
Cel nowenny: 
Każda z nas potrzebuje podczas tego czasu usłyszeć inne Słowo!  

Dlatego tak ważne jest osobiste spotkanie modlitewne w kaplicy.  

Spotkać się osobiście z Jezusem, jak podczas rekolekcji.  

Podjąć wysiłek- jaki? Modlitewny, który potwierdzić naszą gotowość i otwartość na przyjęcie 

Ducha Świętego. Pokaż sobie samej, że z gorliwością się starasz o to, aby ta Uroczystość w 

tym roku była zupełnie inna niż poprzednie! Podejmij konkretne postanowienia! Podejmijmy 

wspólnotowy bieg po świętość.   

Wstęp: (13.05-kompleta) 

Kochane siostry, czas rachunku sumienia jest ściśle związany z planowaniem! 

A mianowicie z krótką refleksją nad tym, co czeka mnie jutro.  Jakie zadania, obowiązki i …, 

no właśnie to i! Które otwiera nas, także na to, co nas ZASKAKUJE.  

Czy myślałaś już o tym, jaka w tym roku będzie uroczystość Zesłania Ducha Świętego? W jaki 

obszar swojego życia chciałabyś szczególnie zaprosić Ducha Mądrości, Rady, Rozumu, 

Miłości, Wierności?  

Jutro rozpoczynam dzień, jak co dzień!  

Zgromadzimy się na porannej modlitwie,  

w śpiewie przywołamy Ducha Świętego i poprosimy Go, aby nas wspierał podczas całego 

dnia. 

Lecz tak możemy wyglądać jedynie zewnętrznie!  

Proś już dziś dla siebie i dla całej naszej wspólnoty o serce otwarte, gotowe na słuchanie i na 

przemianę! 

Bo to jak będzie wyglądało wylanie Ducha Świętego w tym roku, zależy także od Ciebie!  

Od tego na ile pozwolisz przemienić się w głęboką doliną, by tym obfitszy potok z dobrami, 

łaskami od Ojca mógł Cię wypełnić po same brzegi. 1  

A więc odwagi, nie bój się ponieść wysiłku, zapłacić wysoką cenę, aby OTRZYMAĆ 

WSZYSTKO!  

                                                      
1
 Por. Rozmowy Duszy z Jezusem, rozmowa 3.4 



1. Otwiera serce na relację z Ojcem i Synem/ historia 114 [ PIĄTEK 

14.05] 

-poranek 

Przygotowując się do tej nowenny zadałam sobie pytanie: kiedy nasza Matka Maria Celeste 

rozkochała się w Duchu Świętym? Myślałam przez kilka dni, zastanawiałam się, dopóki nie 

otworzyłam książki ojca Domenico Capone, który już na pierwszych stronach swojego dzieła 

pt. Historia pewnej duszy pisze: Sam Duch Święty w szczególny dla siebie sposób 

wychowywał ją, ponieważ bardzo często kierowała do Boga swoje pełne miłości 

westchnienia2.  

Jeszcze raz podkreślę, że pisał to już na pierwszych stronach, czyli tam, gdzie czytamy o 

naszej Matce, jako o małej dziewczynce! Wtedy zrozumiałam, że błędne było moje pytanie i 

poszukiwanie! Bo nasza Matka bez pomocy Ducha Świętego nie mogłaby nigdy wejść w tak 

intymną relację z Ojcem i Synem. Błogosławiona sama opisuje ten moment tak: „Byłam 

jeszcze małą, pięcio- lub sześcioletnią dziewczynką, kiedy Bóg zaczął obdarzać mnie słodkim, 

pasywnym poznaniem swojej Boskości, a ono zrodziło we mnie pragnienie miłowania Go i 

służenia Mu. Obdarzył mnie bystrą inteligencją i zdolnością rozumowania przekraczającą 

możliwości mojego wieku.”3 

I tak odkrywamy, że już na początku naszego życia chrześcijańskiego otrzymujemy ten 

Niezwykły Dar, jakim jest namaszczenie Duchem Świętym. Dzieje się to poprzez sakrament 

chrztu świętego, który sprawia, że stajemy się świątynią Ducha Świętego. Otrzymujemy Go 

już na starcie, bo to Duch otwiera nasze serca na obecność Boga i wciąga je w ten wir 

miłości.4  

Kto z nas jest w stanie bez pomocy Ducha zawołać: Abba Ojcze, Tatusiu czy Jezus jest 

Panem!? 

Nikt.  

Bo ”za każdym razem, gdy zaczynamy modlić się do Jezusa, to Duch Święty swoją 

uprzedzającą łaską wprowadza nas na drogę modlitwy”5.  

 

Zatem to Duch prowadzi nas do relacji z Ojcem i Synem! Prowadzi nas dokładnie tak samo 

jak naszą Matkę! Nic mniej nam nie daje, jednak my dobrze wiemy, że daje hojniej temu, kto 

szerzej otworzy swoje okiennice!  

Dlatego jeszcze raz to podkreślę na początku naszej nowenny do Ducha Świętego, 

potraktuj je jak rekolekcje! Otwórz się na Ducha! A On poprowadzi Cię na spotkanie z 

Bogiem, który jest Twoim Tatą! Który jest Dawcą Życia, Ojcem Miłosierdzia i z Jezusem, który 
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jest Panem i Zbawicielem i w którym możemy powstać do nowego życia, zmartwychwstać 

razem z Nim, tak samo jak On. 

-adoracja 

Panie Jezu Chryste, wierzymy, że jesteś obecny pośród nas w Najświętszym 

Sakramencie Ołtarza.  

Dziś odkrywamy Twojego Ducha, dzięki któremu mamy przystęp do Ciebie i do Ojca.  

Bez którego nie odkrylibyśmy pełnego miłości zamiaru Ojca względem każdego z nas. 

Uwielbiamy Cię Jezu za dar Twojej Miłości, za to, że wybrałeś nas i umiłowałeś.  

Uwielbiamy Cię Jezu w Twojej wierności,  w tym, że do końca wypełniłeś wolę Ojca i 

tym samym również okazałeś nam, że traktujesz nas jako Swoich przyjaciół. Bo nikt 

nie ma większej miłości  

od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich6. 

Uwielbiamy Cię Jezu, w tym, że nas wybrałeś.  

W Twoim wybraniu i założeniu naszego Zakonu, w wybraniu Marii Celeste, a wraz z 

Nią tylu sióstr i braci redemptorystów, którzy troszczyli się o to, aby to dzieło, które 

dałeś w nasze ręce nie upadło, ale wydało plon stokrotny. Uwielbiamy Cię w darze 

beatyfikacji naszej Matki i potwierdzeniu, że także dziś wybierasz i potrzebujesz nas, 

naszego Zakonu, naszych otwartych serc.  

Uwielbiamy Cię i wywyższamy, bo jesteś godzien wszelkiej chwały i czci. Uwielbiamy 

Cię Jezu 

 w Twoim zaproszeniu, aby trwać w Tobie.  

Potrzebujemy zjednoczyć się z Tobą, utożsamić się z Tobą, bo tylko w ten sposób jest 

możliwe nasze trwanie w Tobie! Często odczuwamy, że chcielibyśmy być bliżej Ciebie 

i Ojca, ale jest tak dużo w nas lęku, niepewności i braku miłości, że nie jesteśmy stali i 

wierni, dlatego w tym pierwszym dniu nowenny prosimy Ciebie Panie Jezu: 

-Ześlij na nas Twojego Ducha: 

 Panie Jezu, poślij Swego Ducha do każdego człowieka ochrzczonego, aby na 

nowo odkrył wartość i skarb ukryty w sakramentach świętych w Kościele. 

 Panie Jezu, poślij Swojego Ducha, aby uzdolnił każdego wierzącego do 

budowania relacji synowskiej z Bogiem Ojcem.  

 Panie Jezu, poślij Swojego Ducha, aby uzdolnił nas do miłowania Ciebie, do 

gorliwej służby Tobie i do bycia darem dla drugiego.  

 Panie Jezu, poślij do nas Swojego Ducha, abyśmy byli zdolni zobaczyć i być 

wdzięczni za to jak cała Trójca Święta wspierała i wspiera nas we wzroście 

duchowym i pomnażaniu łask.   

 

2. Spójnia jedności Łk24/ Dz1/ Reguła pierwsza [ Sobota15.05] 
-poranek 
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Podobnie jak Apostołowie zostałyśmy zaproszone, aby przez najbliższe dni  

oczekiwać, na wypełnienie się obietnicy Ojca- na Ducha Świętego.7   

Zatrzymajmy się dziś na medytacji ostatnich wersetów Ewangelii św. Łukasza, a także 

na pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich.   

Zobaczmy jak Uczniowie zamknięci w bardzo małej, ciasnej przestrzeni Wieczernika, 

w ostatnich dniach oczekiwania na Zesłanie Ducha Świętego, zmagali się ze swoimi 

słabościami i konfrontowali się z wydarzeniami ostatnich dni. 

Także i my wejdźmy w ich głąb!  

Apostołowie właśnie teraz, albo można powiedzieć dopiero teraz-po raz pierwszy 

dotykają raniącej, bolącej ich tajemnicy: czyli ZDRADY JUDASZA! 

  

W czasie oczekiwania, Uczniowie podejmują ten trudny temat: niewierności jednego 

z nich.  Konfrontują się z tym, co trudne, przed czym może uciekali do tej pory! Stają 

w prawdzie!  

I dzięki temu stają się dla nas przykładem, wzorem!  

Nie rozliczają świata i tego, że jest zły! Lecz szukają sposobu na wynagrodzenie tego, 

co złe było pośród nich!  

Podejmują konkretne kroki- wybierają Macieja, by naprawić to, co było zepsute, by 

przywrócić porządek Miłości. Tym samym przygotowują pole, czyli swoje serce na 

działanie Ducha Świętego.  

 

Niech towarzyszy w naszych dzisiejszych rozważaniach także nasza Matka, a 

szczególnie pierwsza reguła: ·Zstąpiłem z nieba, aby dać się wam cały oraz aby oddać 

życie zarówno za moich przyjaciół jak i nieprzyjaciół, by uwielbiać mojego Ojca i 

dokonać waszego zbawienia. (…) 

Ofiarujcie, więc bliźniemu całą waszą duszę: objawiając mu moje miłosierdzie,.., nie 

osądzając za nic, za żadne popełnione zło. 8 

Duch Święty jest ogromnym darem w naszej duchowości w naszym charyzmacie, bo 

to dzięki Niemu my słabi ludzie jesteśmy w stanie być jedno, żyć razem! Realizować 

nasze powołanie i właśnie tą jednością ukazywać światu, że Bóg jest miłością.    

-adoracja 

Panie Jezu Chryste, wierzymy, że jesteś obecny pośród nas w Najświętszym 

Sakramencie Ołtarza. Dziś odkrywamy Twojego Ducha,  

który jest światłem!  

Bo czym byłoby życie bez światła? 

Jakby wyglądał świat, gdyby trwał w ciemnościach?  

To Ty rodzisz do życia, każdego poranka budzisz całe stworzenie, aby Ciebie wielbiło!  

Dajesz nam dzień, słońce, aby nasze czyny, wybory, które jakże często nas 

przerastają,  
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były dokonywane w Twojej BOŻEJ OBECNOŚCI.  

By nasze ludzkie spojrzenie i myśli zostały przekształcone: ·„Zobaczysz, jak ciepło 

mojego Ducha powoduje w duszy wzrost roślinności cnót, a te rodzą kwiaty  

i owoce życia wiecznego. Mój Duch daje światło, które oświeca rozum i rozpala wolę 

boską miłością. Moim boskim ciepłem osuszam złe soki, wytwarzane przez 

nieuporządkowane namiętności.9 

Pragniemy dziś wołać do Ciebie Panie Jezu: 

-Ześlij na nas Twojego Ducha  

 Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś,  

abyśmy otrzymali moc i światło z nieba. 

 Panie Jezu, spraw niech prowadzi nas Duch Boży,  

abyśmy zawsze postępowali jak dzieci Boga. 

 Panie Jezu, ześlij na nas Ducha Prawdy, abyśmy umieli stanąć w prawdzie o 

sobie. 

 Panie Jezu, ześlij na nas Twojego Ducha, abyśmy stanowili jedno.  

 

3.  Ogień/ Plan Ojca Przedwiecznego /Stopień dziesiąty 

[NIEDZIELA 16.05] 

       - poranek 

„ Przyszedłem ogień rzucić na ziemię”.10 

 

Ogień -jakże wiele imion w sobie kryje, 

 z jednej strony najbardziej przyjazny, pożądany do tego by żyć,  

a z drugiej strony, najbardziej niebezpieczny.  

Ogień, który buduje ogniska rodzinne i ogień do którego, gdy się za bardzo zbliżymy 

nas unicestwi.  

Przyjrzyjmy się Apostołom,  

szli za Jezusem, dużo Go słuchali, moglibyśmy powiedzieć, że mieli dostęp do zawsze 

najświeższych Jego kazań i nauczań, a jednak ciągle czegoś im brakowało. Ciągle 

czegoś ich serce nie pojmowało, nie rozumieli nauki, dlatego podczas najważniejszych 

wydarzeń z życia Jezusa: Jego męki, śmierci  i chwalebnego zmartwychwstania 

pozostawali na uboczu. Obserwowali wszystko z zewnątrz, próbowali szukać 

racjonalnego wytłumaczenia, bo ciągle czegoś im brakowało- a raczej KOGOŚ! – tym 

Kimś jest OSOBA DUCHA ŚWIĘTEGO!  

                                                      
9
 Autobiografia, str. 55 

10
 Łk 12,49 



Gdy w dniu pięćdziesiątnicy Duch Święty na nich zastępuje wypala w nich swoje 

znamię, 

Wyniszcza ich wszystkie naleciałości, ich moc, którą pokładali w oparciu się wyłącznie 

na sobie.  

Bez tego wypalenia! Nie mogliby realizować misji Którą otrzymali od Ojca! Ale my 

również ! Jeżeli nie poddamy się Duchowi Świętemu, który jest Ogniem pozostaniemy 

tylko sami! A my mamy do zrealizowania misję! Którą czy chcesz czy nie! Wypełnimy 

tylko RAZEM, jako wspólnota. 

Gdy otworzysz się na Ducha Świętego, który przyjdzie wypalić w Tobie całą ciebie, 

wtedy jak Apostołowie będziesz gotowa, aby wyjść z ramek swojego lęku, strachu i 

głosić, aż do oddania życia, że Bóg z bezgranicznej miłości dał światu Jednorodzonego 

Swojego Syna, a przez Syna, Swojego boskiego Ducha Pocieszyciela, aby każdego 

człowieka objąć miłością, a czyni to tyko dlatego, że  pragnie żyć z nimi i w nich aż do 

skończenia świata. 11 

Zatrzymaj się dziś przy tej tajemnicy -Ducha Świętego, który jest Ogniem. Poszukuj 

odpowiedzi: w jakich warunkach Duch Święty zstępuję jako Ogień? Jakie 

usposobienie musi mieć dusza, aby nie ominąć Ducha Ognia?  

Jak zwykle może pomóc nam w odnalezieniu odpowiedzi nasza Matka, postaraj się 

przemedytować 

10-ty stopień modlitwy, i zerknąć także do Planu Ojca.  

-adoracja 

Panie Jezu Chryste, wierzymy, że jesteś obecny pośród nas w Najświętszym 

Sakramencie Ołtarza. Dziś odkrywamy Twojego Ducha,  

który jest Ogniem! 

Jakby wyglądałaby nasza miłość, gdyby nasze serce nie było rozpalone Twoją Bożą 

Iskrą?  

To w płomieniu Ducha Świętego, który jak prawdziwy ogień unosi naszego ducha ku 

górze, (…) może dokonać się przemiana naszego serca w żywy ogień miłości, który 

ogarnie każdego człowieka12. 

Bo dusza, która jest spalona żarem miłości Boga, pragnie pociągnąć także inne dusze, 

chciałaby rozpalić wszystkie serca taką samą świętą miłością13, dlatego wołajmy, 

prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który jest obecny pośród nas: 

-Ześlij na nas Twojego Ducha 

 Panie Jezu wejrzyj na tych, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty 

doprowadził ich do jedności. 
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 Por. Zeszyt krostarozjański 1, Plan Ojca Przedwiecznego, str. 11 
12

 Stopnie modlitwy, stopień 10, str. 105 
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 Stopnie modlitwy, stopień 10, str. 105 



 Panie Jezu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili nas 

skutecznie do zbawienia. 

 Panie Jezu, udziel nam i całemu Kościołowi mocy Ducha Świętego, aby nas 

umacniał  

i oczyszczał. 

 Panie Jezu, udziel mocy Ducha Świętego wszystkim przedsiębiorcą, aby 

podejmowali działania  dla dobra wszystkich ludzi.  


