
LITANIA DO ŚW. BALBINY RZYMSKIEJ 

 

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, Matko Boża, módl się za nami. 

Matko Boża Współodkupicielko świata, módl się za nami. 

Matko Bolesna, módl się za nami. 

Uzdrowienie chorych, módl się za nami. 

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. 

Wspomożenie wiernych, módl się za nami. 

Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami. 

Święty Michale Archaniele, módl się za nami. 

Święty Ekspedycie, módl się za nami. 

Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami. 

Święta Rito, módl się za nami. 

Święty Józefie, Pocieszycielu wszystkich strapionych i w nędzy będących, módl się  

           za nami. 

  

Wszyscy święci Aniołowie Stróżowie i wszystkie Chóry anielskie, módlcie się za  

               nami. 

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami. 

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami. 

Wszyscy święci Męczennicy i Wyznawcy, módlcie się za nami. 

Wszyscy święci Biskupi i Doktorzy Kościoła, módlcie się za nami. 

Wszyscy święci Kapłani i Diakoni, módlcie się za nami. 

Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nami. 

Wszystkie święte Dziewice i Wdowy, módlcie się za nami. 

Wszyscy święci wybrani Wspomożyciele, módlcie się za nami. 

 

Święta Balbino Rzymska, módl się za nami. 

Święta Balbino, dziewico i męczennico, módl się za nami. 

Święta Balbino, szlachetnie urodzona córko św. Kwiryna z Rzymu, módl się za nami. 

Święta Balbino, ochrzczona przez św. Aleksandra I papieża, mód się za nami. 

Święta Balbino, któraś odnalazła okowy św. Piotra Apostoła, módl się za nami. 

Święta Balbino, któraś umierając całowała okowy św. Piotra Apostoła, mód się za  

            nami. 

Święta Balbino, cudownie uzdrowiona z choroby po ucałowaniu okowy św. Piotra  

            Apostoła, módl się za nami. 

Święta Balbino, młoda kobieto na wieki całująca łańcuchy chrześcijan w niewoli, módl  

            się za nami. 

Święta Balbino, oblubienico Chrystusa, módl się za nami. 

Święta Balbino, posłuszna natchnieniom Bożym, módl się za nami. 



Święta Balbino, ciesząca się łaską świętej wiary, módl się za nami. 

Święta Balbino, odważnie wyznająca wiarę świętą, módl się za nami. 

Święta Balbino, ozdobo chrześcijańskich dziewic, módl się za nami. 

Święta Balbino, przykładzie mocnej nadziei, módl się za nami. 

Święta Balbino, umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach, módl  

            się za nami. 

Święta Balbino, przykładzie czystości i męstwa, módl się za nami. 

Święta Balbino, cierpliwie znosząca złość oprawców, módl się za nami. 

Święta Balbino, podziwu godny wzorze stałości, módl się za nami. 

Święta Balbino, miłująca Chrystusa ponad życie, módl się za nami. 

Święta Balbino, składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa, módl się  

            za nami. 

Święta Balbino, ponosząca okrutną śmierć męczeńską za wiarę w Chrystusa, mód  

            się za nami. 

Święta Balbino, zbudowanie dla chrześcijan, módl się za nami. 

Święta Balbino, ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot, módl się za nami. 

Święta Balbino, ozdobo Kościoła świętego, módl się za nami. 

Święta Balbino, chwało bohaterów chrześcijańskich, módl się za nami. 

Święta Balbino, której relikwie są czczone w rzymskiej bazylice na wzgórzu  

            Awentyńskim, módl się za nami 

Święta Balbino, czczona jako jedna ze 140 świętych na szczycie kolumnady na placu  

            Świętego Piotra, módl się za nami. 

Święta Balbino, potężna orędowniczko u Boga, módl się za nami. 

Święta Balbino, patronko chorych i cierpiących, módl się za nami. 

Święta Balbino, wzywana przy skrofułach, módl się za nami  

Święta Balbino, wzywana przy wolu tarczycy, mód się za nami. 

Święta Balbino, wzywana przy dyfterycie, módl się za nami. 

Święta Balbino, patronko umierających z Chrystusem, módl się za nami. 

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, 

przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, 

wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy świata, zmiłuj 

się nad nami. 

  

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, 

 

Módlmy się: Boże, Ty dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Balbiny, która 

zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa, niech jej zasługi wyjednają nam 

łaskę wierności Chrystusowi. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

 

Patronka w bólu gardła, szyi; chorób gardła, węzłów chłonnych szyi, dyfteryt, 

wole tarczycy. 

Autor: Adam Kaźmierczak 07.11. A.D. 2021 



Litania do prywatnego odmawiania według uznania, utworzona na podstawie mapy 

świętych z strony https://bzz24.pl/, litanii do: Czternastu Świętych Wspomożycieli, św. 

Łucji z Syrakuz ; życiorysu świętej Balbiny ze strony http://biblia-

swieci.pl/balbina.html i modlitwy do św. Balbiny Rzymskiej ze strony 

www.imiona.net.pl.  
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