
Nabożeństwo biblijne ku czci Ducha Świętego

P. – przewodnik / celebrans          W. – wszyscy          N. – imię
L. – lektor          R. – refren, odpowiedź

Hymn do Ducha Świętego

Znak krzyża, pozdrowienie

Intronizacja Księgi Pisma Świętego

P. Niech Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, sprawi, 
abyście trwali w tej wierze i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie.

W. Niechaj oświeci nasze wnętrze, / abyśmy poznali nadzieję, do której nas powołał.

P. Módlmy się.

W. Przybądź, Duchu Święty, jak gwałtowny wicher / i swoimi siedmiorakimi darami / przywr.ć nas
do pełni życia w Chrystusie. / Zburz mury naszego egoizmu. / Daj nam poznać siebie samych tak, / 
jak Ty nas poznałeś. / Pobudź nas do pełnego otwarcia się na miłość / wypełniającą Najświętsze 
Serce Jezusa, / która kazała Mu nieustannie dawać się innym / aż po ostateczną ofiarę na krzyżu. / 
Który żyjesz i królujesz z Ojcem i Synem, / przez wszystkie wieki wiek.w. / Amen.

L. Czytanie: Dz 2,1‒11   lub   Dz 4,23‒31

Medytacja w ciszy

Wezwania

P. Módlmy się do naszego Pana, na którego Duch Święty zstąpił podczas Jego chrztu w Jordanie i 
który ofiarował się w tym samym Duchu dla naszego zbawienia.

W. Panie Jezu, / który zasiadasz po prawicy Ojca, / wraz z Ojcem posłałeś Ducha Świętego do 
rodzącego się Kościoła. / Ześlij nam Ducha Świętego, / aby odnowił oblicze ziemi.

P. Kiedy zostałeś wywyższony na krzyżu, z Twojego przebitego boku wypłynęły zdroje żywej 
wody.

W. Oczyść nas i odnów w Twoim Duchu.

P. Obiecałeś nam, że Duch Święty wszystkiego nas nauczy i przypomni, o czym nam mówiłeś.

W. Uczyń nas zwiastunami Dobrej Nowiny na całym świecie.

P. Obiecałeś, że poślesz nam Ducha Prawdy, który zostanie z nami na zawsze i doprowadzi nas do 
pełnej prawdy.

W. Spraw, / abyśmy na wzór Maryi rozważali w sercu Twoje słowa i czyny / i odkryli pełnię 
Twojego objawienia.

P. Módlmy się.

W. Wszechmogący Boże, / oświeć nas blaskiem Twojej chwały. / Niech Chrystus, / Światłość ze 
Światłości, / umocni Duchem Świętym serca tych, / którzy się w Nim zrodzili. / Przez Chrystusa, 
Pana naszego. / Amen.
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P. lub L. Ewangelia: J 4,4‒14 lub Łk 4,14‒19

Homilia lub medytacja w ciszy

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wezwania

P. Módlmy się do Ojca, który zesłał swojego Syna dla zbawienia świata i uczynił nas dziećmi 
Bożymi przez wylanie na nas swojego Ducha.

W. Ześlij nam swojego Ducha / i odnów oblicze ziemi.

P. W Chrystusie odnowiłeś całe stworzenie.

W. Odnów przez swojego Ducha wszystkich wierzących.

P. Pragniesz zjednoczenia wszystkich chrześcijan w jednym chrzcie z wody i z Ducha Świętego.

W. Udziel jedności serc i umysł.w wszystkim wierzącym.

P. Ojcze, pragniesz, aby Duch Jezusa napełnił cały świat.

W. Niechaj wszyscy ludzie starają się o sprawiedliwość, / pokój i zgodę między narodami.

P. Odnawiasz wszystko w swoim Duchu.

W. Daj zdrowie chorym, / pociesz strapionych / i obdarz pokojem umierających.

P. Mocą Twojego Ducha przywróciłeś do życia Twojego Syna (por. Rz 8,11).

W. Obdarz nasze ciała życiem z Ducha Świętego / i chwałą zmartwychwstania.

P. Razem z Duchem Świętym, wołającym w nas „Abba, Ojcze! ”, módlmy się słowami, których 
nauczył nas Jezus Chrystus.

W. Ojcze nasz…

P. Módlmy się.

W. Wszechmogący, wieczny Boże, / Ty oświecasz wszystkich ludzi, którzy w Ciebie wierzą, / 
napełnij cały świat Twoją chwałą / i ukaż się wszystkim narodom w blasku Twojej prawdy. / Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, / który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, / Bóg, przez wszystkie wieki wieków. / Amen.

Błogosławieństwo eucharystyczne

Pieśń
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