Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych –
Przybądź Duchu Święty!

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej – Przybądź 1.
Duchu Święty!
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary– Przybądź
Duchu Święty!
2.
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze
3.
znajdował– Przybądź Duchu Święty!
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie
oderwać – Przybądź Duchu Święty!
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością
– Przybądź Duchu Święty!
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża –
Przybądź Duchu Święty! Amen.
Pieśń:
Pan jest pasterzem moim,
niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie,
nad wody spokojne prowadzi mnie
Jezu, jedyny Pasterzu Twojej owczarni,
Poprzez Twoją drogocenną Krew,
Ty, który wezwałeś nas wszystkich,
wylaną za nas i dla zbawienia wszystkich,
aby uczynić nas rybakami ludzi,
pozwól nam odpowiedzieć
spraw, abyśmy stali się odpowiedzialni
na Twoje wezwanie w taki sposób,
za misję nam powierzoną.
abyśmy mogli Ci ofiarować
Otwórz nam horyzonty całego świata,
cały świat zewangelizowany.
spraw, byśmy potrafili usłyszeć
Błagamy Cię o to
nieme błagania wielu braci,
za wstawiennictwem Maryi,
którzy w ciemnościach Ciebie szukają,
Twojej i naszej Matki,
prosząc o światło prawdy i gorącą miłość. której zawierzamy tę naszą modlitwę..
Raduje się dusz ma ,
Wielbi Pana swego
Będę Ci śpiewał z całej siły
Sławić Cię będę za Twe dzieła
Będę Ci śpiewał z całej siły d
Błogosławić będę Twoje imie
Jest miłosierny Pan zastępów
Moc Jego ramienia nad swym ludem
Pan mój zbawca
Apel Jasnogórski

Majówka w mocy Ducha Świętego
1. Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!

3. Ona dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.

2. Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.

3. Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
Ptaszęta słodkim kwileniem,
I co czuje, i co żyje,
Niech z nami sławi Maryję!

2. Litania Loretańska – śpiewana
Pod Twoją obronę…
Akt oddania Matce Bożej
Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co
posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w macierzyńską niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku
pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko
czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie
dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, i zawsze
zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i
cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.
Pieśń:
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
Wśród chwał, uwielbiajmy Go.
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony,
Oddajmy Jemu cześć!
On Królem jest, Jego łaska na wieki trwa,
Niebo i ziemia radują się Jego Imieniem.
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał!
Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza (1Tm 2, 1-6 ).
Bracia: Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania,
dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich
sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą

pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela
naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do
poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a
ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich
jako świadectwo we właściwym czasie
Oto Słowo Boże!
PSALM RESPONSORYJNY - Psalm 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: 2a)
Bóg miłosierny niech nam błogosławi.
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Bóg miłosierny niech nam błogosławi.
Niech się narody cieszą i weselą, †
że rządzisz ludami sprawiedliwie, *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niechaj nam Bóg błogosławi, *
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.
Bóg miłosierny niech nam błogosławi.
Modlitwa wiernych
Panie Wszechświata i nasz dobry Boże, prosimy Cię…
- za Ojca Św. Franciszka o wszelkie łaski (dodać) Przybądź Duchu Święty!
- za ludzi Kościoła: biskupów, prezbiterów, zakonników i zakonnice, braci
zakonnych i za nas, świeckich wiernych - o nawrócenie się szczerym sercem do
Ciebie, Miłosierny Ojcze. Przybądź Duchu Święty!
- dla świata o sprawiedliwy pokój w krajach pogrążonych w wojnach i przemocy.
Przybądź Duchu Święty!
- za Europę, by wróciła do swoich chrześcijańskich korzeni, o odrodzenie Bożego
Ducha w nas, Europejczykach. Przybądź Duchu Święty!
- za naszą ojczyznę, Polskę, by była praworządna, niezależna i Tobie wierna.
Przybądź Duchu Święty!

- o dar nieba dla naszych przodków, którzy pracowali dla Ojczyzny, poświęcając
swoje siły, a często oddając dla niej zdrowie i życie. Przybądź Duchu Święty!
- za rządzących i za osoby piastujące jakąkolwiek władzę oraz za tych, których
wybraliśmy jako naszych przedstawicieli do parlamentu – o dary Ducha Św. w
realizowaniu honorowej i odpowiedzialnej służby publicznej. Przybądź Duchu
Święty!
- za wybory do parlamentu europejskiego w Polsce i w Europie – niech Duch
Święty odnowi oblicze naszej ziemi. Przybądź Duchu Święty!
- za każdego z nas, którzy dzisiaj biegniemy w sztafecie pokoleń, byśmy umieli z
wdzięcznością doceniać to, kim jesteśmy i co posiadamy jako dziedzictwo
poprzednich pokoleń i żebyśmy odważnie rozpoznawali nasze osobiste,
indywidualne zadania życiowe służące dobru naszemu, innych i Polsce, a przez to
Europie i światu. Przybądź Duchu Święty!
Ojcze nasz…
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie
wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław
Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a
syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku
braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich
pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by
wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali
kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi Ziemię
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce
Obmyj mnie i uświęć mnie
Uwielbienia niech popłynie pieśń.
Chwała Jezusowi który za mnie życie dał
Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie
Jezus, tylko Jezus Panem jest.

