św. Kamil de Lellis (1550-1614)
założyciel Kamilianów
kanonizowany w 1746 r.

Rzym, figura w Bazylice św. Piotra
zobacz: Święci w Polsce i ich kult w świetle historii
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/2k.html

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/7k.html

Litania do św. Kamila
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,
Święta Maryjo, *módl się za nami.
Święta Panno, pełna łaski,
Święty Kamilu,
- ojcze ubogich i sierot,
- patronie chorych i szpitali,
- pocieszycielu strapionych,
- przykładzie prawdziwej miłości bliźniego,
- gorliwy pracowniku dla zbawienia dusz nieśmiertelnych,
- ozdobo Kościoła katolickiego,
- kapłanie według Serca Bożego,
- wielki pokutniku błądzeń swojej młodości,
- serafinie świętej miłości,
- czcicielu Krzyża świętego,
- wielki dobrodzieju ludzkości,
- jasno świecąca gwiazdo świętości,
- wierny Sługo Najświętszej Maryi Panny,
- wielki czcicielu pięciu Ran Chrystusowych,
- dobrotliwy nasz pośredniku u tronu Chrystusa Pana,
- we wszystkich potrzebach naszych,
- w cierpieniach i dolegliwościach,
- w pokusach i walkach życia,
- we wszystkich utrapieniach naszych,
- w godzinie śmierci naszej,
- który pragnąłeś umrzeć w służbie chorym,
- który żarliwej modlitwie się oddawałeś,
- który w cierpieniach i doświadczeniach woli Bożej się
ufnie poddawałeś,
- który prawdziwie apostolskie życie prowadziłeś,
- który błogosławioną śmiercią żywot zakończyłeś.
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.: Byłem chory,
O.: A odwiedziliście mnie.
Módlmy się:
Boże, Ty dałeś świętemu Kamilowi, kapłanowi, szczególną
miłość ku chorym. Napełnij nas duchem Twojej miłości, abyśmy służyli Tobie w naszych bliźnich i w godzinie śmierci mogli spokojnie odejść do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Święty Ojcze Kamilu, Patronie chorych, pielęgniarzy i szpitali, racz spojrzeć na nas, którzy u stóp Twoich się korzymy.
Szczerze ufając w Twoje pośrednictwo u Jezusa, miłosiernego
Zbawiciela, uciekamy się do Ciebie i polecamy Twej ojcowskiej dobroci i troskliwości biednych chorych wśród nas żyjących. Z heroiczną bowiem miłością chorych pielęgnowałeś, ich
cierpienia koiłeś i dla nich życie ofiarne prowadziłeś. Wejrzyj
więc z nieba na wszystkich Twej czułej opiece oddanych. Oddalaj od serc ich wszelką małoduszność i niecierpliwość. Strzeż
ich dobrotliwie w niebezpieczeństwach i bądź ich ojcem w każdej potrzebie. Spraw, aby poznali, iż Bóg krzyżami doświadcza
tych, których ukochał, a przez boleść kształtuje i pogłębia ich
dusze. W szczególności polecamy Tobie, wierny Sługo Boga,
wszystkich umierających, którzy wkrótce mają stanąć przed
Obliczem Pana i usłyszeć wyrok ostateczny. Uproś dla nich
świętość miłość ku Bogu. Wzmacniaj ich w pokusach i nie dopuszczaj, aby szatan miał moc nad tymi, za których Zbawiciel
Swą świętą Krew przelał i gorzką śmierć krzyżową poniósł.
Uwolnij ich serca od wszelkich rzeczy doczesnych, a zwróć ku
wiecznym. Spraw, aby Chrystus był ich życiem, a śmierć ich
zyskiem. Niechaj modlitwa Twoja wyjedna im zgon zbawienny, a błogosławieństwo Twoje niechaj im towarzyszy do
domu Ojca niebieskiego, gdzie będą w szczęśliwości razem z
Tobą oglądać Boga. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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