Panie, Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś
swym apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać
obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce
zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym (...). Gdy Duch Święty
zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aŜ
po krańce ziemi”.

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM
DUCHA ŚWIĘTEGO
DZIEŃ I
Piątek 22.05.2009

Modlitwa wstępna
W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus „zawołał
donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie,
niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego
mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37.39).
Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się
i przynosi owoce, równieŜ i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha
Świętego i przynosić owoce cnót.

Za przykładem apostołów, którzy wraz z Maryją, Matką
Twoją i innymi Twoimi uczniami trwali dziewięć dni jednomyślnie
na modlitwie, oczekując obietnicy Ojca, takŜe i my pragniemy się
przygotować, przez wspólną modlitwę, na przyjście Ducha Świętego.
Wierzymy, Ŝe to On nieustannie zstępuje na Kościół, udziela mu
swoich darów, oŜywia go i przenika swoją mocą i miłością.
Wierzymy, Ŝe to On objawia światu Boga Ojca i Ciebie, naszego
Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi.

Litania do Ducha Św. str. 27
Hymn do Ducha Św. str. 25
Wezwania
RozwaŜanie
Bez Ducha Świętego: Bóg jest daleki, Chrystus pozostaje w
przeszłości, Ewangelia jest martwą literą, Kościół zwykłą
organizacją, Autorytet dominacją, Misja propagandą, Kult jest
zaklęciem, Postępowanie chrześcijańskie moralnością niewolników.
Ale z Duchem Świętym: Kosmos zostaje podniesiony i jęczy,
rodząc królestwo, Człowiek walczy przeciwko ciału,
Chrystus jest obecny, Ewangelia jest siłą Ŝycia, Kościół znakiem
trynitarnej jedności, Autorytet wyzwalającą słuŜbą, Misja
Pięćdziesiątnicą, Liturgia pamiątką i antycypacją, Ludzkie
postępowanie zostaje przebóstwione.

Pragniemy otrzymać moc Ducha Świętego i dzięki niej być
Twoimi świadkami w naszej rodzinie, w naszym kraju i
gdziekolwiek nas poślesz. Dlatego prosimy Cię:
Ześlij na nas Ducha Twojego!
- Panie Jezu, który jesteś Prawdą i odblaskiem Ojca, ześlij Twoją
światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem, byli Twoimi
świadkami wobec wszystkich ludzi.
Ześlij na nas Ducha Twojego!

(Ignacy z Latakii, Przemówienie na III Światowym Zgromadzeniu Kościołów, lipiec
1968)

- Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch BoŜy, abyśmy
postępowali zawsze jak dzieci BoŜe.
Ześlij na nas Ducha Twojego!
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- Objaw wszystkim narodom Twoją Ewangelię, aby wszyscy zostali
doprowadzeni do posłuszeństwa wierze.
Ześlij na nas Ducha Twojego!
- Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, Ŝe
jesteś Królem i Panem.
Ześlij na nas Ducha Twojego!
- Spraw, aby postępowanie kaŜdego z nas pociągało bliźnich do
Ciebie, przynosiło im dobro i zbudowanie.
Ześlij na nas Ducha Twojego!
- Niech przybędzie Duch Twój i łaskawie kieruje dziejami świata,
odnawiając oblicze ziemi.
Ześlij na nas Ducha Twojego!
- Prowadź światłem Ducha Świętego tych, którzy nami rządzą, niech
będą Twoimi sługami dla dobra wszystkich.
Ześlij na nas Ducha Twojego!
- Ty, który w dniu Pięćdziesiątnicy wezwałeś do Kościoła
rozproszone ludy, spraw przez Ducha Twego, by cały świat
zjednoczył się w wierze.
Ześlij na nas Ducha Twojego!

DZIEŃ II
Sobota 23.05.2009

Modlitwa wstępna
Pismo święte poucza: „Bóg zbawił nas przez obmycie
odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni
Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami Ŝycia wiecznego”(Tt 3,57).
BoŜe, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha
Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba,
aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył,
usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

Sekwencja do Ducha Św. str. 26
RozwaŜanie

Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, niech Duch Święty zapali nas tym
ogniem, który nasz Pan, Jezus Chrystus, zesłał na ziemię pragnąc, by
mocno rozgorzał. Który z Tobą Ŝyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

Przyjdź, Duchu Ojca i Syna. Przyjdź, Duchu miłości. Przyjdź,
Duchu dziecięctwa i pokoju, zaufania i radości. Przyjdź, utajona
radości, która jaśniejesz przez łzy świata. Przyjdź, śycie mocniejsze
niŜ nasze śmierci tu na ziemi. Przyjdź, Ojcze ubogich i Obrońco
uciśnionych. Przyjdź, Światłości odwiecznej Prawdy i Miłości
rozlana w naszych sercach. Niczym nie moŜemy Cię zmusić ani
skrępować, ale w tym właśnie jest nasza ufność. Przyjdź, więc i
odnów, i rozszerz Twoje odwiedziny w nas samych. W Tobie
pokładamy całą naszą nadzieję. Ciebie miłujemy, bo Ty sam jesteś
Miłością. W Tobie Boga mamy Ojcem, bo w głębi nas Ty wołasz:
„Abba, Ojcze ukochany!” Pozostań w nas, nie opuszczaj nas ani w
twardej walce Ŝycia, ani w godzinie, gdy dobiegniemy do kresu, i
kiedy zostaniemy sami, ale z Tobą. Przyjdź, Duchu Święty. Amen.
Karl Rahner
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Panie, Jezu Chryste! Na Ostatniej Wieczerzy apostołom
zasmuconym zapowiedzią Twojego bliskiego odejścia ze świata,
obiecałeś Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja
będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na
zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie moŜe, poniewaŜ
Go nie widzi, ani nie zna. Ale wy Go znacie, poniewaŜ w was
przebywa i w was będzie”.
Twoja obietnica się spełniła: Duch Święty, w pięćdziesiąt-tym
dniu po Twoim Zmartwychwstaniu zstąpił na Kościół i zamieszkał w
nim na zawsze. Napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy,
zstępując nieustannie przez sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby
stały się Ciałem i Krwią Twoją, i uświęcając tych, którzy je
przyjmują. On utrzymuje Kościół w ciągłej młodości.

Litania do Ducha Św. str. 30

- Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą
naszych pasterzy, aby prowadzili Twe owce skutecznie do zbawienia.
Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!
- Spraw, aby kierował nami nie duch świata, lecz Duch Święty, który
od Ciebie pochodzi. Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!
- Ześlij na Kościół Ducha jedności, aby ustąpiły niezgoda, nienawiść
i podziały.
Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!
- Udziel nam mocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał.
Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!
- Przygotuj, Panie, dusze wiernych oŜywiającą Twą łaską, aby z
radością przyjmowali dary Ducha Świętego.
Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!
- Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku
miłowali.
Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!

Wezwania
Wierzymy, Panie, w Jego obecność wśród nas. Wierzymy, Ŝe
Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie,
mieszka takŜe w nas i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyniąc nas
jednym Ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój
Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy:

A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus
Chrystus: Ojcze nasz...

Modlitwa na zakończenie
Módlmy się:

Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!
- Ześlij, Panie, Ducha Twego, którego miałeś posłać, aby Kościół
Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał.
Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!

BoŜe, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich apostołów,
spełnij ufne prośby swojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary,
obdarz nas równieŜ pokojem i jednością. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.

- Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby
Duch Święty doprowadził ich do jedności.
Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!
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DZIEŃ III
Niedziela 24.05.2009

Modlitwa wstępna
Pismo święte poucza: „Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali
ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to śydzi, czy Grecy, czy
to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy teŜ zostali napojeni jednym
Duchem” (1 Kor 12,13).
Duchu Przenajświętszy, BoŜe jedności, zgody i pokoju,
błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich
wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

Hymn do Ducha Św. str. 25
RozwaŜanie
Duch Święty:
− Kładzie na ustach świętego pisarza słowo objawione i to jest
Pismo Święte.
− Kładzie na ustach Kościoła słowa uwielbienia i to jest liturgia.
− Kładzie na ustach ojców słowa definicji i to jest dogmat.
− Kładzie na ustach pasterzy słowa nauczania i to jest magisterium.
− Kładzie na ustach kaznodziei słowo: „Jezus jest Panem!” i to jest
ewangelizacja.
− Kładzie na ustach kapłana słowa konsekracji i to jest Eucharystia.
− Kładzie na ustach synów wołanie: „Abba, Ojcze!” i to jest
modlitwa chrześcijańska.
− Kładzie na ustach natchnionego słowo jak ogień i to jest
proroctwo.
− Kładzie na ustach wszystkich, którzy zasmakowali „młodego
wina”,
− głosy radości i to oznacza śpiewanie językami.
(o. R. Cantalamessa, Pieśń Ducha, 283-284)
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Panie, Jezu Chryste! Niegdyś w świątyni jerozolimskiej
wołałeś do ludu: „Jeśli kto jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech
przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody Ŝywej
popłyną z jego wnętrza”. A powiedziałeś to o Duchu, którego mieli
otrzymać wierzący w Ciebie.
W kaŜdym z nas, obmytym wodą chrztu, powtarza się ten
cud, który zapowiedziałeś: wytryska z głębi naszych dusz strumień
Ŝycia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. To On
oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania,
rozlewa w sercach miłość. Z Jego hojności otrzymujemy siedem
darów, których pełnia jest w Tobie. Z Jego łaski pochodzą cnoty i
dobre uczynki, które Twój apostoł nazywa owocami Ducha
Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wierność, łagodność, opanowanie. To Duch Święty uczy nas
modlitwy, „gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam
Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach, których nie
moŜna wyrazić słowami”.

Litania do Ducha Św. str. 27
Wezwania
Panie Jezu, cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo
do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas
mieszka. Dlatego, wierząc w to, wołamy:
Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie!
- Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy
składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach
pełnych ducha.
Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie!
- Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi BoŜymi, daj nam,
abyśmy w tym samym Duchu, razem z Tobą, nieustannie wielbili
Boga Ojca. Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko
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czynili dla chwały Boga.
Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie!
- Napełnij nas radością i pokojem w wierze, abyśmy obfitowali w
nadziei i mocy Ducha Świętego.
Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie!
- Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twojej
miłości nie odłączyło utrapienie, ucisk ani prześladowanie.
Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie!
- Ześlij Ducha Twego, upragnionego Gościa naszych dusz i nie
dozwól, abyśmy Go kiedykolwiek zasmucili.
Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie!
- Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze
drogą szczerości i prawdy.
Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie!
- Udziel nam łaski, abyśmy nie osądzali naszych bliźnich ani nie
gardzili nimi, poniewaŜ wszyscy staniemy kiedyś przed Twoim
sądem.
Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie!
- Ześlij Ducha Twego, światłość najświętszą, aby napełnił nasze
serca.
Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie!
A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus
Chrystus: Ojcze nasz...

Modlitwa na zakończenie
Módlmy się:
Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący BoŜe, niech zajaśnieje
nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim
światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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DZIEŃ IV
Poniedziałek 25.05.2009

Modlitwa wstępna
Pismo święte poucza: „Bóg jest tym, który umacnia nas
wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On teŜ wycisnął na
nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor
1,21-22).
Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, Ŝe nas opieczętowałeś
BoŜym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i
wezwaniem do świętości. Amen.

Sekwencja do Ducha Św. str. 26
RozwaŜanie
O, miłości Ojca i Syna,
Źródło święte wszelkiego dobra,
O, Duchu Pocieszycielu!
Ze skarbów Trójcy Świętej
Przybądź, strumieniu miłości,
I nawiedź nasze serca.
Tutaj rozpal się, słodki płomieniu,
Naszych serc zatwardziałych dotknij,
Lody szkód wszelkich roztop.
Słodki wietrze z południa, powiej
I przejmij nas swoim Ŝarem,
Miłością przebóstwiającą.
Niech przez Ciebie zjednoczymy się z Tobą,
Niech przez Ciebie stopimy się między sobą
Przez przymierze miłości
oo. Paulini, Parafia p.w. Zesłania Ducha Św., Wieruszów
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(średniowieczna sekwencja o Duchu Świętym)

Modlitwa na zakończenie

Litania do Ducha Św. str. 30

Módlmy się
Duchu Święty, widzisz, Ŝe jesteśmy jak dzieci, które tak mało
potrafią, ale pragną się nieustannie uczyć. Obdarz nas łaską Twej
umiejętności, abyśmy umieli dobrze Ŝyć i kiedyś dobrze umierać,
rozeznawać dobro i zło, wybierać to, co jest lepsze i milsze Bogu a
takŜe moim braciom. Nie zawsze umiemy rozpoznać, co jest pozorne
lub złudne i przeciwstawić im się miłością prawdy i dobra, które
noszą na sobie znak pochodzenia od Ciebie. Naucz nas
umiarkowania i spokojnej radości. Niech potrafię patrzeć na
wszystko Ŝyczliwie, wdzięcznie i pokornie, zawsze z miłością,
bowiem to jest darem Boga i pełne Jego dobroczynnej obecności.
Naucz mnie w cierpieniu i niepowodzeniu dostrzegać Twoje
niepojęte dla mnie plany i cząstkę udziału w chwalebnym KrzyŜu
Chrystusa - prosimy Cię Duchu Święty, przez Chrystusa Pana
naszego. Amen

Wezwania
Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją, Matką Jezusa
trwali dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, takŜe i my
pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście
Ducha Świętego. Dlatego prosimy Cię:
Ześlij na nas Ducha Twojego!
Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby
Duch Święty doprowadził ich do jedności.
Ześlij na nas Ducha Twojego!
Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, Ŝe
jesteś Królem i Panem.
Ześlij na nas Ducha Twojego!
Obdarz wszystkich ludzi światłem swego Ducha i rozprosz mroki
naszych czasów, miłością pokonaj nienawiść, ból przemień w radość,
daj światu upragniony pokój.
Ześlij na nas Ducha Twojego!
Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego
obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba.
Ześlij na nas Ducha Twojego!
Panie Jezu, spraw niech prowadzi nas Duch BoŜy, abyśmy
postępowali zawsze jak dzieci Boga.
Ześlij na nas Ducha Twojego!
Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla
chwały Boga.
Ześlij na nas Ducha Twojego!
A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus
Chrystus: Ojcze nasz...
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Litania do Ducha Św. str. 27

DZIEŃ V
Wtorek 26.05.2009

Wezwania

Modlitwa wstępna
Pismo święte poucza: „Duch przychodzi z pomocą naszej
słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam
Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie moŜna
wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha,
wie, Ŝe przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą BoŜą” (Rz 8,2627).
Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi
Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy
świata, a takŜe zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem
Świętym. Amen.

BoŜe Ojcze mocny, niech wzniosą się do Ciebie nasze
modlitwy uwielbienia i niech zstąpi na nas dar Ducha Świętego.
Bądź uwielbiony, Panie!
- Panie, BoŜe mocny! Jesteś pośród nas, aby nas chronić przed złem.
Bądź uwielbiony, Panie!
- Ty udzielasz nam darów swojego Ducha Świętego, abyśmy byli
mocni i mogli słuŜyć Ci w pokoju
Bądź uwielbiony, Panie!
- Ty litujesz się nad nami i przychodzisz pomocą naszej słabości.
Bądź uwielbiony, Panie!

Hymn do Ducha Św. str. 25
A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus
Chrystus: Ojcze nasz...

RozwaŜanie
Jak dzięki ciepłu wszystko dojrzewa,
Tak dzięki Duchowi wszystko zostaje uświęcone:
JakŜe wyraźny to symbol!
Jak ciepło topi lody ciał,
Tak Duch Święty nieczystości serc.
Jak z pierwszym ciepłem wiosny brykają młode cielęta,
Tak samo uczniowie, kiedy Duch na nich zstępuje.
Jak ciepło łamie okowy zimy, które trzymają w niewoli kwiaty i
owoce,
Tak dzięki Duchowi Świętemu zostaje złamane jarzmo złego ducha,
który nie pozwala rozkwitać łasce.
Jak ciepło rozbudza uśpione łono ziemi,
Tak Duch Święty łono Kościoła.
(Efrem Syryjczyk, Hymny o wierze)
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Modlitwa na zakończenie
Módlmy się:
Duchu Święty! Tyś zawsze ludzi posłanych do trudnych i
niebezpiecznych dzieł napełniał swoim darem męstwa i siły,aby
sprostali temu, co im powierzyłeś. Tym darem pomagałeś
bojownikom BoŜym, męczennikom za prawdę i wyznawcom wiary.
Nawet dzieci i słabe kobiety stawały się mocne mocą Twego
Męstwa. Ty mnie przenikasz i znasz i wiesz ile we mnie słabości i
lęku. Umacniaj mnie i pokrzepiaj, abym w chwilach trudnych nie
uląkł się i nie zdradził Boga. Naucz mnie męŜnie kroczyć trudną
drogą obowiązków, i zawsze szanować Twoją wolę. Niech mnie nic
nie zastraszy i nie oderwie od mego Pana i Boga - prosimy Cię,
Duchu Święty, przez Chrystusa Pana naszego. Amen
oo. Paulini, Parafia p.w. Zesłania Ducha Św., Wieruszów
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Litania do Ducha Św. str. 30

DZIEŃ VI
Środa 28.05.2009

Wezwania

Modlitwa wstępna
Pismo święte poucza: „Postępujcie według ducha, a nie
spełnicie poŜądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.
Mając Ŝycie od Ducha, do Ducha się teŜ stosujmy” (Gal 5,16.22.25).

Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Chrystusa, ma
źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego wierząc w to
wołamy:
Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!

Panie, pomnóŜ w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj
światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i
cieszyli się jego owocami. Amen.

- Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy
swoim przemienionym Ŝyciem włączyli się w nową ewangelizację.
Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!

Sekwencja do Ducha Św. str. 26

- Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi BoŜymi, daj nam,
abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili
Boga.
Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!

RozwaŜanie
Duchu udzielający kaŜdemu charyzmatów;
Duchu mądrości i wiedzy, miłośniku ludzi,
Który wypełniasz proroków, udoskonalasz apostołów,
Umacniasz męczenników, jesteś natchnieniem nauczania doktorów!
Do Ciebie, Duchu Paraklecie,
Zwracamy nasze błaganie, wymieszane z tym wonnym kadzidłem.
Prosimy Cię, byś nas odnowił przez twe święte dary,
Byś spoczął na nas, jak na Apostołach w Wieczerniku.
Wylej na nas swe charyzmaty,
Napełnij nas mądrością Twej nauki,
Uczyń nas świątyniami Twej chwały,
Napój nas napojem Twej łaski.
Dozwól nam Ŝyć dla Ciebie, zgadzać się z Tobą i uwielbiać Ciebie,
O Ty, czysty, święty, BoŜe Duchu Paraklecie
(modlitwa do Ducha podczas liturgii Pięćdziesiątnicy w Kościołach obrządku
syryjskiego)

oo. Paulini, Parafia p.w. Zesłania Ducha Św., Wieruszów

15

- Ty, swoją Matkę Maryję, uczyniłeś Oblubienicą Ducha Świętego,
spraw, abyśmy za Jej przykładem rozwaŜali w naszych sercach
wielkie dzieła Boga. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!
A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus
Chrystus: Ojcze nasz...

Modlitwa na zakończenie
Módlmy się:
Duchu Święty, który dzieci BoŜe przez Jezusa, Syna BoŜego
prowadzisz do Ojca, i sprawiasz, Ŝe ufnie i posłusznie wydają się w
ręce Ojca, tak jak Jego Syn na KrzyŜu, obdarz nas darem poboŜności,
byśmy zawsze i we wszystkim szukali i znajdowali obecność Ojca i
Jego świętą wolę naszego zbawienia. Niech nasza poboŜna modlitwa
przenika nasze działanie, niech odpoczynek nie będzie lenistwem, a
praca niewolniczym mozołem. Niech wiara w Twoją obecność z
nami i Ŝycie pod Twoim spojrzeniem i pod Twoją ręką uczyni nas
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ludźmi, którzy Ciebie we wszystkim widzą, we wszystkim kochają, i
przez wszystko Tobie słuŜą - prosimy Cię, Duchu Święty. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen

DZIEŃ VII
Czwartek 28.05.2009

Modlitwa wstępna
Pismo święte poucza: „CzyŜ nie wiecie, Ŝe ciało wasze jest
świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od
Boga, i Ŝe juŜ nie naleŜycie do samych siebie? Za wielką bowiem
cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1 Kor
6,19-20).
BoŜe, dopóki Ŝyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw
przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy
pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy Ŝyli
wiecznie. Amen.

Hymn do Ducha Św. str. 25
RozwaŜanie
Zapytywaliśmy się wiele razy (...), jaką zauwaŜamy potrzebę,
pierwszą i ostatnią, dla tego naszego błogosławionego i ukochanego
Kościoła. Wypowiadamy to prawie z drŜeniem i modlitwą, poniewaŜ,
jak dobrze wiecie, to jego tajemnica i jego Ŝycie: Duch Święty,
oŜywiciel i uświęciciel Kościoła, jego Boski oddech, wiatr w jego
Ŝaglach, jego jednocząca zasada, wewnętrzne źródło jego światła i
siły, jego podpora i pocieszyciel, źródło jego charyzmatów i pieśni,
jego pokój i radość, rękojmia i preludium jego błogosławionego,
wiecznego
Ŝycia.
Kościół
potrzebuje
swej
nieustannej
Pięćdziesiątnicy; potrzebuje ognia w sercu, słowa na ustach,
proroczego spojrzenia (...). Kościół musi odzyskać pokój, smak i
pewność posiadanej prawdy (...). Wreszcie, Kościół musi odczuć, jak
przez wszystkie jego ludzkie pokłady przepływa fala miłości, tej
miłości, która nazywa się miłością bliźniego i która właśnie została
rozlana w sercach przez Ducha Świętego, który jest nam dany.
(Paweł VI, Przemowa, 29 listopada 1972).
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Litania do Ducha Św. str. 27
Wezwania
Z radością módlmy się do Boga Ojca, który przez Chrystusa
zgromadził swój Kościół, i błagajmy Go:

oczu wielkości BoŜej mocy. Naucz nas łączyć miłość do Boga ze
świętym lękiem i bojaźnią, Ŝeby nie utracić i nie obrazić Boga! Racz
w nas zrównowaŜyć miłość posłuszną i bojaźń, która nigdy nie traci
nadziei w wielkim i miłosiernym Bogu - prosimy Cię, Duchu Święty.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Ducha Świętego ześlij na swój Kościół.
Ty pragniesz zjednoczyć w Duchu Świętym wszystkich ludzi,
naznaczonych we chrzcie imieniem Chrystusa, spraw, aby wierzący
mieli jedno serce i jednego ducha.
Ducha Świętego ześlij na swój Kościół.
Ty w Maryi, Oblubienicy Ducha Świętego objawiłeś nam swoją
Wszechmoc, spraw, abyśmy za Jej przykładem, wiernie wypełniali
Twoją świętą wolę.
Ducha Świętego ześlij na swój Kościół.
Ty przez Ducha Świętego wszystko odnawiasz, daj zdrowie chorym,
pociechę strapionym, a wszystkich obdarz zbawieniem.
Ducha Świętego ześlij na swój Kościół.
A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus
Chrystus: Ojcze nasz...

Modlitwa na zakończenie
Módlmy się:
Przyjdź Duchu Święty, Duchu miłości i uszanowania!
Napełniaj nasze serca świętą bojaźnią. Miłując ufnie dobroć Boga nie
traćmy z oczu Jego wielkości i majestatu. Wołając „Abba - Ojcze"
pamiętajmy zawsze, Ŝe ten Ojciec jest Panem wszystkiego. Spraw
byśmy kochali Boga miłością posłuszną i słuŜebną pełną czci i
uwielbienia. Wyzwól nas od postawy niewolników, bo jesteś
Duchem przybrania za synów i Duchem wolności. Wyzwól nas takŜe
od beztroski i lekkomyślnego traktowania Boga, abyśmy nie tracili z
oo. Paulini, Parafia p.w. Zesłania Ducha Św., Wieruszów
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- Panie Jezu, Ty nas gromadzisz we wspólnocie Kościoła, poniewaŜ
chcesz, abyśmy byli jedną rodziną.
Chwała Tobie, Panie!

DZIEŃ VIII
Piątek 29.05.2009

Modlitwa wstępna
Pismo święte poucza: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie
słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. jak wielkie rzeczy
przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg
przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga
samego” (1 Kor 2,919).
Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i
zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym
sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

Sekwencja do Ducha Św. str. 26

- Za ludzi, których spotykamy, bo Ty stawiasz ich na naszej drodze,
abyśmy nie byli sami.
Chwała Tobie, Panie!
- Za dary Ducha Świętego, których stale nam udzielasz, abyśmy
mogli Ŝyć w radości i zaufaniu do Ciebie. Chwała Tobie, Panie!
-Za to, Ŝe pierwszy wyciągasz do nas rękę, kiedy brakuje nam siły.
Chwała Tobie, Panie!
A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus
Chrystus: Ojcze nasz...

Modlitwa na zakończenie
(Modlitwa św. Katarzyny ze Sieny dar roztropnej miłości)

RozwaŜanie
Dobrą rzeczą jest upojenie kielichem zbawienia. Ale istnieje
inne upojenie, które pochodzi z wielkiej obfitości Pism, i jeszcze
trzecie upojenie, dokonujące się dzięki przenikliwym deszczom
Ducha Świętego. To dzięki nim, według Dziejów Apostolskich,
mówiący róŜnymi językami wydali się słuchającym jakby pijani. (św.
AmbroŜy, Komentarz do Psalmów)

Litania do Ducha Św. str. 30

Módlmy się:
O Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O BoŜe Ŝywy, mocą
swoją świętą pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić daru
roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią. Zachowaj mnie od
wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi Ŝarem i
światłem, aŜeby kaŜdy cięŜar stał mi się lekkim cięŜarem. Święty
mój Ojcze i słodki mój Panie! WspomóŜ mnie w kaŜdej swej słuŜbie.
Daj mi miłość Twoją! Amen.

Wezwania
Z radością uwielbiajmy Boga, który po wypełnieniu się dni
Pięćdziesiątnicy zesłał na Apostołów Ducha Świętego, i zanośmy do
Niego nasze pokorne modlitwy:
Chwała Tobie, Panie!
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- Rozlej na całą ludzkość Ŝywą wodę Ducha, tryskającą z boku
Chrystusa, niechaj uwolni naszą ziemię od wszelkich cierni grzechu.
Przyjmij nasze wołanie, o Panie!

DZIEŃ IX
Sobota 30.05.2009

Modlitwa wstępna
Pismo święte poucza: „Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy,
znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się
słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i
napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im teŜ języki
jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na kaŜdym z nich spoczął jeden.
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić
obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).
Duchu Święty, który sprawiłeś, Ŝe apostołowie mówili
róŜnymi językami, spraw abyśmy w Ŝyciu chrześcijańskim potrafili
mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i
wszystkimi moŜliwymi językami dla pomnoŜenia chwały BoŜej.
Amen.

Hymn do Ducha Św. str. 25
RozwaŜanie

- Spraw, aby atmosfera Wieczernika, uobecniała się w Ŝyciu
Kościoła, gdzie wszyscy wyznawcy Chrystusa będą stanowili jedno
serce i jednego ducha.
Przyjmij nasze wołanie, o Panie!
- Ty przez Ducha Świętego prowadzisz ludzi do Ŝycia w chwale
wiecznej, daj przez Niego, aby nasi zmarli współbracia, rodzice,
krewni i dobrodzieje osiągnęli pełnię miłości w niebie.
Przyjmij nasze wołanie, o Panie!

Modlitwa na zakończenie
Módlmy się:
BoŜe wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
który odrodziłeś nas, sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i
uwolniłeś nas od grzechu, ześlij na nas Ducha Świętego
Pocieszyciela, daj nam ducha mądrości i rozumu, ducha rady i
męstwa, ducha umiejętności i poboŜności, napełnij nas duchem
bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Duch Święty przychodzi tam, gdzie jest kochany, gdzie jest
zapraszany, gdzie jest oczekiwany (św. Bonawentura, Kazanie na IV
Niedzielę po Wielkanocy - fragmnent).

Litania do Ducha Św. str. 27
Wezwania
Ojcze, Źródło miłości, usłysz nasze wołanie i pomnóŜ w nas
dary Ducha Pocieszy cielą:
Przyjmij nasze wołanie, o Panie!
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HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO

SEKWENCJA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są twych rąk.

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty,
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź, światłości sumień!

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyŜszego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój Ŝywy, miłość, ognia Ŝar.

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze Ŝywą wodą,
W płaczu utulenie.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Boga masz.
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
CóŜ jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.
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Siedmiorakie dary!
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Daj szczęście bez miary!
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LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
VEL I
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba BoŜe,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, BoŜe,
Duchu Święty, BoŜe,
Święta Trójco, jedyny BoŜe,
Duchu Święty, który jesteś miłością Ojca i Syna,
Duchu Święty, który wypełniasz ziemię i mieszkasz w sercach ludzi,
Duchu Święty, pod którego natchnieniem spisano księgi słowa
BoŜego,
Duchu Święty, którego moc dokonała wcielenia Syna BoŜego w
łonie Dziewicy Maryi,
Duchu Święty, który wraz z Synem prowadzisz nas do Ojca,
Duchu Święty, który przyczyniasz się za nami w błaganiach
niewymownych,
Duchu Święty, który rozlewasz miłość BoŜą w naszych sercach,
Duchu Święty, który przychodzisz z pomocą naszej słabości,
Duchu Święty, który łaską skruchy oczyszczasz nasze serca,
Duchu Święty, który z darami i owocami Twoimi mieszkasz w
sercach naszych,
Duchu Święty, który nie wejdziesz w duszę przewrotną,
Duchu Święty, który nie zamieszkasz w ciele zaprzedanym
grzechowi,
Duchu Święty, który pocieszasz nas przybraniem za dzieci BoŜe,
Duchu Święty, który pragniesz pozostać w nas na zawsze,
Duchu mądrości,
Duchu rozumu,
Duchu rady,
Duchu męstwa,
Duchu umiejętności,
Duchu poboŜności,
Duchu bojaźni BoŜej,
Duchu Święty, Przewodniku i Pocieszycielu nasz,
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Duchu łaski i miłosierdzia,
Duchu wszelkiej łaski i uświęcenia,
Duchu mocy, miłości i trzeźwego myślenia,
Duchu pokory, czystości i pokoju,
Duchu dobroci i łagodności,
Duchu skromności, cierpliwości i uprzejmości,
Duchu wszelkiej łaski BoŜej,
Bądź nam miłościw,
Bądź nam miłościw,

przepuść nam, Duchu Święty,
wysłuchaj nas, Duchu Święty,

Od wszelkiego złego,
wybaw nas, Duchu Święty,
Od grzechu kaŜdego,
Od pokus i sideł szatańskich,
Od lenistwa duchowego i zniechęcenia,
Od wszelkiej nieczystości,
Od nieufności i rozpaczy,
Od samolubnego szukania własnych tylko korzyści,
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie BoŜe,
Od sprzeciwiania się prawdom wiary świętej,
Od nieŜyczliwości i zazdrości,
Od wrogości i niezgody,
Od wszelkiego ducha złego,
Od grzechu przeciw Tobie,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiecznego,
My grzeszni Ciebie prosimy,
wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś Kościół święty w dobrym stanie zachować raczył,
Abyś nas w poboŜności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości w wierze i męstwa udzielić raczył,
Abyś nam winy nasze odpuścić raczył,
Abyśmy, mając Ŝycie BoŜe od Ciebie, pozwolili się Tobie
prowadzić,
Abyśmy przy Twojej pomocy uśmierzali popędy ciała naszego,
Abyśmy Ciebie nigdy nie zasmucali grzechami przeciw miłości,
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Abyśmy usiłowali zachowywać jedność w zgodzie i w pokoju,
Abyśmy w Twoim świetle umieli badać duchy i rozeznawać w nas
ich poruszenia,
Abyśmy nie zniewaŜali ciał naszych, które są świątyniami Twoimi,
Abyśmy Ciebie miłowali i grzechów się wystrzegali przy Twojej
pomocy,
Abyś budził w nas i rozwijał ducha ubóstwa,
Abyś nas napełniał cichością i łagodnością Baranka BoŜego,
Abyś wlewał w nasze serca uczucia miłości i miłosierdzia,
Abyś nas w prześladowaniach umacniać raczył,
Abyś pomnaŜał w nas wiarę, nadzieję i miłość,
Abyś nas do Ŝycia wiecznego przed Ojca oblicze doprowadzić
raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej
doprowadzić raczył,
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, wylej na nas Ducha
Świętego.
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, spuść na nas
obiecanego Ducha Świętego,
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas Duchem
BoŜego pokoju.
Módlmy się:
BoŜe, Ty pouczyłeś serca wiernych światłem Ducha
Świętego, daj nam w tymŜe Duchu poznać, co jest prawe, i pociechą
Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
VEL. II
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, BoŜe,
zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, BoŜe,
zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, BoŜe,
zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny BoŜe,
zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej,
zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad
wodami,
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad
Chrystusem w wodach Jordanu,
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków
ognistych,
Duchu Święty, który Ŝarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów
Pańskich,
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego,
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania,
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi,
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych,
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej poboŜności,
Duchu Święty, źródło radości,
Duchu Święty, straŜniku sumień naszych,
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu
Duchu Święty, dawco rady i męstwa,
Duchu Święty, dawco umiejętności i poboŜności,
Duchu Święty, dawco bojaźni BoŜej,
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości,
Duchu Święty, natchnienie skruchy i Ŝalu wybranych,
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Bądź nam miłościw,
przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw,
wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw,
wybaw nas, Duchu Święty.
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski,
wybaw nas, Duchu Święty,
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,
Od braku serca wobec bliźnich naszych,
Od zatwardziałości w grzechach,
Od zaniedbania pokuty,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
My grzeszni, Ciebie prosimy,
wysłuchaj nas Duchu Święty.
Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył,
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył,
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył,
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył,
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył,
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Stwórz, BoŜe, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.
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