
Panie Jezu, Umiłowany Synu  Ojca, Boże  bliski i żyjący  między  nami –  

witamy Cię. 

 

To  Ty  zaprosiłeś  każdego  z  nas  na  to  spotkanie.  To  Ty  zaplanowałeś je  

dla  nas. A  my  przybywamy  co  Ciebie  z  radością  i  wiemy, że to  będą  

jedne  z  najcenniejszych  chwil  w  naszym  życiu. 

 

Wielbimy Cię w  tej  wspólnocie, w  całym Kościele  ale  także w  łączności                          

ze  wszystkimi  chrześcijanami  żyjącymi  na  Ziemi 

 

 

 

Chcemy, Panie Jezu, spędzić  ten  czas bardzo  blisko  Ciebie  w  jedności                      

z  Ojcem i  Duchem  Świętym. 

Pragniemy żyć  według  wzoru  miłości i jedności  doskonałej – takiej, jaka  

panuje  w  Trójcy Świętej. 

 

 

 

 

Panie, niech  nas  ogarnie Twoja  łaska.  

Już  od  Chrztu Świętego  należymy  do  Ciebie i  chcemy  zachowywać  

wszystko,  co  nam  przykazałeś. Dziękujemy  Ci,  Ojcze Przedwieczny,                         

że  przez chrzest i łaskę  Ducha  Świętego włączyłeś  nas  do  Twojego 

Królestwa. 

Dziękujemy  Ci  Ojcze, że dałeś  nam  Maryję za matkę, współodkupicielkę                  

i  pośredniczkę  wszystkich łask. 

Dziękujemy Ci, że przez  ofiarę  Twojego  Syna  wykupiłeś  nas  z  niewoli  

grzechu. 

Dopomóż  nam Ojcze, abyśmy byli Tobie  wierni, abyśmy  pełnili Twoją  wolę 

i  dawali  się prowadzić ścieżkami, które  dla  nas  przygotowałeś. 

 

 

 

 

 

Panie  Jezu, wstępując  do  Nieba,  zapowiedziałeś  zesłanie  Ducha  Świętego. 

Ty  wiesz, jak  bardzo  Go  potrzebujemy. 

 Prosimy  Cię, Panie,  o  Twojego  Ducha dla świata, naszego  Kościoła, naszej  

wspólnoty. 

Duchu Święty- przyjdź  do  każdego  z  nas. 

 



Stajemy  przed  Tobą,  Panie, i  prosimy  o  wylanie  Ducha  Świętego na  

Kościół  Święty, naszą  ojczyznę  i cały  świat. Niech  Twój  Duch  oświeci  

mroki  ludzkich  sumień i  ukaże  blaski  Twojego  Miłosierdzia. Niech  swą  

mocą  ożywi  to,  co  umarłe  do  życia Bożego. Niech  umocni  to, co  słabe, 

uleczy  rany  serc, pocieszy  smutnych, wleje  nadzieję  w  każde  serce. 

 

Jezu  Najłaskawszy, ześlij  nam Twojego  Ducha z twoim Światłem - abyś  był  

lepiej  znany. 

Ześlij  Go  nam z Twoim  ogniem - abyś  był  bardziej  kochany. 

Ześlij  Go  nam  z  Twoimi  darami - abyś  był  prawdziwie  naśladowany. 

 
 

Prosimy  o  dar  mądrości - abyśmy  pojmując  to  co  prawe, radowali  się  

Twoją  miłością. 

 

Prosimy o  dar  rozumu - byśmy  coraz  głębiej  wnikali  w  tajemnice  wiary  

świętej. 

 

Prosimy  o  dar rady - byśmy  zawsze  umieli  wybrać  to,  co  jest zgodne                   

z  Twoja  wolą. 

 

Prosimy  o  dar  męstwa - abyśmy byli umocnieni  w  służbie  Tobie. 

 

Prosimy o  dar  umiejętności - byśmy  potrafili racjonalnie  korzystać  z  dóbr  

doczesnych. 

 

Prosimy  o  dar  pobożności - abyśmy  z  dziecięcą  ufnością  odnosili  się  do   

Ciebie i z braterską  życzliwością  do  drugiego  człowieka. 

 

Prosimy o  dar  bojaźni  Bożej - abyśmy  oddani  Tobie  nie  ulegali  pokusom. 

 

Daj  nam  Panie Ducha Świętego,  aby  odmieniło  się  nasze  serce,  a  przez  to 

- oblicze Ziemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz Chrystusa, 



Ogniu, którego przyjście jest  Słowem, 

Ogniu, którego cisza jest światłem, 

Ogniu, który przepełniasz  serca łaską - 

WIELBIMY CIEBIE 

 

Ty, który spoczywasz na Chrystusie, 

Duchu mądrości i  rozumu, Duchu rady i męstwa, 

Duchu wiedzy i bojaźni Bożej -  

WIELBIMY CIEBIE 

 

Ty, który przenikasz  głębokości Boga, 

Ty, który oświecasz oczy naszych  serc, 

Ty, który udzielasz siebie  naszemu  duchowi, 

Ty, przez  którego odbijamy  w  sobie  chwałę Boga -  

WIELBIMY CIEBIE 

 

Boże  Ojcze, 

kiedy  na  Apostołów  zstąpił  Duch Święty, rozległ  się  szum  z  nieba - jakby  

wiatru, pojawiły  się  języki  podobne  do  ognia. Apostołowie  zaczęli  mówić  

różnymi  językami  i prorokowali. 

To  misterium  nieustannie  dokonuje  się  w  Kościele. 

Dziękujemy  Ci Boże, że  zawsze udzielasz  twojego  ducha  tym, którzy                      

o  niego proszą 

Wielbimy  Cię  Panie, bo pragniesz udzielać  Ducha  Świętego  także  nam - tak  

samo  hojnie, jak  uczyniłeś to  wobec  Apostołów. 

 

 

Duch Święty  wzywa cały  Kościół  i  wszystkich  wierzących do  nowej  

ewangelizacji  świata. To  właśnie  Duch Święty, który  od  momentu  Chrztu  

działa  w  naszych  sercach, przyprowadził  nas do  tego  świętego  miejsca  

abyśmy mogli spotkać  Cię Panie. 

Dlatego  stajemy  przed  Tobą, Panie  Jezu  w pokorze i  już  dziś  zawierzamy 

Ci  wszystko, co  nas  przerasta  i  co  będzie  dla  nas trudne. Prosimy, aby    

dziecięca  ufność  wobec Ojca zakorzeniła  się  w  naszych  sercach. Prosimy  o  

łaskę całkowitego  zaufania  Bogu  w  wiernym  pełnieniu Jego  woli. 

 

Módlmy  się  słowami  Jana XXIII : 

Odnów Panie  za  dni  naszych  Twoje  cudowne  działanie przez nowe  zesłanie 

Ducha Świętego. I daj świętemu Kościołowi, aby  za  sprawą zgodnej, 

nieustannej i wytrwalej  modlitwy za wstawiennictwem  Maryi  Matki  Jezusa, 

pod przewodnictwem Świętego Piotra zapanowało Królestwo Zbawiciela. 

Królestwo Prawdy i Sprawiedliwości, miłości  i  pokoju. 


