«"Na początku było Słowo... i Bogiem
było Słowo... Wszystko przez Nie się
stało, a bez Niego nic się nie stało" (J
1,1-3). Nowy Testament objawia, że
Bóg
stworzył
wszystko
przez
odwieczne Słowo, przez swojego
umiłowanego Syna. "W Nim zostało
wszystko stworzone: i to, co w
niebiosach, i to, co na ziemi...
Wszystko przez Niego i dla Niego
zostało stworzone. On jest przed
wszystkim i wszystko w Nim ma
istnienie" (Kol 1, 16-17). Wiara
Kościoła przyjmuje również stwórcze
działanie Ducha Świętego: On jest
"Ożywicielem",
"Duchem
Stworzycielem"
(Veni,
Creator
Spiritus),
"Źródłem
wszelkiego
dobra".» (KKK, 291)

ROŻANIEC
DO

DUCHA ŚWIĘTEGO
mistyczki włoskiej
Annarosa Macrì (1890-1918)
Odmawiany i rozpowszechniany przez

Siostry ze Zgromadzenia
Sióstr Ducha Świętego

9 Ojcze Ojcze nasz,
któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja
jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.Amen.

I.TAJEMNICA PIERWSZA:

9 Zdrowaś Mario,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty
między niewiastami
i błogosławiony owoc
żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Stworzenie wszechświata.
W pierwszej tajemnicy rozważamy jak
Wszechmogący i Wieczny Bóg na
początku
stworzył
z
niczego,
uporządkował i rozporządził wszystkie
rzeczy widzialne i niewidzialne, przez
działanie i moc Ducha Świętego.
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:
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9 7 razy: Chwała Ojcu i Synowi, i
Duchowi Świętemu, jak była na
początku, teraz i zawsze, i na wieki
wieków. Amen

III. TAJEMNICA TRZECIA

9 O Duchu Miłości,
Boży Pocieszycielu,
Gołębiu Nieskalany,
obdarz nas łaską, o którą
z wiarą prosimy i ufnie - oczekujemy.

Wyzwolenie narodu wybranego
i ustanowienie Dziesięciu Przykazań
Górze Synaj.
W trzeciej tajemnicy rozważamy jak
Duch Święty wyzwolił naród wybrany z
niewoli egipskiej, dał jemu Prawo Boże
na Górze Synaj, wprowadził go do
ziemi obiecanej i przemawiał do nich
poprzez proroków, szczególnie poprzez
św. Jana Chrzciciela.

II. TAJEMNICA DRUGA

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

Wyniesienie człowieka do stanu
nadprzyrodzonego.

« Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w
ziemi egipskiej i wyprowadził cię
stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i
wyciągniętym ramieniem: przeto ci
nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia
szabatu.» Pwt 5,15 « Gdy [Pan Bóg]
skończył rozmawiać z Mojżeszem na
górze Synaj, dał mu dwie tablice
Świadectwa,
tablice
kamienne,
napisane palcem Bożym. » Wj 31,18
Zapomnienie o Prawie i niewierność
przymierzu prowadzą do śmierci.
Przychodzi Wygnanie - pozorne
przekreślenie
obietnic,
a
w
rzeczywistości tajemnicza wierność
Boga Zbawiciela i początek obiecanego
odnowienia, ale według Ducha. Było
rzeczą konieczną, aby lud Boży
przeszedł to oczyszczenie. (KKK, 710)

W drugiej tajemnicy rozważamy jak
Duch Święty zstąpił na duszę naszych
przodków Adama i Ewy, ubogacił ich
łaską Bożą i swoimi Darami
niebieskimi i wyniósł ich do stanu
nadprzyrodzonego.
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

"W
przypadku
człowieka
Bóg
ukształtował go własnymi rękami (to
znaczy przez Syna i Ducha Świętego)...
i wycisnął na ukształtowanym ciele
własną formę w taki sposób, by nawet
to, co widzialne, miało Boski kształt"
(KKK, 704)
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Ojcze nasz...
Zdrowaś Mario..
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IV. TAJEMNICA CZWARTA

V. TAJEMNICA PIĄTA

Uświęcenie Maryi
i Jej Macieżyństwa Bożego.

Wcielenie Słowa Bożego.

W czwartej tajemnicy rozważamy jak
Duch Święty zstąpił na błogosławioną
Dziewice Maryję od pierwszej chwili
jej poczęcia, zachował Ją od grzechu
pierworodnego, obdarzył Ją pełnią
Łaski i wszystkimi Darami, i wreszcie,
za Jego sprawą stała się Ona Matką
Dziewicą Odwiecznego Syna Bożego .

W piątej tajemnicy rozważamy jak
Duch
Święty
ukształtował
w
niepokalanym łonie Maryi Najświętsze
Ciało Jezusa, Jego Duszę wyposażył w
pełnię Bóstwa, w Jego najświetszym
Sercu umieścił tron miłości i
miłosierdzia, potem objawił się na
Jego Chrzcie w postaci gołębicy i
spoczął na Nim.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

Duch Święty przygotował Maryję
przez swoją łaskę. Było czymś
odpowiednim, aby Matka Tego, w
którym
"mieszka
cała
Pełnia:
Bóstwo na sposób ciała" (Kol 2, 9),
była "pełna łaski". Tylko dzięki łasce
została Ona poczęta bez grzechu
pierworodnego jako najpokorniejsza ze
stworzeń, najbardziej zdolna do
przyjęcia
niewymownego
Daru
Wszechmogącego. (KKK 722)
W Maryi Duch Święty wypełnia
zamysł życzliwości Ojca. Za sprawą
Ducha Świętego Maryja poczęła i
zrodziła Syna Bożego. Jej dziewictwo
staje się wyjątkową płodnością przez
moc Ducha Świętego i przez wiarę
(KKK, 723).

Opierając się na słowach św. Jana
("Słowo stało się ciałem", J 1, 14),
Kościół nazywa "Wcieleniem" fakt, że
Syn Boży przyjął naturę ludzką, by
dokonać w niej naszego zbawienia.
Kościół opiewa misterium Wcielenia w
hymnie przytoczonym przez św.
Pawła: „To dążenie niech was ożywia;
ono też było w Chrystusie Jezusie. On,
istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał
ze sposobności, aby na równi być z
Bogiem, lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi, stawszy się
podobnym do ludzi. A w zewnętrznym
przejawie uznany za człowieka, uniżył
samego siebie, stawszy się posłusznym
aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej”
(Flp 2, 5-8) (KKK, 461)
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VII. SIÓDMA TAJEMNICA

VI. SZÓSTA TAJEMNICA

Duch Święty w Kościele Świętym
i w naszyc duszach.

Uświęcenie Apostołów
i ich Misja.

W szóstej tajemnicy rozważamy jak
Duch Święty żyje i króluje w Kościele
Świętym, kieruje Papieżem w jego
nieomylnym
nauczaniu,
uświęca
dusze poprzez Sakramenty święte, w
nich mieszka poprzez łaskę i prowadzi
je do życia wiecznego.

W szóstej tajemnicy rozważamy jak
Duch Święty zstąpił na Apostołów i
uczniów zjednoczonych z Najświętszą
Maryją w wieczerniku, przemienił ich
w
ludzi
nowych,
świętych
i
uduchowionych, i posłał ich aby
głosili Ewangelię na całym świecie.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

"Czym jest nasz duch, to znaczy nasza
dusza, dla członków ciała, tym jest Duch
Święty dla członków Chrystusa, dla
Ciała Chrystusa, którym jest Kościół".
"Duch Chrystusa jest tą niewidzialną
przyczyną, której należy przypisać
utrzymywanie łączności wszystkich
części Ciała między sobą i z ich
wzniosłą Głową, ponieważ jest On cały
w Ciele, cały w Głowie, cały w
poszczególnych
członkach".
Duch
Święty czyni Kościół "świątynią Boga
żywego" (2 Kor 6,16). (...) tam, gdzie
jest Kościół, jest także Duch Boży; a
tam, gdzie jest Duch Boży, tam jest
Kościół i wszelka łaska.(KKK 797)

"Kiedy zaś dopełniło się dzieło,
którego wykonanie Ojciec powierzył
Synowi na ziemi, zesłany został w
dzień Zielonych Świąt Duch Święty,
aby Kościół ustawicznie uświęcał i aby
w ten sposób wierzący mieli przez
Chrystusa w jednym Duchu dostęp do
Ojca". Wtedy "Kościół publicznie
ujawnił się wobec tłumów i zaczęło się
rozszerzanie Ewangelii..." z Kościół,
będąc "zwołaniem" wszystkich ludzi
do zbawienia, ze swej natury jest
misyjny, posłany przez Chrystusa do
wszystkich narodów, aby czynić je
uczniami. (KKK 767)
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• Duchu Święty, który wlewasz
miłość Boską do serc naszych, zmiłuj
się nad nami.
• Duchu Święty, który nas uczysz
prawdziwej pobożności, zmiłuj się
nad nami.
• Duchu Święty, źródło radości,
zmiłuj się nad nami.
• Duchu Święty, strażniku sumień
naszych, zmiłuj się nad nami.
• Duchu Święty, obecny w nas
przez łaskę swoją, zmiłuj się nad
nami.
• Duchu Święty, dawco mądrości i
rozumu, zmiłuj się nad nami.
• Duchu, Święty, dawco rady i
męstwa, zmiłuj się nad nami.
• Duchu Święty, dawco
umiejętności i pobożności, zmiłuj się
nad nami.
• Duchu Święty, dawco bojaźni
Bożej, zmiłuj się nad nami.
• Duchu Święty, dawco wiary,
nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami.
• Duchu Święty, natchnienie
skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się
nad nami.
• Bądź nam miłościw, przepuść nam,
Duchu Święty.
• Bądź nam miłościw, wysłuchaj
nas, Duchu Święty.
• Bądź nam miłościw, wybaw nas,
Duchu Święty.
• Od zwątpienia w zbawcze
działanie łaski, wybaw nas, Duchu
Święty.
• Od buntu przeciwko prawdzie
chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu
Święty.
• Od braku serca wobec bliźnich
naszych, wybaw nas, Duchu Święty.
• Od zatwardziałości w grzechach,
wybaw nas, Duchu Święty.

Litania do Ducha Świętego
Kyrie, elejson.
Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami.
• Duchu Święty, Trzecia Osobo
Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się
nad nami.
• Duchu Święty, który od Ojca i
Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
• Duchu Święty, który na początku
stworzenia świata unosiłeś się nad
wodami, zmiłuj się nad nami.
• Duchu Święty, który w postaci
gołębicy pojawiłeś się nad
Chrystusem w wodach Jordanu,
zmiłuj się nad nami.
• Duchu Święty, który zstąpiłeś na
Apostołów w postaci języków
ognistych, zmiłuj się nad nami.
• Duchu Święty, który żarem
gorliwości przepełniłeś serca uczniów
Pańskich, zmiłuj się nad nami.
• Duchu Święty, który odrodziłeś
nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj
się nad nami.
• Duchu Święty, który nas
umocniłeś w Sakramencie
Bierzmowania, zmiłuj się nad nami.
• Duchu Święty, przez którego Bóg
czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się
nad nami.
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• Od zaniedbania pokuty, wybaw
nas, Duchu Święty.
• Od wszelkich złych i nieczystych
spraw i myśli, wybaw nas, Duchu
Święty.
• Od nagłej i niespodziewanej
śmierci, wybaw nas, Duchu Święty.
• Od potępienia wiekuistego, wybaw
nas, Duchu Święty.
• My grzeszni, Ciebie prosimy,
wysłuchaj nas Duchu Święty.
• Abyś Kościołem Twoim świętym
rządzić i zachować go raczył,
wysłuchaj nas Duchu Święty
• Abyś nas w wierze katolickiej
utwierdzić raczył, wysłuchaj nas
Duchu Święty
• Abyś nam wytrwałości i męstwa
udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu
Święty
• Abyś umysły nasze pragnieniem
posiadania nieba natchnąć raczył,
wysłuchaj nas Duchu Święty
• Abyś w nas godne mieszkanie dla
siebie przygotować raczył, wysłuchaj
nas Duchu Święty
• Abyś nas w cierpieniach pocieszyć
raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
• Abyś nas w łasce Twojej
utwierdzić raczył, wysłuchaj nas
Duchu Święty
• Abyś nas wszystkich do zbawienia
doprowadzić raczył, wysłuchaj nas
Duchu Święty

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce
czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.
Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś
wszystkie narody w jedności wiary,
przybądź i napełnij serca Twoich
sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień
Twojej miłości i chroń od wszelkiego
złego. Amen.
W intencjach Ojca Świętego..............
9 Ojcze nasz...
9 Zdrowaś Mario...
9 Chwała Ojcu...

Baranku Boży, który gładzisz
grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz
grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz
grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
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