Duchu Święty bądź uwielbiony,
Tobie chwała Panie i Ożywicielu!
Otwieramy na oścież nasze serca
abyś zagościł w nas nieustannie
tak jak w Ukochanej Matce
która, cicha i pokorna,
trwa z nami na modlitwie.
Odnów naszą wiarę i pozwól nam,
Pomóż nam zbliżyć się do Ciebie,
abyśmy mogli w jedności z Tobą
oddać cześć Bogu Wszechmocnemu
„w Duchu i prawdzie”.

Przyjdź

Duchu Święty,
w Tobie znajdujemy niewyczerpane „źródło wody
wytryskującej ku życiu wiecznemu” (J 4, 14)
dzięki Tobie poznajemy Prawdę
o Jezusie Mistrzu: który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Duchu Święty przynaglij nas do współdziałania,
aby spełnił się skutecznie zamysł Boga,
który uczynił Chrystusa źródłem zbawienia dla całego świata.
Przyjdź Duchu Święty, i przekonaj nas
“o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie” (por. J 16, 7 n.),
abyśmy uwierzyli w Jezusa,
w Nieskończone Miłosierdzie i w Życie Wieczne.
O Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,
w Tobie życie wewnętrzne Trójjedynego Boga
staje się całkowitym darem,
osobowym wyrazem
tego obdarowywania się,
tego bycia Miłością.

Adorujemy Ciebie i wierzymy w Ciebie!
wierzymy że jesteś Osobą-Miłością,
wierzymy że jesteś Osobą-Darem,
wierzymy że to dzięki Tobie „miłość Boża
rozlana jest w sercach naszych“ (Rz 5, 5),
wierzymy że Ty jesteś naszym natchnieniem
i siłą naszego wołania: “Abba Ojcze!”

W Tobie, Duchu Święty,
Bóg Ojciec po “pożytecznym” odejściu Chrystusa,

poprzez Krzyż i Jego Moc Odkupienia,
stworzył nas
w Tobie Bóg Ojciec dał nowy początek
udzielania się człowiekowi.
Przychodzisz do nas za cenę Chrystusowego “odejścia”
i zamieniasz każdy smutek w radość!
Pocieszycielu najdroższy, bądź uwielbiony!

Przyjdź i uświęcaj nas, Twój Kościół!

ludzkich ran,

W Tobie, poprzez Chrystusa,
mamy dostęp do Ojca. (por Ef 2,18)!
Przyjmujemy Ciebie do naszych serc
tak jak w Eucharystii Jezusa,
tak jak w Jezusie Boga Ojca mòwiąc: Amen!
Przebywając w wieczerniku naszych serc
uczyń nas świadkami Dobrej Nowiny,
głosicielami Słowa Bożego,
balsamem leczniczym
słońcem niegasnącym Miłości Bożej.

Duchu Święty Boże,
przedziwną opatrznością kierujesz biegiem czasu,
odnów oblicze ziemi!
Odnów wszystkie serca Twoją Miłością!
Ofiarujemy Tobie nas samych i nasze Rodziny,
ofiarujemy Tobie każde serce wierzące i niewierzące.

Duchu Święty zstąp na nas i daj nam nowe życie.
wskaż nam droge pojednania;
Twoją Mocą poprzez posługę kapłana
odpuszczone są nam grzechy.
Oczyść nas Mocą Twojej Świętej Łaski,
przemień nas tak jak przemieniasz
chleb w Ciało Święte Jezusa,
tak jak wino w Jego Świętą Krew;
Duchu Święty,
króluj w nas,
prowadź nas,
uczyń nas wszystkich
wiecznym darem dla Boga. Amen.
Bądź wywyższony na wieki. Amen.
Bądź pochwalony i z Ojcem i z Synem

odbieraj nieustannie cześć, uwielbienie i chwałę. Amen.

