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Msza do Ducha Świętego  
w intencji osób samotnych i przeżywających samotność. 

 
Dzisiejsza Msza św. do Ducha Świętego daje początek comiesięcznej Ofierze Eucharystycznej 
sprawowanej w intencji osób samotnych i przeżywających samotność. Pragniemy prosić Ducha  
Świętego, aby każdy człowiek przyjął przeżywaną samotność jako dar i łaskę Boga. Przez 

trudnedoświadczenie Bóg pragnie upomnieć się o swoje należne miejsce w naszych sercach 
 i codziennym życiu.  

Słowa z Listu do Hebrajczyków: „A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co 
wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy 
Go słuchają” - niech budują we wszystkich sercach pragnienie wierności Bogu w trudnych 
okresach naszego życia, abyśmy niosąc krzyż stawali się braćmi Jezusa Chrystusa. 

Kapłan: Z pragnieniem zadośćuczynienia Jezusowi za nasze grzechy przyłączmy się do stojących 
pod krzyżem, a przez wstawiennictwo błogosławionej Maryi, która przez współcierpienie 
wysłużyła palmę męczeństwa, składajmy nasze modlitwy przed Bożym majestatem: 

Boże w Trójcy Jedyny, prosimy Cię o dary i owoce Ducha Świętego dla całego Kościoła świętego, 
a szczególnie dla papieża, biskupów i kapłanów, aby posłuszni Twoim natchnieniom umacniali  
w sercach ludu Bożego wiarę, nadzieję i miłość.  
Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Duchu Święty Boże. 

Duchu Święty, oczyść nasze pragnienia, przyjdź z pomocą szukającym Boga i przyprowadź 
wszystkich do przystani prawdy i miłości, która przynosi upragniony pokój. 

Współczesny świat uznaje samotność jako zło konieczne i niegodnie wykorzystuje osamotnienie, 
ludzkie rozczarowania i niespełnione pragnienia miłości. Dlatego prosimy Cię, przyjdź Duchu 
Święty i napełnij wszystkie serca ogniem Twojej miłości! 

Duchu Święty, obdarz swą mocą wszystkich młodych ludzi, aby spragnieni czystej miłości 
potrafili jej bronić. 

Przyjdź Duchu Święty z pomocą wszystkim opuszczonym i osieroconym dzieciom, rozbitym 
rodzinom, wdowom i wdowcom, osobom chorym i cierpiącym – przyjdź i ulecz ich samotność 
i ból światłem i duchem Twojej miłości. 

Duchu Święty, ufni Twojej mocy oddajemy Tobie wszystkie pragnienia i sprawy osób 
zaangażowanych w krzewienie idei Fundacji Wiara i Rozum,  i prosimy o łaskę pełnienia woli 
Bożej. Maryjo, Matko Kościoła – błogosław nam! 

Duchu Święty Pocieszycielu, nas wszystkich wystawionych na życiowe próby, napełnij nadzieją 
i uchroń od grzechu, abyśmy pozostali wierni krzyżowi Chrystusa i dzięki Jego zasługom zostali 
zbawieni. 

Kapłan: Boże Ojcze, przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj naszych próśb, aby Duch Święty, który 
nas przenika, kształtował nasze serca na wzór Serca Twojego Syna, który wysłużył nam zbawienie 
posłuszeństwem Twojej woli i który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  


