
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego 

 

Punktem wyjścia do modlitwy i rozważań niech będzie słowo Boże: Rz 8, 1-30. 

Prywatnie należy codziennie odmówić z wiarą Akt ofiarowania 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 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. 

oraz jakąś dodatkową modlitwę do Ducha Świętego: np. hymn O Stworzycielu Duchu przyjdź, sekwencję Przybądź 
Duchu Święty, litanię do Ducha Świętego, koronkę do Ducha Świętego lub inną. 

 

Nabożeństwo w kościele może być odprawione wg następującego schematu: 

 Śpiew do Ducha Świętego 

 Modlitwa wstępna: 

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś widomie zstąpić na apostołów, aby 
oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w 
czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i 
wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 Katecheza 

 Modlitwa spontaniczna moderowana przez kapłana lub inną osobę (może być przed Najświętszym 
Sakramentem) 

 Pieśń uwielbienia 

 Modlitwa końcowa: 

K.: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie. Alleluja. 

W.: I odnowisz oblicze ziemi. Alleluja. 

K.: Módlmy się. Boże, Ty pouczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże 
Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W.: Amen. 

 Błogosławieństwo 
 



(Wszystkie myśli do katechez zostały opracowane na podstawie fragmentów homilii czcigodnego sługi Bożego ks. 
Franciszka Blachnickiego, zaczerpniętych z książek: F. Blachnicki, Oblicza Ducha, Kraków 2009 oraz F. Blachnicki, 
Panie, naucz nas modlić się, cz. 1, Kraków 2010. Ponieważ konspekt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku 
duszpasterskiego, dlatego nie oznaczono dokładnie cytowań.) 

 

Dzień I 

Potrzebujemy Ducha Świętego 

Myśli do katechezy 

Odprawiając nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego nawiązujemy do tej pierwszej nowenny, jaką odprawiali 
apostołowie wraz z Maryją w Wieczerniku, oczekując na spełnienie się obietnicy, która dał Chrystus przed swoim 
wniebowstąpieniem. Właśnie tak brzmi ta obietnica: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem 
Świętym. Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej 
Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 5. 8). Ta obietnica Chrystusa trwa. Kościół jest wspólnotą tych, którzy 
ciągle oczekują spełnienia tej obietnicy – obietnicy Ducha Świętego. Chrystus po swoim wniebowstąpieniu – jako Pan 
wszelkiego stworzenia – zsyła nieustannie na swój Kościół Ducha Świętego. Już zostaliśmy ochrzczeni z wody, ale 
ciągle jeszcze potrzebny nam jest chrzest w Duchu Świętym, który wzbudzi w nas prawdziwą, głęboka wiarę, nadzieję, 
miłość, który zapali w nas gorliwość do głoszenia Ewangelii, do dawania świadectwa przez słowa i przez czyny 
wypełniane w duchu miłości, przez służbę wobec naszych braci. Chcemy sobie uświadomić, że i my jesteśmy wezwani 
do oczekiwania na spełnienie obietnicy. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, jak wielkie są jeszcze braki naszego życia 
chrześcijańskiego. Wciąż jesteśmy podobni do apostołów sprzed zesłania Ducha Świętego, którzy zamknęli się w 
Wieczerniku z obawy przed Żydami i nie mieli jeszcze odwagi świadczyć o Chrystusie. Dopiero później kiedy zstąpił 
Duch Święty, wszystko się zmieniło. Ciągle mnóstwo chrześcijan tkwi jeszcze w tym okresie jak gdyby przed zesłaniem 
Ducha Świętego, w bojaźni przed światem zamyka drzwi, zamiast iść do świata i głosić wszędzie Chrystusa. 

Wprowadzenie do modlitwy 

Człowiek nie zawsze otwarty jest na działanie Boga: przez grzechy odwraca się od Niego, ignoruje Jego obecność, przez 
brak wiary nie korzysta z darów, które już zostały mu udzielone. Dlatego potrzeba nieustannej modlitwy, która uzdalnia 
człowieka do coraz pełniejszej współpracy z Duchem Świętym. Dlatego Kościół w swoich modlitwach uczy nas, by 
zawsze błagać Go na nowo: „Przyjdź, Duchu Święty”! 

Najpierw w cichej modlitwie przedstawmy Panu nasze osobiste potrzeby, sprawy w naszym życiu, które wymagają 
uporządkowania, miejsca w naszych sercach, które wymagają uzdrowienia, nasze obawy, lęki, trudności, sytuacje, z 
którymi sobie nie radzimy. Prośmy, aby Bóg udzielał nam Ducha Świętego. 

Kilka minut modlitwy w ciszy. 

Następuje modlitwa spontaniczna moderowana przez kapłana lub inną osobę: prośby zakończone aklamacją „Przyjdź, 
Duchu Święty” 

albo 

Litania do Ducha Świętego 

 

 

 

 

 



Dzień II 

Modlić się o Ducha Świętego 

Myśli do katechezy 

Jak to się dokonuje, że Duch Święty zstępuje na ludzi, zstępuje do ich serc? W centrum objawienia o udzielaniu się 
Ducha Świętego stoi prawda o tym, że Udzielającym Ducha Świętego jest Jezus Chrystus – zmartwychwstały i 
uwielbiony. Widzimy jednakże w wydarzeniach, które miały miejsce w Jerozolimie po wniebowstąpieniu, że Chrystus 
posługuje się również ludźmi w przekazywaniu Ducha Świętego. Nie udziela Ducha tylko bezpośrednio, ale włącza 
także w ten proces udzielania Ducha ludzi. Każdy, kto otrzymał Ducha Świętego, jest narzędziem przekazywania tego 
Ducha innym.  

W dniu zmartwychwstania Jezus ukazał się apostołom w Wieczerniku, tchnął na nich i powiedział: „Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone” (J 20, 22). Chrystus przekazuje apostołom Ducha, ale daje 
im również władzę przekazywania go dalej. Mamy tu do czynienia z udzieleniem władzy sakramentalnej, władzy 
udzielonej apostołom i ich następcom – biskupom i kapłanom. Przez szafowanie sakramentów mogą oni udzielać Ducha 
Świętego i to jest szczególnie uroczysta forma przekazywania Ducha Świętego. 

W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił w znakach zewnętrznych – języki ogniste, szum wichru – na każdego z 
apostołów i uczniów zgromadzonych w Wieczerniku. Ale wiemy, ze przedtem trwali oni wszyscy na modlitwie. Ta 
modlitwa ma bardzo wielkie znaczenie w udzielaniu Ducha Świętego. O Ducha Świętego trzeba prosić. Zesłanie Ducha 
Świętego jest nie tylko dziełem Chrystusa uwielbionego, ale również w pewnym sensie wynikiem modlitwy apostołów 
i uczniów. Wierzymy, ze szczególną rolę w tej modlitwie odegrała Maryja, Matka Chrystusa, która była tam razem z 
uczniami. Ona już była pełna Ducha Świętego. Właśnie jej modlitwa wstawiennicza była włączona w proces udzielania 
Ducha Świętego w szczególny sposób. 

Z sakramentalnym przekazywaniem Ducha Świętego jest związany tradycyjnie od początku w Kościele, gest nakładania 
rąk albo wyciągania rąk czy ręki w momencie udzielania sakramentu. Ale również pojawia się nakładanie rąk w 
modlitwie wstawienniczej, gdy jedni chrześcijanie modlą się za innych. Nie jest to sakramentalne przekazywanie Ducha 
Świętego i ten gest ma inne znaczenie niż wtedy, kiedy używają go kapłani przy udzielaniu sakramentów. Ale również 
ten gest ma swoje uzasadnienie w tradycji Kościoła. W Dziejach Apostolskich często czytamy o nakładaniu rąk, kiedy 
wspólnota chrześcijan modli się – zwłaszcza nad tymi, którym przekazuje jakąś szczególną misję. Jest to więc przyjęte 
i stosowane. Kiedy chcemy modlić się jedni za drugich i być przez tę modlitwę jak gdyby narzędziem przekazywania 
Ducha Świętego, to wyrażamy to gestem wyciągniętych rąk. 

Każdy z nas może być pośrednikiem, narzędziem w przekazywaniu Ducha Świętego innym przez modlitwę. Jest to 
wielka godność chrześcijan, o której może zbyt często zapominamy, chociaż zwyczaj modlitwy wstawienniczej, 
modlenia się za innych, proszenia o modlitwę, jest powszechny w Kościele. Ale może nie zawsze pamiętamy o tym, że 
ma to bezpośredni, bliski związek z Duchem Świętym. Istnieje więc wielki system przekazywania Ducha Świętego, 
łask nowego życia: od Chrystusa uwielbionego, poprzez apostołów i ich następców: biskupów i kapłanów. Ale także 
wszyscy inni członkowie Ludu Bożego, ludu kapłańskiego są włączeni w przekazywanie łask Ducha Świętego, wszyscy 
mamy taką moc i misję. Na tym polega szczególna nasza godność chrześcijan, członków Kościoła, Ciała Chrystusa i 
wspólnoty w Duchu Świętym. 

Wprowadzenie do modlitwy 

Będziemy modlić się za osobę która jest obok nas. To nie jest przypadkowa osoba. Dzisiaj Duch Święty ją przyprowadził 
i posadził obok Ciebie. Będziemy teraz prosić o Ducha Świętego dla siebie nawzajem, o Jego dary, o Jego wszechmocne 
działanie. Będziemy powierzać miłości Bożej nasze siostry i braci, wszystkie ich sprawy, potrzeby oraz ich rodziny i 
bliskich. Będziemy uwielbiać Boga obecnego w drugim człowieku i dziękować Panu za to wszystko, co już dla niego 
uczynił. Będziemy ogłaszać, że Jezus jest Panem i Zbawicielem tej osoby. 

Wierni dobierają się w pary, tak jak siedzą w ławkach. Przedstawiają się sobie. Wyciągają rękę w stronę osoby obok 
lub kładą na jej ramieniu i modlą się równocześnie, na głos, w intencji tej osoby. Kapłan wyciąga ręce nad wszystkimi 
i modli się głośno za wszystkich obecnych. 



 

Dzień III 

Modlić się w Duchu Świętym 

Myśli do katechezy 

Wielu ludzi otrzymuje dar szczególnej modlitwy, modlitwy w Duchu. Modlą się oni w uniesieniu, odczuwają w sobie 
jakąś moc, która nie jest z nich samych, i trwają w przekonaniu, ze to Duch Święty w nich się modli. Wiele by można 
mówić o formach modlitwy charyzmatycznej. W każdym razie nie jest to jedyna ani zasadnicza i podstawowa forma 
modlitwy w Duchu Świętym. Podstawową forma modlitwy w Duchu Świętym jest modlitwa, która polega na 
praktykowaniu cnót teologicznych, to znaczy wiary, nadziei i miłości. 

Kiedy przystępuję do modlitwy i dzięki wierze wzbudzam w sobie tę świadomość, że stoję w obliczu Boga, kiedy mówię 
do Boga jako żywej osoby w przekonaniu, ze Bóg jako Osoba mnie widzi i słyszy, kiedy przeżywam modlitwę jako 
osobowe spotkanie i rozmowę z Bogiem, wtedy modlę się w Duchu Świętym. Duch Święty jest bowiem sprawcą wiary 
i bez Jego działania niemożliwa jest wiara przeżywana jako osobowa relacja do Boga, do Osoby Bożej. Właśnie dzięki 
działaniu Ducha mogę stanąć przed Bogiem na modlitwie i mówić do Niego: „Ojcze nasz”. Przeżycie relacji dziecięctwa 
wobec Boga Ojca i wszystko, co się z tym łączy, a więc postawa ufności wobec Boga, którą wyraża pokój wewnętrzny, 
uciszenie przed Bogiem, wyzbycie się lęku – wszystkie stany, jakie należą do zwyczajnego życia modlitwy, są 
przejawami modlitwy w Duchu Świętym. I tylko w Duchu Świętym taka modlitwa jest możliwa. Modlitwie w Duchu 
Świętym, której towarzyszą niezwykłe dary, nie można przeciwstawiać tak zwanej modlitwy zwyczajnej. Możemy 
natomiast mówić o modlitwie sformalizowanej, zabobonnej, która polega na recytowaniu określonych formuł – z 
przekonaniem, ze ich powtarzanie odniesie jakiś magiczny skutek. To jest modlitwa pogańska, bezduszna, to znaczy 
nie ma w niej Ducha Świętego. Istota modlitwy jest relacja miedzy osobami. O modlitwie można mówić wtedy, kiedy 
osoba staje w obliczu drugiej Osoby i próbuje się z Nią kontaktować, kiedy komunikuje się z ta Osobą. Wtedy jest to 
już modlitwa w Duchu Świętym, wtedy już Duch Święty działa. Istotą działania Ducha Świętego w nas jest bowiem to, 
że stajemy się zdolni do przezywania relacji między naszą osoba a Osobami Trójcy Przenajświętszej. Właśnie to, że 
mówimy do Boga „Abba, Ojcze” jest darem Ducha Świętego. Tylko w Nim możemy tak wołać. Duch Święty sprawia, 
ze przezywamy swoje dziecięctwo w obliczu Boga jako Ojca. wszystko zaś, co z tego wynika – akty zaufania, prośby, 
dziękczynienia – jest skutkiem Jego obecności i wsparcia. To jest podstawowy, zasadniczy aspekt tego, co nazywamy 
modlitwą w Duchu Świętym. Trzeba powiedzieć, że modlitwa albo jest modlitwą w Duchu Świętym, albo w ogóle nie 
jest modlitwą; może być tylko recytowaniem formuł o modlitewnej treści, ale niekoniecznie musi być modlitwą – jeżeli 
człowiek nie wchodzi w te słowa czy formuły ze świadomością, ze nawiązuje przez nie kontakt z żywą Osoba, ze 
wchodzi w spotkanie z Bogiem jako Osobą. 

Wprowadzenie do modlitwy 

Poproś w sercu Ducha Świętego, by prowadził Cię w modlitwie, by modlił się w Tobie. Wyobraź sobie, że Bóg patrzy 
na Ciebie. Przez chwilę w milczeniu wpatruj się w Najświętszy Sakrament. Teraz zamknij oczy i spróbuj wyobrazić 
sobie, ze Bóg Cię przenika i ogarnia. Wyobraź sobie, że Bóg Ojciec kładzie swą rękę na Twoim ramieniu. Trwaj tak 
przez jakiś czas w ciszy. 

Wezwania do Ducha Świętego 

Modlitwa dziękczynienia, prośby i uwielbienia skierowana do Boga Ojca. 

 

 

 

 

 



Dzień IV 

Modlić się w imię Jezusa 

Myśli do katechezy 

Wśród wielu darów Ducha Świętego, o które prosimy, jest dar modlitwy w Duchu Świętym. Jest to ta sama modlitwa, 
o której mówi Chrystus: „O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje” (J 16, 23b). Modlitwa, o której mówi 
Chrystus, modlitwa zanoszona w Jego imię do Ojca, to jest modlitwa w Duchu Świętym. Przez zesłanie Ducha Świętego 
wchodzimy w nową relację do Chrystusa. Mając tego samego Ducha. którego ma Jezus, mając udział w Jego Duchu, 
modlimy się w tym samym Duchu, w którym modli się Jezus. Nasza modlitwa i modlitwa Jezusa staje się jedną 
modlitwą, ponieważ modli się w nas ten sam Duch, który jest Duchem Jezusa. To właśnie znaczy prosić w imię Jezusa, 
czyli prosić w Jego Duchu, w zjednoczeniu z Nim. Właśnie taka modlitwa będzie wysłuchana przez Ojca. „Nie mówię, 
że Ja będę musiał prosić Ojca za Wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje” (J16, 26b-27a). Ojciec nas miłuje, to znaczy 
daje nam swego Ducha i czyni nas przez to swoimi dziećmi. Nasza modlitwa w Duchu jest modlitwą dzieci zanoszoną 
do Ojca i Bóg takiej modlitwy wysłuchuje. 

Prosić w imię Jezusa, w Jego Duchu, to znaczy także prosić o to, co jest miłe Bogu. o to, o co by Jezus dla nas prosił, i 
o to, o co w nas modli się Duch Święty. To wymaga oczywiście wielkiego oczyszczenia z naszej strony. Często jeszcze 
mieszamy modlitwę zanoszoną w imię Jezusa z modlitwą, którą zanosimy w imieniu własnym. To znaczy modlimy się 
o to, co odpowiada naszym ambicjom, naszym planom, a nie planom Boga w stosunku do nas. Dlatego często modlimy 
się wprawdzie werbalnie, formalnie w imię Jezusa, ale ta modlitwa jest ostatecznie inspirowana przez naszą pychę, 
przez nasz egoizm, przez nasze własne ja. Dlatego Bóg oczyszcza często naszą modlitwę, abyśmy się nauczyli modlić 
w Duchu, w imię Jezusa. My sami z siebie nie wiemy jak mamy się modlić, ale On, Duch Święty, modli się w nas i On 
także nauczy nas właściwej, dobrej modlitwy zjednoczonej z modlitwą Jezusa. Ta modlitwa zawsze, zgodnie z obietnicą, 
będzie wysłuchana. 

Wprowadzenie do modlitwy 

Dziś podczas modlitwy nie spiesz się, nie powtarzaj słów, które znasz na pamięć, ale słuchaj natchnienia, które zrodzi 
się w Twoim sercu. Myśl o tym, że Jezus modli się z Tobą i w Tobie. Wsłuchaj się w sercu, o co Jezus chciałby prosić 
Ojca albo za co Mu dziękować lub uwielbiać. 

Wezwania do Ducha Świętego 

Modlitwa spontaniczna, skierowana do Boga Ojca. Wszystkie wezwania niech zaczynają się od słów: „W imię Jezusa…” 

 

Dzień V 

Modlić się do Boga, który ma w nas upodobanie 

Myśli do katechezy 

Czy Bóg może mieć upodobanie w człowieku? Wszędzie, gdziekolwiek spojrzymy, widzimy ludzi żyjących w 
grzechach, we wzajemnej nienawiści, zakłamaniu, w materializmie; widzimy ludzi, którzy ulegają słabości swojej 
skażonej natury. Ale od chwili gdy przyszedł, aż do końca świata, na ziemi wśród nas jest Jezus, umiłowany Syn Ojca. 
Dlatego Bóg spogląda na tę ziemię z upodobaniem, bo na tej ziemi może dostrzec swojego Syna, który jest Mu 
doskonale posłuszny, wypełnia we wszystkim Jego wolę, składa Mu dziękczynienie, oddaje miłość i składa 
zadośćuczynienie. 

W czasie chrztu w Jordanie Jezus objawił się jako Ten, który posiada pełnię Ducha Świętego. Właśnie tego Ducha 
Świętego po zmartwychwstaniu przelał na swój Kościół. Odtąd Jezus Chrystus żyje w Kościele, we wspólnocie tych, 
którzy mają Ducha Świętego i którzy dzięki temu są zdolni, żeby wypełniać wolę Boga, żeby Mu okazywać wdzięczność 
i miłość. Kościół jest dziedzicem tego upodobania, które Ojciec ma w swoim Synu, bo Jego Syn żyje w Kościele. 
Kościół to dalej żyjący Chrystus, a tym Kościołem jesteśmy my wszyscy, o ile mamy Ducha Świętego. 



Taki jest obraz świata. To jest obraz bardziej radosny i jasny niż ten, o którym mówiłem na początku. O to właśnie 
chodzi, żeby Jezus Chrystus coraz więcej ludzi łączył ze Sobą przez Ducha Świętego, żeby wrastał w Lud Boży, w lud 
Bożego upodobania i by odwracał gniew Boży od tej ziemi; żeby Bogu przynosił zadośćuczynienie za grzechy ludzi, 
by w ten sposób ziemia została uratowana. 

Otrzymaliśmy na początku życia chrzest. Zostaliśmy zanurzeni w Jezusa Chrystusa, otrzymaliśmy Jego Ducha i 
możemy odtąd z Nim się jednoczyć i jako dzieci Boże iść przez ten świat. Możemy ufać, że nie gniew Boży na nas 
spoczywa, ale Boże miłosierdzie i Boże upodobanie. 

Wprowadzenie do modlitwy 

Stań przed Bogiem taki, jaki jesteś. Uświadom sobie teraz, że Bóg patrzy na Ciebie z miłością i upodobaniem. On Cię 
stworzył na swój obraz i podobieństwo. Bóg kocha Cię tak jak Jezusa! Nie wstydź się Go, nie lękaj! Bóg Cię nie odrzuci. 
Z ufnością przedstawiaj mu swoje sprawy – nie ma dla Boga spraw zbyt wielkich ani zbyt błahych. 

Spontaniczna modlitwa dziękczynienia, prośby i uwielbienia. 

 

Dzień VI 

Modlić się do Boga, który jest w nas 

Myśli do katechezy 

Świątynia to miejsce zamieszkania bóstwa. Żydzi wierzyli, ze Bóg mieszka w szczególny sposób w świątyni 
jerozolimskiej. Chrystus jednak zmienia pojęcie świątyni. wprawdzie nadal buduje się kościoły, ale te świątynie 
budowane przez chrześcijan są znakiem zewnętrznym, znakiem widzialnym innej świątyni, prawdziwej świątyni 
chrześcijan, a tą świątynią jesteśmy my, wszyscy wierzący, którzy otrzymali Ducha Świętego. 

Świątynią jest najpierw człowieczeństwo Jezusa. Chrystus odnosi pojęcie świątyni do siebie. „Zburzcie tę świątynie, a 
Ja ją odbuduję w ciągu trzech dni. A mówił to o świątyni swego ciała” (por. J 2, 19.21). W człowieczeństwie Jezusa 
mieszka Duch Święty. Chrystus jest człowiekiem, który posiada pełnię Ducha Świętego i dlatego nazywa On siebie 
świątynią Bożą. W tej świątyni Bóg odbiera chwałę. Bóg odbiera chwałę w Osobie Jezusa. Jezus oddaje cześć Ojcu w 
Duchu i prawdzie. W tej świątyni, jaką jest wnętrze Osoby Jezusa, Bóg odbiera wszelką i doskonałą chwałę. Jednak po 
zmartwychwstaniu Chrystusa, po zesłaniu Ducha Świętego powstaje nowa świątynia. tą świątynią jest mistyczne Ciało 
Chrystusa: wszyscy ludzie, którzy otrzymują od Jezusa Chrystusa Ducha Świętego, Jego Ducha. Duch Święty mieszka 
nie tylko w człowieczeństwie Jezusa, lecz także we wszystkich ludziach, którzy otrzymali namaszczenie od Chrystusa, 
na których On przelał swojego Ducha w sakramencie chrztu. 

Wprowadzenie do modlitwy 

Na chrzcie stałeś się świątynią Ducha Świętego, Bóg mieszka w Tobie! Nie musisz szukać Go gdzieś daleko i 
zastanawiać się, czy Cię słyszy, czy Cię widzi. Mów teraz do Pana, który jest w Twoim sercu. Nie musisz przekonywać 
Boga, żeby wysłuchał Twojej modlitwy, musisz przekonać siebie i uwierzyć, że On już na nią odpowiada, już działa w 
Tobie, zmienia Twoje serce. Dlatego nie tylko proś, ale też dziękuj i uwielbiaj. 

Modlitwa dziękczynienia za chrzest, przez który staliśmy się świątynią Boga, weszliśmy w tę bliską więź z Panem; za 
wszystkie sakramenty; za wszelkie łaski przez które Bóg działał we mnie. 

Spontaniczne uwielbienie. 

 

 

 



Dzień VII 

Modlić się o dary duchowe 

Myśli do katechezy 

Każdy ochrzczony posiada dary Ducha Świętego. To nie jest coś nadzwyczajnego, co ma się dopiero objawić – to już 
jest w nas od początku.  

Dzisiaj wielu chrześcijan mówi: „Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty”. W jaki sposób możemy dowiedzieć 
się o działaniu Ducha Świętego? W czym wyraża się moc Ducha Świętego w nas? Wielu oczekuje nadzwyczajnych 
znaków, szczególnych charyzmatów. W jednej z kolekt mszalnych okresu wielkanocnego prosimy, by zstąpiła na nas 
moc Ducha Świętego, abyśmy z wiarą przyjmowali wolę Boga i wypełnili ją w życiu. To jest pewny znak obecności i 
działania Ducha Świętego. W tym wyraża się Jego moc. Na tym polega tak zwane życie w Duchu – dzięki Duchowi 
Świętemu, dzięki wierze, jaką On w nas sprawia, poznajemy wolę Bożą, przyjmujemy światło, wiemy, co mamy czynić. 
Moc Ducha Świętego polega na tym, że jest w nas jedność pomiędzy poznaniem i działaniem. Jeżeli wprowadzamy w 
życie poznaną wolę Bożą, to wtedy jest w nas moc Ducha Świętego. Jest to moc, która doprowadza do wewnętrznej 
jedności w nas, ponieważ nasza słabość polega na niezgodności pomiędzy tym, co poznajemy i co jest w nas światłem, 
a naszą wolą i postępowaniem. 

Istnieją charyzmaty, których Bóg udziela dla budowania Kościoła. Wiedząc o tym, że istnieją takie nadzwyczajne dary, 
nadzwyczajne działanie Ducha Świętego, możemy i powinniśmy się modlić o to, aby Duch Święty takie dary zesłał 
również i na nas. Ale pragnąc tych darów i prosząc o te dary, trzeba pamiętać o tym, że nie są one konieczne. Duch 
Święty prowadzi Kościół drogą cnót teologicznych, tzn. drogą wiary, nadziei i miłości. One tworzą istotę życia 
nadprzyrodzonego, życia wewnętrznego. Do tego wezwany jest każdy chrześcijanin. W zakończeniu swego nauczania 
o darach duchowych, o charyzmatach, św. Paweł mówi: „Wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę 
jeszcze doskonalszą” ( 1 Kor 12, 31). Potem następuje Hymn o miłości. Darem największym jest miłość, drogą jeszcze 
doskonalszą jest droga miłości.  

Wprowadzenie do modlitwy 

Skoro Duch Święty przebywa w nas od chrztu, to znaczy, że wszystkie dary i charyzmaty Ducha Świętego już nosimy 
w sobie. Ale nie zawsze z tego zdajemy sobie sprawę, nie wszystkie już rozpoznaliśmy, nie ze wszystkich już zaczęliśmy 
korzystać. Trzeba więc o nie ciągle się modlić, aby Duch Święty uaktywnił w nas to, czym chce nas obdarować właśnie 
w tej chwili. 

Modlitwa prośby o konkretne dary duchowe i charyzmaty. 

Spontaniczna modlitwa uwielbienia. 

 

Dzień VIII 

Życie według Ducha 

Myśli do katechezy 

Staje przed nami alternatywa. Mamy dokonać wyboru pomiędzy dwoma możliwościami, które św. Paweł nazywa 
„życiem według ciała” i „życiem według Ducha” (por. Ga 5, 16 nn). Dwie formy życia. Co to jest życie według Ducha? 
Ukazuje nam je Jezus Chrystus. On przychodzi, aby wypełnić Boży plan, wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Dlatego 
Duch Boży zstępuje na Jezusa, na Jego ludzką0 naturę. Duch Święty Go namaszcza. W Piśmie Świętym pomazańcami 
nazywano ludzi namaszczonych przez Ducha, to znaczy uzdolnionych i przeznaczonych do służby Bożym planom 
zbawczym: proroków, królów, sędziów, kapłanów.  

Jezus jest Chrystusem, Tym, który najpełniej został namaszczony Duchem Świętym, aby zrealizował Boży plan 
zbawienia. Duch Boży zstępuje na Niego, a głos z nieba mówi: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam 



upodobanie” (Mt 3, 17). Ojciec ma upodobanie w Chrystusie, ponieważ jest Mu On posłuszny, oddany całym swoim 
zżyciem. To jest właśnie życie według Ducha – Chrystus jest dla nas wzorem tego życia. 

Dla nas prowadzić życie według Ducha oznacza naśladować Chrystusa, pójść w Jego ślady, przyjąć wraz z nim Boży 
plan dla swego życia, podporządkować swoje życie Bożej woli, Bożym planom zbawczym. W tym celu także my 
otrzymaliśmy Ducha Świętego w chwili naszego chrztu. Jesteśmy wezwani, powołani, uzdolnieni do tego, żeby 
realizować w świecie Boży plan zbawienia. Jeżeli swoje życie poddamy tym Bożym planom i za Chrystusem zgodzimy 
się na wypełnienie wszelkiej sprawiedliwości wobec Boga Ojca, wtedy jesteśmy na drodze życia według Ducha. 

W Piśmie św. „życie według Ducha” i „życie według ciała” (por. Rz 8, 5-6) nie oznacza przeciwstawienia sfery duchowe 
naszego życia sferze cielesnej zmysłów. „Życie według Ducha” to życie według Bożego planu. „Życie według ciała” to 
życie według naszych ludzkich planów i ambicji. Jeżeli sami określamy cel swojego życia, mamy własny plan, czynimy 
siebie ośrodkiem i celem wszystkiego, prowadzimy życie egocentryczne, to właśnie prowadzimy „życie według ciała”. 
Jeżeli natomiast Duch Boży mieszka w nas, jeżeli poddajemy się Jego kierownictwu, to nasze życie jest prawdziwym 
zżyciem, ponieważ jesteśmy złączeni z Bogiem, który jest źródłem życia. Bóg obejmuje nas jako swoje dzieci 
upodobaniem i obdarza darem życia, które nie ma końca. Takie życie według Ducha prowadzi nas do wiecznej 
wspólnoty życia w Bogu, do bezkresnego morza życia, radości, szczęścia. 

Wprowadzenie do modlitwy 

Chcemy, aby Duch Chrystusa przenikał i ogarniał całe nasze życie, aby kierował nas ku Ojcu przez Chrystusa. Tylko w 
Nim znajdziemy to, czego pragniemy i za czym tęsknimy. Dlatego powierzmy mu siebie bez warunków i zastrzeżeń. 
Wyznajmy, że Chrystus jest naszym jedynym Panem i Zbawicielem. 

Modlitwa zawierzenia swego życia Jezusowi i wyznanie, że On jest jedynym jego Panem. Np. taka jak poniżej. 

JEZU, wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Bóg Cię uwielbił, napełnił Cię Duchem Świętym i dał Ci imię, które jest 
ponad wszelkim imieniem. 
Klękam przed Tobą na znak, że uznaję Cię PANEM, MOIM PANEM, PANEM całego mojego życia i poddaję się 
całkowicie Tobie i Twojej świętej woli, abyś uczynił ze mną to, co chcesz. 
Nie chcę już więcej być centrum swojego życia. Panie Ty przejmij kierowanie. Uczyń, abym pragnął i robił to, co Ty 
chcesz. Powierzam Ci całego siebie. Chcę być Twój, tylko Twój i niczyj więcej. 
Ogłaszam Cię Panem mojego życia, moim jedynym Panem. Nie chcę być niewolnikiem ani pieniędzy, ani przyjemności, 
ani żadnej wady lub żądzy, która mnie oddala od Ciebie. 
Daję Ci całe moje życie, na zawsze. Podejmuj wszystkie decyzje według Twojej woli i spraw, Abym był jak Maryja, 
sługą Twojego Słowa, ponieważ to jest jedyny sposób na to, by być naprawdę wolnym. 
Ja nie chcę już więcej żyć, żyj Ty we mnie. Daj mi swoje życie w zamian za moje, które Ci dzisiaj powierzam na zawsze. 
Wiem, że potraktowałeś poważnie moje słowa, tak jak ja potraktowałem poważnie Twoje wezwanie. 
Otwieram Ci całkowicie bramę mojego serca. Wejdź we mnie i zostań ze mną na zawsze. 
Amen. 
 

Wspólne uwielbienie Jezusa jako Pana i Zbawiciela 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień IX 

Wigilia Zesłania Ducha Świętego 

 Modlitwa śpiewem do Ducha Świętego (15 min) 

 Komentarz 

 Eucharystia (formularz z Wigilii Zesłania Ducha Świętego) 

 Obrzędy wstępne od miejsca przewodniczenia 

Confiteor, Kyrie, (bez Chwała) kolekta 

 Liturgia Słowa (na wzór liturgii słowa z Wigilii Paschalnej) LM II s. 424 

I Rdz 11, 1-9,  

Psalm 33 10-11. 12-13. 14-15, ref.: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana, 

modlitwa celebransa  

II Wj 19, 3-8a. 1-20b, 

Psalm Dn 3, 52. 53-54. 55-56, ref.: Słowa Twe, Panie, dają życie wiecznie, 

modlitwa celebransa 

III Ez 37, 1-14, 

Psalm 107, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9, ref.: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana, 

modlitwa celebransa 

IV Jl 3, 1-5, 

Psalm 104, 1ab. 24ac. 29bc-30.31.34, ref.: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, 

modlitwa celebransa 

Chwała na wysokości 

Druga kolekta Mszy wigilijnej 

V Rz 8, 22-27 

Sekwencja Przybądź Duchu Święty 

Alleluja 

E J 7, 37-39 

Homilia 

 Odnowienie przymierza chrzcielnego (pytania z Wigilii Paschalnej) 

 Liturgia eucharystyczna 

Prefacja nr 27, ME III 

 Uroczyste błogosławieństwo nr 9 

 Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

 Modlitwa uwielbienia 

 Modlitwa o wylanie daru Ducha Świętego (może być z indywidualnym nałożeniem rąk) 

 Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem 

  



MODLITWY PO CZYTANIACH 

 

PO PIERWSZYM CZYTANIU 
(Rdz 11, 1-9) 

Módlmy się. 
Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój Kościół był zawsze ludem świętym, zjednoczonym 
jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego. † Niech jaśnieje przed światem jako znak Twojej 
świętości, * i niech go prowadzi do doskonałej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

 

PO DRUGIM CZYTANIU 
(Wj 19, 3-8a. 16-20b) 

Módlmy się. 
Boże Ty w błyskawicach ognia dałeś Mojżeszowi na górze Synaj dawne Prawo, 
a w dniu dzisiejszym w płomieniach Ducha Świętego objawiłeś Nowe Przymierze. † Spraw, 
prosimy, abyśmy płonęli gorliwością w tymże Duchu, którego w niezwykły sposób wylałeś 
na Apostołów; * a nowy Izrael, zebrany ze wszystkich ludów, niech z radością przyjmie 
odwieczne przykazanie Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

 

PO TRZECIM CZYTANIU 
(Ez 37, 1-14) 

Módlmy się. 
Panie, Boże zastępów, Ty podnosisz upadłych, a podniesionych podtrzymujesz,† pomnażaj 
liczbę ludów odnowionych w Twoim świętym Imieniu, * aby wszyscy obmyci wodą chrztu 
świętego, kierowali się zawsze Twoim natchnieniem.  
Przez Chrystusa, Pana naszego. 

 

PO CZWARTYM CZYTANIU 
(Jl 3, 1-5) 

Módlmy się. 
Prosimy Cię, Boże, spełnij łaskawie swoja obietnicę † i spraw, aby Duch Święty przybywając 
do nas, * uczynił nas wobec świata świadkami Ewangelii naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 
Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. 

Wykonuje się hymn Chwała na wysokości. 

Następnie celebrans odmawia drugą kolektę Mszy wigilijnej. 


