
Litania do Męki Pańskiej 
 

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 

 

Jezu, dla zbawienia ludzkości na świat zesłany 

Jezu, na ofiarę krwawa wydany 

Jezu, za trzydzieści srebrników sprzedany 

Jezu, w wieczerniku Ofiarę wieczną ustanawiający 

Jezu, nogi Apostołom umywający 

Jezu, na modlitwie w Ogrójcu na twarz upadający 

Jezu, w Ogrójcu mdlejący 

Jezu, krwawym potem oblany 

Jezu, przez anioła z nieba umocniony 

Jezu, przez Judasza zdradzony 

Jezu, przez najbliższych opuszczony 

Jezu, już w drodze okrutnie męczony 

Jezu, za godnego śmierci niesłusznie osądzony 

Jezu, przez złoczyńców policzkowany i za włosy targany 

Jezu, którego Piotr po trzykroć się zaparł 

Jezu, okrutnie biczowany 

Jezu, cierniem ukoronowany 

Jezu, w purpurę szyderczo odziany 

Jezu, przez swój naród odrzucony 

Jezu, za gorszego od zbrodniarza uznany 

Jezu, na mękę i śmierć krzyżową skazany 

Jezu, jak Baranek na zabicie prowadzony 

Jezu, dla upokorzenia z szat obnażony 

Jezu, tępymi gwoźdźmi do krzyża przybity 

Jezu, wśród łotrów ukrzyżowany 

Jezu, jeszcze na krzyżu wyśmiany 

Jezu, żółcią i octem pojony 

Jezu, skruszonemu łotrowi niebo obiecujący 

Jezu, przez trzy godziny na krzyżu cierpiący 

Jezu, przed śmiercią Matkę nam ofiarujący 

Jezu, do Ojca o ratunek wołający 

Jezu, konający za nas i umierający 

Jezu, za złorzeczących się modlący 



Jezu, z krzyża wszystkim przebaczający 

 

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 sie: L 

Panie Jezu Chryste, przez całą gorycz Twojego 

cierpienia znoszonego za nas na krzyżu, pokornie 

Cie prosimy, zmiłuj się nad nami w chwili śmierci naszej  

i jak zaprowadziłeś do nieba skruszonego łotra  

przy Tobie konającego, tak prowadź 

nas bezpiecznie ku bramom wieczności. Który 

żyjesz i królujesz na wieki wieków.  

 

Amen. 

 

 

 

 

 


