
 

św. Jan z Dukli (1414-84) 
bernardyn, pustelnik, kanonizowany w 1997 r. 

 

 

 
Kraków, Kościół pw. św. Katarzyny 
zobacz:  

Święci w Polsce i ich kult w świetle historii 

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/1j.html 

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/7j.html 
 

 

Litania do błogosławionego Jana z Dukli 
 

Kyrie, elejson! Chryste, 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 nasz Ojcze Franciszku, 

Święty Janie Kapistranie, założycielu naszej Prowincji, 

Święty Janie, wierny naśladowco Jezusa, 

- miłośniku krzyża Chrystusowego, 

-  wielki czcicielu Najświętszej Maryi Panny, 

-  wierny Synu Ojca naszego św. Franciszka, 

-  świętość Kościoła wzbogacający, 

-  mężu żywej wiary, 

-  mężu chrześcijańskiej nadziei, 

-  głoszący swym życiem cnotę Bożej miłości, 

-  przykładzie pokory, 

-  drogowskazie ubóstwa, 

-  przykładzie czystości i niewinności, 

-  nieustępliwy w zachowywaniu chrześcijańskich obyczajów, 

-  wzorze miłości bliźniego, 

-  potrzebującym nieustannie z pomocą spieszący, 

-  głęboki i niestrudzony w rozważaniu tajemnic Bożych, 

-  żarliwy apostole Bożego Królestwa, 

-  hojny szafarzu Świętych Sakramentów, 

-  gorliwy i wytrwały spowiedniku, 

-  żarliwy kaznodziejo pokuty, 

-  niestrudzony w poszukiwaniu dusz zagubionych, 

-  męczenniku pragnieniem, 

-  łaską uzdrawiania chorych obdarzony, 

-  pociecho smutnych, 

-  pomocy dla zwaśnionych i pragnących pojednania, 

-  Patronie wielu Polaków, 

-  chlubo Zakonu naszego, 

-  Chwało naszej Prowincji. 

 

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 Z Dukli. 

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: 

Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana z Dukli, kapłana, cnotami 

wielkiej pokory i cierpliwości, spraw, abyśmy naśladując jego 

przykład, otrzymali podobną nagrodę. Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 

 

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/1j.html
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/7j.html


           
1. Skalnik, PDK, wt w Sankt. MB; 

2. Dukla, PDK, fg k. Sankt. św. Jana z Dukli; 

3. Dukla, PDK, fg 2 k. Sankt. św. Jana z Dukli; 

 

           
4. Miejsce Piastowe, PDK, wt w ko św. Michała Arch.; 

5. Sanok, PDK, pł. na fasadzie ko NSPJ; 

6. Dukla, fg 3 k. Sankt. św. JzD; 

 

       
7. Poznań, pł. w ko św. Franciszka Serafickiego 

J12,8- Kraków, ob. w ko św. Katarzyny; 

J12,9- Zakopane, wt w ko św. Antoniego; 



       
J12,10- Ludźmierz, MAŁ, fk w baz. WNMP; 

J12,11- Białka Tatrzańska, wt w ko śś. Szymona i Judy Tadeusza; 

J12,12- Szczawnica, MAŁ, fk w ko św. Wojciecha; 

 

       
J12,13- Łódź, wt w ko św. Alberta Chmielowskiego; 

J12,14- Warszawa, fg w ko św. Karola Boromeusza; 

J12,15- Warszawa, wt w ko św. Ap. Piotra i Pawła; 

 

       
J12,16- Wrocław, wt w kt św. Jana Chrzciciela; 

J12,17- Rzeszów, fg k. baz. WNMP; 

J12,18- Rzeszów, rel. w baz. WNMP 



       
Oświęcim, Sankt. MB Wspomożenia Wiernych (zdj. pw) 

Katowice-Piotrowice, ko. NSPJ (zdj. pw) 

Świętochłowice-Lipiny, ko. św. Augustyna (zdj.pw) 

 

 

 

 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 

 
 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII 

 

http://nitecki.wietrzykowski.net/
http://nitecki.wietrzykowski.net/

