
Litania do Przemienienia

Pańskiego (3)

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

 Jezu, Synu Boga Żywego,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, przy Wcieleniu Twoim przemieniony,
Jezu, Słowo na początku Słowo Boże,
Jezu, Słowo stawszy się Ciałem w nas mieszkające,
Jezu, światłości prawdziwa, o której dał Jan świadectwo,
Jezu, światłości prawdziwa, wszelkiego człowieka oświecająca,
Jezu, światłości prawdziwa, której ciemności nie ogarnęły,
Jezu, światłości prawdziwa świata, przez którą świat jest uczyniony,
Jezu, światłości prawdziwa, której świat nie poznał,
Jezu, światłości prawdziwa, której swoi nie przyjęli,
Jezu, światłości prawdziwa, świecąca tym, którzy się z Boga narodzili,
Jezu, jasności Boga Ojca,
Jezu, Królu wiekuistej chwały,
Jezu, wyobrażenie istności Ojca,
Jezu, najpiękniejszy nad synów ludzkich,
Jezu, uwielbiony w ciele,
Jezu, obliczem świetlny jak słońce,
Jezu, w szatach białych jak śnieg,
Jezu, Bogu Ojcu ukochany,
Jezu, w którym Mu się dobrze upodobało,
Jezu, którego my słuchamy,
Jezu, w którym jest nam dobrze,
Jezu, na górze Tabor przemieniony,
Jezu, któremu dal świadectwo Ojciec Przedwieczny,
Jezu, na Mękę Swoją z góry Tabor zstępujący,
Jezu, wszystko słowem mocy swojej trzymający,



Jezu, światłości wieczna i zwierciadło bez zmazy,
Jezu, w Najświętszym Sakramencie Przemieniony,
Jezu, pokarmie Najświętszy, który dajesz światu życie,
Jezu, przy Męce Swojej Przemieniony,
Jezu, przy Śmierci Swojej Przemieniony,
Jezu, przy Zmartwychwstaniu Swoim Przemieniony,
Jezu Przemieniony, którego Imię ponad wszelkie imiona,
Jezu Przemieniony, chwało i życie nasze,
Jezu Przemieniony, wszelkiego pragnienia ostatni terminie,
Jezu Przemieniony, grzeszników w aniołów światłości przemieniający,
Jezu Przemieniony, Arko Mojżeszowa,
Jezu Przemieniony, wozie ognisty Eliasza,
Jezu, dolegliwości teraźniejszego żywota przemieniający,
Jezu, Chwało wszystkich Świętych,
Przez zasługi Świętych Apostołów, którzy byli przy Przemienieniu Twoim,     wybaw nas.
Przez zasługi św. Proroków Twoich, Mojżesza i Eliasza,
Abyś nam Twarz Twoja radosną jako słonce 
 na Sadzie Twoim pokazać raczył,                                   Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.
Abyś nas białą jak śnieg, niewinności szatą, na chrzcie 
 otrzymaną, przyozdobić raczył,
Abyś nas obłokiem jasnym, od wszelkich napadów 
 czartowskich zasłonić raczył,
Abyś nas na gore szczęśliwości, gdzie byśmy w ciałach 
 naszych uwielbieni byli, przyprowadzić raczył,
Abyś nam przybytki w wiecznej chwale przygotować raczył,
Abyś przybytki w sercach naszych dla Ciebie sprawować raczył,
Abyś wszelkie przypadki złe w dobre nam przemienić raczył,
Abyś duszom zmarłych męki czyśćcowe w ochłodę 
 wiekuistą przemienić raczył,
Abyś prośby nasze, Jezu Przemieniony, wysłuchać raczył,

Módlmy się.  Przedwieczny Synu Boga Żywego, Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 
przez pięciorakie Przemienienie Twoje.  Ofiaruję Tobie te pacierze do Przemienienia Twego, 
przemień gniew Twój i karę w łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwo, przemień nieprzyja-
ciół i ich nienawiść w miłość, przemień wszystkie utrapienia, choroby w wesele i pociechy 
duszy, przemień wszystko złe w dobre i racz nam dać żywot wieczny i łaskę Twoją świętą.  
Przemień, Panie, pokusy w przytomność anielską, abyśmy Cię godnie chwalili z pomocą 
anielską. Amen.

  Litania z modlitewnika wydanego przez o. Bonawenturę Sikorskiego, Nowy Sącz, 1767. 
   Nawiązuje ona do prologu Ewangelii sw. Jana, który był jednym ze świadków 
  Przemienienia na Górze Tabor.


