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Wtedy Jezus rzekł do nich: ”Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do 
królestwa niebieskiego.” 
 ( Mt 21-32) 
 
 Człowiek zapatrzony we własną wizję szczęścia najczęściej sprowadza na 
siebie niewolę, która rodzi niezadowolenie z życia. Natomiast otwartość na 
pełnienie woli Bożej wiąże się z gotowością ponoszenia trudów i prowadzi 
do zawierzenia Bogu wszystkich spraw naszego życia. Duch Święty obecny 
pośród nas przychodzi z pomocą naszym słabościom i udziela swej mądrości 
dla lepszego zrozumienia woli Bożej. Bliskość z Panem przynosi duchową 
radość i prawdziwe dziękczynienie za różnorodne życiowe doświadczenia, 
które przywiodły nas do źródła Bożej miłości. 
Podczas dzisiejszej Eucharystii dziękujmy Bogu za otrzymane łaski, które 
budują wewnętrzny pokój i zgodę na pełnienie woli Bożej. 
 
Msza św. z prośbą o światło i mądrość Ducha Świętego dla wszystkich, 
którzy pośród życiowych utrapień poszukują dróg wyjścia z trudnej i 
boleśnie przeżywanej samotności oraz o umocnienie naszego ducha Bożą 
obecnością i miłością. 
( Będziemy odpowiadali: wysłuchaj nas Duchu Święty Boże) 
Kapłan: Oczekując na narodzenie Syna Bożego w duchu dziękczynienia za 
Ojcowską miłość i miłosierdzie wobec ludzkich słabości przedstawmy Bogu 
w trójcy Jedynemu nasze modlitwy: 
Duchu Święty napełniaj swoją miłością Kościół święty, aby przeżywany 
adwent przygotował wszystkie serca na godne przyjęcie Bożej Dzieciny.  



Prośmy Ducha Świętego o dary i łaski dla papieża, biskupów i kapłanów, 
aby głoszone podczas rekolekcji adwentowych Słowo Boże przynosiło 
umocnienie wiary, nadziei i miłości.  
Duchu Święty, Duchu prawdy, przyjdź z pomocą wszystkim, którzy 
oddaleni od Kościoła zatracili pragnienie poszukiwania prawdy objawionej 
przez Chrystusa. 
Duchu Święty, Duchu pokoju i radości przyjdź z pomocą rodzinom i 
osobom przeżywającym kryzysowe sytuacje zagrażające zerwaniem więzi 
rodzinnych o obdarz ich łaską nadziei. 
Duchu Święty, Duchu mocy, obdarz potrzebnymi łaskami umierających, aby 
w ostatnich momentach swego życia nie czuli się opuszczeni i zapomniani. 
Duchu Święty, Duchu Pocieszycielu prosimy Cię o światło i mądrość dla 
wszystkich, którzy pośród życiowych utrapień poszukują dróg wyjścia z 
trudnej i boleśnie przeżywanej samotności oraz o umocnienie ich ducha 
Bożą obecnością i miłością. 
Duchu Święty, Duchu Miłości kształtuj nasze serca na podobieństwo Serca 
Maryi i Jezusa.  
Kapłan: Boże Ojcze, który z miłości do zagubionego człowieka posyłasz na 
ziemię Jednorodzonego Syna, przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj naszych 
próśb przez zasługi i składaną na wszystkich ołtarzach świata ofiarę Jezusa 
Chrystusa, naszego Pana, który żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki 
wieków. Amen. 

 
 

 


