Zesłanie Ducha Świętego
Zgodnie z obietnicą Jezusa, Jego wywyższenie na krzyżu i wypływająca z boku krew i
woda stała się niewyczerpanym źródłem mocy posłanego nam Ducha Ojca i Syna. Bóg
w Duchu Świętym wkroczył w dzieje świata i każdego człowieka. Błogosławione skutki
Jego działania odczuwa każdy z nas, dzięki przynależności do Kościoła świętego.
„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane”– mówi do nas Chrystus przekazując Kościołowi władzę
rzeczywistą, wewnętrzną, którą jest sam Duch Święty. On daje wolność i życie w
Prawdzie. Odtąd nasze dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością.
Modlitwy wiernych
Obdarowani Duchem Świętym, Duchem Pocieszycielem zapowiedzianym przez
Chrystusa, z wiarą i nadzieję w sprawczą Bożą miłość, która przemienia świat, w
pokorze składajmy przez tronem Bożym nasze prośby:
Duchu Święty, Duchu Światłości, obdarz swój Kościół święty blaskiem Twojej chwały.
Spraw, by we współczesnym świecie pełnym niepokojów i wyzysku, Kościół skutecznie
przyciągał do Ciebie wszystkich szukających prawdy i nadziei.
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Duchu Święty Boże.
Duchu Święty, Duchu Mocy obdarzaj mocą głoszone Słowo Boże przez papieża
Benedykta XVI, biskupów i kapłanów. Błogosław im i umacniaj w świętości, by byli dla
świata świadkami Twojej żywej obecności na ziemi.
Duchu Święty, Duchu wszechobecnej Bożej miłości, prowadź świat i przemieniaj
każdego z nas dzięki misterium Eucharystii. Udziel swojemu ludowi łaski odkrywania,
wzrastania i służenia Bożej miłości
Duchu Święty, Duchu Prawdy i Mądrości nakłoń serca wiernych do wysiłku i ofiary,
które się Tobie podobają, aby dziedzictwo prawdy i mądrości trwale umacniało radość i
pokój w naszych rodzinach i świecie.
Duchu święty, Duchu Jedności Trójcy Świętej, który przenikasz głębokości Boga, w
którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, w niepojętej łaskawości wprowadzaj nas w
tajemnicę modlitewnego zjednoczenia z Tobą.
Duchu Święty, Duchu Wolności tchnij Swojego Ducha na całą ziemię i wyzwól świat

spod ciemiężcy szatana, uwolnij od kłamstw, ułudy i wszelkich grzechów, które
zamykają nas na Twoją zbawczą łaskę.
Duchu Święty Boże, który w swej hojności rozdzielając dary mnożysz ich owoce,
obdarzaj nas wszelkimi łaskami, abyśmy wzrastając duchowo pragnęli wypełniać Twoją
świętą wolę na chwałę Bożej miłości.
Przez wstawiennictwo Oblubienicy Pańskiej Maryję, prosimy cię Duchu Święty Boże,
którego tchnienie ożywia cały świat, wysłuchaj naszych modlitw i odnów oblicze tej
ziemi, która spragniona jest Twojej prawdy i miłości. Przez Chrystusa Pana naszego,
który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

