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Litania do św. Izydora 
 

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison. 

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,  

Święty Izydorze, wierny sługo Boży, * 

    - Święty Izydorze, patronie ludzi ubogich,  
    - Święty Izydorze, wzorze ludzi pracowitych,  

    - Święty Izydorze, ozdobo i pociecho nasza,  

    - Święty Izydorze, oraczu błogosławiony,  
    - Święty Izydorze, rolniku szczęśliwy,  

    - Święty Izydorze, pracowniku pobożny,  

    - Święty Izydorze, prostotą urzekający,  
    - Święty Izydorze, mądrości niebieskiej pełny,  

    - Święty Izydorze, Sługo Boży dobry i doskonały,  

    - Święty Izydorze, Sługo Boży łaskawy i cichy,  
    - Święty Izydorze, Sługo Boży pokorny i sprawiedliwy,  

    - Święty Izydorze, Sługo Boży roztropny i miłosierny,  

    - Święty Izydorze, Sługo Boży szczery i bogobojny,  
    - Święty Izydorze, Sługo Boży trzeźwy i cudzego nie pragnący,  

    - Święty Izydorze, Sługo Boży przykazań świętych przestrzegający, 
    - Święty Izydorze, Ojcze ubogich,  

    - Święty Izydorze, mistrzu nabożeństwa,  

    - Święty Izydorze, władzy swej posłuszny, 
    - Święty Izydorze, towarzyszu Aniołów,  

    - Święty Izydorze, dziedzicu niebieski,  

    - Święty Izydorze, maluczki na ziemi,  

    - Święty Izydorze, zacny w niebie,  

    - Święty Izydorze, przez Boga uczony,  

    - Święty Izydorze, z Aniołami zrównany,  
    - Święty Izydorze, między Świętych policzony,  

    - Święty Izydorze, nad królów wywyższony,  

    - Święty Izydorze, przez łaskę i miłość tobie daną,  
    - Święty Izydorze, przez pokorę, jałmużnę i miłosierdzie twoje, 

    - Święty Izydorze, abyśmy z grzechów powstali,  

    - Święty Izydorze, abyśmy żywot nasz polepszyli,  
    - Święty Izydorze, abyśmy łaskę Bożą otrzymali,  

    - Święty Izydorze, abyśmy czyny twoje naśladowali,  

    - Święty Izydorze, abyśmy od gniewu Bożego i wszystkiego zła wolni byli,  
    - Święty Izydorze, abyśmy się w tym świecie nie zadomowili,  

    - Święty Izydorze, abyśmy o Panu Bogu zawsze pamiętali, 

    - Święty Izydorze, abyśmy Go sercem całym miłowali,  
    - Święty Izydorze, abyśmy od głodu i wojny zachowani byli,  

    - Święty Izydorze, abyśmy w dzień sądny po prawicy Bożej stanęli,  

    - Święty Izydorze, abyśmy przy śmierci pomocy i ratunku twego doznali,  
    - Święty Izydorze, abyśmy z tobą w niebie Pana Jezusa oglądali,  

    - Święty Izydorze, abyśmy z Maryją i z tobą radości wiecznej zażywali,  

    - Święty Izydorze, wielki Wyznawco, 
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.: Ja jestem winnym krzewem,  

O.: Mój Ojciec jest rolnikiem. 

Módlmy się. 
O przezacny mieszkańcu niebieski, Święty Izydorze, proszę cię pokor-

nie, abyś o mnie, grzeszniku, nędzami i pokusami różnymi doświadczanym, 

pamiętać raczył przed majestatem Pana, Boga naszego, aby On przez zasługi 
i przyczynę twoją raczył mnie zachować od wszelkiego zła na duszy i na 

ciele. A wyproś mi łaskę do wypełniania świętych Jego przykazań i do coraz 

pobożniejszego życia. Przez Świętego Izydora, któregoś Boże, przy ciężkich 
pracach dziwną świątobliwością życia obdarował, daj nam, prosimy Cię po-

kornie, abyśmy za jego przyczyną zachowani od wszelkiego zła, pracując 

około rzeczy doczesnych, zapracowali sobie na wieczną szczęśliwość. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Boże, spraw, abyśmy dzięki świętemu Izydorowi, świętemu rolnikowi, 

mogli pokonać naszą pychę i zawsze służyć Tobie z pokorą, w której sobie 

upodobałeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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1. Gran Canaria – San Fernando, fg w ko paraf.; P1410122- 20.II.’10. 

2. Kamieńsk, ŁDZ, ob w ko paraf.; [brak] 

3. Łódź, fg w ko WNMP; 

4. Łękińsko, ŁDZ, ob. w ko paraf.; 

 

      
5. Bogdanów, ŁDZ, ob. w kd 

6. Ładzice, ŁDZ, ob. w kp św. Izydora; 

 

           
7. Kraków, ob. w ko św. Bartłomieja; 

8. Łowicz, ob. z 1888 r. w baz. WNMP; 

9. Radomsko, ob. w ko św. Rocha; 



           
10. Wąwolnica, LBL, pł. w baz. – Sankt. MB; 

11. Wąwolnica, LBL, ob. w baz. – Sankt. MB; 

12. Pławno, ŁDZ, ob. w ko św. Stanisława; 

 

         
13. Miechów, MAŁ, ob. w baz. Zmartwychwstania Pańskiego; 

14. Łobudzice, ŁDZ, ob. w ko paraf.; 

15. Bełchatów, ŁDZ, ob. w ko Wszystkich Św.; 

 

           
16. Porąbka Spytkowska, MAŁ, fg k. ko paraf. 

17. Koszęcin, ŚLS, ob. w ko NSPJ; 

18. Korfantów, OPL, ob. w ko Św. Trójcy; 



           
19. Łącznik, OPL, wt w ko paraf.; 

20. Augustów, PDL, ob. w baz. NSPJ; 

21. Wasilków, pł. drew. na Górze Krzyży; 

 

           
22. Zabłudów, PDL, fg w ko śś. Ap. Piotra i Pawła; 

23. Krzemieniewice, ŁDZ, fg w kd k. ko paraf. św. Izydora 

I3,24- Mikołów, ŚLS, pł. w baz. św. Wojciecha; 

 

       
I3,25- Bęczkowice, ŁDZ, ob. w ko Zesłania Ducha Św. 

I3,26- Łódź, ob. w ko św. Anny; 

I3,27- Bukowina Tatrzańska; MAŁ, ob. w ko drewnianym; [zob. str. 1] 



       
I3,28- Bochnia, MAŁ, ob. w baz. św. Mikołaja; 

I3,29- Bogdanów, ŁDZ, ob. w ko Przenajśw. Trójcy; 

I3,30- Kruszyna, ŚLS, ob. w ko św. Macieja; 

 

       
I3,31- Rędziny, ŚLS, ob. w ko św. Józefa; 

I3,32- Ciechocinek, KPM, wt w ko św. Ap. Piotra i Pawła; 

I3,33- Niegowić, MAŁ, fg w ko WNMP; 

 

          
Gliwice-Żerniki, ko. św. Jana Chrzciciela (zdj. pw) 

Gliwice, ko. św. Antoniego (zdj. pw) 

Łomnica, ko. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (zdj. pw) 

Chorzów-Batory, ko. NSPJ (zdj. pw) 



       
Bytom, ko. św. Jacka (zdj. pw) 

Kielce, ko. św. Izydora (zdj. KJ) 

Przyszowice, ko. św. Jana Nepomucena (zdj. pw) 

 

       
Siemianowice Śląskie, ko. św. Antoniego (zdj. pw) 

Wielowieś, ko. WNMP (zdj. pw) 

Wojkowice, ko. św. Antoniego (zdj. pw) 

 

       
Zabrze-Rokitnica, ko. NSPJ (zdj. pw) 

Bolesław, ko. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła (zdj. pw) 

Miedary, ko. św. Floriana (zdj. pw) 

 



          
Lędziny, ko. św. Klemensa (zdj. pw) 

Tychy-Wilkowyje. ko. MB Królowej Aniołów (zdj. pw) 

Bieruń Nowy, Ko. św. Barbary (zdj. pw) 

Bieruń Stary, Ko. św. Bartłomieja (zdj. pw) 

 

    
Mikołów-Bujaków, Sanktuarium MB - Opiekunki Środowiska Naturalnego (zdj. pw) 

Łaziska Górne, Ko. MB Różańcowej (zdj. pw) 



 

 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 
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