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Duchu Święty prowadź nas do Chrystusa!
My wszyscy którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie,
przyoblekliśmy się w Chrystusa.
Przyjdź nam z pomocą i wzbudź w sercach twoich wiernych,
a szczególnie w tych niewiernych,
szczerą modlitwę i pragnienie powrotu do Domu,
jakim jest Kościół do którego należymy.
Duchu Święty wzbudź w nas radosny okrzyk „Abba Ojcze!”
i bądź uwielbiony za każde natchnienie
jakie wlewasz w serca naszych Pasterzy i Kapłanów!

Pokornie prosimy: przyjdź!,
potrzebujemy Twojej obecności
i wierzymy, że Ty nieustannie i rzeczywiście JESTEŚ!
JESTEŚ PANEM I OŻYWICIELEM.
Prosimy przyjdź i kieruj nami,
pomóż abyśmy nie zmarnowali świętego czasu Łaski
jakim Miłosierny Pan obdarza cały Kościół.
Powinniśmy czuć się szczególnie wybrani gdyż ochrzczeni
i powołani do przeżywania Roku Wiary,
ustanowionego aby pomóc nam wierzącym w Chrystusa,
stać się bardziej świadomymi głosicielami Ewangelii.

Duchu Święty, pomóż nam w pełni otwożyć się,
na tę wielką i niepowtarzalną „łaskę po łasce”
jaką otrzymujemy w Chrystusie Jezusie.
W Niego wierzymy,
w każdą niedzielę publicznie wyznajemy,
i to nasze wyznanie wiary jest decyzją o tym

że On jest naszym Panem,
że w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
Bądź uwielbiony, Duchu Święty,
za obecnego Papieża Benedykta XVI
który, cytując św. Augustyna, nawołuje każdego z nas
abyśmy otrzymany Skład Apostolski,
czynili naszą modlitwą Wyznania Wiary
i zobowiązaniem przyjętym wraz z darem chrztu,
i dlatego codziennie powtarzali,
wiernie naśladowali,
w duszy i sercu zawsze zachowywali,
na spoczynku odmawiali,
na placach i miejscach publicznych w myślach mieli,
i podczas posiłków byśmy nie zapominali,
strzegli w sercu, chociaż ciało zasypia.

Bądź uwielbiony, Duchu Święty,
prosimy Cię oświeć myśli, dyktuj słowa,
wskazuj drogę naszym Pasterzom Kapłanom
i wynagrodź im to że tak wielkodusznie nam błogosławią
na czas naszego pielgrzymowania przez pustynie - gdzie rodzi się wiara,
i za to że pragną dla nas tego co jest najważniejsze:
komunii z Bogiem Ojcem,
który w Jezusie Chrystusie,
do końca wszystkich nas umiłował.

O Stworzycielu Duchu przyjdź,
nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Przyjmij wraz z naszą małością i grzesznością
ten oto akt wiary w Boga Trójcy jedynego.
Wierzymy że Ty, Duch Ożywiciel,
nieustannie odnawiasz oblicze ziemi
i ludzkie serca spragnione pokoju i uzdrowiania.
Wierzymy że DAR Roku Wiary
to czas w którym Bóg nawiedza swój lud,
wierzymy że każdy Kapłan, ten pełniący posługe
w naszej wspólnocie porafialnej,
i ten którego Bóg, w swojej niepojętej dobroci,
stawia na naszej drodze,
przemawia do naszych serc w Imie Jezusa.

To oni pomogają nam wyjść
z pustyni naszego grzesznego życia
i prowadzą nas abyśmy mogli napoić się w Źródle Łaski,
odnaleźć drogę do Sakramentów świętych,
odkryć bogactwo Słowa i naukę Matki Kościołatak mądrze i zwięźle zawarte także i w Katechiźmieabyśmy nauczyli się zabiegać
„nie o ten pokarm, który niszczeje,
ale o ten, który trwa na życie wieczne” (J 6, 27).

Duchu Święty, nadszedł już dla nas czas
niepowtarzalnej okazji do odnowy i do przemiany duchowej.
Otwieramy nasze serca
– jak Drzwi Święte na Twoje Działanie!
Przyjdź i odnów nas, pomnóż naszą wiarę!
Wierzymy że Rok Wiary,
w trosce o nasze zbawienie,
tak pięknie przygotowany,
wychodzi nam na przeciw,
jak Miłosierny Ojciec Synowi marnotrawnemu.
To Gest Miłości Boga który zaprasza nas
do odnalezienia zagubionej drogi
i powołuje do coraz głębszej wiary,
abyśmy wyraźniej ukazywali radość
i odnowiony entuzjazm, który rodzi
każde spotkanie z Chrystusem;
abyśmy w dotykalny sposób
mogli przejść z ciemności do Światła,
ze smutku do Radości, z nieprawdy do Prawdy.

Duchu Święty przyjdź!
Nieprzyjaciela odpędź w dal
i Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
miniemy zło, co kusi nas.
Ty wiesz jak często jesteśmy słabi
i ulegamy pokusom szatana który nie śpi
i w ten święty czas też chce
zebrać dla siebie ‘żniwo zguby’.
Spraw, o Duchu Najczystszy,

abyśmy mocni w wierze przeciwstawili się jemu!
Bądź z nami w każdy czas,
abyśmy nieustannie stawali do walki ze złem
i dzięki Twojemu Światłu potrafili
zawsze wybrać to co dobre
i za wszelką cenę unikali tego co złe,
co grzeszne i co obraża Boga.
Duchu Święty,
poprowadź nas do Matki Boga i naszej,
do Błogosławionej która uwierzyła
abyśmy w jej szkole nauczyli się
jak słuchać Słowa i jak zachowywać je w sercu,
jak dawać świadectwo wiary całym życiem,
przepełnionym miłosierdziem.

Przyjdź Duchu Święty,
który masz Moc i Potęgę ,
który uzdalniasz nas do misji
i umacniasz nasze świadectwo,
czyniąc je szczerym i odważnym.
Bądź uwielbiony i pochwalony
z Synem Bożym i Ojcem Niebieskim,
teraz i na wieki wieków. Amen

