
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego 
http://www.apostol.pl/modlitwy/do-ducha-swietego 
Nabożeństwo w kościele może być odprawione wg następującego schematu: 

 Śpiew do Ducha Świętego 

 Katecheza 

 Wystawienie i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem 

 Błogosławieństwo 

Dzień I - Duch Święty 

Myśli do katechezy: 

1. Duch Święty jest Osobą – relacja z Duchem Świętym 

Duch Święty jest Osobą, zdolną do relacji z innymi osobami. Biblia opisuje relacje między Duchem Świętym a uczniami 
– Duch ich prowadzi, wspiera, udziela im pomocy i swoich darów, jak sam chce. (Dz 8, 29; Dz 15, 28; Dz 20, 22-23; 1 
Kor 12,11) 

2. Do czego nam jest potrzebny Duch Święty? 

Duch Święty przez swą łaskę wzbudza w nas wiarę (1 Kor 12, 3). Jest naszym Pocieszycielem, Obrońcą, Nauczycielem, 
i Doradcą (J 14, 16. 26; Mk 13, 11). On zmienia serce człowieka, przywraca dziecięcą więź z Ojcem (Rz, 8, 14-16). 
Daje zrozumienie Słowa Bożego (1 Kor 2, 12-14). Prowadzi do poznania prawdy (J 16, 8-11). Uzdalnia do dawania 
świadectwa (Dz 1, 8). Wspiera nas, wstawia się za nami, modli się w nas, gdy nie umiemy się modlić (Rz 8, 26-28). 
Udziela nam swych darów, charyzmatów, owoców (Iz 11, 2; 1 Kor 12, 4-11, Ga 5, 22-23). 

3. Duch już został nam dany, dlaczego więc mamy modlić się nowe wylanie Ducha? 

Kto został ochrzczony już został „obmyty” (1 Kor 6, 11) i „napojony” (1 Kor 12, 13) Duchem Świętym, otrzymał 
„pieczęć” i „zadatek” Ducha Świętego(2 Kor 1, 22). Chrzest jest „odnową w Duchu Świętym” (Tt 3, 5). Człowiek 
ochrzczony jest „świątynią” Ducha Świętego (1 Kor 6, 19). Dar Ducha Świętego, który otrzymaliśmy jest nieodwołalny, 
sprawia, że jesteśmy stale w wewnętrznej relacji z Nim. Jednak nawet apostołowie otrzymywali dar Ducha wielokrotnie 
(m. in. J 20, 22; Dz. 2, 1-13; Dz 4, 31). 

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”! 

Modlitwa: 

 Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

 Pieśń uwielbienia 

 Modlitwa Litanią do Ducha Świętego – bez zakończenia, wezwania litanii niech będą punktem wyjścia do 
spontanicznej modlitwy prośby i uwielbienia. 

 Modlitwa końcowa 

Módlmy się. 
Ześlij na nas, Ojcze, nowe tchnienie Ducha, abyśmy mogli godnie kroczyć drogą chrześcijańskiego powołania 
ofiarowując światu świadectwo prawdy ewangelicznej i działając z ufnością dla połączenia wierzących więzią pokoju. 
Przez Chrystusa Pana naszego. 

 Pieśń uwielbienia 

 Błogosławieństwo 
 



Dzień II - Duch Boży – Stworzyciel 

Myśli do katechezy: 

1. Duch Święty jest Tchnieniem i Mocą Boga, który stworzył świat i podtrzymuje go w istnieniu 

Słowo Boga i Jego Tchnienie znajdują się u początku bytu i życia całego stworzenia: Jest rzeczą właściwą, aby Duch 
Święty rządził stworzeniem, uświęcał je i ożywiał, ponieważ jest Bogiem współistotnym Ojcu i Synowi... Do Niego należy 
panowanie nad życiem, ponieważ będąc Bogiem, zachowuje stworzenie w Ojcu przez Syna. (KKK 703).  

2. Wszystko co uczynił Pan Bóg jest dobre 

Pan Bóg stworzył świat jako dobry, piękny, harmonijnie ukształtowany. Stworzył też człowieka na swój obraz i 
podobieństwo. Pan Bóg stworzył nas z miłości, abyśmy żyli, żyli z Nim i ze sobą nawzajem w relacjach, abyśmy to 
życie przekazywali, abyśmy rozwijali się, twórczo przekształcali świat, korzystając z tego, co nam do życia potrzebne, 
abyśmy czynili dobro, abyśmy byli szczęśliwi. Taki jest Boży zamysł i plan. (Rdz 1, 1-31) 

3. Poprzez świat stworzony Duch Święty objawia nam dobroć i wszechmoc Boga 

Wszystkie stworzenia noszą w sobie pewne podobieństwo do Boga, w szczególny sposób człowiek - stworzony na obraz 
i podobieństwo Boże. Różnorodne doskonałości stworzeń (ich prawda, dobro, piękno) odzwierciedlają więc 
nieskończoną doskonałość Boga. Dlatego też możemy Go określać na podstawie doskonałości Jego stworzeń, "bo z 
wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę" (Mdr 13, 5). (KKK 41) 

Modlitwa: 

 Wystawienie Najświętszego Sakramentu 
 Śpiew uwielbienia 
 Modlitwa uwielbienia Boga w stworzeniu: 

Przyjdź, Duchu czcigodny i wszechmocny, 
któryś uczynił wszystko. 
Wszystko trzymasz w swej ręce, 
Ty, który jesteś ponad wszelką mądrość i moc. 
Nikt nie może Cię opisać ani pojąć, ani zgłębić. 
Ty doskonalisz całe stworzenie aż do dna jego istoty. 
Ty jesteś nieodłączny od każdej rzeczy aż do dna jej siły. 

Błogosławimy Cię, Panie wszystkich rzeczy. 
Panie bardzo dobry! 
Od Ciebie wszelkie istnienie, wszelkie oddychanie, 
wszelka myśl i wszelkie poznanie Boga. 
Błogosławimy Cię, bo Ty nam dajesz 
widzieć piękność nieba, bieg słońca, 
koło księżyca i gwiazd wspaniałości. 
i dlatego wołamy: Chwała Tobie, Duchu! 

W całym stworzeniu… Chwała Tobie, Duchu! 

W harmonii świata… Chwała Tobie, Duchu! 

W pięknie przyrody… Chwała Tobie, Duchu! 

podobne wezwania wypowiadane przez celebransa lub spontanicznie przez wspólnotę 

 Śpiew uwielbienia 

 Błogosławieństwo 

  



Dzień III - Duch naszego Ojca 

Myśli do katechezy: 

1. Duch Świętu ukształtował w nas obraz i podobieństwo Boże 

Bóg mówi mnie i tobie, że stworzył nas, jako ukoronowanie całego stworzenia, że jesteśmy kimś wyjątkowym, obdarzył 
nas wyjątkową godnością. Stworzył nas na swój obraz i podobieństwo! (Rdz 1, 1-2.26-31). Co to znaczy? Kim jest Bóg? 
Sam o sobie mówi przez Apostoła Jana, że jest Miłością. Obraz Boga to przede wszystkim miłość i zdolność do 
kochania. A przez proroka Ozeasza: Oz 11, 1-4 

2. Bóg jest naszym kochającym Ojcem 

To samo powiedział nam na chrzcie, tymi samymi słowami, które usłyszał Jezus: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w 
Tobie mam upodobanie». (Łk 3, 21-22) Kim więc jestem? Jestem synem Boga, jestem córką Boga. Noszę w sobie Jego 
obraz, mam być do Niego podobny. Bóg kocha nas bezwarunkowo, kocha nas osobiście. Jesteśmy dla Niego niezwykle 
cenni. 

3. Dzięki Duchowi Świętemu możemy do Boga wołać: „Tatusiu” 

Sam Jezus nazywa Ducha Świętego „Duchem Ojca naszego” (Mt 10, 20). Nauczył nas modlić się słowami „Ojcze nasz” 
(Mt 6, 5-15). Św. Paweł przypomina tym, którzy przez trudne doświadczenia mają wątpliwości co do miłości i opieki 
Boga, że On jest kochającym i troskliwym Tatusiem (Abba) (Rz 8, 14-17). 

Modlitwa: 

 Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

 Śpiew uwielbienia 

 Modlitwa o odnowienie naszego życia i dziecięctwa Bożego. Może być poprowadzona w formie podanej niżej: 
wprowadzenie – zachęta kierowana do wiernych i dłuższa chwila cichej modlitwy po każdej części. Kapłan może 
też zmienić tekst tak, by kierować modlitwę w imieniu ludu wprost do Boga. 

Chcemy, by Duch Święty odnowił w nas Boże podobieństwo, byśmy stawali się tym, kim powinniśmy być. 

Bóg jest Ojcem. Jeśli trudno ci przyjąć Boga, jako kochającego Ojca, jeśli patrzysz na Niego w wypaczony sposób, proś 
teraz, aby pozwolił ci doświadczyć Jego miłości, proś teraz, aby cię odnawiał… 

Jeśli nie czujesz się umiłowanym dzieckiem Boga, jeśli masz niskie poczucie własnej wartości, jeśli to, co robili twoi 
rodzice, albo twoje własne czyny, sprawiły, że nie potrafisz patrzeć na siebie i swoje życie z miłością, z akceptacją, że 
nie szanujesz siebie samego, proś Boga, aby pozwolił ci odkryć na nowo swoją godność, proś, aby cię teraz odnawiał… 

Jeśli nie potrafisz kochać innych, jeśli twoje relacje z innymi są trudne, nieuporządkowane, może toksyczne, jeśli łatwo 
osądzasz i potępiasz innych, jeśli nie potrafisz przebaczać, długo żywisz urazy, jeśli jest w tobie ukryty gniew, uczucie 
nienawiści, niechęci, albo chłód i obojętność, niewrażliwość na drugiego człowieka, to proś teraz Boga, by Jego miłość 
napełniała twoje serce i udzielała się innym, proś, aby cię teraz odnawiał… 

Bóg jest Stworzycielem. Stworzył nas, abyśmy żyli. Jeśli nie masz w sobie pragnienia życia, ale poddajesz się depresji, 
jeśli nie szanujesz życia i zdrowia swojego lub cudzego, świadomie lub przez lekkomyślność je narażając (nałogi), jeśli 
uczyniłeś cokolwiek, co było skierowane wprost lub pośrednio przeciwko życiu, oddaj to teraz Bogu i proś, by cię 
odnawiał… 

Stworzył nas jako mężczyznę i kobietę. Jeśli nie akceptujesz do końca siebie jako kobiety albo mężczyzny, jeśli 
dopuszczałeś się grzechów przeciwko czystości, przeciwko własnemu ciału, przeciwko płodności, jeśli do takich 
grzechów doprowadzałeś inne osoby albo jesteś uwikłany w autoerotyzm, zniewolony przez pornografię, jeśli jesteś 
jakkolwiek zraniony w sferze seksualnej, proś teraz Boga, aby przywrócił w tobie, w twoim ciele piękno i harmonię 
stworzenia, proś, aby cię teraz odnawiał… 



Stworzył nas, abyśmy panowali nad światem i abyśmy żyli z nim w harmonii. Jeśli nie potrafisz dostrzegać dobra w 
świecie, jeśli świat wydaje ci się wrogi, ulegasz jakimś katastroficznym wizjom przyszłości, jeśli poddajesz się różnym 
lękom, albo wręcz żyjesz w nieustannym lęku, proś teraz Boga, aby ożywił i umocnił twoją nadzieję, proś, aby cię teraz 
odnawiał… 

Bóg chce nas odnowić. Cokolwiek uczyniłeś, co zniekształciło w tobie Boży obraz i podobieństwo, co niszczy twoją 
tożsamość dziecka Bożego, oddaj to teraz Bogu, a On cię odnowi. Cokolwiek stało się w twoim życiu w przeszłości, 
nie martw się. On cię nie potępia, On chce cię zbawić. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (J 3,16) 

Bóg jest wszechmogący. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych, skoro stworzył nas z niczego, może też odnowić nasze 
serca. Jezus mówi, ze wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Módl się wiec, jak uczy nas Ewangelia: Wierzę, 
zaradź memu niedowiarstwu i proś Boga, by najpierw odnowił twoją wiarę… 

 Śpiew uwielbienia 

 Błogosławieństwo 

Dzień IV - Duch prawdy 

Myśli do katechezy: 

1. Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła 

Czasem trudno uwierzyć nam w miłość Bożą, doświadczyć tej miłości. W świecie, w drugim człowieku, w sobie samym 
łatwiej czasami dostrzegać zło, krzywdę, cierpienie. Rodzą się wątpliwości, czy Bóg rzeczywiście jest taki dobry i 
kochający. A przecież zło, cierpienie, śmierć weszły na świat przez zawiść diabła (Mdr 2, 23-24), przez ludzki grzech, 
odcięcie się od Tego, który jest źródłem miłości i życia. 

2. Zapłatą za grzech jest śmierć 

Grzech jest przyczyną oddalenia od Boga, drugiego człowieka, siebie samego. Jest to niszcząca relacje trucizna, która 
wchodzi w miejsce miłości Boga. Dlatego jego skutkiem jest śmierć – życie Boże w nas obumiera (Rz 6, 23). Gdy 
grzeszymy, umieramy, rozsypuje się nasze życie i relacje. Stopniowo znika radość, pokój, nadzieja. Pojawia się 
zniechęcenie, poczucie bezsensu, ciągłego zmagania, brakuje sił. Grzech to grób, ale Bóg chce nas z niego wydobyć 
(Ez 37, 11-13). 

3. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu to samych siebie oszukujemy (1J 1, 8-10) 

Jak stwierdza święty Paweł: "Gdzie... wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska". Aby jednak łaska mogła 
dokonać swego dzieła, musi ujawnić nasz grzech w celu nawrócenia naszego serca i udzielenia nam "sprawiedliwości 
wiodącej do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego" (Rz 5, 20-21). Jak lekarz dokładnie bada ranę, 
zanim ją opatrzy, tak Bóg przez swoje Słowo i swojego Ducha rzuca żywe światło na grzech:  
Nawrócenie domaga się przekonania o grzechu, zawiera w sobie wewnętrzny sąd sumienia - a sąd ten, będąc 
sprawdzianem działania Ducha Prawdy wewnątrz człowieka, równocześnie staje się nowym początkiem obdarowania 
człowieka łaską i miłością: "Weźmijcie Ducha Świętego!" Tak więc odnajdujemy w owym "przekonywaniu o grzechu" 
dwoiste obdarowanie: obdarowanie prawdą sumienia i obdarowanie pewnością Odkupienia. Duch Prawdy jest 
Pocieszycielem. (KKK 1848) 

Modlitwa: 

 Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

 Śpiew uwielbienia 

 Modlitwa spontaniczna – wezwanie Ducha Prawdy - Pocieszyciela 

 Modlitwa przebłagania. Wezwania np. na podstawie rytuału Obrzędy pokuty nr 55 oraz 196-203. 

 Śpiew uwielbienia 

 Błogosławieństwo 



Dzień V - Duch Chrystusa 

Myśli do katechezy: 

1. Jezus Chrystus ratunkiem dla grzesznika 

Grzech nie zmienia miłości Boga do człowieka, ale Pan spieszy nam z pomocą, bo wie, że w sytuacji grzechu najbardziej 
Go potrzebujemy (Rz 5, 20). Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby nas zbawić;  (Kol 1, 13-14). Boży plan miłości 
realizuje się w osobie i dziele Jezusa Chrystusa (J 3, 16-17, Ga 4, 4-5). 

2. Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem 

Imię Jezus znaczy: „Bóg zbawia (teraz)”. Jeśli wyznajemy: wierzę w Jezusa to nie tylko wspominamy przeszłość i 
oczekujemy przyszłości, ale chcemy przeżywać z Nim swoją teraźniejszość, ufając, że już teraz nas zbawia, wyzwala, 
uzdrawia, udziela nam pokoju i radości, już teraz może obdarowywać nas pełnią życia. Tej pełni życia nie może nam 
dać nikt ani nic innego (Dz 4, 12). 

3. Jezus jest Panem 

Dar zbawienia dany jest tym, który wierzą. «Wierzymy w» Jezusa, gdy przyjmujemy Go osobiście w naszym życiu, 
przyłączając się do Niego w miłości oraz idąc za Nim na naszej drodze (por. J 2, 11; 6, 47; 12, 44).[Lumen Fidei 18] 
Wierzymy, gdy uznajemy, ze Jezus jest Panem naszego życia. (Flp 2, 5-11) Do takiego wyznania potrzebna jest łaska 
Ducha Świętego (1 Kor 12, 3). Dar zbawienia dany jest tym, którzy poddają się mocy i królowaniu Jezusa, którzy chcą 
pełnić wolę Bożą (Mt 7, 21). Do tego także uzdalnia nas Duch Chrystusa (Flp 2, 13). 

Modlitwa: 

 Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

 Śpiew uwielbienia 

 Uwielbienie Jezusa jako Pana i Zbawiciela 

 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. 

 

 Śpiew uwielbienia 

 Błogosławieństwo 

 

 

  



Dzień VI - Pocieszyciel 

Myśli do katechezy: 

1. Kościół zawsze czcił Pismo święte, podobnie jak czci Ciało Pana (Dei verbum 21) 

Pismo św. jest swoistym tabernakulum Ducha Świętego: przez Ducha natchnione i przez Ducha interpretowane. Kto 
sięga po Biblię i czyta ją z wiarą, wchodzi w relację z Duchem Świętym. „Aby słowa Pisma świętego nie pozostawały 
martwą literą, trzeba, by Chrystus, wieczne Słowo Boga żywego, przez Ducha Świętego oświecił nasze umysły, abyśmy 
"rozumieli Pisma"(Łk 24,45).” [KKK108] 

2. Pocieszyciel nas wszystkiego nauczy i przypomni wszystko, co powiedział Jezus (por. J 14, 26) 

Słowo Boże jest żywe, wypowiadane do każdego z nas tu i teraz. Dobra Nowina o zbawieniu, które ofiaruje nam 
Chrystus, nie jest opowiadaniem zdarzeń z przeszłości, ale wciąż aktualnym wezwaniem, które kieruje do nas Pan, by 
powierzyć Mu swoje życie i przyjąć Jego pomoc. Duch Święty nie tylko oświeca nasze umysły, byśmy rozumieli, ale 
przede wszystkim przekonuje nasze serca. To On sprawia, że słowa Pisma nas poruszają, umacniają, pocieszają, 
inspirują do zmiany życia; sprawia że Pismo staje się miejscem autentycznego doświadczenia Boga. 

3. Paraklet 

„Paraklet” oznacza dosłownie „Ten, który jest wzywany przy czymś”, ad-vocatus. Tłumaczy się zazwyczaj jako 
Pocieszyciel, ale także Rzecznik, Orędownik. Duch Święty zna potrzeby i pragnienia naszych serc, zna nasze życiowe 
doświadczenia, zna nasze osobiste sprawy. Czytając i rozważając słowa Pisma, wchodzimy w żywą relację z Duchem 
Świętym, który prowadzi nas, poucza, wspiera, udziela pomocy i swoich darów. 

Modlitwa: 

 Wystawienie Najświętszego Sakramentu 
 Śpiew uwielbienia 
 Modlitwa do Ducha Świętego: 

Chwała Tobie, Panie potężny, 
Duchu Pocieszycielu, 
szczodry rozdawco wszelkiego dobra. 
Tyś równy Ojcu i Synowi. 
Tobie chwała i cześć najwyższa. 
Ty jesteś światłością i nosicielem światłości. 
Tyś jest dobrocią i źródłem wszelkiej dobroci. 
Tyś jest Duchem, który posyła proroków 
i wzbudza apostołów. 
Ty dajesz zwycięstwo męczennikom 
i moc wyznawcom. 
Ty czynisz mądrymi tych, którzy szukają. 
Ty kierujesz tymi, którzy błądzą. 
Ty pocieszasz smutnych i umacniasz słabych. 
Ty opatrujesz poranionych, 
podnosisz upadłych i dajesz odwagę lękliwym. 
Ty uspokajasz porywczych, 
łagodzisz serca twarde, 
umacniasz wiernych i zachowujesz wierzących. 
Prosimy Cię, Duchu Pocieszycielu, 
zstąp do świątyni naszych serc, 
jak zstąpiłeś do górnej komnaty 
- Świadku świętej Wieczerzy! 
Ożyw nas Twoimi dobroczynnymi darami, 
rozpal nasze serca ogniem Twojej miłości, 
przynieś nam dar mądrości wiecznej, 
a Twoja światłość ogromna 
niech oczyści nasze serca... 



Duchu Święty, przyjdź modlić się w nas! 
Przyjdź i módl się z nami! 

 Spontaniczne wezwania do Ducha Świętego (o wsparcie, pomoc, pociechę w strapieniu, oświecenie, umocnienie 
wiary itp.) 

 Śpiew uwielbienia 
 Błogosławieństwo 

 

Dzień VII - Duch obietnicy 

Myśli do katechezy: 

1. Obietnica Ojca 

„Hasło Obietnica Ojca prowadzi nas po długich biblijnych drogach zbawienia od początku do końca, mianowicie od 
pierwszej karty Księgi Rodzaju do ostatniej karty Apokalipsy, skoro na obydwu tych kartach widnieje Duch (Rdz 1, 2; 
Ap 22, 17), odpowiednio jako Stwórca i jako Dokonawca (zbawienia). Słowo obietnica nasuwa od razu zbawczą 
inicjatywę podjętą wobec ludzi przez miłującego Boga. Wśród wielu obietnic Bożych szczególne miejsce zajmuje ta 
osobowa Obietnica Ojca, już nie coś obiecanego, lecz Ktoś — Duch Święty, Osoba-Dar, Kontynuator ziemskiego dzieła 
Syna Bożego, Orędownik Kościoła, jako Dokonawca dziejów zbawienia.” (A. Jankowski) 

2. Duch Święty już jest nam dany 

Chrystus zmartwychwstały mówi tak do uczniów przed swoim wniebowstąpieniem:  
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka 
(Łk 24, 49).   
Oraz: 
A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: „Słyszeliście 
o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Dz l, 4n).   
Obie te zapowiedzi dotyczą bliskiego już wtedy zesłania Ducha Świętego. Gdy zaś ono nastąpiło, św. Piotr stwierdził 
ten fakt i posłużył się podobnym określeniem, mówiąc o Zmartwychwstałym:   
wyniesiony na miejsce po prawicy Boga, otrzymał [Chrystus] od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go (Dz 2, 33; 
por. 2, 39).  

3. Bóg już spełnia swą obietnicę 

Duch Święty, który przynosi nam nowe życie w miłości i mocy Boga, już teraz daje nam to, czego pełnię spodziewamy 
się osiągnąć w niebie. Św. Serafin z Sarowa powiedział, że życie chrześcijanina, to nieustanne zdobywanie Ducha 
Świętego. Modlimy się wciąż o Ducha Świętego, ale On już jest w nas, od chrztu jesteśmy jego świątynią, naznaczeni 
Jego pieczęcią, tzn. Duch Święty nie przyjdzie gdzieś z wysoka, lecz mamy Go szukać w swoich sercach. On wzbudza 
w nas wiarę, modli się w nas, już udziela nam łaski. Dlatego nie tylko modlitwa błagalna otwiera nas na działanie Ducha, 
ale jeszcze bardziej modlitwa dziękczynienia i uwielbienia. W ten sposób wyznajemy wiarę, że Bóg już spełnia to, co 
obiecał, dzieło zbawienia już dokonuje się w nas (nawet jeśli owoców w pełni jeszcze nie dostrzegamy). 

Modlitwa: 

 Wystawienie Najświętszego Sakramentu 
 Śpiew uwielbienia 
 Modlitwa spontaniczna – dziękczynienie i uwielbienie Ducha Świętego 
 Śpiew uwielbienia 
 Błogosławieństwo 

 

  



Dzień VIII - Duch jedności 

Myśli do katechezy: 

1. Jedno Ciało, jeden Duch (por. 1Kor 12, 12-13) 

On jest wspólnotą Osób i stworzył nas na swój obraz: nie jesteśmy powołani do życia w izolacji, ale w relacji z Bogiem 
i z drugim człowiekiem. Bóg, który jest Trójcą, trwa we wspólnocie i nas do niej zaprasza. Dlatego Jezus założył 
Kościół, aby człowiek mógł w pewnym stopniu przeżywać i doświadczać tego, co jest udziałem Trójcy. Wspólnota to 
jest jedyne i doskonałe miejsce do dawania i przyjmowania miłości. Jest to także miejsce wzrostu i rozwoju w wierze. 
Należymy do różnych wspólnot: rodziny, parafii, diecezji itd. Tym który tworzy z nas jedność jest zawsze Duch Święty, 
Duch miłości Ojca i Syna. 

2. Miłość Boża źródłem jedności 

Kapłan pozdrawia wiernych: „Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym 
niech będą z wami wszystkimi”. Jedność prawdziwa i trwała nie jest dziełem ludzkim. To miłość Boża jest źródłem 
jedności – miłość Boża, która rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego (Rz 5, 20). Tylko ten, kto czuje się 
kochany przez Ojca miłością absolutną i bezwarunkową, może przyjąć drugiego człowieka także jako umiłowane 
dziecko Boże, swojego brata lub siostrę, pomimo wszelkich różnic, jakie są między nami. Fundamentem jedności jest 
łaska Chrystusa, nadprzyrodzony dar, który usuwa z naszych serc grzech, złość i nienawiść, żal i poczucie krzywdy, a 
napełnia miłością. 

Św. Cyryl Aleksandryjski napisał: „jedyny i niepodzielny Duch prowadzi do jedności tych, którzy różnią się między 
sobą... i sprawia że wszyscy okazują się jedno w Nim. Jak moc świętego człowieczeństwa Chrystusa sprawia, że 
wszyscy, w których jest ona obecna, tworzą jedno ciało, myślę, że w ten sam sposób Duch Boży, który mieszka we 
wszystkich, jeden i niepodzielny, prowadzi wszystkich do duchowej jedności.” 

3. Przebaczenie dziełem Ducha Świętego 

Największą przeszkodą w przyjęciu darów Ducha Świętego jest brak miłości. Wszelka nienawiść, niechęć lub urazy są 
barierą, która mnie trzyma z dala od pełni życia, którą oferuje Bóg. Jezus przebaczył nam i oddał za nas życie, gdyśmy 
byli jeszcze grzesznikami, a teraz wzywa byśmy i my przebaczyli wszystko, wszystkim i bez żadnych warunków. 
Przebaczenie nie jest emocjonalnym odczuciem, ale decyzją, następuje, gdy człowiek jest w stanie wyrzec się zemsty, 
wobec osoby, która go skrzywdziła, błogosławić jej, modlić się za nią, pragnąć jej zbawienia. Jest to po ludzku bardzo 
trudne, dlatego musi się to dokonać w imię Jezusa, mocą Jego Ducha. 

Modlitwa: 

 Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

 Śpiew uwielbienia 

 Modlitwa przebaczenia 

Panie Jezu, daj mi swego Ducha, by zmieniał moje serce i napełniał je miłością. 

Panie Jezu, pragnę być wolny od uczuć żalu, goryczy i nieprzebaczenia względem Ciebie, które rodziły się we mnie, 
ilekroć myślałem, że to Ty zsyłasz śmierć, trudności, kłopoty finansowe, kary i choroby na moją rodzinę. Dlatego 
wyrzekam się ducha żalu, pretensji i buntu przeciw Tobie.  Chwila cichej modlitwy. 

Dziękuję Ci za to, że kochasz mnie bardziej niż ja kocham siebie i że pragniesz mojego szczęścia bardziej niż ja sam 
pragnę go dla siebie. Panie, podczas spowiedzi wyznałem Ci moje grzechy, winy i słabości. Wszystko to, co jest 
naprawdę złe we mnie, i to, co wydaje mi się, że jest złe, ponieważ Ty mi wszystko przebaczyłeś, dlatego ja również 
przebaczam sobie w Twoje imię. Przebaczam sobie w szczególności…   W ciszy wymień swoje najcięższe grzechy, 
wady, to czego w sobie najbardziej nie lubisz i nie akceptujesz. 
Proszę uwolnij moje serce od poczucia winy i nieprzebaczenia sobie. 



Panie Jezu Chryste, proszę Cię dzisiaj o to, bym przebaczył każdemu człowiekowi, który w moim życiu skrzywdził 
mnie. Wiem, że Ty dasz mi siłę, abym to uczynił. 
Dlatego w Twoje imię przebaczam wszystkim, którzy wyrządzili mi zło, którzy mnie zranili, którzy nie okazali mi takiej 
miłości, jakiej potrzebowałem.  W ciszy wymień te osoby i sytuacje. 
Proszę, okaż im swoje miłosierdzie, zmarłym daj życie wieczne, a żyjących otocz swoim błogosławieństwem. A moje 
serce uwolnij od poczucia krzywdy, żalu i nieprzebaczenia. 

Panie Jezu, ufam w Twoje wielkie miłosierdzie! 

 Śpiew uwielbienia 

 Błogosławieństwo 
  



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. 


