
 
Litania do Św. Jana z Dukli. 

  

Kyrie, elejson. Christe, 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, bez grzechu pierworodnego poczęta,           módl się za nami. 
Święty Franciszku z Asyżu, 
Święty Janie z Dukli, wierny naśladowco Jezusa, 
Św. Janie, miłujący Krzyż Chrystusa, 
Św. Janie, wielki czcicielu Najświętszej Maryi Panny, 
Św. Janie, wierny synu Świętego Franciszka, 
Św. Janie, prawdziwa ozdobo Kościoła Chrystusowego, 
Św. Janie, mężu żywej wiary, 
Św. Janie, pełen chrześcijaoskiej nadziei, 
Św. Janie, głoszący swym życiem cnotę Bożej miłości, 
Św. Janie, wzorze pokory i ubóstwa, 
Św. Janie, przykładzie czystości i posłuszeostwa, 
Św. Janie, wytrwały w zachowywaniu chrześcijaoskich obyczajów, 
Św. Janie, wzorze miłości bliźniego, 
Św. Janie, potrzebującym z nieustanną pomocą spieszący, 
Św. Janie, głęboki i niestrudzony w rozważaniu tajemnic Bożych, 
Św. Janie, przykładzie żarliwej modlitwy, 
Św. Janie, apostole Królestwa Bożego, 
Św. Janie, hojny szafarzu sakramentów świętych, 
Św. Janie, gorliwy i wytrwały spowiedniku, 
Św. Janie, żarliwy kaznodziejo pokuty, 
Św. Janie, pomagający zagubionym w odnalezieniu właściwej drogi życia, 
Św. Janie, męczenniku pragnieniem, 
Św. Janie, obdarzony łaską uzdrawiania chorych, 
Św. Janie, pocieszycielu smutnych i strapionych, 
Św. Janie, prowadzący do jedności wyznawców Chrystusa, 
Św. Janie, szczególny opiekunie Dukli i Lwowa, 
Św. Janie, Patronie naszego Narodu, 
Św. Janie, prowadzący skłóconych do pojednania i pokoju, 
Św. Janie, wskazujący drogę do niebieskiej ojczyzny, 
Św. Janie, klejnocie Zakonu Braci Mniejszych, 
  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuśd nam, Panie. 



Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
  
 K. Módl się za nami Święty Janie z Dukli. 
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
 Módlmy się: 
Wszechmogący Boże, Ty nam dałeś świętego Jana z Dukli za patrona we 
wszystkich utrapieniach i nagłych potrzebach, prosimy Cię pokornie,† abyś 
nas – za jego przyczyną – uwolnił od wszelkich nieszczęśd, kłopotów i 
chorób, * a równocześnie wspierał w różnych naszych potrzebach doczesnych 
i wiecznych. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
 


