
Godzinki ku czci świętej Elżbiety Węgierskiej (1207-1232) 

patronki III Zakonu świętego Franciszka z Asyżu 
 

JUTRZNIA 
 

Wezwanie 
I. Źródło miłości przedwiecznej 

dla nas niepojęte 

Tyś wypełniło serce 

Elżbiety Węgierskiej 

 

II. Sercem i duszą Boże 

Ciebie wychwalamy 

ze świętą Elżbietą 

wdzięcznymi hymnami. 

 

III. Chwała Ci, Boże, Prawy, 

Jeden w Trzech Osobach 

Co serca uszczęśliwiasz 

w wiecznych niebios progach. 

 

IV. Niech w życiu naszym 

jak była w Elżbiecie  

Ewangelia Chrystusa 

jasnym blaskiem świeci. 

 

HYMN 
1. Jutrzenka złoci niebiosa 

światłem swych promieni 

Tak narodzenie Elżbiety 

los biednych odmieni. 

 

2. W delikatnym jak płatek  

różanego kwiatu 

W słabej kruchej dziewczynce 

Pan dał światło światu. 

 

3. Pokocha całym sercem 

Boga, biednych ludzi 

Głodnym i nieszczęśliwym 

z miłością usłuży. 

 

4. Miarą jej życia będzie 
lat dwadzieścia cztery  

A z tego sześć w małżeństwie 

cztery we wdowieństwie. 

 

5. Za miłość heroiczną 

pełną cnót i zasług 

Jej duszę seraficzną 

Pan niebu przeznaczył. 

 

6. Takie powziął zamiary  

nad tym dzieckiem małym 

Bóg pełen miłosierdzia 

potęgi i chwały. 



 

P. Boże pełen miłości i prawy 

W. Daj sercom rodziców niezachwianą wiarę. 

 

Módlmy się: 

Prosimy Cię Boże, miłośniku życia, który rodziców obdarzasz potomstwem, / spraw by ono karmiło się 

przykładem wiary swoich rodziców, / i tak poznawało Twoją miłość i dobroć. / Który żyjesz i królujesz 

na wieki wieków. 

Amen. 

 

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze 

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 

P. Błogosławmy Panu 

W. Bogu chwała 

P. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. 

W. Amen. 

 

PRYMA 
 

Wezwanie 

Źródło miłości … 
 

 

HYMN 
1. Gdy pierwszy promień słońca 

na wschodzie się budzi 

Oświeca, ciepłem darzy 

świat i wszystkich ludzi. 

 

2. Tak Bóg rozsiewał radość 

przez świętą Elżbietę 

Niewinnym głosem dziecka 

jej modlitwy pierwszej. 

 

3. Usta niemowląt, dzieci 

opiewa Psalmista 

Bo nad modły dorosłych 

one Bogu milsze. 

 

4. W niewinności wzrastając 

wiarą przesiąkając 

Chrześcijanką się staje 

cztery lat mając. 
 

5. Wszyscy co ją widzieli 

bardzo się dziwili 

Jak takie dziecko małe 

ma dojrzałą wiarę. 

 

6. Boga sercem poznaje 

na stopniach ołtarza  

Miłować Go zaczyna 

powierza się cała. 

 

P. Panie chwalony ustami małych dzieci 

W. Chroń je w czystości i rajskiej niewinności. 



Módlmy się: 

Ten świat był nieskażony i czysty, a uległ zepsuciu w skutek grzechów ludzi. / Prosimy Cię Boże, / 

zachowaj dzieci przed zepsuciem grzechu, a dorosłych skłoń do pokuty i nawrócenia. / Przez Chrystusa 

Pana naszego. 

Amen. 

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze 

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 

P. Błogosławmy Panu 

W. Bogu chwała 

P. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. 

W. Amen. 

 

TERCJA 
 

Wezwanie 
I. Źródło miłości … 

 

HYMN 
1. Jak słońce po niebiosach 

bieg swój rozpoczyna 

Tak Elżbieta w świat rusza 

u zarania życia. 

 

2. W wieku niespełna lat czterech 

ojczyznę opuszcza 

Odtąd jej domem będzie 

Niemiecka Turyngia. 

 

3. Tutaj rozsiewa miłość 

jak słońce promienne 

jak piękny kwiaty konwalii 

pięknem świat wypełnia. 

 

4. Jej „braciszek” kochany 

książę Ludwik – mężem 

Zofia – przyszła teściowa 

odtąd matką będzie. 

 

5. Jeśli my jak to dziecko 

Bogu się poddamy 

Szczęśliwi będziemy w życiu 

i w wieczności całej. 

 
6. Święta Elżbieto Węgierska 

uproś nam u Boga  

byśmy szczerze pełnili 

Jego świętą wolę. 

 

P. Panie przyciągnij do Siebie nasza serca miłością 

W. By mogły się cieszyć Twoją szczęsną wiecznością 

 

Módlmy się: 

Panie, Ty który kierujesz każdym, kto ci jest posłuszni i kto Cię kocha, / wzbudź w naszych sercach 

miłość i nimi kieruj, / jak pokierowałeś sercem świętej Elżbiety. / Który żyjesz i królujesz na wieki 

wieków. 

Amen. 



 

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze 

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 

P. Błogosławmy Panu 

W. Bogu chwała 

P. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. 

W. Amen. 

 

SEXTA 
 

Wezwanie 
I. Źródło miłości … 

 

HYMN 
1. Jak słońce całą mocą 

w czas południa świeci 

Tak łaską, talentami 

Bóg darzył Elżbietę. 

 

2. Niemieckim i francuskim 

biegle włada nimi 

Zna też literaturę 

muzykę, łacinę. 

 

3. Lubi kłusować konno  

po łąkach zielonych 

A podczas gier dziecięcych 

zdobywać nagrody. 

 

4. Ponad wszystkie talenty 

było światło wiary  

Ono ją oświecało 

serce kształtowało. 

 

5. Koronę swą zostawia 

na kościoła progu 

By koronę cierniową 

uczcić Króla królów. 

 

6. Siada u drzwi kościoła 

na otwarcie czeka. 

Jak Maria Magdalena 

u stóp Zbawiciela. 
 

P. Panie otocz i ochroń pięknem serca dzieci niewinnych 

W. Przez rodziców i wychowawców wiarą Boga silnych. 

 

Módlmy się: 

Panie, nasza jedyna radości, / wzbudź w dzieciach tęsknotę za Tobą / aby jak święta Elżbieta odkrywały 

Twoją obecność w przyrodzie, / i chwaliły Cię za wszystko, co stworzyłeś. / Który żyjesz i królujesz na 

wieki wieków. 

Amen. 

 

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze 

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 

P. Błogosławmy Panu 



W. Bogu chwała 

P. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. 

W. Amen. 

 

NONA 
 

Wezwanie 
I. Źródło miłości … 

 

HYMN 
1. Stwórca przez ciepło słońca 

Czyni cud stworzenia 

by nowe się rodziło 

i Boga chwaliło. 

 

2. W czternastej wiośnie życia 

Elżbieta poślubia 

Ludwika, bratnią duszę 

księcia i rycerza. 

 

3. Ledwie sześć lat przeżyją 

dążąc do świętości 

rodząc w świętym małżeństwie 

owoc swej miłości. 

 

4. Głodnym nigdy nie braknie 

chleba tejże świętej 

Ludwik ją błogosławi 

jako matkę biednych. 

 

5. „Tylko zamku nie sprzedaj 

karm biednych, sieroty 

Piękna twa miłość do nich 

i serce twe złote”. 

 

6. Cuda się wtedy dzieją 

z różami Elżbiety 

A biedny to sam Chrystus 

w ich łożu małżeńskim. 

 

P. Za święte małżeństwa dziękujemy Ci Panie 

W. Za ich  miłość i w niej wytrwanie. 

 
Módlmy się: 

Wspomóż nas Panie swoją łaską, / byśmy na wzór świętej Elżbiety zamienili cały obecny czas na 

zdobywanie zasług dla nieba. / Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen. 

 

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze 

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 

P. Błogosławmy Panu 

W. Bogu chwała 

P. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. 

W. Amen 

 

 



NIESZPORY 
 

Wezwanie 
I. Źródło miłości… 

 

HYMN 
1. Słońce posłuszne Stwórcy 

na zachód się chyli 

Tak szczęsne dni Elżbiety 

prędko się skończyły. 

 

2. Wdową wkrótce zostaje 

w wieku lat dwudziestu 

Z trójką dzieci odchodzi 

z książęcego zamku. 

 

3. Gdy opiekę nad dziećmi 

roztoczy rodzina 

Ona trzy śluby składa 

szary habit wdziewa. 

 

4. O świętości Franciszka 

już wcześniej słyszała 

Teraz jego heroizm 

praktykuje sama. 

 

5. Gdy zaraza i powódź 

gnębi biednych ludzi 

Ona niesie im ulgę 

z miłością się trudzi. 

 

6. Najgorsze rany dla niej 

nie są obrzydzeniem 

Chorym w swoim szpitalu 

służby miłosiernie. 

 

P. Chwała Ci Panie za serca Tobie wierne 

W. W nieszczęściach ludziom pomocne i miłosierne. 

 

Módlmy się: 

Boże pełen miłosierdzia i dobroci dla nas, / poucz nas, jak mamy nieść ulgę cierpiącym na duszy i na 

ciele, / za wzorem i za wstawiennictwem świętej Elżbiety. 

Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen. 

 

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze 

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 

P. Błogosławmy Panu 

W. Bogu chwała 

P. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. 

W. Amen. 

 

 

 

 

 



KOMPLETA 
 

Wezwanie 
I. Źródło miłości… 

 

HYMN 
1. Słońce chowa swe blaski 

za okręgiem ziemi 

lecz świętym Boże w niebie 

nieprzerwanie świecisz. 

 

2. Śmierć Elżbiety nie będzie 

jej unicestwieniem 

lecz miłości i tęsknoty 

wiecznym dopełnieniem. 

 

3. W nagrodę za jej życie 

za miłość ubogich 

Bóg przyozdobi jej głowę 

diadem kosztownym. 

 

4. Aureola świętości 

niech i nasze skronie  

koroną cnót i zasług 

szczęśliwie ozdobi. 

 

5. Ten świat co szybko mija 

niech się opamięta 

Bo próżnym wiatrem tylko 

jego chwała ziemska. 

 

6. Prosimy Boże Ciebie 

kieruj życiem naszym 

Byśmy z Elżbietą w niebie 

wiecznie królowali. 

 

P. Miłość Pana ponad wszelkie cierpienia 

W. Ponad trudy, przeciwności i życia strapienia. 

 

Módlmy się: 

Prosimy Cię, Trójjedyny Boże, / byśmy idąc przez ten świat do nieba, / uczynili go bardziej ludzkim 

dzięki Twojej łasce i miłości, / za wstawiennictwem i przykładem świętej Elżbiety Węgierskiej, /  

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen. 

 

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze 

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 

P. Błogosławmy Panu 

W. Bogu chwała 

P. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. 

W. Amen. 

 

 

 

 

 



MODLITWA ŚWIĘTEJ ELŻBIETY 
 

1. Nie wiem co dziś zdarzy się, 

O, Boże mój, 

Wiem, że to co stanie się 

Ty tego chcesz. 

 

Wszystko coś od wieków chciał 

Co zawarłeś planie Twym 

W życiu niech wypełnił się 

Niech Twa święta wola stanie się. 

 

2. Niczego nie szukam już 

Chcę co chcesz Ty. 

Uwielbiam wyroki Twe, 

Przedwieczne dziś. 

 

Sercem im poddaję się 

I wszystkie wypełnić chcę. 

W miłości przyjmuję je 

Z ręki wszechmogącej rady Twe. 

 

3. Składam w sercu dla Ciebie 

Ofiarę mą 

Z ofiarą Zbawiciela 

miłosierną 

 

Zasługi nieskończone 

Jezusa Najświętszego 

W miłości bezgranicznej 

Składam przed Twe oczy Boże mój. 

 

4. Ojcze święty błagam Cię  

w Imię Jego, 

O cierpliwość, uległość 

posłuszeństwo. 

 

Niech najsłodsza wola Twa 

Tak we mnie wypełnił się 

By serce wielbiło Cię 

W wiecznej chwale i miłości Twej. 

Amen. 


