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Litania do Świętej Brygidy 
(na podstawie modlitewnika Sióstr Brygidek pt. „Nieostygły serca affekt”, używanego w klasztorze łuckim 

 w nabożeństwie codziennym ku św. Brygidzie – Lwów, 1735) 

 

Kyrie eleyson, Chryste eleyson, Kyrie eleyson, 

Święta Trójco Jedyny Boże * zmiłuj się nad nami, 

Święta Maryjo * módl się za nami, 

Święta Boża Rodzicielko 

Święta Panno nad Pannami, 

Święta Brygido, Matko nasza, 

- Fundamencie wiary, 

- Wielbicielko Boga, 

- Córko Wybrana Ojca Niebieskiego, 

- Oblubienico Syna Bożego, 

- Tchnienie Ducha Świętego, 

- Ognisko Mądrości Boskiej, 

- Głosie Słowa Przedwiecznego, 

- Wielbicielko Matki Boskiej, 

- Owocu Błogosławieństwa Bożego, 

 



 

 
- Kwiecie niewinności, 

- Lilio panieńskiej czystości, 

- Rolo urodzajna małżeństwa świętego, 

- Skarbie wdowieństwa wstrzemięźliwego, 

- Pochodnio sprawiedliwości, 

- Perło Świętości, 

- Skarbnico Cnót Świętych, 

- Matko ubogich, 

- Opiekunko Sierot, 

- Pocieszycielko strapionych, 

- Wybawicielko tonących, 

- Pielgrzymko dróg świętych, 

- Arko skryta tajemnic Bożych, 

- Służebnico Chrystusowa, 

- Posłanko Boża, 

- Prorokini cudowna, 

- Kaznodziejko wielmożna, 

- Nawrócenie grzeszników, 

- Reformatorko Kościoła Bożego, 

- Sprawczyni powrotu Stolicy Apostolskiej, 

- Czcicielko Męki Pańskiej, 

- Propagatorko Bożej Miłości, 

- Zwierciadło życia pobożności, 

- Krynico Łez Świętych, 

- Objawieniami uczona, 

- Ozdobo Królestwa Szwedzkiego, 

- Tarczo Królestwa Polskiego, 

- Fundatorko Zakonu Brygidiańskiego, 

- Patronko wszystkich do Ciebie się uciekających, 

Św. Brygido, My grzeszni Ciebie prosimy * wysłuchaj nas Patronko Święta, 

Abyś nam doskonałe skruchy żal za grzechy uprosić raczyła, 

Abyś nam zagniewanego Boga ubłagać raczyła. 

Abyś plagi gniewu Boskiego za grzechy od nas oddalić raczyła, 

Abyś nam poprawę żywota uprosić raczyła, 

Abyś nam obfitości łask w pomnożeniu cnót świętych uprosić raczyła, 

Abyś nas od powietrza, głodu, ognia i wojny obronić raczyła, 

Abyś od nas wszelkie najazdy szatańskie oddalić raczyła, 

Abyś w tym Królestwie pokój, zgodę i jedność sprawić raczyła, 

Abyś nas od nieszczęśliwych przypadków bronić raczyła w życiu naszym, 

Abyś nam we wszelakich potrzebach na ratunek przybywać raczyła, 

Abyś nam godne naśladowanie w pokorze i miłości uprosić raczyła, 

Abyś nam pomocnie w godnym rozmyślaniu Męki Zbawiciela w nabożeństwie cierpliwości i czystości  

jednać raczyła, 

Abyś Zakon przez Ciebie ufundowany we wszelakiej doskonałości pomnażać raczyła, 

Abyś nam przy śmierci na ratunek przybywać raczyła, 

Abyś grzechy nasze i niedoskonałości zasługami Twymi zastąpić raczyła, 

Abyś nam przed Trybunałem Sędziego Sprawiedliwego Patronką stać się raczyła. 

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 eleyson, Chryste eleyson, Kyrie eleyson. 

We wszelakim ucisku, w tym utrapieniu, 

Bądź Ty nam, Matko święta, w tym utrapieniu, 

Bądź Tym nam, Matko świata, ku tym pocieszeniu. 

Modlitwa: 

Boże, który przez zasługi świętych Twoich uwielbiony bywasz i za ich przyczyną grzesznych zbawiasz, zbaw 

prosimy grzeszne dusze nasze, a za przyczyną Świętej Brygidy, Matki naszej umiłowanej, Oblubienicy Twojej, we 

wszelakich naszych potrzebach dusznych i cielesnych racz nam być w pociesze ku pomocy, który żyjesz i królujesz 

Boże w Trójcy Jedyny przez nieskończone wieki wieków. Amen. 
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