
Litania do św. Jana Pawła II 

Kyrie eleison, Christe 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 – módl się za nami. 

Święty Janie Pawle, módl się za nami 

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie, 

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka, 

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem 

Całkowicie oddany Maryi, 

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych, 

Następco Piotra i Sługo sług Bożych, 

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary, 

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań, 

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, 

Gorliwy Miłośniku Eucharystii, 

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi, 

Misjonarzu wszystkich narodów, 

Świadku wiary, nadziei i miłości, 

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych, 

Apostole pojednania i pokoju, 

Promotorze cywilizacji miłości, 

Głosicielu Nowej Ewangelizacji, 

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię, 

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, 

Papieżu Bożego Miłosierdzia, 

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, 

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, 

Bracie i Mistrzu kapłanów, 

Ojcze osób konsekrowanych, 

Patronie rodzin chrześcijańskich, 

Umocnienie małżonków, 

Obrońco nienarodzonych, 

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, 



Przyjacielu i Wychowawco młodzieży, 

Dobry Samarytaninie dla cierpiących, 

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, 

Głosicielu prawdy o godności człowieka, 

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu, 

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata, 

Uosobienie pracowitości, 

Zakochany w krzyżu Chrystusa, 

Przykładnie realizujący powołanie, 

Wytrwały w cierpieniu, 

Wzorze życia i umierania dla Pana, 

Upominający grzeszników, 

Wskazujący drogę błądzącym, 

Przebaczający krzywdzicielom, 

Szanujący przeciwników i prześladowców, 

Rzeczniku i obrońco prześladowanych, 

Wspierający bezrobotnych, 

Zatroskany o bezdomnych, 

Odwiedzający więźniów, 

Umacniający słabych, 

Uczący wszystkich solidarności, 

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. 

Módl się za nami święty Janie Pawle. 

Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka. 

Módlmy się: 

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i 

posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam 

wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim 

ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 

(Modlitwa posiada imprimatur Metropolity Krakowskiego, kard. Stanisława Dziwisz, 

z 12 kwietnia 2011 r.) 

 



Litania do świętego papieża Jana XXIII  

 

Kyrie eleison, Christe 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. 

Boże Stworzycielu, zmiłuj się nad nami. 

 

Boże Proroków, Boże Apostołów, Święta Maryjo – módl się za nami. 

Święty papieżu Janie XXIII, zrodzony ze skromnych korzeni, niech Bóg będzie w 

Tobie błogosławiony.  

Obierający imię poprzednika Chrystusa, niech Bóg będzie w Tobie błogosławiony.  

Któryś dojrzewał wśród osamotnienia, niech Bóg będzie w Tobie błogosławiony.  

Któryś ukształtował się na człowieka powołania, niech Bóg będzie w Tobie 

błogosławiony. 

Któryś został Dobrym Samarytaninem, niech Bóg będzie w Tobie błogosławiony. 

Święty papieżu Janie XXIII, pokorny duszpasterzu, ucz nas pokory Chrystusa.  

Dobry duszpasterzu, ucz nas dobroci Chrystusa  

Cierpliwy duszpasterzu, ucz nas cierpliwości Chrystusa.  

Łagodny duszpasterzu, ucz nas łagodności Chrystusa.  

Duszpasterzu cnotliwy, ucz nas cnót Chrystusa.  

Święty papieżu Janie XXIII, kochający pasterzu powszechny, módl się za nami.  

Przewidujący pasterzu powszechny, módl się za nami.  

Kontemplujący pasterzu powszechny, módl się za nami. 

Miłosierny pasterzu powszechny, módl się za nami.  

Apostolski pasterzu powszechny, módl się za nami. 

 

Baranku Boży, źródło wiary,  

zmiłuj się nad nami. 

Baranku Boży, źródło nadziei,  

zmiłuj się nad nami. 

Baranku Boży, źródło miłości,  

zmiłuj się nad nami. 

 

Módl się za nami święty Janie XXIII, abyśmy życiem i słowem świadczyli o dobroci 

Boga. 

 

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Ty formowałeś serce św. Jana XXX III dla 

służby Ewangelii od posługi skromnego księdza aż do urzędu najwyższego pasterza 

Kościoła powszechnego. Jego dewiza Posłuszeństwo i pokój składała się z 

wiodących słów, kształtujących jego pontyfikat, z którego zrodziła się wizja Soboru 

Watykańskiego II. Jego odwaga w byciu wiernym wizji “otwartych okien w 



Kościele” zaowocowała odnowieniem cudów niczym w drugą Pięćdziesiątnicę. 

Zjednocz nas w modlitwie i działaniu ewangelizacyjnym wobec całego świata, a za 

wstawiennictwem Maryi, Matki Jezusa i pod przewodnictwem papieża Franciszka, 

dozwól nam z radością głosić Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju dla 

wszystkich. Amen. 

 

 

 

Litania do Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. 

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 – módl się za nami. 

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus 

Umiłowane dziecko Ojca Niebieskiego 

Oblubienico Jezusa Chrystusa 

Obdarzona mądrością Ducha Świętego 

Ikono tajemnicy Boga-Miłości 

Radosna ofiaro Miłości Miłosiernej 

Ukochana córko Najświętszej Maryi Panny 

Doktorze Kościoła Świętego 

Córko Karmelu wskazująca drogę do zbawienia 

Wierna córko św. Teresy od Jezusa 

Wierna uczennico św. Jana od Krzyża 

Patronko nie lękających się przystąpić do Boga 

Patronko wątpiących i zrozpaczonych 

Patronko misji i misjonarzy 

Patronko przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej 

Opiekunko małych i pokornych 

Wzorze mądrości ewangelicznej 

Wzorze miłości bliźniego 

Wzorze miłości dążącej do prawdy 

Wzorze pokory, przyjmującej wszystko, jako dar Boga 



Wzorze dziecięcej ufności i zawierzenia Bogu 

Wzorze świętości dostępnej dla każdego 

Wzorze autentycznego życia duchowego 

Nauczycielko poznania Chrystusa 

Nauczycielko umiłowania Kościoła 

Nauczycielko modlitwy 

Mistrzyni wiary 

Mistrzyni drogi dziecięctwa duchowego 

Mistrzyni chrześcijańskiego życia 

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. 

Módlmy się: Panie, który rzekłeś: Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do 

Królestwa Niebieskiego, daj nam, prosimy, tak naśladować św. Teresę, dziewicę, 

w pokorze i prostocie serca, abyśmy otrzymali nagrodę wieczną. Który żyjesz 

i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 


	Litania do św. Jana Pawła II
	Litania do świętego papieża Jana XXIII
	Litania do Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

