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4 grudnia  
wspomnienie dobrowolne św. Jana Damasceńskiego,  

prezbitera i doktora Kościoła 
 patrona farmaceutów i aptekarzy oraz osób z paraliżem rąk 

 

 
Św. Jan urodził się w Damaszku około roku 675. Był synem 
chrześcijańskiego urzędnika na dworze kalifów. Otrzymawszy gruntowne 
wykształcenie, objął po ojcu urząd przedstawiciela ludności 
chrześcijańskiej wobec kalifa. Po trzech latach urzędowania, nie chcąc 
zaprzeć się wiary, ustąpił i został mnichem w monasterze św. Saby pod 
Jerozolimą. Gdy cesarz Leon Izauryjczyk począł niszczyć święte obrazy, 
św. Jan stanął odważnie w obronie ich kultu. Napisał też wiele dzieł 
teologicznych, wyświetlających całą naukę wiary pierwszych wieków 
chrześcijaństwa. Ułożył również mnóstwo hymnów kościelnych. Z pism 
jego promieniuje wielka osobista świętość, gorąca miłość do Chrystusa, 
Matki Bożej, Świętych i Kościoła. Był ostatnim z greckich ojców 
Kościoła. Zmarł w eremie Bar Saba około roku 749. Jego relikwie 
przeniesiono do Moskwy.  
 
W 1890 r. papież Leon XIII ogłosił go doktorem Kościoła. 
 
W ikonografii św. Jan przedstawiany jest w chwili, kiedy anioł uzdrawia 
go, przykładając rękę, która została odcięta na rozkaz kalifa. Przedstawia 
się go także ze zwojem w ręku i w turbanie na głowie, wskazującym na 
jego arabskie pochodzenie. Jego atrybutem jest księga, pióro pisarskie. 
 
Modlitwy: 
Modlitwa św. Jana Damasceńskiego: 
Panie, uczyń lżejszym ciężkie brzemię moich grzechów, którymi tak bardzo 
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zawiniłem. Oczyść me serce i mojego ducha, wyprowadź mnie na drogę 
prostą, bądź mi pochodnią oświecającą. Otwórz me usta do głoszenia 
słowa, spraw, by ognisty płomień Twojego Ducha Świętego uczynił moją 
mowę jasną i płynną, i niech zawsze będę świadomy, że jesteś przy mnie i 
na mnie patrzysz. Paś mnie, o Panie, i paś ze mną, aby moje serce nie 
skłaniało się ani na prawo, ani na lewo, a Twój Duch, Duch dobry, niech 
mnie prowadzi drogą prostą, i niech moje poczynania teraz i aż do końca 
życia będą według Twojej woli. Ty zaś, o wybrane zgromadzenie Kościoła, 
szlachetne grono o wypróbowanej wierności; wy, którzy szukacie pomocy 
u Boga i wśród których Bóg przebywa, przyjmijcie od nas nieskalaną 
naukę prawowiernej wiary; dzięki niej umacnia się Kościół, tak jak nam to 
zostało przekazane przez naszych Ojców. 
 
Modlitwa: 
Panie Jezu Chryste, który przez Kościół święty w czci obrazów podałeś 
nam środek do wzbudzenia w sobie myśli i uczuć pobożnych, racz sprawić 
łaską swoją, abyśmy tego środka pilnie i nabożnie używali i tym sposobem 
budzili w sobie chęć naśladowania tych, których obrazy przedstawiają, a 
tym samym stawali się Ciebie coraz godniejszymi. Przez Pana naszego 
Jezusa Chrystusa. Amen.  
 
Modlitwa:  
Spraw, o Panie, aby wspomogły nas modlitwy św. Jana, Twojego kapłana. 
Niech prawdziwa wiara, której niezmordowanie nauczał, stanie się naszym 
światłem i siłą. Amen.  
 
 


