
LITANIA DO ŚW. KWIRYNA Z RZYMU, MĘCZENNIKA 
 
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. 
 
Św. Kwirynie, módl się za nami. 
Św. Kwirynie szlachetnie urodzony synu znakomitej rodziny rzymskiej, módl się za  
       nami. 
Św. Kwirynie wzruszony widokiem tak znakomitej osoby dostojnego Hermesa okutej  
       w kajdany z powodu Chrystusa, módl się za nami. 
Św. Kwirynie nadzorco rzymskich więzień, któryś niegdyś więził św. Aleksandra  
       papieża, módl się za nami.  
Św. Kwirynie poszukujący drogi do Prawdy, módl się za nami.  
Św. Kwirynie szukający dowodów że św. Aleksander papież jest kapłanem  
       prawdziwego Boga, módl się za nami. 
Św. Kwirynie którego oszpeconą córkę dziewicę św. Balbinę na wezwanie św.  
       Aleksandra papieża uzdrowił Anioł Boży, módl się  za nami. 
Św. Kwirynie ochrzczony wraz z córką przez papieża św. Aleksandra, módl się za  
       nami. 
Św. Kwirynie którego św. Aleksander papież nauczył wiary chrześcijańskiej, módl się  
       za nami. 



Św. Kwirynie za sprawą którego, św. Aleksander ochrzcił więźniów zamieniając ich w  
       dom Boży, dźwięczący hymnami i psalmami na cześć prawdziwego Boga, módl  
       się za nami. 
Św. Kwirynie mówiący „Zostałem chrześcijaninem, przeto otworzyłem wszystkim  
       ochrzczonym drzwi więzienne”, módl się za nami.  
Św. Kwirynie gotowy umrzeć za najmilszego Chrystusa, módl się za nami. 
Św. Kwirynie znajdujący cudowny dowód, że człowieka oczekuje wieczne życie, módl  
       się za nami. 
Św. Kwirynie odkrywający prawdę że godności ziemskie można zmienić i złożyć, ale  
       godność niebieska jeszcze wyższą pozostanie na wieki w swej chwale, módl się  
       za nami.  
Św. Kwirynie odważny wyznawco Chrystusa, któremu Starosta Aureliusz kazał  
       urżnąć język i rozciągnąć ciebie na torturach, módl się za nami. 
Św. Kwirynie któryś rzekł bez języka do swego oprawcy "Nieszczęśliwy człowiecze,  
       ratuj przecież swoją nieśmiertelną duszę, abyś za swoje złości nie musiał  
       cierpieć mąk wiecznych!", mód się za nami. 
Św. Kwirynie okrutnie poćwiartowany i psom rzucony na pożarcie, módl się za nami. 
Św. Kwirynie przez którego nierozumne zwierzęta zawstydziły twojego okrutnika,  
       albowiem nie tknąwszy twego ciała Męczennika okazały tym cześć dla Samego  
       Chrystusa, mód się za nami. 
Św. Kwirynie którego relikwie są przechowane klasztorze w Reuss, mód się za nami. 
Św. Kwirynie Patronie chorych słynący wieloma cudami, 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: Wszechmogący Boże i Ojcze niebieski, któryś mi dał duszę 
nieśmiertelną, udziel mi za przyczyną św. Kwiryna łaski, abym pamiętając zawsze o 
nieśmiertelności swej duszy, unikał każdego grzechu, a przez to na wieczną 
szczęśliwość sobie zasłużył. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 
 
Litania do prywatnego odmawiania według uznania, utworzona na podstawie mapy 
świętych, litanii do Czternastu Świętych Wspomożycieli i „Żywoty Świętych Pańskich 
na wszystkie dni roku - Katowice/Mikołów 1937r.” 
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Patron Artretyzm, ból: mięśni, stawów; choroby gardła, nóg, oczu, skóry, stóp, 
uszu, zakaźne; Dny moczanowej, Dżumy, Ospy, Osteoporozy, sparaliżowanych, 
próchnicy kości, wrzodów, wysypki. 
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