
Zobacz więcej w księgarni religijnej Izajasz:

Modlitwy do Ducha Świętego

Stanisław Maria Kałdon OP

Modlitwy do Ducha Świętego

1

Księgarnia religijna Izajasz.pl

https://izajasz.pl/ksiazka/modlitwy-do-ducha-swietego?book=1,51
https://izajasz.pl/ksiazka/modlitwy-do-ducha-swietego?book=1,51


Zobacz więcej w księgarni religijnej Izajasz:

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

NOWENNA O UPROSZENIE DARÓW

DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, który zstąpiłeś w zaraniu Kościoła na Apostołów i wiernych,

aby ich rozum oświecić, serca zapalić i w wierze utwierdzić a życie ich

uświęcić, błagamy Cię, bądź też zawsze z nami, napełniaj nas darami

Twoimi, oświecaj w wątpliwościach, pocieszaj w smutku, ratuj w

niebezpieczeństwach, wyprowadzaj z błędów, dźwigaj z upadku, rządź nami

według Twojej mądrości, jednocz nas wzajemną miłością chrześcijańską,

abyśmy wszyscy żyli w zgodzie i jedności świętej jako jedna rodzina Boża. A

w końcu doprowadź nas wszystkich do szczęśliwej wieczności, abyśmy Ci

tam z całą rzeszą Aniołów i Świętych składali dziękczynienie i chwałę na

wieki wieków. Amen.

K. Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty

nas pocieszasz, wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Prosimy Cię o

Twoje dary.

Prosimy Cię o dar mądrości, abyśmy poznali i umiłowali Prawdę wiekuistą,

którą jesteś Ty, Boże nasz.

Wysłuchaj nas, Duchu Święty!

K. Prosimy Cię o dar rozumu, abyśmy na ile nasz umysł pojąć może,

zrozumieli prawdy wiary.

Wysłuchaj nas, Duchu Święty!

K. Prosimy Cię o dar umiejętności, abyśmy patrząc na świat dostrzegli w nim

dzieło Twojej dobroci i mądrości, i abyśmy pamiętali, że rzeczy stworzone

nie mogą zaspokoić wszystkich naszych pragnień.

Wysłuchaj nas, Duchu Święty!

K. prosimy Cię o dar rady na chwile trudne, gdy nie będziemy wiedzieli jak

postąpić.

Wysłuchaj nas, Duchu Święty!

K. Prosimy Cię o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.

Wysłuchaj nas, Duchu Święty!
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K. Prosimy Cię o dar pobożności, byśmy chętnie przebywali z Tobą na

modlitwie, i abyśmy patrzyli na ludzi jako na braci, a na Kościół jako na dar

Twojej ojcowskiej opieki.

Wysłuchaj nas, Duchu Święty!

K. Prosimy Cię o dar bojaźni Bożej, abyśmy lękali się grzechu, który nas od

Ciebie, o Boże, oddala.

Wysłuchaj nas, Duchu Święty!

K. Duchu Święty uwielbiamy Cię. Oświecaj nas, prowadź, umacniaj,

pocieszaj i nauczaj, co mamy czynić. Poddajemy się chętnie wszystkiemu,

czego od nas zażądasz, pragniemy wszystko przyjąć, co nam ześlesz.

Pozwól nam tylko poznać Twoją świętą wolę.

W. Amen.
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Księgarnia Izajasz poleca

Modlitwy do Ducha Świętego (Edycja św. Pawła)

W  niniejszej książce znajdziemy modlitwy do Ducha Świętego

oparte na  Słowie Bożym, zaczerpnięte z liturgii Kościoła i

doświadczenia świętych.

Umieranie ożywiające

Nie ukrywamy, że przeczytanie tej książki wiąże się z pewnym

ryzykiem. W jej tekście nie znajdziesz żadnych kompromisów, nie

będziesz zastanawiał się nad słabościami innych, ani nikogo

oceniał, porównywał ze sobą, ale cały czas słuchał jedynie tego,

jaki to Ty jesteś... Czy to wytrzymasz?

Dzikie serce

Głęboko w swym sercu każdy mężczyzna tęskni za bitwą, którą

mógłby stoczyć, przygodą, którą mógłby przeżyć, i Piękną, którą

mógłby uratować. To Bóg go takim stworzył. John Eldredge

wierzy, że to, co naprawdę znajduje się w sercu mężczyzny,

zostało...

Warto być ojcem

Fascynująca książka o roli męża i ojca w rodzinie. O radości z

bycia ojcem, ale także o odpowiedzialności, władzy i służbie.
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