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Duchu Ogniu 
Ref.    Duchu Ogniu, Duchu Żarze, – Duchu Światło, Duchu Blasku, – Duchu 
Wichrze i Pożarze, – ześlij płomień Twojej łaski. 
1.       Chcesz – rozpalisz i rozognisz, – serca wzniesiesz na wysokość, – w 
ciemność rzucisz blask pochodni – i rozproszysz grzechu mroki. 
2.       Naszą nicość odbudujesz – w najpiękniejsze znów struktury, – tchnie-
niem swoim świat przesnujesz – w szeleszczących modlitw sznury. 
3.       Z mgieł konkretny kształt wywodzisz – i z chaosu piękno ładu, – Tyś 
spokojem wśród niezgody, – w bezradności Tyś jest Radą. 
4.       Twe zbliżenie zaróżowi pulsem życia, – wzrostu drżeniem. – Narodzi-
my się na nowo, – ciemność stanie się promieniem. 

 
Zakończenie 

 
Zjednoczeni w Duchu 

1.       Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim. – Zjednoczeni w Duchu, 
zjednoczeni w Nim – módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas, – aby 
świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas – aby świat cały ujrzał miłość w 
nas. 
2.       Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń /bis – wszystkim głosić 
będziemy – tę radosną dla nas wieść, – że nasz Pan kroczy z nami, że nasz 
Pan z nami jest, – że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest. 
3.       Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud /bis – by nie stra-
cić godności, którą Pan obdarzył nas, – aby strzec ludzką dumę, aby strzec 
dumę swą, – żeby człowiek zachował godność swą. 
4.       Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat /bis – chwała też 
Chrystusowi, który Synem Jego jest – i Duchowi też chwała, który jednoczy 
nas, – i Duchowi też, który łączy nas. 
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WIGILIA ZESŁANIA 

DUCHA ŚWIĘTEGO 
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Wej.: Jezus Chrystus jest moim zbawieniem. 
Ref.    Jezus Chrystus jest moim zbawieniem, – idąc z Nim nie lękam się, – bo 
w moim sercu gości pewność, – że mój Pan dziś ze mną jest. 

1.       Wychwalam Cię, Panie, mój Boże, – bo byłem daleko od Ciebie, – te-
raz znów Cię odnalazłem, – w Twoim ręku jest życie me. 
2.       Biegnijcie z radością do źródeł, – do źródeł Bożego zbawienia, – każ-
dego dnia chwalcie Pana, – Jego Imię wzywajcie wciąż. 
3.       Ogłoście całemu ludowi – wielkie dzieła Bożej miłości – i z radością 
wspominajcie – jak jest wielki i święty Pan. 
4.       Śpiewajcie o Stwórcy wszechrzeczy, – niech świat cały pozna Boga, – 
trwaj w radości, o Syjonie, – gdyż Zbawiciel przy tobie jest. 

O Stworzycielu Duchu przyjdź 

1.       O Stworzycielu Duchu, przyjdź, – nawiedź dusz wiernych Tobie 
krąg. – Niebieską łaskę zesłać racz – sercom, co dziełem są Twych rąk. 
2.       Pocieszycielem jesteś zwan – i Najwyższego Boga Dar, – Tyś Namasz-
czeniem naszych dusz, – Zdrój Żywy, Miłość, Ognia Żar. 
3.       Ty darzysz łaską siedemkroć, – bo Moc z prawicy Ojca masz, – przez 
Ojca obiecany nam, – mową wzbogacasz język nasz. 
4.       Światłem rozjaśnij naszą myśl, – w serca nam miłość świętą wlej, – i 
wątłą słabość naszych ciał – pokrzep stałością Mocy Swej. 
5.       Nieprzyjaciela odpędź w dal – i Twym pokojem obdarz wraz. – Niech 
w drodze za przewodem Twym – miniemy zło, co kusi nas. 
6.       Daj nam przez Ciebie Ojca znać, – daj, by i Syn poznany był, – i Cie-
bie, Jedno Tchnienie Dwóch, – niech wyznajemy z wszystkich sił. 
7.       Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, – Synowi, który zmartwychwstał, – i 
Temu, co pociesza nas, – niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen. 

Psalmy 
1 ant. Duch Boży tchnie tam, gdzie zechce.* i słyszysz głos Jego, / lecz nie 
wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. / Alleluja. 

Psalm 104 

Błogosław, duszo mija Pana,* 
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki! 

Odziany w majestat i piękno,* 
Światłem okryty jak płaszczem. 
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Chwała temu, który pierwszy  
umiłował mnie. 
Jezus, tylko Jezus Panem jest. 
 
Duchu Święty, Boże, przyjdź 
Ref.    Duchu Święty, Boże, przyjdź, – przyjdź Duchu Światło! – Duchu 
Ogniu przyjdź, przyjdź i rozpal nas! 
1.       Przyjdź Duchu Ojca, bądź naszym Światłem, – niech promienieje Twej 
chwały blask. 
2.       O Świadku prawdziwy umocnij nas, – chcemy rozgłaszać: zmartwych-
wstał Pan. 
3.       Przyjdź Źródło niebieskie, przyjdź Zdroju życia, – bądź nam uzdrowie-
niem, moc sercom daj. 
4.       O Duchu radości, rozraduj Kościół, – niech płynie z serc naszych Ba-
ranka pieśń. 
5.       Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca, oblicze Chrystusa objawiaj 
nam. 
6.       Bądź nam tchnieniem życia, Światła promieniem, – przez Ciebie ja-
śnienie Chrystusa krzyż. 
 
Tchnij moc, tchnij miłość 
Ref.   Tchnij moc, (tchnij moc). – Tchnij miłość, (tchnij miłość), – i przenikaj 
życie me. /bis 
1.       Bo całym sercem swym oddaję Ci cześć, – bo każdą myślą swą oddaję 
Ci cześć, – i z całej siły swej oddaję Ci cześć, – o, Panie mój. 
2.       Bo całym sercem swym uwielbić Cię chcę, – bo każdą myślą swą 
uwielbić Cię chcę, – i z całej siły swej uwielbić Cię chcę, – o, Panie mój. 
3.       Bo całym sercem chcę odnaleźć Twą twarz, – bo każdą myślą chcę od-
naleźć Twą twarz, – i z całej siły chcę odnaleźć Twą twarz, – o, Panie mój, 
Panie mój. 
 
Wzywam Cię 
Wzywam Cię, przyjdź, umocnij mnie, – oddal mroków cień, jasny rozpal 
dzień. – Twój jest czas i świat, Pełnio boskich prawd, – Tyś natchnieniem 
mym i przebudzeniem, – Duchu Święty... przyjdź. 
 
Ześlij o Chryste 
Ześlij, o Chryste Twojego Ducha nam. /3x 
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1) Duchu Święty do nas przyjdź 
Dotknij w sercach naszych ran 
/Uzdrów je miłością swą. 
Pokój w serca nasze wlej/ x2 
2) Królu życia do nas przyjdź 
Niech Twój krzyż jaśnieje w nas 
/Łaską swoją ulecz nas 
Ogień niech zapłonie dziś/ x2 
3) Ojcze Stwórco świata przyjdź 
Niech Twój obraz żyje w nas 
/Przyjdź i ześlij Ducha nam 
Niech umocni życie w nas/ x2 
 
/Duchu Święty, Duchu Święty /x2 
/O przyjdź i rozpal nas i ulecz nas miłość nam daj /x2 
-O przyjdź napełnij nas, rozraduj nas miłość nam daj 
-O przyjdź i utul nas, rozkochaj nas miłość nam daj 
 
Duchu Święty przyjdź, 
napełnij serce me 
/Jezu przyjdź wołam Cię, 
Napełnij serce me./ x2 
 
/Duchu Święty przyjdź, 
Duchu Święty przyjdź./x2 
Niech wiara zagości, 
Nadzieja zagości, 
Niech miłość zagości dziś w nas. 
 
Duchu Święty przyjdź /x2 
Wzywamy Cię zstąp, 
Napełnij nasze serca dziś, 
Duchu Święty przyjdź. 
 
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, 
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. 
Obmyj mnie i uświęć mnie,  
uwielbienia niech popłynie pieśń. 
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał 
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Niebo rozpostarłeś jak namiot,* 
Komnaty swe wniosłeś nad wodami, 

Chmury są Twoim rydwanem,* 
Przechadzasz się na skrzydłach wiatru. 

Wichry używasz za swych posłów,* 
Sługami Twoimi ogień i płomienie. 

Umacniałeś fundamenty ziemi,* 
Nie zachwieje się na wieki wieków. 

Jak szatą okryłeś ją Wielką Głębią,* 
Ponad górami stanęły wody. 

Musiały uciekać wobec Twojej groźby,* 
Na grzmot Twego głosu wpadły w przerażenie. 

Wzniosły się nad górami, opadły w doliny,* 
Na miejsce, które im wyznaczyłeś. 

Granicę zakreśliłeś, której nie przekroczą,* 
Nigdy nie wrócą, aby zalać ziemię. 

Ty zdroje kierujesz do strumieni,* 
Które pośród gór się sączą. 

Poją one wszelkie zwierzęta polne,* 
W nich dzikie osły gaszą swe pragnienie. 

Nad nim mieszka ptactwo niebieskie* 
I śpiewa pośród gałęzi. 

Chwała Ojcu i Synowi 
i Duchowi Świętemu 

Jak była na początku, teraz i zawsze 
i na wieki wieków. Amen 

Ant. Duch Boży tchnie tam, gdzie zechce.* i słyszysz głos Jego, / lecz nie 
wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. / Alleluja. 

2 ant. Nagle dał się słyszeć szum z nieba, * jakby uderzenie gwałtownego 
wichru. / Alleluja. 

Z Twoich komnat nawadniasz góry,* 
Owocem dzieł Twoich syci się ziemia. 

Każesz rosnąć trawie dla bydła * 
I roślinom, by człowiekowi służyły. 

Aby z ziemi dobywał chleba * 
I wina, co rozwesela serce człowieka, 

By rozpogadzać twarze oliwą,* 
A chlebem krzepić ludzkie serca. 

Wody do syta mają drzewa Pańskie,* 
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Cedry Libanu, które o On zasadził. 
Tam ptactwo zakłada gniazda,* 
Na cyprysach są domy bocianów. 

Wysokie góry dla kozic,* 
Kryjówką borsuków są skały. 

Tyś stworzył księżyc, żeby czas wskazywał,* 
Słońce zna porę swojego zachodu. 

Gdy mrok sprowadzasz i mrok nastaje,* 
W niej wszelki leśny zwierz krąży. 

Młode lwy ryczą za łupem,* 
Domagają się żeru od Boga. 

Gdy słońce wzejdzie, wracają* 
I kładą się w swych legowiskach. 

Człowiek wychodzi do swej pracy,* 
Do trudu swego aż do wieczora. 

Chwała Ojcu i Synowi 
i Duchowi Świętemu 

Jak była na początku, teraz i zawsze 
i na wieki wieków. Amen 

Ant. Nagle dał się słyszeć szum z nieba, * jakby uderzenie gwałtownego wi-
chru. / Alleluja. 

3 ant. Wszystko stwarzasz, Panie, * napełniając swym Duchem / i odnawiasz 
oblicze ziemi, / Alleluja. 

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! + 
Tyś wszystko mądrze uczynił,* 
Ziemia jest pełna Twoich stworzeń. 

Oto jest morze, ogromne i szerokie,+ 
A w nim żyjątek bez liku,* 
Zwierząt wielkich i małych. 

Tamtędy płyną okręty* 
I Lewiatan, który z morzem igra. 

Wszystko to czeka na Ciebie,* 
Byś dał im pokarm we właściwym czasie. 

Gdy im dajesz, zbierają,* 
Gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem. 

Gdy skierujesz swe oblicze, ogarnia je niepokój,+ 
A kiedy odbierasz im oddech, marnieją* 
I w proch się obracają. 

Stwarzasz je napełniając swym Duchem* 
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4.       Obmyj, co nieświęte, – oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. – Na-
gnij, co jest harde, – rozgrzej serca twarde, – prowadź zabłąkane. 
5.       Daj Twoim wierzącym, – w Tobie ufającym siedmiorakie dary: – daj 
zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, – daj szczęście bez miary. Amen. 
Alleluja! 

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego 

i namaszczenie olejem 

Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę 
1.       Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. – O to dziś błagam Cię: — /: przyjdź 
w Swojej Mocy i Sile, – radością napełnij mnie. /bis 
2.       Przyjdź, jako Mądrość do dzieci, – przyjdź, jak ślepemu wzrok. — /: 
Przyjdź, jako Moc w mej słabości, – weź wszystko, co moje jest. /bis 
3.       Przyjdź, jako Źródło w pustyni – z Mocą Swą do naszych dusz. — /: O, 
niech Twa Moc uzdrowienia, – dotknie, uleczy mnie już. /bis 
 
Ruah 
Ruah, Ruah, Ruah. /bis  
Nie siłą, nie mocą naszą, – lecz mocą Ducha Świętego. /bis 
 
Duchu Święty wołam przyjdź 
/: Duchu Święty wołam przyjdź, (Duchu Święty wołam przyjdź) - bądź jak 
ogień duszy mej, (bądź jak ogień duszy mej) - bądź jak ogień w ciele mym, 
(bądź jak ogień w ciele mym) - rozpal mnie. /bis 
Wszechmogący Bóg jest pośród nas, - miłosierdzie Jego wielkie jest, - okazu-
je dobroć Swoją dziś, - dla tych, którzy chcą miłować Go 
 
Przyjdę do was 
Przyjdę do was w Moim Duchu i rozraduję wasze serca.— (Veni Creator Spi-
ritus) 
 
Duchu miłości wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa, Jezusa 
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finowie – ślą wieczystej pieśni głosy: 
3.       Święty, Święty nad Świętymi, – Bóg Zastępów, Król łaskawy, – pełne 
niebo z kręgiem ziemi – Majestatu Twojej sławy! 
4.       Apostołów Tobie rzesza, – chór proroków pełen chwały – Tobie hołdy 
nieść pośpiesza – męczenników orszak biały. 
5.       Ciebie poprzez okrąg ziemi, – z głębi serca, ile zdoła, – głosy ludów 
zgodzonymi – wielbi święta pieśń Kościoła. 
6.       Niezmierzonej Ojca chwały, – Syna Słowo wiekuiste, – z Duchem 
wszechświat wielbi cały: – Królem chwały Tyś, o Chryste! 
7.       Tyś Rodzica Syn z wiek wieka; – by świat zbawić Swoim zgonem, – 
przyoblókłszy się w człowieka, – nie wzgardziłeś Panny łonem. 
8.       Tyś pokruszył śmierci wrota, – starł jej oścień w męki dobie, – i raj-
skiego kraj żywota – otworzyłeś wiernym Sobie. 
9.       Po prawicy siedzisz Boga, – w chwale Ojca Syn Jedyny, – lecz, gdy 
zabrzmi trąba sroga, – przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. 
10.     Prosim, słudzy łask niegodni, – wspomóż, obmyj grzech, co plami, – 
gdyś odkupił nas od zbrodni – drogiej swojej Krwi strugami. 
11.     Ze świętymi w blaskach mocy, – wiecznej chwały zlej nam zdroje, – 
zbaw, o Panie, lud sierocy, – błogosław dziedzictwo swoje! 
12.     Rządź je, broń po wszystkie lata, – prowadź w niebios błogie bramy, – 
my w dzień każdy, Władco świata – Imię Twoje wysławiamy ! 
13.     Po wiek wieków nie ustanie – pieśń, co sławi Twoje czyny. – O, w 
dniu onym racz nas, Panie, – od wszelakiej ustrzec winy! 
14.     Zjaw swą litość w życiu całym – tym, co żebrzą Twej opieki; – W To-
bie, Panie, zaufałem, – nie zawstydzę się na wieki! 

Liturgia Odnowienia Sakramentu Bierzmowania 

Przybądź Duchu Święty 

Po każdej zwrotce przerwa na czytanie fragmentu z Pisma św. 

1.       Przybądź Duchu Święty, – spuść z niebiosów wzięty – Światła Twego 
strumień. – Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, – przyjdź, Świa-
tłości sumień. 
2.       O najmilszy z gości, – słodka serc Radości, słodkie Orzeźwienie. – W 
pracy Tyś Ochłodą, w skwarze Żywą Wodą, – w płaczu Utuleniem. 
3.       Światłości najświętsza, – serc wierzących wnętrza poddaj swej potę-
dze. – Bez Twojego tchnienia – cóż jest wśród stworzenia: – jeno cierń i nę-
dze! 
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I odnawiasz oblicze ziemi. 
Niech chwała Pana trwa na wieki,* 
Niech Pan się raduje z dzieł swoich. 

Drży ziemia, gdy na nią patrzy,* 
Gór dotknie, a one dymią. 

Póki mego życia, chcę śpiewać dla Pana,* 
Grać mojemu Bogu, dopóki życia starczy. 

Niech miła Mu będzie pieśń moja,* 
Będę radował się w Panu. 

Niech znikną z ziemi grzesznicy+ 
I niech już więcej nie będzie występnych.* 
Błogosław, duszo moja, Pana! 

Chwała Ojcu i Synowi 
i Duchowi Świętemu 

Jak była na początku, teraz i zawsze 
i na wieki wieków. Amen 

Ant. Wszystko stwarzasz, Panie, * napełniając swym Duchem / i odnawiasz 
oblicze ziemi, / Alleluja. 

K. Duch Pański napełnił okrąg ziemi. Alleluja. 
W. Ten, który ogarnia wszystko, zna każdą mowę. Alleluja.  

Pieśni 

Ant. Nie zostawię was sierotami. / Ześlę wam Ducha prawdy i rozraduje się 
wasze serce. / Alleluja. 

Pieśń 1 

Któż to jest Ten, co przebywa z w domu, * 
Idzie z Bosry w szkarłatnych szatach? 

Ten wspaniale odziany,* 
Kroczy z wielką swoją mocą? 

To ja jestem tym, który głosi sprawiedliwość,* 
Potężny w wybawianiu. 

Dlaczego skrwawiona jest Twa suknia,* 
A Twoje szaty jak tego, który w tłoczni wygniata winne grona? 

Jedynie ja wygniatałem je do kadzi,* 
I nikogo z narodów ze mną nie było. 

Tłoczyłem je w mym gniewie,* 
Deptałem w mojej porywczości. 
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Ich posoka obryzgała Mi szaty* 
I poplamiłem całe me odzienie. 

Bo dzień pomsty był w moim sercu* 
I nadszedł rok mej odpłaty. 

Rozglądałem się, lecz nikt Mi nie dopomógł. 
Zdumiewałem się, bo nikt Mnie nie podtrzymał. 

Wtedy moje ramię przyszło Mi z pomocą,* 
I podtrzymała mnie moja zapalczywość. 

Chwała Ojcu i Synowi 
i Duchowi Świętemu 

Jak była na początku, teraz i zawsze 
i na wieki wieków. Amen 

Pieśń 2 

Chodźcie powróćmy do Pana,+ 
On nas poranił i On nas uleczy,* 
On nas uderzył i On nas uzdrowi. 

Po dwóch dniach przywróci nam życie,+ 
A dnia trzeciego nas dźwignie* 
I żyć będziemy w Jego obecności. 

Dołóżmy starań, aby poznać Pana;* 
Jego przyjście jest pewne jak zorza poranna. 

Jak wczesny deszcz przychodzi In do nas* 
I Jak deszcz późny, który poi ziemię. 

„Cóż, Efraimie, mogę ci uczynić,* 
co pocznę z tobą, Judo? 

Miłość wasza podobna jest do chmur o świtaniu,* 
Albo do rosy, która prędko znika. 

Dlatego ciosałem ich przez proroków,+ 
Zabijałem słowami ust moich,* 
A moje Prawo zabłysło jak światło. 

Miłości pragnę, a nie krwawej ofiary,* 
Bardziej poznania Boga niż całopalenia.” 

Chwała Ojcu i Synowi 
i Duchowi Świętemu 

Jak była na początku, teraz i zawsze 
i na wieki wieków. Amen 
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Pieśń 3 

Oczekujcie na Mnie* 
W dniu, gdy powstanę jako oskarżyciel, 

Bo postanowiłem zgromadzić narody* 
I zebrać królestwa, 

By wylać na nie moje oburzenie,+ 
Cały gniew mój zapalczywy,* 
Gdyż ogień mej żarliwości pochłonie całą ziemię. 

Wtedy przywrócę narodom wargi czyste,+ 
Aby wszyscy wzywali imienia Pana* 
I jednomyślnie Mu służyli. 

Z ziemi za rzekami Etiopii+ 
Moi czciciele, lud mój rozproszony,* 
Dar Mi przyniosą. 

W tym dniu, Jerozolimo, już nie będziesz się wstydzić+ 
Wszystkich twoich uczynków,* 
Przez które byłaś Mi niewierna. 

Wtedy bowiem usunę spośród ciebie* 
Twoich pysznych samochwalców 

I więcej nie będziesz się wywyższać* 
Na świętej górze mojej. 

I zostawię wśród ciebie lud pokorny i ubogi,* 
Który będzie szukać schronienia w imieniu Pana. 

Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości* 
Ani mówić kłamstwa. 

W ich ustach nie znajdzie się język zwodniczy,+ 
Gdy będą się paśli i odpoczywali,* 
I nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. 

Chwała Ojcu i Synowi 
i Duchowi Świętemu 

Jak była na początku, teraz i zawsze 
i na wieki wieków. Amen 

Ciebie Boga wysławiamy 

Po Ewangelii 

1.       Ciebie Boga wysławiamy, – Tobie, Panu wieczna chwała! – Ciebie, 
Ojca niebios bramy, – Ciebie wielbi ziemia cała! 
2.       Tobie wszyscy Aniołowie, – Tobie Moce i Niebiosy, – Cheruby, Sera-


