
Doa Litani 1     :   M  emohon perlindungan terhadap nabi palsu

Yesus yang terkasih, selamatkanlah kami dari tipuan nabi palsu itu.

Yesus kasihanilah kami. 

Yesus selamatkanlah kami dari penganiayaan.

Yesus pertahankanlah kami dari antikris.

Tuhan, kasihanilah kami. 

Kristus kasihanilah kami.

Yesus yang terkasih, lindungilah kami dengan DarahMu Yang Berharga.

Yesus yang terkasih, bukalah mata kami terhadap segala tipuan dari nabi palsu itu.

Yesus yang terkasih, persatukanlah GerejaMu.

Yesus, lindungilah Sakramen-sakramen kami. 

Yesus, jangan biarkan nabi palsu itu memecah-belah GerejaMu. 

Yesus  yang  terkasih,  tolonglah  kami  menolak  segala  tipuan  yang  dihadirkan  kepada  kami
sebagai kebenaran. 

Yesus berilah kami Kekuatan.

Yesus berilah kami Pengharapan.

Yesus limpahilah jiwa-jiwa kami dengan Roh Kudus. 

Yesus lindungilah kami dari binatang itu. 

Yesus berilah kami karunia kearifan

agar kami bisa mengikuti jalan dari GerejaMu yang benar setiap saat untuk selamanya.

Amin. 
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Litani 2 :   Untuk   memohon Rahmat Kekebalan

Ya Bapa Surgawi Yang Maha Tinggi 
Aku mengasihi Engkau.

Aku menghormati Engkau.

Tuhan, kasihanilah kami. 
Tuhan ampunilah kesalahan kami.

Aku menyembah Dikau. 
Aku memuji Dikau.
Aku bersyukur kepadaMu atas segala RahmatMu yang istimewa. 
Aku mohon kepadaMu, berilah Rahmat Kekebalan bagi orang-orang yang kukasihi. 

(Sebutkan daftar jiwa-jiwa agar diselamatkan)
Aku mempersembahkan kesetiaanku kepadaMu setiap saat.
Engkau, Bapa Surgawi Yang Maha Kudus 
Pencipta segala hal
Pencipta semesta alam
Pencipta umat manusia
Engkau adalah sumber dari segala yang ada.
Engkau adalah sumber Kasih.
Engkau adalah Kasih.

Aku mengasihi Engkau.
Aku menghormati Engkau.
Aku menyerahkan diriku dihadapanMu.
Aku mohon kerahimanMu bagi setiap jiwa yang belum mengenal Engkau  
yang tidak menghormati Engkau.
yang menolak Tangan KerahimanMu.
Aku pasrahkan diriku kepadaMu didalam pikiran, tubuh dan jiwaku. 
Hingga Engkau bisa membawanya kedalam pelukan TanganMu dan aman dari segala gangguan 
setan. 
Aku mohon kepadaMu, bukalah pintu-pintu Surga 
Hingga semua anak-anakMu akhirnya bisa bersatu didalam harta warisan yang telah Kau 
ciptakan bagi kami semua. 

Amin.
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Doa Litani 3: Untuk membela Sabda Allah

Oh Yesus yang terkasih, lindungilah kami dari segala kebohongan yang menentang Allah 

Lindungilah kami dari setan dan pasukannya

Tolonglah kami untuk lebih mengasihi Engkau 

Pertahankanlah kami didalam pertempuran kami

Belalah kami didalam iman kami

Tuntunlah kami menuju tempat perlindunganMu yang aman  

Bantulah kami untuk tegak berdiri dan membela Kehendak KudusMu 

Kuatkanlah niat kami untuk menjadi para muridMu yang sejati

Berilah kami keberanian

Berilah kami kepercayaan

Tuntunlah kami di jalan Kebenaran 

Belalah kami dihadapan musuh. 

Limpahkanlah Rahmat PerlindunganMu atas diri kami  

Tolonglah kami menghindari godaan

Bawalah kami semakin mendekati Hati KudusMu 

Tolonglah kami agar tetap setia kepadaMu setiap saat.

Amin 

Doa Litani 4   :     U  ntuk meringankan hukuman dari Allah Bapa :
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Oh Allah Yang Maha Tinggi.

Kami mohon KerahimanMu bagi segala dosa dari anak-anakMu. 

Kami bersyukur kepadaMu atas Karunia bumi ini.

Kami bersyukur kepadaMu atas Karunia kehidupan manusia ini. 

Kami menghargai Karunia Kehidupan.

Kami mempertahankan Karunia Kehidupan.

Kami bersyukur kepadaMu atas Karunia PuteraMu, Yesus Kristus.

Kami bersyukur atas Karunia Penebusan.

Kami memuji KeilahianMu. 

Kami  menyerahkan  diri  sepenuhnya  dihadapanMu,  agar  Kehendak  KudusMu  bisa  digenapi
diatas bumi seperti di Surga.

Kami bersyukur kepadaMu atas Karunia pencerahan suara hati kami.

Kami bersyukur kepadaMu atas janji kehidupan kekal.

Kami siap menyambut Firdaus Yang Baru itu. 

Kami  mohon  kepadaMu  untuk  menyelamatkan  seluruh  jiwa,  termasuk  mereka  yang
menganiaya Engkau dan mereka yang tersesat dariMu. 

Kami bersyukur kepadaMu atas Kasih yang Kau perlihatkan kepada semua anak-anakMu. 

Kami bersyukur kepadaMu atas Karunia nubuatan ini.

Kami bersyukur kepadaMu atas Karunia doa ini.

Kami mohon kepadaMu, berilah kami damai dan keselamatan. 

Amin. 

Doa Litani 5 :   B  agi keselamatan mereka yang berada dalam keadaan dosa berat
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Yesus, selamatkanlah semua pendosa dari api neraka 

Ampunilah jiwa-jiwa yang menjadi gelap itu.

Tolonglah mereka untuk bisa melihat Engkau.

Angkatlah mereka dari dalam kegelapan.

Bukalah mata mereka.

Bukalah hati mereka.

Tunjukkanlah Kebenaran kepada mereka. 

Selamatkanlah mereka. 

Tolonglah mereka untuk mendengar.

Singkirkanlah mereka dari rasa congkak, nafsu serta iri hati. 

Lindungilah mereka dari setan.

Dengarkanlah seruan mereka yang minta tolong. 

Raihlah tangan mereka.

Tariklah mereka kearahMu. 

Selamatkanlah mereka dari tipuan setan.

Amin. 

Doa   Litani 6 : Mohon Karunia Rahmat

Oh Yesus yang terkasih, Juru Selamatku yang terkasih, 

Penuhilah aku dengan KasihMu. 

Penuhilah aku dengan KekuatanMu.

Penuhilah aku dengan KebijaksanaanMu.
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Penuhilah aku dengan KeteguhanMu. 

Penuhilah aku dengan Kerendahan HatiMu.

Penuhilah aku dengan KeberanianMu. 

Penuhilah aku dengan GairahMu. 

Amin. 
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