
Sekwencja do Ducha Św. 
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,
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
Amen. Alleluja



Modlitwa Zarządcy

O Panie,
Ty żądasz od sługi swego wierności i roztropności.

Nazywasz go „wiernym”,
ponieważ nie przywłaszcza sobie ani nie marnuje bezużytecznie dóbr 

swojego Pana;
Nazywasz go „roztropnym”,

ponieważ umie zarządzać odpowiednio tym, co mu zostało powierzone.
O Panie, uczyń również nas sługami wiernymi i roztropnymi,

abyśmy nie nadużywali niczego, co należy do Ciebie,
i mądrze włodarzyli Twoimi dobrami.

Św. Jan Chryzostom



Modlitwa za Ukrainę i o pokój na świecie.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9)

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! 
Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę 
gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną 
rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – 
kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na 
ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz 
logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w 
dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen
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