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PIOSENKA ZŁAZISKOWA W MOCY BOŻEGO DUCHA
Wędrujemy w mocy Ducha Bożego,       A E H E

wędrujemy po leśnych szlakach.     A E H H 

Wędrujemy w mocy Ducha Bożego,       A E H E

wędrujemy po leśnych szlakach Beskidu Niskiego.    A E H H cis

W mocy Ducha, który jest jak ogień,     cis A

co wieczorem ciemności rozprasza.     E H

Ten, co łączy, daje ciepło i wiarę,

przy którym tworzy się wspólnota nasza.

W mocy Ducha podobnego do wiatru,

co nas prowadzi na Beskidu ołtarze.

Ten, co ciągle jest nam towarzyszem,

raz lekko wieje, raz smaga nam twarze.

W mocy Ducha, który jest jak ziemia,

na której co noc do snu się kładziemy.

Która nas niesie i nam pokazuje

nowe krainy, których nie znamy.

W mocy Ducha, który jest jak woda,

która rano jako rosa nas budzi.

Jak strugi deszczu, co nas złapał na szczycie,

tak Ty Boże wylej Ducha na ludzi!
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KONSPEKT – DUCH ŚWIĘTY
Cele spotkania: 

Widzieć: uświadomić sobie, że Duch Święty jest obecny i działa w świecie.

Ocenić: dostrzec jak Duch Święty uczestniczy w historii zbawienia i jak 
działa w życiu każdego człowieka.

Działać: uczestnik stara się dostrzec dary, którymi Duch Święty jego oso-
biście obdarzył.

Potrzebne materiały:

Jeśli jest taka możliwość - kartki papieru i długopisy (lub inne przybory 
do pisania) dla każdego z uczestników.

W konspekcie zawartych jest wiele fragmentów z Pisma Świętego. Nie 
należy ich wszystkich omawiać na spotkaniu, stanowią one raczej odno-
śniki do umieszczonych treści; są uzupełnieniem dla prowadzącego spo-
tkanie.Można pominąć niektóre zagadnienia, jeśli z powodu braku czasu 
prowadzący miałby nie zdążyć omówić ostatniej części „Działać”. Zagad-
nienia z gwiazdką - * - są dodatkowe. Można je skrócić lub pominąć.

1. Modlitwa do Ducha Świętego na początek spotkania

Przybądź, Duchu Pocieszycielu, napełnij łaską nasze serca. Ogniu miło-
ści, źródło życia, przybądź i nawiedź nas swą łaską. Ulecz nasze dusze, 
oczyść je i uczyń godnym przybytkiem Twoim. Napełnij je swą światło-
ścią i utwierdź swoją mocą. Duchu święty Boże, uświęć nas i zbaw. Amen.

Dobrym wyborem będzie również spontaniczna modlitwa do Ducha 
Świętego odmówiona przez prowadzącego.
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WIDZIEĆ

2. Na dobry początek – krótkie opowiadanie prowadzącego:

Pewna rodzina wybrała się na wczasy na Mazury. Już dawno planowali 
ten wyjazd, by odpocząć po roku ciężkiej pracy i nauki. Gdy zajechali na 
miejsce, okolica wydawała się przepiękna, czyste powietrze, lasy i błękit-
ne jeziora – prawie jak u nas na Złazisku, tylko że zamiast jeziora mamy 
górki :). Zabrali swoje stroje kąpielowe i poszli pływać. Nagle, nie wia-
domo skąd, zerwał się silny wiatr. Zmuszeni byli wyjść z wody ponieważ 
wzburzone fale nie pozwalały na dalszą kąpiel. Wówczas Karol zapytał 
tatę skąd wzięły się te fale, na co tata odpowiedział, że to wiatr spowo-
dował ich powstanie.
– Przecież nie widzę tego wiatru – odparł Karol.
– Bo z wiatrem jest tak, synku – odparł tata – że nawet jeśli go nie widzi-
my, to widzimy i odczuwamy jego skutki.

a) Czy widzicie w tej historii nawiązanie do dzisiejszego tematu?

•	 Duch - jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa ruah, które 
oznacza tchnienie, powiew, wiatr

•	 Duch Święty działa jak wiatr – nie widać go, a jednak mamy 
pewność, że działa – widzimy skutki tego działania.

•	 J 3,8
b) Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest Osobą. Jest Bogiem i posiada wszystkie przy-
mioty Boga: wszechwiedzący, wszechmocny, dobry… Działa 
w Kościele i w świecie, działa w każdym człowieku, który otwiera 
się na Jego dary.

c) Co to znaczy, że Duch działa jak wiatr?

Działanie Ducha Świętego jest jak powiew wiatru, tak delikatne 
i łagodne, że często go nie zauważamy – a ono jest. 

W zależności od decyzji prowadzącego można w tym miejscu poru-
szyć również temat, że czasami Duch Święty działa jak gwałtowny 
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wiatr - „wywraca nasze życie do góry nogami”. Burzy nasze życiowe 
plany i często się wobec tego buntujemy. Tak jest chociażby w przy-
padku, gdy rodzice nie pozwalają nam robić wszystkiego, co chcemy 
– choć często się wobec tego buntujemy, to po dłuższym zastano-
wieniu i z perspektywy czasu widać, że rodzice chcą dla nas jak naj-
lepiej. Wskazane byłoby w tym miejscu krótkie świadectwo zastępo-
wego, które podtrzyma na duchu zbuntowanych gimnazjalistów :)

Celem takiego wstępu do spotkania jest ukazanie, że Duch Święty 
działa w naszym życiu bezustannie, nawet wtedy, gdy tego działa-
nia nie widzimy. Ważne, aby uczestnicy sami starali się tą prawdę 
odkryć, w czym może im pomóc przytoczone na początku opowia-
danie.

d) Jakie są symbole Ducha Świętego i co one oznaczają? 

•	 Gołębica – czystość, niewinność, natchnienie, pobożność, 
delikatność, wieczność (Mt 3,16) – to chyba najczęściej spo-
tykany symbol Ducha Świętego. Duch działa w naszym życiu 
delikatnie, czasem nawet nieodczuwalnie, nie robi niczego na 
siłę.

•	 Ogień – wieczność, światło, ciepło, miłość, oczyszczenie, po-
tęga, oświecenie duchowe, moc (Dz 2,3) – Oczyszcza, daje 
moc do działania, jest nieskończony i trwały.

•	 Wiatr – przestrzeń, ruch, zmienność, aktywność, gwałtow-
ność, zniszczenie, tchnienie, łaska, życie, moc, przemiana, 
odrodzenie (Dz 2,2) – symbol wytłumaczony wyżej :)

•	 Woda – oczyszczenie, uzdrowienie, odrodzenie, życie, zmien-
ność (J 7,37-39) – Duch oczyszcza jak woda, leczy nasze zra-
nienia, w sakramencie chrztu i pokuty obmywa nas z win.

•	 Pieczęć – piętno, znamię, wybranie, władza, potęga, 
posiadanie, własność, wierność, autorytet, ochrona (Ef 1,13) 
– Duch daje niezatarte znaki swojej obecności i działania.

•	 Namaszczenie oliwą (krzyżmem) – błogosławieństwo, moc, 
trwałość, radość, poświęcenie, odrodzenie, oczyszczenie, 
wtajemniczenie, siła ducha (Dz 10,38) – Sakramenty chrztu, 
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bierzmowania… – w nich obecność Ducha Świętego jest 
szczególna

•	 Włożenie rąk – opatrzność, opieka ojcowska, przekazanie 
władzy, panowanie, błogosławieństwo, łaska Boża (Dz 8,17) 
– Duch Święty otacza opieką i wylewa swe dary na diakonów, 
prezbiterów i biskupów w momencie święceń.

e) W jakich momentach naszego życia, w jakich okolicznościach 
Duch działa szczególnie?

Duch Święty szczególnie działa w sakramentach. Sakramentem 
Ducha Świętego bywa nazywany sakrament bierzmowania.

3. Co się dokonuje w trakcie sakramentu bierzmowania? Jakie są jego 
skutki?

•	 Bierzmowanie jest dopełnieniem chrztu, sakramentem, w któ-
rym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności 
decyduje się na życie jako dziecko Boże i prosi o Ducha Bożego, 
otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem 
i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym 
członkiem Kościoła.

•	 Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na ramie-
niu i daje mu ostatnie wskazówki. W ten sposób można zobra-
zować bierzmowanie. Zostaje na nas położona ręka. Wkraczamy 
na „boisko życia” i dzięki Duchowi Świętem wiemy, co mamy ro-
bić. Słowa Jego posłania dźwięczą nam w uszach. Czujemy Jego 
pomoc. Nie doznamy od Niego zawodu i będziemy zdecydowani 
grać dla Niego. Musimy tylko chcieć Go słuchać (YouCat 203).

4. Jakie znaczenie ma imię, które wybieramy do bierzmowania? *

To analogiczne do imienia przy chrzcie, nadaje nam ono jakby nową na-
turę. Ważne, aby było to imię jakiegoś świętego patrona, bliskiego na-
szemu życiu. To moment, w którym wybieramy świętego lub błogosła-
wionego, który ma być dla nas przykładem na drodze do świętości i który 
ma się za nami wstawiać u Boga.
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Można porozmawiać w tym miejscu z uczestnikami na temat świętych 
patronów z bierzmowania. Zastępowy może się już podzielić tym, jakie-
go wyboru dokonał i dlaczego, może któryś z uczestników przyjął już sa-
krament bierzmowania i też będzie mógł się podzielić swoim wyborem 
w tej kwestii.

5. Czy bierzmowanie jest sakramentem „pożegnania z Kościołem”? *

Absolutnie nie! Warto w tym miejscu porozmawiać o tym zjawisku, 
o którym często można usłyszeć wśród młodych. Zastępowy powinien 
położyć nacisk na fakt, że w sakramencie bierzmowania człowiek otrzy-
muje pełnię darów Ducha Świętego, które powinien rozwijać.

Duch Święty działa nie tylko w spektakularnych i niezwykłych wydarze-
niach, ale przede wszystkim jest obecny w naszej codzienności. Daje 
nam łaski, które w danym momencie są na najbardziej potrzebne. 

Jak mówi św. Augustyn: Duch Święty to cichy gość naszej duszy.

OCENIĆ

6. Dary Ducha Świętego

Ta część spotkania ma pokazać, że Duch Święty jest Dawcą niezliczonej 
ilości darów. Często myśląc o darach Ducha Świętego kończymy na 7 
podstawowych, a przecież Duch daje nam ich wiele, wiele więcej.

Zadanie:

Jeśli jest taka możliwość to każdy z uczestników otrzymuje kartkę pa-
pieru i długopis. Jedną stronę należy zostawić pustą, na drugiej należy 
wypisać dary Ducha Świętego. Ważne, aby nie udzielać uczestnikom żad-
nych podpowiedzi – niech każdy napisze to, co uważa. Czas na wypisanie 
darów to 2 minuty. Po upływie tego czasu prowadzący pyta uczestników, 
jakie dary znajdują się na ich kartkach i co one oznaczają?

Celem zadania jest pokazanie, że darów Ducha Świętego jest wiele, że 
nie zamykają się one w tej podstawowej siódemce, o której najczęściej 
mówimy. O tym, jakie dary będą dokładniej omawiane na spotkaniu za-
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decyduje to, co wymienią uczestnicy. Warto skupić się mimo wszystko 
na 7 darach, a ponadto pokazać uczestnikom inne dary, zachęcić ich do 
myślenia i poszukania ich w codzienności.

* W zależności od specyfiki grupy można skrócić ten punkt lub przejść 
od razu do omówienia fragmentu listu św. Pawła do Koryntian (niektóre 
grupy mogą nie zdążyć „dojść” w swoich rozważaniach do sedna tema-
tu).

•	 Dar mądrości jest związany bardziej z miłością niż z samym rozu-
mem. To dar postrzegania rzeczywistość tak, jak widzi ją sam Bóg – 
w perspektywie życia wiecznego. Dar ten uzdalnia do podejmowania 
odpowiedzialnych decyzji, które przyniosą dobro. Przeciwieństwem 
tego daru jest głupota – ona nie zwraca uwagi na sprawy Boże, na 
życie wieczne. Koncentruje się włącznie na doczesności.

O ten dar powinniśmy się modlić szczególnie wtedy, gdy nie umiemy 
rozeznać, co jest dobre, a co złe – w kontekście wieczności. Dar ten 
jest również potrzebny w sytuacji, gdy otrzymujemy prezenty, mamy 
dużo pieniędzy itp. – aby umiejętnie te materialne dobra wykorzy-
stywać i nie przedkładać ich nad dobra wieczne.

•	 Dar rozumu daje łaskę rozmienia tajemnic Bożych, pojmowania ich 
takimi, jak rozumie je Bóg. Wśród nich są tajemnica życia i śmierci, 
cierpienia i szczęścia, krzyża i zmartwychwstania. Bez tego daru czło-
wiek nie jest w stanie patrzeć z odwagą na to, co się z nim dzieje i co 
go spotyka.

O ten dar powinniśmy się modlić, kiedy nie do końca rozumiemy sy-
tuacji, które spotykają nas w życiu. Gdy nagle – nie wiadomo dlacze-
go – zmieniają się nasze plany, przez dar rozumu będziemy umieli 
spojrzeć na to z Bożej perspektywy i stanie się to dla nas bardziej 
zrozumiałe.

•	 Dar rady dodaje sił przy podejmowaniu decyzji w praktycznych sy-
tuacjach życiowych. Sprawia, że działając pod natchnieniem Ducha 
jesteśmy w stanie odróżniać natychmiast i jakby instynktownie, co 
należy czynić, a czego nie. Dar rady budzi w nas gotowość słuchania 
głosu Ducha Świętego. Przychodzi nam z pomocą w nagłych i nie-
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oczekiwanych przypadkach, kiedy zabrakłoby nam czasu na wnikliwe 
rozważanie wyboru, którego mamy dokonać.

O dar rady powinniśmy się modlić w momencie podejmowania decy-
zji – zarówno tych ważnych, życiowych, np. wybór studiów, jak i co-
dziennych wyborów, np. czy iść na Mszę Świętą, czy zostać w domu 
i pomóc rodzicom.

•	 Dar męstwa jest pokarmem nadziei. Uwalnia człowieka od lęku 
przed śmiercią. Daje siłę „Ducha”, potrzebną w trudnych doświad-
czeniach życia, takich jak choroby, rozłąki, sytuacje, o których wiemy, 
że nie będą miały ziemskiego happy endu. Dar męstwa pomaga czer-
pać siłę do życia z samego źródła witalności: z samego Boga.

O dar męstwa powinniśmy się modlić, kiedy spotykają nas trudne 
doświadczenia (choroba, śmierć bliskiej osoby, bycie wyśmiewanym 
itp.), z którymi nie umiemy się pogodzić – aby umieć na nie spojrzeć 
z perspektywy Bożej, nie ludzkiej.

•	 Dar umiejętności jest poznawaniem prawdy o Bogu i budowaniem 
wiedzy o sobie, ludziach i świecie na tej prawdzie. Dzięki temu daro-
wi zaczynamy rozumieć prawdy objawione i dostrzegać w nich same-
go Boga. Poznanie to budzi w człowieku pragnienie i zobowiązanie 
do całkowitego oddania się Bogu.

Pomaga w sytuacjach, gdy ciężko nam postępować według założeń 
naszej wiary. Dzięki niemu mamy odwagę być sobą w grupie i nie 
wstydzić się wyznawanych wartości.

•	 Dar pobożności przemienia serce i uzdalnia do znalezienia złotego 
środka pomiędzy codziennymi obowiązkami i modlitwą. Pobożność, 
to przeżywanie z Bogiem wykonywanej pracy i modlitwa płynąca 
z potrzeby serca w cichości i skrytości serca. Takie przeżywanie rela-
cji z Bogiem przemienia człowieka i jego relacje z innymi ludźmi. Dar 
pobożności można rozpoznać po wrażliwości, delikatności i serdecz-
ności.

Dar pobożności jest nam szczególnie potrzebny, gdy miotają nami różne 
wątpliwości w kwestiach wiary. Dzięki niemu jesteśmy w stanie wyznać, 
że to Jezus jest naszym Panem i budować z Nim relację miłości i zaufania.
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•	 Dar bojaźni Bożej jest taką miłością do Boga, która świadoma jest 
własnej kruchości. To lęk przed tym, aby nie zerwać z Nim relacji. To 
poczucie, że Bóg jest tajemnicą, z którą nie można igrać; lęk przed 
tym, że nie jest się w stanie sprostać wielkiej, Boskiej miłości, a rów-
nocześnie silne pragnienie bycia całym dla Boga. To dar, który owo-
cuje odpowiedzialnością za siebie i innych. Bojaźń wobec Pana nie 
jest czymś, co miażdży, ale czymś, co poszerza serce i daje radość.

O dar bojaźni Bożej powinniśmy się modlić bezustannie, ponieważ 
pokusy grzechu czyhają na nas zawsze – dar ten pozwala nam je 
przezwyciężyć.

7. Dyskusja na podstawie fragmentu z Pisma Świętego 1 Kor 12,3-11:

•	 Do czego jest nam potrzebny Duch Święty?

•	 Jakich darów udziela Duch Święty?

Fragment rozpoczyna się od słów, że bez pomocy Ducha nie możemy 
nic uczynić, że bez Jego tchnienia nie możemy wyznać nawet tej funda-
mentalnej prawdy – JEZUS JEST PANEM. Następnie św. Paweł wymienia 
różnorodność i bogactwo darów Ducha: mądrość, umiejętność – czyli te, 
o których przed chwilą mówiliśmy. I inne: wiara, łaska uzdrawiania, dar 
czynienia cudów, rozpoznawanie duchów, dar języków, łaska tłumacze-
nia języków – jak wielka jest ich liczba, a przecież to tylko część z tego, 
co daje nam Duch. Duch Boży pomaga nam we wszystkich sytuacjach, 
jakich doświadczamy. Swoimi darami obdarza nas ciągle – to na przykład 
łaska, że mogliśmy się tutaj spotkać, to dar wiary, miłosierdzia…

Po omówieniu fragmentu uczestnicy otrzymują to samo zadanie – wypi-
sują na drugiej stornie kartki dary Ducha Świętego. Na wykonanie zada-
nia mają tak samo 2 minuty. Owocem wcześniejszej dyskusji będzie, jeśli 
uczestnicy napiszą na swoich kartkach więcej darów Ducha Świętego, 
gdyż teraz będą umieli je dostrzec także w codzienności.

8. Dyskusja na temat fragmentu Ga 5, 22-23a.

Po owocach Ducha Świętego świat może zobaczyć, co dzieje się z ludź-
mi, którzy pozwalają się prowadzić Duchowi Świętemu. Jak sama nazwa 
wskazuje – to owoce współpracy z Duchem Świętym, widoczne dla oto-
czenia.
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9. Jak Duch Święty działał w historii zbawienia?

Duch Święty uczestniczył w najważniejszych momentach dla Kościoła:

•	 Rdz 1,2 – Duch Święty obecny w dziele stworzenia świata

•	 Łk 1,26-38 – Zwiastowanie; Maryja staje się brzemienną za sprawą 
Ducha Świętego

•	 Dz 2,1-11 – Duch Święty zstępuje na Apostołów w dniu Pięćdziesiąt-
nicy; narodziny Kościoła

•	 A przede wszystkim – działa nieustannie w każdym z nas. Bez Niego 
nic nie jesteśmy w stanie uczynić.

10.  Dz 2,1-11 – Zesłanie Ducha Świętego

a) Co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy?

Jezus wypełnił obietnicę daną uczniom – zesłał Ducha Świętego.

b) W jakich – znanych nam już znakach – objawił się Duch Święty? 

W wietrze i ogniu.

c) Jakie były skutki zstąpienia Ducha Świętego?

Umiejętność rozumienia nauki Jezusa, moc i odwaga do jej głoszenia, 
dar języków. Duch Święty przychodzi do Apostołów z mocą. Napełnia ich 
serca swoimi łaskami i przemienia je.

d) Jakie jest znaczenie tego dnia?

Dzień Pięćdziesiątnicy to dzień powstania Kościoła. Czas Kościoła rozpo-
czął się wraz z zesłaniem Ducha Świętego na Apostołów, zgromadzonych 
w Wieczerniku wraz z Maryją, Matką Jezusa („Dominum et Vivificantem” 
25).

Chrystus zapowiedział, że pośle Pocieszyciela i tak się stało. Uczniowie 
Jezusa, po Jego odejściu czuli się opuszczeni i osieroceni. Wraz z przyj-
ściem Ducha Świętego poczuli się zdolni do tego, aby wypełniać powie-
rzone im zadania. Nie były to łatwe zadania i uczniowie zdawali sobie 
z tego sprawę. Jednak po Pięćdziesiątnicy apostołowie szli z odwagą – 
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nawet na śmierć. Wniosek? Gdy pozwolimy Duchowi Świętemu zadzia-
łać w naszym życiu, dostrzeżemy skutki Jego działania (Mt 7,16).

Wartym uwagi jest również aspekt, że uczniowie wraz z Maryją trwają na 
modlitwie. Duch Święty przychodzi do uczniów rozmodlonych, pełnych 
uwielbienia i prośby o wypełnienie Chrystusowej obietnicy.

DZIAŁAĆ 

11. Dlaczego w naszym życiu tak mało mówimy o Duchu Świętym? Dla-
czego modlimy się do Boga Ojca: Ojcze Nasz…, pamiętamy o tym, że 
Jezus za nas umarł i zmartwychwstał, a Ducha Świętego przywołujemy 
rzadziej?

12. Jak możemy się otworzyć na działanie Ducha Świętego w naszym ży-
ciu?

•	 Najpewniejszą drogą ku temu jest modlitwa.

Warto tutaj wspomnieć o fakcie, że to dzięki Duchowi Świętemu nasza 
modlitwa jest w ogóle możliwa. Duch Święty pomaga nam przezwycię-
żać wszystkie trudności i pokusy, których możemy doświadczać w czasie 
modlitwy (chociażby rezygnację z głębokiej modlitwy, na miarę osobi-
stego powołania i ludzkiej dojrzałości, zastępując ją „automatycznie od-
klepanym paciorkiem” naznaczonym poczuciem formalnie spełnionego 
obowiązku). Święty Paweł pociesza nas, przekonanych o niedoskonałości 
naszej modlitwy, nauczając, że „gdy nie umiemy się modlić tak, jak trze-
ba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można 
wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że 
przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27).

•	 Świadectwa o działaniu Ducha Świętego *

Najlepsze będzie własne świadectwo zastępowego.

13.  Postanowienia

• codzienna modlitwa o dary Ducha Świętego,

• indywidualnie pomyśleć nad tym, jakimi darami Duch Święty 
mnie obdarzył i obdarza, jakie są moje talenty.
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14. Modlitwa na zakończenie spotkania

Przyjdź Duchu Święty! Zamieszkaj w mojej duszy. Bądź jej cichym go-
ściem. Zapraszam Cię do mojego serca, do tych spraw, które potrzebują 
łaski i miłości Boga. Przyjdź Duchu Święty ze swoimi darami. Pozwól mi 
się prowadzić przez Ciebie. Amen.

Literatura dodatkowa:

•	 Władysław Kopaliński „Słownik Symboli”

•	 Św. Jan Paweł II „Dominum et Vivificantem” encyklika o Duchu Świę-
tym w życiu Kościoła i świata

•	 Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium” 4

•	 Youcat 113-120, 203-207
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ROZWAŻANIA DO KORONKI

Dzień 1. Rozważanie do Koronki

Modlitwa początkowa: Duchu Święty, przyjdź i natchnij mnie. Bądź mi 
przewodnikiem na drodze poznania Bożych tajemnic.

Fragment z „Dzienniczka”: Zapytałam raz Pana przechodząc obok grupy 
ludzi, czy wszyscy są w stanie łaski, bo nie odczułam Twych cierpień. - Nie 
dlatego, żeś nie odczuła cierpień Moich to wszyscy mają być w stanie 
łaski, niekiedy ci daję odczuć pewien stan dusz i daję ci łaskę cierpienia, 
to tylko dlatego, że ciebie używam, jako narzędzia do ich nawrócenia. 
(Dz 1357)

Rozważanie: Święta siostra Faustyna otrzymała łaskę współcierpienia 
z Chrystusem. Dane jej było poczuć jak wielce ranią Jezusa nasze grzechy, 
grzechy innych ludzi. Zniewagi, grzeszki, lekkie odstępstwa – to wszyst-
ko zadaje ból Jezusowemu sercu. Także momenty, w których odrzucasz 
swój krzyż i podążasz łatwiejszą drogą. Odrzuć to i przylgnij na nowo do 
krzyża.

Modlitwa: Jezu, powołałeś mnie do życia, bo chciałeś bym był Twoim 
naśladowcą. Pomóż mi w przyjmowaniu krzyża codzienności. Pragnę być 
narzędziem Twojego pokoju wprowadzając ład w miejscu, gdzie go bra-
kuje.

Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Dzień 2. Rozważanie do Koronki

Modlitwa początkowa: Duchu Święty, wołam do Ciebie z ufnością, że 
przyjdziesz i napełnisz mój umysł i serce pragnieniem nieba.

Fragment z „Dzienniczka”: Aby wysławiła wszelka dusza dobroć Moją. – 
Pragnę zaufania. od Swych stworzeń, zachęcaj dusze do wielkiej ufności 
w niezgłębione miłosierdzie Moje. Niechaj się nie lęka do Mnie zbliżyć 
dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów, niż piasku na 
ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia Mojego. (Dz 1059)
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Rozważanie:  Jak zaufać – kiedy wszystko wokół temu zaprzecza? Kiedy 
wydaje się, że już nie ma żadnego wyjścia, znikąd pomocy, albo kiedy 
jedynym rozwiązaniem jest się poddać lub wybrać to co wszyscy. Czasem 
nawet pod pozorem czegoś dobrego, przecież to normalne, głupio było-
by się temu sprzeciwić. A pod przykrywką przyjemności i łatwizny kryje 
się po prostu zło. Osobowe, chcące upodlić człowieka i doprowadzić go 
do śmierci i potępienia. Ale jakże wielka jest Boża miłość, że nawet tych, 
których grzechy byłyby tak liczne jak piasek na całej ziemi(!), nawet tych, 
którzy ulegli ułudom zła i celowo wyrządzali komuś krzywdę – nawet im 
Bóg przebaczy, jeśli tylko ufnie przylgną do Niego. I Twoje grzechy – jak-
kolwiek je sobie wyrzucasz, rozpamiętujesz, nie możesz się ich pozbyć 
– Bóg Ci odpuści. Tylko Mu zaufaj!

Modlitwa: Jezu, Synu Boga żywego, ulituj się nade mną. Daj mi poznawszy 
moją małość, doświadczyć ogromu Twojej miłości. Niech się nawrócą do 
Ciebie wszyscy grzesznicy.

Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Dzień 3. Rozważanie do Koronki

Modlitwa początkowa: Duchu Święty, oczyść moje serce z przywiązań 
do rzeczy materialnych, z poczucia własnych zasług, chcę dziś się Tobie 
zawierzyć i otworzyć na Twoje działanie.

Fragment z „Dzienniczka”: Powiedział mi Pan: utrata każdej duszy 
pogrąża Mnie w śmiertelnym smutku. Zawsze Mnie pocieszasz, kiedy 
się modlisz za grzeszników. Najmilsza Mi jest modlitwa, to modlitwa za 
nawrócenie dusz grzesznych, wiedz córko Moja, że ta modlitwa zawsze 
jest wysłuchana. (Dz 1397).

Rozważanie: O tak wiele rzeczy proszę – o zdrowie, dla mnie, dla blis-
kich, o pomyślność, o rozwiązanie problemów, o lepszą pracę, o dobrego 
męża, dobrą żonę, o pomoc – a jak często pamiętam, by pomodlić się 
o udział w zbawieniu? O nawrócenie – prawdziwe i szczere – dla mnie, 
dla grzeszników, którymi się być może gorszę? Nam zależy głównie na 
tych, którzy są nam bliscy. Na nieznanych nam obcych ludziach, którzy 
z własnej winy się stoczyli – nam nie zależy. Nie interesuje nas dlacze-
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go jakiś przechodzień zachowuje się niestosownie, oceniamy go po tym 
jako głupiego, który nie umie się zachować, może posypią się jeszcze jak-
ieś epitety. A Bóg wie dlaczego akurat teraz ten człowiek tak postąpił 
i dalej go kocha i cały czas pragnie dla niego nawrócenia i szczęścia. Czy 
w każdym momencie pamiętam o modlitwie za innych?

Modlitwa: Jezu, uczyń mnie gorliwym naśladowcą Twoim. Spraw bym 
tak jak Ty dostrzegał w każdym spotkanym człowieku dobro, które w nim 
kiełkuje i bym swoją postawą i modlitwą pomagał mu we wzroście ku 
świętości. Codziennie.

Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Dzień 4. Rozważanie do Koronki

Modlitwa początkowa: Duchu Święty, rozpal w nas ogień Bożej miłości, 
tak jak złoto próbuje się w ogniu, tak i Ty nas wypal, byś tylko Ty pozostał.

Fragment z „Dzienniczka”: Cierpienia moje łączyłam z cierpieniami Je-
zusa i ofiarowałam za siebie i za nawrócenie dusz, które nie dowierzają 
dobroci Bożej. Nagle cela moja została napełniona czarnymi postaciami, 
pełnymi złości i nienawiści ku mnie. Jedna z nich powiedziała: przeklęta 
ty i Ten, który w tobie jest, bo już w piekle męczyć nas zaczynasz. Jak 
tylko wymówiłam: A Słowo stało się Ciałem i mieszkało miedzy nami – 
natychmiast postacie te znikły z szumem. (Dz 323)

Rozważanie: Jezus cierpiał tym większe męki, gdy widział, jak niektórzy 
ludzie celowo i świadomie odrzucą Jego ofiarę. Nie przyjmą tej miłoś-
ci, ale większą wiarę dadzą pozorom i złu. Szatanowi zależy na naszym 
upadku. Tym, co go najmocniej dotyka jest pokora, posłuszeństwo i uf-
ność w Boże Miłosierdzie. Staraj się pokornie znosić trud codzienności, 
posłusznie przyjmować wolę Bożą oraz ufać bezgranicznie Jego miłości.

Modlitwa: Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim 
Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym – Tobie za-
wierzam dziś los swój i całego świata.

Koronka do Miłosierdzia Bożego.
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ŚPIEWNIK

Duchu Święty,  Tchnienie Ojca
Duchu Święty,  Tchnienie Ojca,    F   Bb
Dawco życia.    F
Duchu Święty,    F   Bb
Źródło wody żywej w nas. F
 
Tak pragniemy Ciebie Panie, d7   a  Bb  F/a
jak spękana ziemia deszczu, Bb   F/a  C   C#O
jak pustynia kropli wody,
Duchu, przyjdź. X2
 
Duchu Święty,       D  Bb
Tyś Mądrością niezmierzoną.       D...
Duchu Święty,                                    
Ty oświetlasz drogi nam.
 
I prowadzisz nas do domu,              d  a  Bb  F/a
gdzie mieszkanie przed wiekami   Bb  F/a  C C#O
przygotował dla nas Ojciec,
Duchu, przyjdź. X3
 
Tak pragniemy Ciebie Panie,
jak spękana ziemia deszczu,
jak pustynia kropli wody,
Duchu, przyjdź.

Do odsłuchania: https://www.youtube.com/watch?v=rKkkkDZ51ZY

Duchu Ogniu, Duchu Żarze        
Ref.: Duchu Ogniu, Duchu Żarze e h
Duchu Światło, Duchu Blasku,  C7 D
Duchu Wichrze i Pożarze,  G C
Ześlij płomień swojej łaski.  a C H7
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1.Chcesz, rozpalisz i rozognisz,           G H7 e
Serca wzniesiesz na wysokość,           a H7 D7
W ciemność rzucisz blask pochodni   G E7 a
I rozproszysz grzechu mroki.               H7 e H7

Ref.: Duchu Ogniu, Duchu Żarze
Duchu Światło, Duchu Blasku,
Duchu Wichrze i Pożarze,
Ześlij płomień swojej łaski.

2. Naszą nicość odbudujesz
W najpiękniejsze znów struktury,
Tchnieniem swoim świat przesnujesz
W szeleszczących modlitw sznury.

Ref.: Duchu Ogniu, Duchu Żarze
Duchu Światło, Duchu Blasku,
Duchu Wichrze i Pożarze,
Ześlij płomień swojej łaski.

Do odsłuchania: https://www.youtube.com/watch?v=NTwxzUVLRMI

Prośba o Ducha
Niech zstąpi Duch Twój Święty i odmieni nas, F d E
Nowego życia łaskę da na nowy czas!   F d E
Dotknij Panie moich oczu abym światło widział znów,  a d E
Moje usta otwórz bym Twe słowo głosić mógł. a d E                 

Ref.
Chcemy patrzeć, chcemy słuchać,  a d E
Ześlij Panie swego Ducha!
Jego światło, Jego tchnienie
Niech wypełni całą ziemię!

Otwieraj nas na słowo gdy przemawia Pan,
Wlej w nasze serca pokój i obmyj je z ran.
“Co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas”
Życiodajny ześlij płomień, rozpal ognia żar.
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Chcemy patrzeć, chcemy słuchać
Ześlij Panie swego Ducha!
Jego światło, Jego tchnienie
Niech wypełni całą ziemię!

Tak mówi Bóg: Duch wieje kędy chce.
Zaufaj mu, pozwól by porwał Cię. 2x

Chcemy patrzeć, chcemy słuchać
Ześlij Panie swego Ducha!
Jego światło, Jego tchnienie
Niech wypełni całą ziemię!

Do odsłuchania: https://www.youtube.com/watch?v=FBHJ7AHisu4
Do tańczenia: https://www.youtube.com/watch?v=3kWCB0yIjK0

Przybądź Święty
1. Języku ognia, przyjdź i płoń  w naszych sercach;  H D E H
Duchu miłości, przemieniaj nas.   E H
Swe pocieszenie nam daj i nim wypełniaj;  H D E H
Duchu nadziei, umacniaj nas.   E H

Ref. Przybądź Święty, niepojęty   Fis gis7
z nieba na nas tchnięty Duchu!   E H
Rozpal świętą, niepojętą,    Fis gis7
z nieba na nas tchniętą miłość!   E H
Nią ogarnij nas! Amen!    E H
Nią ogarnij nas! Amen!    E H

2. Obłoku jasny, ochroń nas przed gniewem Złego;
daj soli smak i światłu blask.
Nie daj się ukryć miastu Boga przedwiecznego;
osłaniej je, strzeż jego bram.
3. Pocieszycielu, radość swą ześlij z nieba,
wszak Dobry ją obiecał nam.
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Przerwij milczenie w imię Syna - Słowa - Chleba;
najświętsze Tchnienie, wołaj w nas!

Do odsłuchania: https://www.youtube.com/watch?v=blzzxht-G-0

Duchu Święty, Boże przyjdź
          g                 d        g                                  F
Ref. Duchu Święty, Boże przyjdź, przyjdź Duchu Światło,
B                  F         d                     g
Duchu Ogniu przyjdź, przyjdź i rozpal nas.

     g        d        g     d                      g
1.Przyjdź Duchu Ojca, bądź naszym światłem,
   F              B     F      g  d     g
Niech promienieje Twej chwały blask.

2.O, Świadku prawdziwy umocnij nas,
Chcemy rozgłaszać: Zmartwychwstał Pan!

3.Przyjdź Źródło niebieskie, przyjdź zdroju życia,
Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj.

4.O, Duchu Radości, rozraduj Kościół,
Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń.

5.Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca,
Oblicze Chrystusa objawiaj nam.

6.Bądź nam tchnieniem życia, światła promieniem,
Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa Krzyż!

Do odsłuchania: https://www.youtube.com/watch?v=bdwnbAQ5eKE
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Duchu Święty, Boże przyjdź (wszystkie nuty)






