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Nabożeństwo każdego 3 dnia miesiąca  – ku czci Ducha Świętego 
Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej na Równej Górce 

 

                 O potrzebie Nabożeństwa do Ducha Świętego 
 Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, karmelitanka bosa, urodzona w 1848 r. w Abellin, w Palestynie. 
Zmarła w opinii świętości w 1878. Beatyfikacji dokonał Jan Paweł II w 1984 r. Odznaczała się 
szczególnym nabożeństwem do ducha Św., obdarzona była łaską stygmatów i wysokiego stopnia 
modlitwy mistycznej, odbierała nadzwyczajne łaski i światła. Pewnego razu rzekł do niej Zbawiciel. 
Jeżeli chcesz Mnie znaleźć, poznać i pójść za Mną, wezwij Ducha Świętego, który oświecał moich 
uczniów i który oświeca wszystkie narody wzywające go w modlitwie. Zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam, ktokolwiek zawezwie Ducha Świętego, szukać Mnie będzie, odnajdzie mnie i przyjdzie 
do Mnie przez niego. 
 

Obietnice 
Delikatne jak kwiat polny, będzie jego sumienie, a jeśli to będzie ojciec lub matka rodziny, w rodzinie 
ich zapanuje pokój w sercach ich będzie pokój w tym i przyszłym życiu. Gorąco pragnę byś oznajmiła, 
że wszyscy kapłani, którzy raz na miesiąc odprawią Mszę św., O Duchu Św.. uczczą Go tym, a 
ktokolwiek uczci Go i wysłucha Mszy Św. ku czci Jego, będzie uczczony od Ducha Św., a pokój zapanuje 
w jego duszy i nie umrze w ciemnościach. 

 

Wszyscy szukają nowości, nawet w nabożeństwach, a zaniedbują tak ważne nabożeństwo 
do Ducha Św., Dlatego są w błędzie i rozterce, nie mają pokoju i światła. Nie wzywa się Ducha 

Św. tak, jak powinien być wzywany". 
 

Obietnice Boga Ojca, dla tych, którzy w sposób żarliwy będą odmawiać tę Litanię przynajmniej trzy razy w tygodniu: 

1. W sposób widzialny wyrwę cię z rąk twoich przeciwników. 
2. Usunę przeszkody, które znajdują się na twej drodze do doskonałości. 
3. Dodam ci jeszcze jednego Anioła, aby on przez [specjalne] natchnienia chronił cię przed pokusami do grzechu. 
4. Wytrwasz na drodze cnoty. 
5. Dobrze poznasz swoje braki i niedociągnięcia. 
6. Otrzymasz moc, aby uwolnić się od grzesznych przyzwyczajeń. 
7. Umocnię twoją wiarę, nadzieję i miłość. 
8. Wyrwę cię z kłopotów materialnych. 
9. Twoja rodzina będzie żyć w zgodzie i wzajemnej miłości. 

10. Jeśli ktoś pragnie pomóc bliźniemu winien tę Litanię odmawiać codziennie, co najmniej przez pół roku. 
 

Litania do Ducha Świętego 
 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Bądź pochwalony Duchu Święty 
Duchu Święty, zstąp z Tronu Twojej Chwały i Rozbij Swój Namiot w sercach sług twoich Bądź pochwalony 
Duchu Święty, Który od Ojca i Syna pochodzisz, ucz mnie żyć w stałej Obecności Bożej Bądź pochwalony 
Duchu Święty, Który od Ojca i Syna pochodzisz, ucz mnie żyć zgodnie z Wolą Najwyższego Bądź pochwalony 
Duchu Święty, Który mieszkasz w sercach synów Bożych, pouczaj mnie, bym mógł Ciebie poznać i prawdziwie pokochać Bądź.. 
Duchu Święty, Który Troszczysz się o Chwałę Ojca, ucz mnie żyć w całkowitym oddaniu i zawierzeniu Bogu Bądź pochwalony 
Duchu Święty, w znaku Języków Ognistych, zapal w moim sercu ogień Twej miłości Bądź pochwalony 
Duchu Święty, tajemnicza Gołębico, ucz mnie dobrze zrozumieć Pismo Święte Bądź pochwalony 
Duchu Święty, Który nie masz ani oblicza ani imienia, naucz mnie dobrze modlić się Bądź pochwalony 
Duchu Święty, Który przemawiasz przez usta proroków, naucz mnie żyć w równowadze ducha i zachować pokój serca Bądź.. 
Duchu Święty, Gorejące Ognisko Miłości, ucz mnie mądrości życia oraz cierpliwości Bądź pochwalony 
Duchu Święty, Dawco Wszelkich Darów, ucz mnie żyć w pokorze i skromności Bądź pochwalony 
Duchu Święty, przeobfita Skarbnico Łask, ucz mnie pojmować wartość cierpienia Bądź pochwalony 
Duchu Święty, bezdenna Skarbnico Łask, ucz mnie dobrze wykorzystać cenny czas Bądź pochwalony 
Duchu Święty, niewyczerpana Skarbnico Łask, broń mnie przed jakimkolwiek brakiem miłości i przed pychą Bądź pochwalony 
Duchu Święty, Którego bogactwa nikt ogarnąć nie zdoła, ucz mnie odrzucać bezużyteczne wyobrażenia i myśli Bądź pochwalony 
Duchu Święty, Dawco Wielu Darów, ucz mnie rezygnować z bezużytecznych działań i unikać niepotrzebnych rozmów Bądź.. 
Duchu Święty, z Którego Pełni wszyscyśmy otrzymali, ucz mnie milczenia i mówienia we właściwym czasie Bądź pochwalony 
Duchu Święty, wieczysta Miłości, ucz mnie dawać innym dobry przykład Bądź pochwalony 
Duchu Święty, wieczysta Dobroci, daj mi wytrwanie w dobrym Bądź pochwalony 
Duchu Święty, słodki Nauczycielu, naucz mnie w sposób właściwy obchodzić się z ludźmi Bądź pochwalony 
Duchu Święty, najmilszy Przyjacielu Dusz, ucz mnie nikogo nie sądzić i doznanych krzywd nie pamiętać Bądź pochwalony 
Duchu Święty, uszczęśliwiające Światło Duszy, tak mnie prowadź, bym widział potrzeby innych i nie zaniedbywał dobrych dzieł Bądź  
Duchu Święty, Ojcze ubogich, daj bym poznał swoje błędy Bądź pochwalony 
Duchu Święty, Który w duszach dokonujesz swych cudów, ucz mnie czuwać nad sobą i prowadź do doskonałości Bądź pochwalony 
Duchu Święty, przed Którym nic nie jest zakryte, ucz mnie, jak unikać podstępu złego ducha Bądź pochwalony 
Duchu Święty, Który znasz przyszłość wszechświata, pomóż mi uwolnić się spod władania ciała i szatana Bądź pochwalony 
Duchu Święty, Który znasz także moją przyszłość, Twojej opiece powierzam moją rodzinę, przyjaciół, dobroczyńców i wszystkich 
ludzi Bądź pochwalony 
Duchu Święty, dzięki Twej Boskiej pomocy, nauczaj mnie żyć dla chwały Bożej, dla zbawienia dusz i ku czci Matki Bożej, abym mógł 
umierać, jako wierny sługa Bądź pochwalony 
 

Jam Jest Duch Święty, Trzecia Osoba Trójcy Świętej. Słuchaj człowiecze Moich Słów, słuchaj uważnie. 
Dziś pragnę poprosić was Moje stworzenia, abyście zaczęli Mnie czcić w sposób szczególny. 
 

Pragnę, aby obchodzono każdego 3 dnia miesiąca, dzień przeznaczony ku czci Ducha Świętego. 
Głównym Świętem nadal pozostaje Święto Zesłania Ducha Świętego. 

Ponadto proszę, aby każdy, kto tylko zdoła, a obowiązki stanu pozwolą niech się pomodli do Mojej Osoby - Ducha 
Świętego o 9 -tej rano. Gdy jest to niemożliwe, aby się pomodlić, wystarczy choćby krótkie westchnienie. 
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Obiecuję wszystkim, którzy czcić Mnie będą, szczególne Moje Łaski i Dary oraz Moją opiekę nad tą 
duszą oraz nad całą rodziną. 
 

Daruję przewinienia przodków karane do czwartego pokolenia. 
 

Pragnę, aby dusza wasza, przygotowała się do każdego Święta Nowenną i Koronką do Ducha Świętego. 
 

Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu 
Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na 
zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, 
który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie 
zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy 
Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen. 
 

†7x Ojcze nasz: 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 pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen. 
 

†7x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen 
 

Na uproszenie 7 darów Ducha Świętego 
 

Ześlij Ducha Twego, powstanie życie, 
 I odnowisz oblicze ziemi. 
 

 Módlmy się: Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą 
łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą 
słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 
 

Koronka ku czci Ducha Świętego 

†Znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

†Wierzę w Boga: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, 

Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i 
pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. 
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów 
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 
 

Wezwanie Ducha Świętego: 
Przybądź, Duchu Święty, 
spuść z niebiosów wzięty 
Światła Twego strumień. 
 

Przyjdź, Ojcze ubogich, 
Dawco darów mnogich, 
przyjdź Światłości sumień! 

O najmilszy z Gości, 
Słodka serc radości, 
Słodkie orzeźwienie. 
 

W pracy Tyś ochłodą, 
w skwarze żywą wodą, 
w płaczu utulenie. 

Światłości najświętsza, 
serc wierzących wnętrza 
poddaj swej potędze! 
 
Bez Twojego tchnienia 
cóż jest wśród stworzenia? 
Jeno cierń i nędze! 

Obmyj, co nieświęte, 
oschłym wlej zachętę, 
ulecz serca ranę! 
 

Nagnij, co jest harde, 
rozgrzej serca twarde, 
prowadź zabłąkane. 

Daj Twoim wierzącym, 
Tobie ufającym 
siedmiorakie dary! 
 

Daj zasługę męstwa, 
daj wieniec zwycięstwa, 
daj szczęścia bez miary! Amen. 

1. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości. 

   †1x Ojcze nasz, †1x Zdrowaś Maryjo, †1x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 

2. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu. 

   †1x Ojcze nasz, †1x Zdrowaś Maryjo, †1x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 

3. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rady. 

   †1x Ojcze nasz, †1x Zdrowaś Maryjo, †1x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 

4. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Męstwa. 

   †1x Ojcze nasz, †1x Zdrowaś Maryjo, †1x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 

5. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Umiejętności. 

   †1x Ojcze nasz, †1x Zdrowaś Maryjo, †1x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 

6. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Pobożności. 

   †1x Ojcze nasz, †1x Zdrowaś Maryjo, †1x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 

7. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej. 

   †1x Ojcze nasz, †1x Zdrowaś Maryjo, †1x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 
 

P: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie, 
W: I odnowisz oblicze ziemi. 
 

Módlmy się; Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego 
pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 

P: Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, 
W: Módl się za nami. 

http://www.arkaocalenia.pl/

