Rzym 2.06.2011
W tym dziękczynnym Dniu
przeżywanym z radością w całej Diecezji
za Dar Beatyfikacji naszego Wielkiego Papieża
Jana Pawła II, za przykładem Jego głębokiej
pobożności do Ducha Świętego,
duchowo złączona pragnę być a Wami.

Wchodzę z wiarą w sercu do Wieczernika.
To już Czas aby razem z Apostołami i Matka Kościoła
przygotować duszę na Zesłanie Ducha Świętego.
Klękam ufnie i tak jak serce dyktuje
modlę się w tej kolejnej nowennie
za Ciebie,... za mnie i za nas wszystkich.
Błagam wzywając Boga od którego pochodzi
Pocieszyciel, Ruah, Gołąb Nieskalany.
Boże, daj nam Twojego Ducha
Abyśmy mogli w Nim wołać do Ciebie „Abba Ojcze!”
Ojcze, w Imię Jezusa, ześlij nam Twego Ducha
niechaj nas ogarnie Jego Łaska i Moc.
Otwieramy dzisiaj Tobie
drzwi naszego serca, duszy, umysłu
i razem prosimy Cię o Duchu Święty, przyjdź!
Bądź nieustannie z nami i w nas!
Potrzebujemy Ciebie i głosimy Ciebie jako
Tchnienie Życia naszego,
Pocieszyciela doskonałego,
Gościa najsłodszego i najmilszego
całego wnętrza naszego.
O Światłości sumień, świeć w nas!
Przyjdź i spocznij w nas!
Duch Prawdy rozgość się w nas
i prowadź do pełnej Prawdy,
jedynej Prawdy ktora czyni nas wolnymi.
Duchu Święty,
szeptem podpowiedz, łaskawie przypomnij,
krzykiem oznajmij nam Prawdy Jezusa.

Pomóż nam zapamiętać to o czym powinniśmy wiedzieć:
że trzeba koniecznie przetłumaczyć Ewangelię na życie
aby było ono Słowem uświęcone, namaszczone, wzmocnione;
aby nasze całe życie we wszystkim i pośród wszystkich
oddawało chwałę Bogu Ojcu i Jego Synowi.
O Duchu Święty przyjdź,
Przyjdź Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich,
Przyjdź i króluj w nas i nad nami
Obmyj, co nieświęte, grzechem pobrudzone,
Kto jest w depresji
od Ciebie niech otrzyma entuzjazm i zachętę,
Kto jest chory i cierpiący Mocą Twojej Potęgi
niechaj będzie uleczony i pocieszony,
Prosimy: ulecz serca każdą ranę!
Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj nam bezmiar Mądrości,
napełnij Rozumem aż do wieczności
Oświeć Radą, zakorzeń w nas Męstwo,
Ozdabą umysłu niech będzie Umiejętność pokorna,
Pobożność niechaj lśni w duszy,
i niechaj w sercu nigdy nie zabraknie Bojaźni Bożej.
Duchu Święty, Miłości Wieczna,
przyjdź i rozpal nasze serca!
Za Twoją przyczyną
Niech nieustannie nad nami
pada deszcz milości, rodości i pokoju.
Niechaj będzie silna w nas cierpliwość,
nieustanna uprzejmość i dobroć.
Duchu święty zapieczętuj w nas wierność,
wyrzeźb łagodność,
Nausz nas świątobliwego opanowania.
Duchu Święty, który mieszkasz w nas,
i rzeczywiście uczyniłeś nasze ciało
Twoją świątynią,
Twoim Żłóbkiem,
Twoim Wieczernikiem.
Prosimy Ciewzbudź w naszych sercach
głód i pragnienie Boga,
Jego Słowa i Chleba Życia,
Łaski i Wieczności. Amen.

