
 

 

Msza do Ducha Świętego – Październik 2009 
 

W dzisiejszej Eucharystycznej Ofierze towarzyszyć nam będą słowa psalmu: „Przychodzę, Boże 
pełnić Twoją wolę”, a z Ewangelii św. Łukasza usłyszymy słowa Jezusa, który mówi do swoich 
uczniów: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie”. Wypełnienie tego 
polecenia przygotowuje nas na spotkanie z Panem, który sam stał się sługą wszystkich. I my, 
wzorem naszego Mistrza i Pana, pragnijmy jedynie wypełnić wolę Ojca. Taka postawa uwalnia 
nas od nieuporządkowanych pragnień i źle rozumianej wolności. Powierzmy Duchowi Świętemu 
naszą samotność, nasze trudne sprawy rodzinne, dla których nie widzimy rozwiązania i prośmy o 
łaskę pełnienia woli Bożej. 
 
Kapłan: Spragnieni światła Ducha Świętego w naszych trudnych sprawach  
i codziennych trudnościach, przedstawmy Bogu nasze modlitwy i prośby: 
 
Duchu Święty, Boże, dziękując za powołania do Twojej służby prosimy o zdrowie i pełnienie 
woli Bożej dla papieża, biskupów, kapłanów. Obdarzaj swoje sługi wszelkimi łaskami 
potrzebnymi do pełnienia woli Bożej. 
 
Prosimy o światło Ducha Świętego dla wszystkich wiernych Kościoła, aby przepasawszy swoje 
biodra z gotowością służyli Bogu i bliźnim. 
 
Duchu Święty, napełnij nasze serca tak głęboką i trwałą modlitwą, abyśmy doznając jej 
rozkoszy, z tęsknotą oczekiwali na spotkanie z Panem. 
 
Duchu Święty, Ty znasz i przenikasz problemy każdego człowieka. Oczyść nas  
z nieuporządkowanych pragnień i napełnij Twoim pokojem i radością. 
 
Przyjdź z pomocą zrozpaczonym, chorym, cierpiącym, skrzywdzonym oraz samotnym 
szukającym Ciebie i obdarz wszystkich łaską nadziei spotkania z Tobą  
i otrzymania wiecznej nagrody w niebie. 
 
Duchu Święty, ufni Twojej mocy oddajemy Tobie wszystkie sprawy osób zaangażowanych w 
krzewienie idei Fundacji Wiara i Rozum jak również polecamy Ci wszystkich czytelników.  
 
Tam, gdzie pośród nas panuje niezgoda i sprzeciw wobec Boga, gdzie pycha obciąża ramiona 
pokornych, przyjdź Duchu Święty z łaską przemiany, umocnij słabych i skrusz serca pysznych. 

Kapłan: Przyjmij Boże nasze modlitwy i wysłuchaj próśb naszych dla radości wszystkich, 
którzy Cię szukają i miłują oraz na chwałę Twojego Imienia przez Chrystusa, Pana naszego, 
który żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 


