
Modlitwa wiernych: 

 

1. Duchu wiecznej Miłości, który od Ojca i Syna pochodzisz, dziękujemy Ci 

za wszystkie powołania apostołów i świętych, które użyźniły Kościół. 

Prosimy Cię, prowadź dalej to swoje dzieło. Pamiętaj, jak w dniu 

Pięćdziesiątnicy zstąpiłeś na apostołów zgromadzonych na modlitwie 

wraz z Maryją, Matką Jezusa, i wejrzyj na swój Kościół, który 

szczególnie potrzebuje dziś świętych kapłanów, wiernych i wiarygodnych 

świadków Twojej łaski; Kościół potrzebuje osób konsekrowanych, aby 

ukazywali innym radość tych, którzy żyją wyłącznie dla Ojca, którzy 

sami przejmują misję i ofiarę Chrystusa, którzy miłością budują nowy 

świat.1 

Módlmy się za Kościół święty, aby Bóg obdarzył Go licznymi i 

świętymi powołaniami kapłańskimi i zakonnymi. 

 

 

 

2. Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, który umysłom udzielasz łaski 

i natchnienia, odwieczne Źródło życia, który doprowadzasz do końca 

misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty, prosimy Cię za wszystkie 

osoby konsekrowane. Napełnij ich serca głęboką pewnością, że zostały 

wybrane, aby kochać, wielbić i służyć. Pozwól im zaznać Twojej 

przyjaźni, napełnij je Twoją radością i pociechą, pomagaj im 

przezwyciężyć chwile trudności i podnosić się po upadkach, uczyń je 

odblaskiem Boskiego piękna. Daj im odwagę podejmowania wyzwań 

naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa 

Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.2 

Módlmy się za papieża, biskupów i kapłanów, aby Duch Święty 

pozwolił im zaznać swojej przyjaźni i pomagał im przezwyciężać chwile 

trudności i podnosić się po upadkach. 

 

 

 

 

                                                             
1 Jan Paweł II, Z Orędzia na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1998, 24 września 1997 r., w: Skarbiec 
modlitw do Ducha Świętego, wybór: Sylwester Szafer, Kraków 2015, s. 84. 
2 Św. Jan Paweł II, Z Adhortacji Apostolskiej Vita Consecrata, 1996 r., w: tamże, s. 80-81. 



3. W tej modlitwie otwieramy nasze serca prosząc Ducha Świętego, aby 

napełnił je światłem i życiem. Duchu Boży, przygotuj nas na przyjęcie 

Ciebie. Spraw, by wzrastała w nas wiara w Słowo, które zbawia. Bądź 

żywym źródłem nadziei, która w nas się rodzi. Bądź tchnieniem miłości, 

która przemienia, i płomieniem miłosierdzia, które uzdalnia do służby 

braciom.3 

Módlmy się za Księdza Piotra, aby Duch Święty napełniał Jego 

serce światłem i sprawiał, aby wzrastała w Nim wiara, nadzieja i miłość. 

 

4. Bądź światłem, które napełnia serca ludzi i daje im odwagę, aby Cię 

nieustannie szukali. Duchu prawdy, wprowadź nas w pełnię Prawdy, 

abyśmy mogli głosić z przekonaniem tajemnicę Boga żywego, który 

działa w naszych dziejach. Ukaż nam ostateczny sens tych dziejów.4 

Módlmy się, aby Duch Święty dodawał nam odwagi, abyśmy mogli 

głosić z przekonaniem tajemnicę Boga żywego, który działa w naszych 

dziejach. 

 

5. Duchu Święty, Duchu Zielonych Świąt, wspomagaj nas w wyjaśnianiu 

tego, co niepewne, w ogrzewaniu tego, co letnie, w wyświetlaniu tego, co 

ciemne, abyśmy wobec świata byli autentycznymi i szlachetnymi 

świadkami miłości Chrystusa, ponieważ “nikt nie może żyć bez 

miłości”.5 

Módlmy się, aby Duch Święty uzdalniał nas do bycia 

autentycznymi i szlachetnymi świadkami miłości Chrystusa. 

 

 

6. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś poszerzył pragnienia naszego serca i 

żebyś napełnił je tym, czego nasze serca pragną, co jest treścią naszych 

próśb, jakie mogą pochodzić z naszych serc, nawet jeśli może nie 

znajdujemy słów, które byłyby odpowiednie. Tak, prosimy, abyśmy byli 

coraz bardziej narzędziami zbawczej woli Boga, Jego życzenia jedności i 

królestwa: Przyjdź królestwo Twoje!6 

Módlmy się, abyśmy za sprawą Ducha Świętego coraz bardziej 

stawali się narzędziami zbawczej woli Boga. 

                                                             
3 Jan Paweł II, Światowe Dni Młodzieży, Paryż, 23 sierpnia 1997 r., w : tamże, s. 82. 
4 Jan Paweł II, Światowe Dni Młodzieży, Paryż, 23 sierpnia 1997 r., w : tamże, s. 82-83. 
5 Św. Jan Paweł II, Do pracowników Instytutu Katolickiego w Paryżu, 1 czerwca 1980 r., w: tamże, s. 76. 
6 Św. Jan Paweł II, Modlitwa z uczestnikami Synodu holenderskiego, 25 stycznia 1980 r., w: tamże, s. 75-76. 



Komentarz przed Komunią Świętą: 

 

 

 

 

 

Mój Boże, jaki Ty jesteś dobry! Nie tylko ukazujesz się, ale i mówisz w 

głębi duszy. Mój Boże, który często przychodzisz do nas, uczyń mi tę łaskę, 

abym Cię rozpoznawał i przyjmował z pokorą i ogołoceniem jako dar z samego 

siebie w miłości bez granic...7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Bł. Karol de Foucauld, w: 
https://swieciblogoslawieniswieci.blogspot.com/search/label/M%C3%B3j%20Bo%C5%BCe%20jaki%20Ty%20je
ste%C5%9B%20dobry. 

https://swieciblogoslawieniswieci.blogspot.com/search/label/M%C3%B3j%20Bo%C5%BCe%20jaki%20Ty%20jeste%C5%9B%20dobry
https://swieciblogoslawieniswieci.blogspot.com/search/label/M%C3%B3j%20Bo%C5%BCe%20jaki%20Ty%20jeste%C5%9B%20dobry


Komentarz po Komunii Świętej I: 

 

 

 

 

 

Mój Boże, Ty jesteś we mnie i dokoła mnie! Spraw, bym się modlił do 

Ciebie tak, jak powinienem. Daj mojej duszy takie uczucia, jakie Ty sam chcesz 

w niej znaleźć,  i doznawaj chwały w swoim biednym stworzeniu.  

(…) Mój Boże, jaki Ty jesteś dobry! Nie ma tak wielkiego grzesznika, 

takiego łotra, któremu byś Ty nie ofiarował raju, jak to uczyniłeś dobremu 

Łotrowi za cenę jednej chwili jego dobrej woli. Spraw, byśmy Ciebie 

naśladowali, nigdy nie wątpiąc o sobie ani o naszym bliźnim.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Tamże. 



Komentarz po Komunii Świętej II: 

 

 

 

 

 

Mój Boże, jaki Ty jesteś dobry! Zostawiasz nas czasem w oschłości i 

ciemności, ażeby nas nauczyć jak cenna jest Twoja obecność, i żeby nas uczynić 

gorliwymi w Twej służbie. Zanurzamy się w piaski ruchome, ale wtedy Ty 

wołasz do nas: Szukaj siebie we Mnie i ukazujesz nam mocną kotwicę, do której 

możemy przywiązać naszą radość. Tą kotwicą jest radość Twojej nieskończonej 

Szczęśliwości.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Tamże. 



Komentarz po Komunii Świętej III: 

 

 

 

 

 

 

Boski Mistrzu, umocnij moją wiarę, aby nigdy nie dozwoliła mojej duszy 

zasnąć, lecz by zawsze utrzymywała ją czujną pod Twoim wejrzeniem, 

całkowicie skupioną w świetle Twojego słowa twórczego... O Słowo odwieczne, 

Słowo Boga mego, chcę spędzić życie na słuchaniu Ciebie, chcę stać się jak 

najbardziej pojętną uczennicą, by wszystkiego nauczyć się od Ciebie. Następnie, 

mimo wszelkich ciemności, próżni i słabości, chcę patrzeć nieustannie na Ciebie 

i trwać w Twoim wielkim świetle. O moja Gwiazdo umiłowana, pociągnij mię 

swym urokiem, bym nie mogła więcej wyjść z blasku Twojej światłości.10 

 

 

 

                                                             
10 Bł. Elżbieta od Trójcy Świętej,https://swieciblogoslawieniswieci.blogspot.com/search/label/Boski%20Mistrzu. 

https://swieciblogoslawieniswieci.blogspot.com/search/label/Boski%20Mistrzu

