Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego w roku 2015
Od środy 15 maja do niedzieli 24 maja cała wspólnota Woda Życia przygotowuje się poprzez
poniższą nowennę do przeżycia Pięćdziesiątnicy – Zesłania Ducha Świętego. Intencje
nowenny obejmują rzeczywistość wspólnoty, a także Kościoła i świata, zwłaszcza naszych
środowisk. Jest ona również ważnym etapem przygotowań do Kongregacji Wody Życia, która
odbędzie się w dniach 19-21 czerwca br. Intencje poruszane w kolejnych dniach stanowią
swoistą panoramę wspólnoty, którą chcemy poprzez Ducha Świętego widzieć i przenikać.
Nowenna ta jest zasadniczo przeznaczona do osobistego odmawiania. Potrzeba na nią około
20 minut. Odbywa się ona każdego dnia według następujących punktów.
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Wzbudzenie w sercu intencji dnia.
Sekwencja do Ducha Świętego – „Przybądź Duchu Święty…”
Odczytanie Słowa Bożego na dany dzień.
Medytacja – refleksja Słowem Bożym (10 min)
Ps 67
Modlitwa za wspólnotę.
Modlitwa Jabesa.
Modlitwa w intencji ewangelizacji – „Jezu jedyny Pasterzu…”
Tajemnica różańca – Zesłanie Ducha Świętego.

Nowennę można odmawiać także w ramach spotkań kilku osób, na przykład diakonii czy
grupki. Wówczas po odczytaniu Słowa Bożego można skrócić czas medytacji, a dodatkowy
czas przeznaczyć na krótkie dzielenie.
DZIEŃ NOWENNY
13 maja – środa

SŁOWO
1 Tes 5, 4-22

14 maja – czwartek

Kol 4, 2-6

15 maja – piątek

Kol 3, 12-17

16 maja – sobota
17 maja – niedziela

Ef 5, 21-33
Ef 5, 15-20

18 maja – poniedziałek
19 maja – wtorek

Ef 5, 8-14
1 Tm 1, 6-14

20 maja - środa
21 maja – czwartek
22 maja – piątek
23 maja – sobota

1 P 1, 13-25
Dz 1, 1-8
Ef 4, 1-6
Ef 4, 11-24

24 maja – niedziela

Mk 16, 15-20

INTENCJA DNIA
O łaskę Ducha Świętego dla całej wspólnoty na czas
przygotowania do Kongregacji Wody Życia.
Za gromadzących się na wtorkowych spotkaniach a
zwłaszcza za tych, którzy od niedawna są we wspólnocie
O otwartość i budowanie mostów przyjaźni we
wspólnocie.
Za Rodziny Wody Życia.
Za Pasterza, moderację, Przymierze i diakonie we
wspólnocie.
Za animatorów i o nowych animatorów.
W intencji ewangelizacji w naszych środowiskach/oikos.
O rozbudzenie gorliwości ewangelizacyjnej.
Za uczestników Kongregacji.
Za Kurs Alfa – wszystkich, którzy przeżyli go i prowadzą
O powołania kapłańskie i zakonne we wspólnocie.
O nawrócenie pastoralne kapłanów w naszych parafiach i
za parafie, w których mieszkamy.
Za papieża, Kościół Powszechny, naszego biskupa, całą
naszą diecezję.

W Wigilię Zesłania Ducha Świętego 23 maja cała wspólnota gromadzi się w parafii św. Jakuba
na czuwaniu o godzinie 21.00. W niedzielę Zesłania Ducha Świętego (24 maja) gromadzimy
się wszyscy na wspólnej Eucharystii o godzinie 15.00 w sali św. Faustyny.

SEKWENCJA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
1. Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

6. Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia,
Jeno cierń i nędze.

2. Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź, światłości sumień.

7. Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

3. O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

8. Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

4. W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

9. Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary.

5. Światłości najświętsza
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

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

PSALM 67

MODLITWA ZA WSPÓLNOTĘ

Niech Bóg zmiłuje się nad nami i nam błogosławi,
niech nam ukaże pogodne oblicze,
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Niech Ciebie Boże, wysławiają ludy,
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą,
bo rządzisz ludami sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech Ciebie Boże wysławiają ludy,
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Ziemia wydała swój owoc,
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku teraz i zawsze i na wieki
wieków. Amen.

Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za naszą wspólnotę
i proszę, abyś nas błogosławił i napełniał łaską
Ducha Świętego, abyśmy byli wierni Twojej
miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
MODLITWA JABESA
Dobry Ojcze, proszę Cię,
abyś mi skutecznie błogosławił
i rozszerzył granice moje,
a ręka Twoja była ze mą
i abyś zachował mnie od złego
a utrapienie moje się skończy (1 Krn 4, 9-10)
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie
Godne podziwu są Twoje dziełą
Dobrze znasz moją duszę (Ps 139, 14)
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

MODLITWA W INTENCJI EWANGELIZACJI
Jezu, jedyny Pasterzu Twojej owczarni,
Ty, który wezwałeś nas wszystkich,
aby uczynić nas rybakami ludzi,
spraw, abyśmy stali się odpowiedzialni
za misję, nam powierzoną.
Otwórz nam horyzonty całego świata,
spraw, byśmy potrafili usłyszeć
nieme błagania wielu braci,
którzy w ciemnościach Ciebie szukają,
prosząc o światło prawdy i gorącą miłość.

Poprzez Twoją drogocenną Krew,
wylaną za nas i dla zbawienia wszystkich,
pozwól nam odpowiedzieć
na Twoje wezwanie w taki sposób,
abyśmy mogli Ci ofiarować
cały świat zewangelizowany.
Błagamy Cię o to
za wstawiennictwem Maryi,
Twojej i naszej Matki,
której zawierzamy tę naszą modlitwę. Amen.

