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Wprowadzenie  

Każdy kto przyjął chrzest i sakrament bierzmo-
wania może z radością powiedzieć: Zostałem 
napełniony Duchem Świętym. Dzięki Duchowi 
Świętemu wszystko staje się nowe, to co niemoż-
liwe staje się możliwe. Uważasz się za nieszczę-
śliwego, nadużywasz alkoholu, palisz papierosy, 
jesteś chory, jesteś grzesznikiem, nie umiesz się 
modlić, nie wierzysz w Boga – to wszystko mo-
żesz zmienić dzięki Duchowi Świętemu. Duch 
Święty jest Miłością, dzięki, której poznajemy 
swoje miejsce w rodzinie, parafii,  Kościele  
i świecie. Duch Święty daje nam światło i moc do 
dzielenia się Skarbem wiary i miłości, który przy-
szedł do nas przez Maryję. Duch Pocieszyciel 
udziela nam szczęścia na ziemi i prowadzi do 
Domu Ojca. 

Konferencja Episkopatu Polski przygotowała na 
rok liturgiczny (2017-2018) program Jesteśmy 
napełnieni Duchem Świętym, z którego dowiadu-
jemy się że: Zasadniczym zadaniem pierwszego 
roku realizacji Programu Duszpasterskiego bę-
dzie odkrywanie Osoby Ducha Świętego oraz Jego 
darów. Nasza uwaga będzie skierowana również 
na skutki bierzmowania, z uwzględnieniem ich 
zastosowania w procesie dochodzenia do szeroko 
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rozumianej dojrzałości chrześcijańskiej, jak rów-
nież na potrzebę budowania i wspierania środo-
wiska wzrostu wiary. Wśród zadań tego etapu na 
szczególną uwagę zasługuje troska o odnowienie 
w sobie Bożego synostwa, odkrywanie własnej 
tożsamości chrześcijańskiej, zrozumienie wagi 
osobistego wyboru Chrystusa, ściślejsze zjedno-
czenie się z Nim oraz odkrywanie parafii jako 
wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary. 

Święty Jan Paweł II w Encyklice Dominum et 
Vivificantem (O Duchu Świętym w życiu Kościoła  
i świata) naucza, że Kościół, który sercem swym 
obejmuje wszystkie serca ludzkie, prosi Ducha 
Świętego, o szczęście, które tylko w Bogu może 
znaleźć ostateczne urzeczywistnienie. 

Papież Franciszek w adhortacji „Evangelii Gau-
dium” zauważa, że Duch Święty działa, jak chce, 
kiedy chce i gdzie chce; my oddajemy samych sie-
bie, nie zamierzając oglądać widocznych rezulta-
tów”. 

Włączając się w to dzieło, pragnę podzielić się 
kilkoma tekstami i modlitwami, wierząc, że po-
mogą nam przybliżyć się do tajemnicy Ducha 
Świętego.  
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Poznajemy Trzecią Osobę  
Trójcy Świętej – Ducha Świętego 

Dla wielu z nas Duch Święty wydaje się bardzo 
odległy i trudny do poznania, ale jesteśmy 
dziećmi Boga Ojca, który nas kocha i nam poma-
ga. 

 

Zesłanie Ducha Świętego  
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, 
znajdowali się wszyscy razem na tym samym 
miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby 
uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały 
dom, w którym przebywali. Ukazały się im też 
języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każ-
dym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napeł-
nieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi 
językami, tak jak im Duch pozwalał mówić  
(Dz 2, 1- 4). 

My także w sakramencie bierzmowania zostali-
śmy napełnieni Duchem Świętym. Czy zdajesz 
sobie sprawę jak wielki dar otrzymałeś? 
 

Owoce Ducha Świętego 

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagod-
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ność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Du-
cha się też stosujmy (Ga 5, 22.25). 

Duch Święty pomaga nam rozróżnić dobro od 
zła, dzięki Jego darom łatwiej nam jest wybrać 
dobro. 
 

Siedem Darów Ducha Świętego  

Dar mądrości - jest to oświecenie przez Ducha 
Świętego, dzięki któremu nasz umysł widzi nad-
zwyczaj jasno prawdy wiary i odczuwa głęboką 
radość z ich poznania. 

Dar rozumu - oświeca nas, rozlewając światło 
żywe, przenikliwe i nadzwyczajne, tłumaczące 
nam prawdy objawione i daje nam prawdziwe 
rozumienie słowa Bożego. 

Dar umiejętności - jest nadprzyrodzonym świa-
tłem Ducha Świętego, które wykazuje nam, jak 
godnymi zawierzenia i przyjęcia przez nas są 
prawdy wiary świętej nawet wtedy, gdy się posłu-
gujemy dowodami wziętymi z porządku przyro-
dzonego. 

Dar rady - jest światłem Ducha Świętego, przez 
które rozum praktyczny widzi i rozsądza w po-
szczególnych wypadkach, co należy czynić i jakich 
środków należy używać.  
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Dar męstwa - usposabia nas, żebyśmy doznawali 
szczególnej mocy do zwyciężania pokus i innych 
przeszkód w życiu duchowym. 

Dar pobożności - wlewa w naszą duszę skłonność  
i łatwość w oddawaniu Bogu czci należnej Mu, 
jako naszemu Ojcu i napełnia nas synowską ufno-
ścią względem Niego. 

Dar bojaźni Bożej - pobudza nas do unikania 
grzechów przez bojaźń obrazy Boskiej, płynącą  
z dziecięcej czci dla Majestatu Bożego. 
(o. Maurycy Meschler SJ) 
 

Katechizm Kościoła Katolickiego o Duchu 
Świętym 

"Tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży"  
(1 Kor 2, 11). Teraz Jego Duch jest Tym, który 
objawia Boga, pozwala nam poznać Chrystusa, 
Słowo Boga, Jego żywe Słowo, ale nie wypowiada 
samego siebie. Ten, który "mówił przez proro-
ków", pozwala nam usłyszeć Słowo Ojca. Jego 
samego jednak nie słyszymy. Poznajemy Go, gdy 
objawia nam Słowo i czyni nas zdolnymi do przy-
jęcia Go w wierze. Duch Prawdy, który "odsłania" 
nam Chrystusa, nie mówi "od siebie" (J 16, 13). 
Takie prawdziwie Boskie wyniszczenie wyjaśnia, 
dlaczego Go "świat przyjąć nie może, ponieważ Go 
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nie widzi ani nie zna" (J 14,17), podczas gdy znają 
Go wierzący w Chrystusa, ponieważ w nich prze-
bywa. (KKK 687) 

Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do 
serc naszych Ducha Syna swego, który woła:  
"Abba, Ojcze!" (Ga 4, 6). (KKK 742) 

Od początku aż do wypełnienia czasu Bóg, posyła-
jąc swego Syna, posyła zawsze swego Ducha: Ich 
posłanie jest wspólne i nierozdzielne. (KKK 743) 

W pełni czasu Duch Święty wypełnia w Maryi 
wszystkie przygotowania na przyjście Chrystusa 
do Ludu Bożego. Przez działanie w Niej Ducha 
Świętego Ojciec daje światu Emmanuela, "Boga  
z nami" (Mt 1, 23). (KKK 744) 

Syn Boży w czasie swego Wcielenia jest konse-
krowany na Chrystusa (Mesjasza) przez namasz-
czenie Duchem Świętym. (KKK 745) 

Przez swoją Śmierć i swoje Zmartwychwstanie 
Jezus zostaje ustanowiony w chwale Panem  
i Chrystusem (Dz 2, 36). Ze swojej Pełni wylewa 
On Ducha Świętego na Apostołów i Kościół.  
(KKK 746) 
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Kim jest Duch Święty?  

Ponieważ jest Miłością, 
Duch Święty jest Ożywicielem, 
Który na początku unosił się ponad wodami, 
I przez którego wszystkie stworzenia  
otrzymały życie. 

Ponieważ jest Miłością, 
Duch Święty, jest Dawcą Światła. 
Pod Jego wpływem i z Jego mocą 
W Starym Przymierzu prorocy i ludzie oddani 
Bogu mówili, działali i składali  
świadectwo Słowu Pana,  
Odsłaniając powoli Jego zamysły, łaski i Miłości. 

Ponieważ jest Miłością 
Duch Święty, jest Odnowicielem, 
Mocą Najwyższego, która osłoniła Maryję Pannę 
Aby stała się Matką Syna Bożego, 
I która przygotowała Ją do bycia  
mieszkaniem godnym Pana. 

Ponieważ jest Miłością, 
Duch Święty jest Uświęcicielem, 
Przez którego działanie Jezus wzrastał  
w łasce i mądrości 
I który zstąpił na niego  
w chwili przyjęcia Chrztu,  
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Ażeby, Go namaścić i uzbroić mocą 
Dla głoszenia Słowa Bożego 
I ustanowienia Jego Królestwa przez Krzyż. 

Ponieważ jest Miłością 
Duch Święty jest Obrońcą, 
Który zstąpił na Apostołów  
w dniu Pięćdziesiątnicy, 
I który mówił przez nich, 
kiedy składali świadectwo Chrystusowi, 
Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, 
Przed władcami i przed narodami. 

Ponieważ jest Miłością Ojca do Syna, 
Duch Święty jest Miłością ojcowską, 
Przez którą zostaliśmy uczynieni  
synami Bożymi w Jego Synu jedynym, 
Jako żywe świątynie Świętej Trójcy, 

Ponieważ jest Miłością Syna do Ojca, 
Duch Święty jest Miłością synowską, 
Która w nas woła "Abba, Ojcze umiłowany!" 

Ponieważ jest Miłością, 
Duch Święty jest Orędownikiem, 
Który przyczynia się za nami 
W błaganiach, których nie można  
wyrazić słowami. 



11 

Ponieważ jest, Miłością, 
Duch Święty jest tym, który jednoczy, 
Który gromadzi ludzi w jednym Ciele Chrystusa, 
Czyniąc z nich braci, 
I który buduje w ten sposób Kościół 
Rozlewając swe dary, i charyzmaty. 

Ponieważ jest Miłością, 
Duch Święty jest Duszą, 
Która ożywia Kościół, 
I przez którą jego członkowie są nauczani, 
uświęcani i prowadzeni. 

Ponieważ jest Miłością, by powiedzieć wszystko, 
Duch Święty jest Darem Ojca i Syna, 
W którym Miłość Boga została obficie rozlana 
w sercach naszych, 
Aby, Imię Jego było na wieki uwielbione. 
(o. Charles Massabki) 
 
Duch Święty prowadzi 

Św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego - Mała 
Arabka, karmelitanka bosa, odznaczała się 
szczególnym nabożeństwem do Ducha Świętego, 
obdarzona była łaską stygmatów, modlitwy mi-
stycznej i objawień. W czasie spotkania rzekł do 
niej Jezus: Jeśli chcesz Mnie znaleźć, poznać  
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i pójść za Mną, wezwij Ducha Świętego, który 
oświecał moich uczniów i który oświeca wszystkie 
narody wzywające Go w modlitwie. Zaprawdę, 
powiadam wam: ktokolwiek zawezwie Ducha 
Świętego, szukać Mnie będzie, odnajdzie Mnie  
i przyjdzie do Mnie przez Niego. Delikatne jak 
kwiat polny będzie jego sumienie, a jeśli to będzie 
ojciec lub matka rodziny, w rodzinie ich zapanuje 
pokój, w sercach ich będzie pokój w tym i przy-
szłym życiu.  

Bóg dzieli się Swą miłością udzielając nam sied-
miorakich darów, owoców i błogosławieństw 
Ducha Świętego. Zaufajmy Bogu i prośmy Go  
w modlitwie, aby Duch Święty nami kierował  
i zawsze nas prowadził. Na początku dnia, przed 
rozpoczęciem nauki, pracy, modlitwy, przed 
podjęciem ważnych decyzji wzywajmy pokornie 
Ducha Świętego. 

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 można wyrazić słowami. Ten zaś, któ-
ry przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że 
przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą 
(Rz 8, 26 - 27). 
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Modlitwy do Ducha Świętego  

Hymn do Ducha Świętego 

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

Pocieszycielem jesteś zwan 
I najwyższego Boga dar. 
Tyś namaszczeniem naszych dusz, 
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.  

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

Światłem rozjaśnij naszą myśl, 
W serca nam miłość świętą wlej 
I wątłą słabość naszych ciał 
Pokrzep stałością mocy swej.  

Nieprzyjaciela odpędź w dal 
I Twym pokojem obdarz wraz. 
Niech w drodze za przewodem Twym 
Miniemy zło, co kusi nas.  

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 
Daj, by i Syn poznany był. 
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, 
Niech wyznajemy z wszystkich sił.  
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Niech Bogu Ojcu chwała brzmi 
Synowi, który zmartwychwstał 
I Temu, co pociesza nas, 
Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen 
 

Sekwencja o Duchu Świętym 

Przybądź, Duchu Święty, 
Spuść z niebiosów wzięty 
Światła Twego strumień. 
Przyjdź, Ojcze ubogich, 
Przyjdź, Dawco łask drogich, 
Przyjdź, światłości sumień. 

O najmilszy z gości,  
Słodka serc radości,  
Słodkie orzeźwienie! 
W pracy Tyś ochłodą,  
W skwarze żywą wodą,  
W płaczu utulenie. 

Światłości najświętsza, 
Serc wierzących wnętrza 
Poddaj Twej potędze. 
Bez Twojego tchnienia 
Cóż jest wśród stworzenia,  
Jeno cierń i nędze. 

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

Daj Twoim wierzącym, 
W Tobie ufającym 
Siedmiorakie dary. 
Daj zasługę męstwa,  
Daj wieniec zwycięstwa,  
Daj szczęście bez miary. 
 

Hymn brewiarzowy - Cyryla Jerozolimskiego 

O tajemniczy Płomieniu, 
Źródło miłości i prawdy, 
Pocieszycielu strapionych, 
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy! 
Ożywcza roso w znużeniu, 
Ogniu wśród chłodu zwątpienia 
I jasne światło nadziei, 
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy! 
Niech Twoja łaska przeniknie 
Umysł i serce człowiecze, 
Gdy z całą mocą wołamy: 
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy! 
Niech będzie chwała na wieki 
Ojcu, Synowi i Tobie, 
A Ty odpowiedz wezwaniu: 
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy! 

https://pl.wikiquote.org/wiki/Cyryl_Jerozolimski
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Modlitwa, którą modlił się św. Jan Paweł II 

Duchu Święty, proszę Cię  
o dar Mądrości do lepszego poznawania  
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,  
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia  
ducha tajemnic wiary świętej,  
o dar Umiejętności, abym w życiu kierował  
się zasadami tejże wiary,  
o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie  
szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,  
o dar Męstwa, aby żadna bojaźń  
ani względy ziemskie  
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,  
o dar Pobożności, abym zawsze służył  
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,  
dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,  
który Ciebie, o Boże obraża. Amen  
 
Modlitwa św. Marii od Jezusa  
Ukrzyżowanego - Małej Arabki 

Duchu Święty, natchnij mnie. 
Miłości Boża, pochłoń mnie. 
Po prawdziwej drodze prowadź mnie. 
Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie. 
Z Jezusem błogosław mi. 
Od wszelkiego zła, 
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Od wszelkiego złudzenia, 
Od wszelkiego niebezpieczeństwa, 
zachowaj mnie bezpiecznie. Amen. 
 
Modlitwa św. Augustyna 

Bądź mym oddechem, Duchu Święty,  
abym rozważał to co święte. 
Bądź moją siłą, Duchu Święty,  
abym czynił to co święte. 
Bądź mym pragnieniem, Duchu Święty,  
abym ukochał to co święte. 
Bądź moją mocą, Duchu Święty,  
abym strzegł tego co święte. 
Strzeż mnie od złego, Duchu Święty,  
bym nie zatracił tego co święte. Amen.  
 
Modlitwa św. Katarzyny ze Sieny 

O Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże 
żywy, 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 żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi 
się lekkim ciężarem. Święty mój Ojcze i słodki 
mój Panie! Wspomóż mnie w każdej Twej służ-
bie. Daj mi miłość Twoją. Amen. 
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Modlitwa o dar wewnętrznej przemiany 

Przyjdź, Duchu Święty, dokonaj cudu przemiany 
mego serca, abym się stał podobny do Chrystusa, 
naszego Pana i Zbawiciela. Który z Ojcem 
i z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki 
wieków. Amen. 
 
Modlitwa o owoce Ducha Świętego 

Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i 
Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię 
godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą 
pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej 
duszy; owoc cierpliwości, do cierpliwego zno-
szenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorli-
wości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która by 
mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, 
abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym 
z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie 
zło. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył 
słowu Bożemu; skromności, abym się zachowy-
wał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźli-
wości i czystości, abym zachował ciało w święto-
ści, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, 
abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył 
oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wie-
ki. Amen. 
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Akt poświęcenia Duchowi Świętemu  

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, 
Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą 
moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój 
rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnie-
niom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, 
który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje 
serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego,  
a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, 
aby całe moje życie mogło stać się wiernym na-
śladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy 
Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i 
chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen. 

Ojcze nasz i Chwała Ojcu (7 razy) na upro-
szenie 7 darów Ducha Świętego  
W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie, 
O. I odnowisz oblicze ziemi.  

Módlmy się: Duchu Święty, który napełniasz 
okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, 
odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy 
byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, 
który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą 
słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, aby oczy-
ścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową 
ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.  
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Litania do Ducha Świętego  

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, 
Duchu Święty, Trzecia Osobo  
Trójcy Przenajświętszej, 
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 pojawi-
łeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, 
Duchu Święty, który zstąpiłeś na apostołów  
w postaci języków ognistych, 
Duchu Święty, który żarem gorliwości  
przepełniałeś 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, 
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Duchu Święty, który nas uczysz  
prawdziwej pobożności, 
Duchu Święty, źródło radości, 
Duchu Święty, strażniku 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 pobożności, 
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, 
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, 
Duchu Święty, natchnienie skruchy  
i żalu wybranych, 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty. 
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty. 
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, 
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, 
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, Du-
chu Święty. 
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Abyś Kościół Twój święty rządzić  
i zachować raczył, 
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, 
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, 
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nie-
ba natchnąć raczył, 
Abyś nas oczyścić i godne w nas mieszkanie  
dla siebie przygotować raczył, 
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, 
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić  
i zachować raczył, 

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. 

K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. 
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 

Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś 
wszystkie narody w jedności wiary, przybądź  
i napełnij serca Twoich sług łaską swoją, zapal  
w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkie-
go złego. Amen. 
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Rozmyślania z Różańca do Ducha Świętego 

1. Oddajemy Ci cześć, o Duchu Święty, i uwiel-
biamy Cię za miłość, która pochodzi od Ojca  
i Syna, łącząc ich w miłości nieskończonej  
i wiecznej. 
2. Oddajemy Ci cześć, o Duchu Święty, i uwiel-
biamy Ciebie w Niepokalanym Poczęciu Naj-
świętszej Maryi Panny, za uświęcenie jej od 
pierwszej chwili pełnią łask. 
3. Oddajemy Ci cześć, o Duchu Święty, i uwiel-
biamy Ciebie, czyniącego z Maryi Dziewicy Mat-
kę Bożą we Wcieleniu Słowa, które jest Synem 
Bożym przez swą naturę Boską i Synem Dziewi-
cy według ciała. 
4. Oddajemy Ci cześć, o Duchu Święty, i uwiel-
biamy Ciebie jako dającego początek Kościołowi 
świętemu w Wieczerniku w chwalebny dzień 
Pięćdziesiątnicy. 
5. Oddajemy Ci cześć, o Duchu Święty, i uwiel-
biamy Ciebie za stałe przebywanie w Kościele 
świętym zgodnie z obietnicą Bożą i za wierne 
asystowanie mu aż do skończenia wieków. 
 
Modlitwa św. Efrema Syryjczyka 

Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz 
Chrystusa, Ogniu, którego przyjście jest słowem, 
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Ogniu, którego cisza jest światłem, Ogniu, który 
przepełniasz serca łaską, wielbimy Ciebie. Ty, 
który spoczywasz w Chrystusie, Duchu mądrości 
i rozumu, Duchu rady i męstwa, Duchu wiedzy  
i bojaźni Bożej, wielbimy Ciebie. Ty, który prze-
nikasz głębokości Boga; Ty, który oświecasz oczy 
naszych serc; Ty, który udzielasz siebie naszemu 
duchowi; Ty, przez którego odbijamy w sobie 
chwałę Boga, wielbimy Ciebie. 
 

Codzienne ofiarowanie się  
Duchowi Świętemu 

Boże, Duchu Święty,  
słodka miłości Ojca i Syna.  
Aby całkowicie należeć do Ciebie,  
oddaję Ci teraz i na zawsze:  
moje serce, moje ciało i duszę,  
moje siły i zdolności,  
moje cierpienia i radości,  
moje życie i śmierć.  
Oddaję Ci też wszystkich,  
którzy są mi drodzy i wszystko,  
czym jestem i co posiadam,  
abyś Ty sam mógł tym rozporządzać  
i panować nade mną swoją miłością,  
teraz i w wieczności. Amen.  
(Św. Arnold Janssen SVD) 


