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Modlitwa zawierzenia
(św. Arnolda Janssena)

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.
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Akt poświęcenia się
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 natchnieniom
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 naśladowaniem życia i cnót naszego Pana
i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu
niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.
4
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Ojcze nasz… i Chwała Ojcu… (7 razy na
uproszenie siedmiu darów Ducha Świętego)
K. Ześlij Ducha Twego, a powstanie
życie.
W. 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 oczyścił
nas, umocnił i obudził tęsknotę za
nową ziemią i nowym niebem. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Modlitwa oddania się
Duchowi Świętemu

6

Weź, o Panie, mnie całego, wszystko, co
mam, wszystko, czym jestem. Niechaj
Twój Duch oczyści i przemieni w ofiarę
dla Ciebie mnie całego ze wszystkimi
władzami ciała i duszy, ze wszystkimi
mocami i słabościami, z którymi jestem
poświęcony Tobie.
Weź moje oczy, które najpierw ujrzały tylko dobro rodziców i piękno świata
i ludzi, zanim ujrzały zło. Oczyść je, Duchu Pański, i przemień, by we wszystkim
widziały Ciebie, Stwórcę i Odnowiciela
twarzy każdego człowieka, ujrzały Twoje odbicie, Twoje oblicze świata, które
nasyci nas radością na wieki.

Duch_Swiety_ksiazka_gotowy.indd 6

2017-02-13 18:16:50

Weź moje uszy, które słyszały najpierw słowa rodzicielskiej miłości, zanim usłyszały słowa niedobre. Oczyść
je, Duchu Pański, i przemień w ofiarę
na służbę dla Ciebie, aby były wyczulone na głos dobra, na wołanie o pomoc,
na piękno ciszy i harmonii pokoju.
Weź moje usta, które najpierw otworzyły się, by przyjmować dobry pokarm
wzięty z matki i by wymawiać słowa
miłości dziecięcej, zanim zaczęły przyjmować to, co szkodzi ciału i duchowi,
i wypowiadać słowa złe przeciw miłości, prawdzie i czystości. Oczyść moje
usta, Duchu Święty, aby otworzyły się
na Boże życie w Eucharystycznym Pokarmie i Napoju i na słowa modlitwy
i błogosławieństwa.
Weź moje ręce, które najpierw dotykały często i z miłością swoich najbliższych,
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zanim zaczęły sięgać po zło i czynić
zło. Oczyść moje ręce, Duchu Święty, Duchu Mocny, niech nie używam
ich do krzywdy i zniewagi człowieka,
ale niech często i z miłością dotykam
Najświętszych Postaci Eucharystycznej Obecności Pana naszego, ołtarza,
Ewangelii, krzyża i każdego człowieka,
który potrzebuje mojej pomocy i znaku
miłości.
Weź moje nogi, które najpierw wędrowały do Twojej świątyni i ołtarza, zanim
zaczęły zbaczać na złe drogi i ścieżki.
Oczyść je i przemień, Duchu Boży, żebym chodził tam, gdzie Ty mnie poślesz
i gdzie będę ludziom potrzebny.
Weź wszystkie siły ducha i ciała, zdrowie, prace, zamiary, decyzje i czyny; weź
mnie całego na Twoją służbę w miłości,
Jezu, mój Panie i Królu! Amen.
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Wezwanie Ducha Świętego

(bł. Mariam Baouardy – „Małej Arabki”)

O Duchu Święty, źródło pokoju i światłości – przyjdź mnie oświecić.
Jestem głodna – przyjdź mnie nakarmić.
Jestem spragniona – przyjdź mnie orzeźwić.
Jestem ślepa – pozwól, abym przejrzała.
Jestem słaba – przyjdź mnie umocnić.
Jestem biedna – przyjdź mnie ubogacić.
Jestem nieoświecona – przyjdź i daj mi
poznać Jezusa.
Przyjdź, mój Pocieszycielu!
Przyjdź, moja radości!
Przyjdź, moja światłości!
Przyjdź, moja mocy!
Przyjdź, Dawco pokoju!
Duchu Święty, powierzam się Tobie.
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Różne modlitwy

Akt strzelisty
Kocham Cię i wielbię, Duchu Przenajświętszy, uświęć mnie i zbaw! Amen.

Modlitwa codzienna

10

Duchu Przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej i uwielbiam.
Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie.
Obiecuję poddać się wszystkiemu,
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