
Konferencja na spotkanie domowe w maju 2022 r.  

MAJ 2022 – MARYJA OBLUBIENICA DUCHA ŚWIĘTEGO 

 

PLAN SPOTKANIA – śpiew: Zmartwychwstał Pan… o śmierci… 

Modlitwa - Stajemy przed Tobą Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.  Z Tobą 

jedynie, który nas prowadzisz; Zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą 

mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy 

wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, 

albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą 

jedność, abyśmy razem mogli podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi 

prawdy i tego co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, Który działasz w każdym 

miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków, Amen 

 

Uwielbienie – 15 min.  

Słowo Boże – Dz 1,5-8   Rz 12,1-2   Rz 14,7-9 każdy tekst odczytuje inna osoba 

Cisza – refleksja nad słowem w odniesieniu do siebie – zapisz – 5 min 

Konferencja ks. Romana – chwila ciszy 

Dzielenie się słowem – świadectwo: miejsce Maryi w twoim życiu 

Śpiew – Matko, która nas znasz… wszystkie zwrotki – przygotować tekst 

Dziękczynienie spontaniczne… 

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy… 

Prośby i wstawiennictwa 

Modlitwa Pańska i Jezu, jedyny Pasterzu… benedykcja 

Organizujemy spotkania kapliczkowe w małych grupach – śpiew litanii, pieśni maryjne, 

Słowo Boże, dziękczynienie, uwielbienie i prośby… 

 

Matko, która nas znasz, 

Z dziećmi Twymi bądź, 

Na drogach nam nadzieją świeć, 

 Z Synem Twym z nami idź. 

 

1. Z wszystkich niewiast wybrana - 

przyjdź i Drogę wskaż. 



Córko ludu Bożego - 

do Syna Twego nas prowadź. 

Służebnico pokorna - 

pokój światu daj 

 

Matko... 

 

2. Królowo ognisk rodzinnych - przyjdź... 

Dziewico, wzorze prostoty - do Syna... 

Oblubienico cieśli - pokój... 

 

Matko... 

 

3. Królowo narodu naszego - przyjdź... 

Uciśnionych nadziejo - do Syna... 

Światło łaknących prawdy - pokój... 

 

Matko... 

 

4. Pociecho ludu biednego - przyjdź... 

Pani wszelkiej radości -do Syna... 

Matko tkliwego serca - pokój... 

 

Matko... 

 

5. Dziewico, Matko Chrystusa - przyjdź... 

Dziewico, Matko Kościoła - do Syna... 

Dziewico, Matko ludzi - pokój... 

 

Matko... 



 

6. Matko, przez Syna nam dana - przyjdź... 

Matko, która nas słuchasz - do Syna... 

Ty nas zawsze rozumiesz - pokój... 

 

Matko... 

 

7. Dziewico z nami idąca - przyjdź... 

Historii świata promieniu - do Syna... 

Pośredniczko najlepsza - pokój... 

 

Matko... 

 

8. Matko ludzi bezdomnych - przyjdź... 

Matko prześladowanych -do Syna... 

Matko ludzi wzgardzonych - pokój... 

 

Matko... 

 

9. Matko ludzi cierpiących - przyjdź... 

Matko z sercem przeszytym - do Syna 

U stóp krzyża stojąca - pokój... 

 

Matko... 

 

10. Matko płacząca nad nami - przyjdź... 

Matko przed karą chroniąca - do Syna... 

Matko nas przyjmująca - pokój... 

 

Matko... 



 


