
Litania i hymny.  
 
Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do Polski 1997 r. 6 czerwca 
w Zakopanem powiedział: 
„Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień 
podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie 
pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życie 
społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż 
powrócił do szkól, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! 
Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, 
o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech 
przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój 
najgłębszy wyraz”. 
Tak zachęceni przez Ojca Świętego módlmy się 
  
Litanią do Krzyża Świętego: 
Kyrie, eleison! Chryste , eleison! Kyrie, eleison! 
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 
O, święty Krzyżu, broń nas. 
O, błogosławiony Krzyżu 
O, cudowny Krzyżu 
O, Krzyżu, drzewo życia 
Drzewo uznania dobrego 
Ozdobo całego chrześcijaństwa 
Narzędzie naszego Odkupienia 
Źródło wszelkiego błogosławieństwa 
Pociecho wszystkich strapionych 
Postrachu złych duchów 
Katedro cierpliwości 
Obrono chrześcijan 
Kluczu do Królestwa niebieskiego 
Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach 
Nadziejo grzeszników 
Światło sprawiedliwych 
Odpoczynku doskonały 
Pociecho cierpiącego Kościoła 
Chwało zwycięskiego Kościoła 
Przewidziany przez Patriarchów i Proroków znaku naszego zbawienia 



Radości Apostołów 
Korono Męczenników 
Wesele Wyznawców 
Tarczo Dziewic 
Zadatku wiecznego szczęścia 
Krzyżu Święty, któryś był skropiony krwią Jezusa Pana  
Krzyżu Święty, któryś nam wieczną szczęśliwość przygotował 
Krzyżu Święty, któryś godny był nosić Zbawiciela świata 
Krzyżu Święty, na którym śmierć pokonana została 
Jezus Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami. 
Jezu Chryste, który cierpiał hańbę krzyża 
Jezu, któryś Ojcu Twemu Niebieskiemu posłuszny był aż do śmierci krzyżowej 
Jezu, któryś Ciałem Twoim na Krzyżu za grzechy nasze zapłacił 
Jezu, który wyrok śmierci na nas wydany przybiłeś do Krzyża 
Jezu, któryś przez Krzyż Twój zwyciężył szatana 
Jezu, któryś nas przywiódł przez Krzyż do wolności Synów Bożych 
Jezu, Kapłanie, któryś przez własną Krew do świątyni wstąpił i dla nas wieczne 
zbawienie uzyskał 
Jezu, który ze znakiem Krzyża przyjdzie sądzić żywych i umarłych 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu. 
Od grzechu wszelkiego, wybaw nas, Jezu. 
Od zasadzek nieprzyjaciela wiecznego 
Od wiecznego potępienia 
Od bojaźni śmierci 
Przez Krzyż Twój święty 
Przez pięć ran Twoich 
Przez Krew Twoją 
Przez śmierć Twoją 
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. 
Abyśmy zawsze byli prawdziwymi miłośnikami Twego Krzyża, Ciebie prosimy 
Abyśmy w niczym chwały nie szukali, tylko w Krzyżu Twoim świętym, Ciebie  
prosimy 
Abyś nas mocą Twojego Krzyża świętego  od wszelkich niebezpieczeństw ciała i 
duszy  uwolnić raczył,  Ciebie prosimy 
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. 
 



Celebrans: Któryś za nas cierpiał rany 
Wszyscy: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. 
Celebrans: 
Módlmy się: 
Wszechmogący  Boże, Syn Twój, posłuszny Twojej woli, poniósł śmierć na 
krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi 
tajemnicę Odkupienia, mogli otrzymać jego owoce w niebie. Przez Chrystusa, 
Pana  naszego. 
Wszyscy: Amen 
 

HYMNY 
 
Nie zdejmę krzyża z mojej ściany                 Oto znak zwycięstwa błyszczy, 
Za żadne skarby świata                                  Krzyż się wznosi ponad światem, 
Bo na nim Jezus ukochany                            Na nim Jezus wisiał w męce, 
Grzeszników z niebem brata.                        Aby zbawić grzesznych ludzi. 
 
Nie zdejmę krzyża z mego serca                  Drzewo krzyża bardziej cenne 
Choćby mi umrzeć trzeba                              Niż Libanu wszystkie cedry, 
Choćby mi groził kat morderca                     Bo zrodziło owoc życia 
Bo krzyż to klucz do nieba.                            Zamiast śmierci z drzewa raju. 
 
Nie zdejmę krzyża z mojej duszy                  Chryste, Królu miłosierny, 
Nie wyrwę go z sumienia                               Racz obronić nas od złego 
Bo krzyż szatana w niwecz kruszy                 I umocnić w Twojej służbie 
Bo krzyż to znak zbawienia.                           Świętym znakiem odkupienia 
   
A gdy zobaczę w poniewierce                       On wskazuje drogę wiernym, 
Jezusa krzyż i ranę                                           Którzy Cię szukają, Panie,                           
Która otwiera Jego serce                                On przynosi dar pociechy, 
W obronie krzyża stanę.                                 Gdy cierpienie nas przytacza. 
 
                                                                            Spraw, by serca i umysły 
                                                                            Zgodnym głosem Cię sławiły, 
                                                                            Cała ziemia niech wyznaje 
                                                                            Twój majestat, Synu Boży 
 
                                                                            Równa cześć i uwielbienie 
                                                                            Ojcu, Tobie i Duchowi, 
                                                                            Ty nas bowiem odrodziłeś 
                                                                            Łaską, która płynie z krzyża. 
 


