
Litania do Ducha Świętego 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.  
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.  
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,  
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,  
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,  
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,  
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami,  
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami,  
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami  
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się 
nad nami.  
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami,  
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami,  
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami,  
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami,  
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami,  
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami,  
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami,  
Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami,  
Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami,  
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami,  
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami,  
Duchu Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami,  
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami,  
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami,  
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami,  
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami,  
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.  
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.  
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.  
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty,  
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty,  
Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty,  
Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty,  
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty,  
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty,  
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty,  
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty,  
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty.  
Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,  
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,  
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,  
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,  
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,  



Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,  
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,  
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,   

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.  
  

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.  
W.: I odnów we mnie moc ducha.  
 
Módlmy się:  
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich 
sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.  
 
Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego 
Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od 
zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał 
prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym 
wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie 
postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym 
przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj 
mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi 
do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do 
tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar 
umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską 
miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.  
 
Codzienne ofiarowanie się Duchowi Świętemu  
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.  
 

                                                                      


