Przyjdź Duchu Święty
Modlitwa za rodziców
Dobry Bożę, dziękuję i proszę za moich rodziców. Wiele im zawdzięczam:
troskę o moje życie, zdrowie, wykształcenie i wychowanie. Dzięki nim
zostałem ochrzczony - cieszę się z tego. Wiem, że rodzicom nieraz było
ciężko w życiu, a jednak starli si8ę zapewnić i jak najwięcej dobrego.
Boże, spraw abym umiał być im za wszystko wdzięczny. Łaską swoją
wynagrodź ich znojny trud. Naucz mnie rozumieć ich, gdy są zmęczeni i mają
kłopoty. Daj im zdrowie i siły oraz błogosław wszystkim ich wysiłkom. Proszę
Cię też o pokój i miłość w mojej rodzinie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Liturgia sakramentu bierzmowania.
Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem,
jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas
do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
Wszyscy: Amen.
Biskup: N, przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Bierzmowany: Amen.
Biskup: Pokój z tobą.
Bierzmowany: I z duchem twoim.

Pieśni
1. Bądź pozdrowiony Gościu nasz,
Bądź pozdrowiony Gościu nasz,
w radosne progi nasze wejdź.
My zapalimy zamiast lamp.
szczęśliwe ognie naszych serc.
2. Jeden chleb
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
z soku wielu winnych gron pochodzi.
Ref: Jak ten chleb, co złączył złote ziarna.
tak niech miłość złączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele.
tak nas Chryste w swoim złącz Kościele.
O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni.
zabłąkane owce, które giną.
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
byśmy jedną stali się rodziną.
Na ramiona swoje weź, o Panie.
tych, co sami wrócić już nie mogą.
Niechaj zjednoczenia cud się stanie.
Prowadź ku niebu wspólną drogą.
3. Idzie mój Pan
1. Idzie mój Pan, idzie mój Pan.
On teraz biegnie by spotkać mnie
Mija góry, łąki, lasy, by komunii stał się cud.
On chce chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód.
4. Nie rzucim Chryste, świątyń Twych
Nie rzucim Chryste, świątyń Twych.
Nie damy pogrześć wiary.
Próżne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary.
Bronić będziemy Twoich dróg.
Tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg.
Młodzieży, nową Polskę twórz, szczęśliwą, Bogu miłą.
Gdy z nami Bóg, przeciw nam któż? On jest największą siłą.
Nie spoczniem wpierw, aż pierzchnie wróg.
Tak nam dopomóż bóg, Tak nam dopomóż Bóg.

5. Przybądź Duchu Stworzycielu
Przybądź Duchu Stworzycielu, Dusz ludzkich Nauczycielu
Racz łaską swoją obdarzyć, Serca, któreś raczył stworzyć.
Tyś Pocieszycielem zwany, Darem Bożym mianowany.
Żywym źródłem i miłością, Ogniem i duszy światłością.
Odpędź od nas czarta złego. Użycz pokoju Twojego.
Aby za Twoją obroną złe odeszło inną stroną.
6. Przyjdź, Duchu święty, ja pragnę
Przyjdź, Duchu święty, ja pragnę,
O to dziś błagam Cię,
Przyjdź w swojej Mocy i Sile.
Radością napełnij mnie.
Przyjdź jako mądrość do dzieci.
Przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc w mej słabości.
Weź wszystko, co moje jest.
Przyjdź, jako źródło w pustynii.
Z mocą Swą do naszych dusz.
O, niech Twa Moc uzdrowienia,
Dotknie uleczy mnie już.
7. 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 ujrzał miłość w nas.
Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoja dlon.
Wszystkim głosić bedziemy te radosna dla nas wiesc.
Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest.
Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.
Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud.
By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas.
Aby strzec ludzkiej dumy, aby strzec dumy swej.
Żeby człowiek zachował godność swą.
Niechaj chwała brzmi ojcu, który stworzył ten świat.
Chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest.
I Duchowi też chwała, który jednoczy nas.
I Duchowi też, który łączy nas.

