
                                    OWOCE  DARÓW   DUCHA   ŚWIĘTEGO. 

1. Odmów modlitwę do Ducha Świętego. Proś o Jego pomoc na czas egzaminów  

i o dobre przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania.  

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO 

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości  

do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, 

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, 

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, 

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze 

znajdował, 

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie  

                                                                 oderwać, 

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, 

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 

Amen. 

 

 

2. PRZYJMUJĄC SAKRAMENT BIERZMOWANIA – OTRZYMUJEMY:  

 

-  DUCHA ŚWIĘTEGO 

-  7 JEGO DARÓW 

-  9  OWOCÓW TYCH DARÓW. SĄ NIMI: 

miłość, cierpliwość, pokój, radość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie. 

 
Pomyśl, który z tych owoców chciałbyś otrzymać właśnie dziś i w krótkiej 

modlitwie poproś Ducha Świętego o ten dar.  
 
3. Dwa krótkie ogłoszenia. 

 Wypełnioną karteczkę z imieniem, świadkiem itd. Przynosimy na 
próbę w piątek 19 czerwca o godz. 19.06 (w nienaruszonym stanie), 
a drugą karteczkę na spowiedź 22 czerwca też o godz. 18.45. 
Szafarzem Bierzmowania jest Bp Grzegorz Olszowski. 

 W czwartek jest Uroczystość Bożego Ciała zapraszam tych, którzy 
są w stanie pokonać lęk przed korona wirusem na Mszę Świętą o 
godz. 18.00 i później na wieczór Uwielbienia. Uwielbienie jest 
modlitwą serca. Jesteś Ty i Jezus. Możesz z Nim zwyczajnie pobyć, 
porozmawiać, powierzyć Mu swoje trudne sprawy . Podczas 
uwielbienia śpiewne są pieśni. Których teksty mówią nam o tym, jak 
Bóg jest Wielki, Dobry i o tym, że nas kocha. Zapraszam.  

 
Trzymam za Was kciuki, a w nich różaniec, aby egzaminy poszły 

lekko. Życzę samych łatwych zadań i spokoju serca.  
                  Do zobaczenia na próbie 19 czerwca.  
            Jak ktoś jeszcze czegoś nie wie – to  niech pyta i pisze.  


