - Królowo Męczenników i Królowo Apostołów pomagaj nam w apostolskim
przeżywaniu cierpienia.

Litania do Matki Bożej Pięknej Przyjaźni
Maryjo - od początku obdarzona Bożą przyjaźnią, uproś nam łaskę przyjaźni z
Bogiem.
Maryjo - Przyjaciółko Ducha Świętego, uproś nam wszystkie jego dary.
Maryjo - Matko Bolesna, do końca wierna w przyjaźni Jezusowi, uproś nam wytrwanie
w Jego przyjaźni na zawsze.
Maryjo - doskonale zjednoczona z wolą Bożą, uproś nam wierność Bożej woli.
Maryjo - rozważająca Bożą przyjaźń, naucz nas modlitwy przyjaźni.
Maryjo -Przyjaciółko Boża i nasza, prowadź nas do przy jaźni z Bogiem.
Maryjo - Matko naszego Boskiego Przyjaciela, nie dopuść, byśmy kiedykolwiek
sprzeniewierzyli się Jemu.
Maryjo - Matko przyjaciół Boga, bądź strażniczką naszej przyjaźni z Bogiem.
Maryjo - Matko pięknej przyjaźni, uproś nam dar przy jaźni z ludźmi.
Maryjo - wzorze najpiękniejszych uczuć ludzkich, ucz nas szlachetnej miłości.
Maryjo - wzorze przyjaźni małżeńskiej, przyczyń się do przyjaźni w rodzinach.
Maryjo - patronko duchowej przyjaźni, uświęcaj naszą ludzką przy jaźń.

Maryjo - Panno wierna, ucz nas wierności człowiekowi. Maryjo - Matko zrozumienia i
życzliwości, ucz nas wyrozumiałości.
Maryjo - Matko pojednania z Bogiem i ludźmi, naucz nas przebaczać w każdej
okoliczności.
Maryjo - dojrzała w przyjaźni z Bogiem, prowadź nas do doskonałego człowieczeństwa
na miarę dojrzałości Chrystusowej.
Maryjo - Matko i Przyjaciółko nasza, ucz nas przyjaźni z Tobą.
Maryjo - darząca nas swą niezrównaną przyjaźnią, chcemy Ci odpowiedzieć naszą
przyjaźnią.
Maryjo - Matko Zawierzenia, liczymy na Twą macierzyńską przyjaźń i Tobie
powierzamy nasze losy.

Litania do Świętego Józefa
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, Niepokalana Matko Boża, Oblubienico Św. Józefa, módl się za nami,
Św. Józefie, będący obrazem Boga i opiekunem Jego Jednorodzonego Syna,
Św. Józefie, najczystszy oblubieńcze Maryi,
Św. Józefie, potomku Dawida, dziedzicu wiary i cnót patriarchów,
Św. Józefie, który przez lat trzydzieści miałeś przed oczy ma Jezusa, Boski ideał
wszelkiej doskonałości,
Św. Józefie, sprawiedliwy, prosty i prawy, oddany Sercu Bożemu,
Św. Józefie, przykładzie najdoskonalszego posłuszeństwa,
Św. Józefie, niedoceniany przez ludzi, lecz wielki w oczach Boga, podziwiany
i szanowany przez Aniołów,
Św. Józefie, prowadzący w ubóstwie życie proste, ciche i pracowite,
Św. Józefie, wzorze życia wewnętrznego,
Św. Józefie, żyjący z Bogiem we wspólnocie rodzinnej z Jezusem Chrystusem,

Św. Józefie, patrzący długo i serdecznie na Słowo Wcielone, dotykający Go ze czcią
i miłością,
Św. Józefie, który troskliwie zabiegałeś o niezbędne środki do życia dla naszego
Zbawiciela,
Św. Józefie, wierny natchnieniom Ducha Świętego,
Św. Józefie, mężu doskonały, który nie uchybiałeś słowem,
Św. Józefie, który bez cudów i słów stałeś się żywą nauką dla ludzi,
Św. Józefie, którego życie było ciągłym rozmyślaniem,
Św. Józefie, złączony z Jezusem Chrystusem miłością najczystszą i najmocniejszą,
Św. Józefie, który w obecności Jezusa oddałeś Bogu duszę,
Św. Józefie, główny szafarzu i rozdawco skarbów niebieskich
Św. Józefie, przyjacielu i przewodniku dusz w drodze do świętości,
Św. Józefie, opiekunie słabych, pocieszycielu strapionych i ochrono pokutujących,
Św. Józefie, ostojo chrześcijan i nadziejo we wszelakiej potrzebie. módl się za nami.
Jezu Chryste, przez Twój wiek dziecięcy i życie ukryte, udziel nam łaski,
Wysłuchaj nas, Panie!
Jezu Chryste, przez dziewictwo Najświętszej Twojej Matki, oczyść nasze dusze,
Wysłuchaj nas, Panie!
Jezu Chryste , przez sprawiedliwość i wierność świętego Józefa, roztocz nad nami
swoją opiekę,
Wysłuchaj nas, Panie!
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!
P. Módl się za nami święty Józefie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz uczynić
możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na wszystkie
nasze potrzeby. Amen.

Litania do Świętego Józefa II
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.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,

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. Ustanowił go panem domu swego.
O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na
Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na
ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

"Krótka" Litania do św. Józefa
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Patronie zaskoczonych niespodzianą wieścią, co przerasta jak drzewo wiele niższe
trawy - módl się za nami
Patronie zmęczonych daremnym stukaniem do ciepłych domów, drzwi pozamykanych,
Patronie uciekających po nocy pośpiesznie i wygnańców, co żyją latami wśród obcych,
Patronie zatroskanych o przyszłość swych dzieci,
Patronie strwożonych, tak jak Ty, proroctwem,
Patronie zwykłych szarych ludzi, cierpliwie pogodnych, ze spracowanymi, biednymi
rękami, bezsłownie wiernych,
Patronie łagodny,
Święty Józefie - módl się za nami!

Modlitwy ku czci św. Józefa za konających
Przedwieczny Ojcze, przez oną miłość, którą masz ku św. Józefowi, z pomiędzy
wszystkich wybranemu od Ciebie, aby był Twoim zastępcą na ziemi, miej litość nad
nami i nad biednymi konającymi.

Ojcze Nasz. Zdrowaś Maryja. Chwała Ojcu.

Przedwieczny Synu Boży, przez miłość Twoją dla św. Józefa, który Cię tak wiernie na
ziemi strzegł, miej litość nad nami i nad biednymi konającymi.
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryja. Chwała Ojcu.

Przedwieczny Duchu Boże, dla miłości Twej ku św. Józefowi, który z tak wielką
troskliwością maił pieczę o Twą Najświętszą i Najukochańszą Oblubienicę Maryję,
miej litość nad nami i nad biednymi konającymi.
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryja. Chwała Ojcu.

Litania do św. Barbary
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
Abyś Nam bez Sakramentów świętych schodzić z tego świata nie dopuściła, przyczyń
się za nami
Abyś nam ulżenie chorób i cierpliwość w nich uprosiła,
Abyś nam zjednała łaskę ostateczną,
Abyś nam konającym przytomną byłą,
Abyś się za nami przyczyniła na sądzie Boskim,
Abyś nas od śmierci wiecznej wyprosiła,
Abyś po śmierci nam i wszystkim braciom i siostrom bractwa odpoczynek wieczny
zjednała,
Abyś dusz naszych, wszystkich braci i sióstr naszych od mąk czyśćcowych zachowanie
wybłagała,
Przez zasługi Twoje,
Przez boleść Twoją w męczeństwie okrutnym przyjętą,
Przez niewinną śmierć Twoją,

Przez zasługę, za pomocą której Chrystus Cię nawiedził i uzdrowił,
Przez wszelkie dobroczynności Chrystusowe; uczynione dla Ciebie,
Przez wszelakie ku Bogu chęci Twoje,
Wielce uwielbiona przez Boga.
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.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
V: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże Wszechmogący, udziel nam Twego miłosierdzia, które świętej
dziewicy i męczennicy Barbarze okazałeś, abyśmy za przyczyną jej chwalebnych
zasług, od nagłej śmierci byli wolnymi i w godzinę śmierci naszej dostąpić mogli łaski
przyjęcia Sakramentów świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

