Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - #ZEJDZZKANAPY
GRUDZIEŃ

CELEBRACJA
Modlitwa – Słowo Boże
CELEBRACJA ta jest adoracją uwielbienia i kontemplacji z wykorzystaniem tekstów Biblii i
kanonów (w tym także kanonów z Taizé; celebracja może być wykorzystana jako jeden z elementów
przygotowania młodzieży do Europejskiego Spotkania Młodych w Rydze). Kolejne teksty są czytanie przez
młodzież - naprzemiennie przez chłopaka i dziewczynę. Po każdym tekście następuje chwila ciszy na
refleksję i medytację nad przeczytanym tekstem, a następnie śpiew pieśni – kanonu (na sposób kanonów z
Taizé).
Pieśń – „Jezus jest tu”
WSTĘP
Rozpoczynając duchowe przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Panamie w roku 2019,
chcemy tę Księgę Bożego Objawienia odczytywać na nowo. Chcemy czynić to na sposób modlitwy, aby
wsłuchiwać się w Boże nauczanie i odpowiadać na nie całym życiem ofiarowanym Bogu, a przez Niego i
innym ludziom.
Chcemy, jak Maryja, którą papież Franciszek stawia nam jako wzór człowieka żyjącego
ewangelicznymi Błogosławieństwami oraz przewodniczkę w drodze naszej pielgrzymki na spotkanie w
Panamie – być zasłuchanymi w Boże Słowo, żyć nim, być mu posłusznym, a przez to wydawać owoce
dobra w naszym życiu.
W Piśmie Świętym – jak mówił św. Grzegorz Wielki – każdy może znaleźć, jeśli tylko szuka,
odpowiedź na dręczące go pytania. Czytać Biblię to przeglądać się w lustrze, które odbija moją twarz razem
z twarzą Boga.
Na pewno w życiu nie brakuje sytuacji, w których tęsknisz za słowem od Boga. Tyle jest pytań
codzienności. Modlić się to „usiąść jak Maria Magdalena u stóp Chrystusa, aby słuchać Jego słów, albo
raczej, aby Jego słuchać, Jego, który do nas mówi”. Nie uczynimy tego lepiej niż poprzez zanurzenie się w
Słowie Bożym. Św. Hieronim mawiał, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.
Poznać i ukochać Chrystusa, to poznać i ukochać Biblię. Otwórzmy zatem nasze serca na Boże Słowo
kierowane do nas.

Bóg nieustannie mówi do nas i nieustannie zaprasza do wspólnoty ze Sobą – do wejścia w zbawczy
dialog ze swoim Słowem. Aby to spotkanie było naprawdę owocne – trzeba przede wszystkim odciąć się
od wszystkich zewnętrznych spraw, myśli, całego światowego medialnego hałasu i chaosu informacyjnego,
które tworzą nieraz bardzo skuteczną barierę w usłyszeniu przez nas głosu Boga. Trzeba zatem to wszystko
odsunąć od siebie – odstawić na chwilę na bok, aby doświadczyć piękną spotkania z Bogiem.
Św. Paweł Apostoł przypomina nam, że „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest
słowo Chrystusa” (Rz 10, 17)…
Przyjmij zatem Boże Słowo… Niech On sam mówi do głębi Twego serca i umysłu… Ofiaruj
Jezusowi ten czas – niech Duch Święty Cię prowadzi – niech On w Tobie mówi – niech On w Tobie
działa…
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Modlitwa
Módlmy się:
Boże, nasze życie przepełnione jest często potokiem słów. Im ich więcej, tym trudniej znaleźć
prawdę i zyskać rozeznanie. Współczesny świat karmi nas słowami, które powodują dezorientację. Za
wypowiadanym słowem nie idzie często żaden autorytet, za głoszonymi prawdami brak autentycznych
świadków. W świecie tak wielu słów potrzebujemy tego SŁOWA, które jest prawdą, które porządkuje i
nadaje życiu jasny kierunek. Otwórz nasze serca na słuchanie Słowa Życia i daj nam łaskę czerpania ze
źródeł Twojej wiedzy i mądrości. Amen.
Pieśń – „Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa”.
I.
Z Ewangelii według św. Jana (J 1, 1 – 14)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było
światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. (…)
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie
było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go
nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy
wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo
stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje
od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Chwila ciszy.
Pieśń - „Jezu, Tyś jest Światłością mej duszy”
II.
Z Ewangelii według św. Marka (Mk 8, 27 – 30)
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za
kogo uważają Mnie ludzie? Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za
jednego z proroków. On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś
Mesjasz.
Chwila ciszy.
Pieśń - „Będę śpiewał Tobie, mocy moja”
III.
Z Ewangelii według św. Jana (J 15, 1 – 11)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest
tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi
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owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które
wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może
przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać
nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi
owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony
jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a
słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały,
że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać
w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam
powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
Chwila ciszy.
Pieśń - „Pan jest mocą”
IV.
Z Ewangelii według św. Jana (J 10, 11 – 16)
Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik
zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza
owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; [najemnik ucieka] dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy
mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna
Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te
muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
Chwila ciszy.
Pieśń – „Nie bój się, nie lękaj się”
V.
Z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 7, 7 – 11)
Jezus rzekł do swoich uczniów: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a
otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy
którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu
węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec
wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą”.
Chwila ciszy.
Pieśń – „Adoramus te Domine”
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VI.
Z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 6, 5 – 15)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić
się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz
się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec
twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą
wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim
Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!
Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli
nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”.
Chwila ciszy.
Pieśń – „Misericordias Domini”
VII.
Z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 5, 1 – 12)
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy
otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią
kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak
bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda,
chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto
położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło
wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
Chwila ciszy.
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Pieśń - „Nie bój się, wypłyń na głębię”
VIII.
Z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 16, 24 – 28)
Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie
krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z
mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej
duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy
przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego
postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna
Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim».
Chwila ciszy.
Pieśń – „Ubi caritas”
IX.
Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 6, 43 – 45)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym
drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z
ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca
wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.
Chwila ciszy.
Pieśń - „Ofiaruję Tobie Panie mój”
X.
Z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 1, 3 – 14)
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas
wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał
nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył
nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale
majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej
mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które
przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie
jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry
przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli po to, byśmy
istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. W Nim
także i wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście
i zostaliście opatrzeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego
dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu.
Chwila ciszy.
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Pieśń - „Wielbić Pana chcę”
XI.
Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 13, 1 – 13)
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką
wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie
miał, nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa,
które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po
części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z
nich zaś największa jest miłość.
Chwila ciszy.
Pieśń - „Bóg jest miłością”
XII.
Z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 6, 10 – 20)
W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się
ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw
Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom
duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły
zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra
wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia]
dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić
wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród
wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie
z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę,
dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień,
ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.
Chwila ciszy.
Pieśń - „Pan jest mocą swojego ludu“
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XIII.
Jestem Twój IZAJASZ 43 (YouCat – Modlitewnik młodych, s. 23)
Nie boję się, Panie,
bo Ty mnie stworzyłeś.
Wezwałeś mnie po imieniu.
Jestem Twój!
Gdy przechodzę przez wodę, Ty jesteś ze mną,
i gdy przez rzeki, nie zatopią mnie.
Gdy idę przez ogień, nie spłonę
i nie spali mnie płomień.
Bo Ty jesteś Panem, moim Bogiem,
jesteś Świętym, jesteś moim Zbawcą!
Jestem dla Ciebie cenny,
obdarzyłeś mnie miłością.
Ty jesteś Panem, moim Bogiem.
Każdego człowieka stworzyłeś na swoją chwałę,
ukształtowałeś i uczyniłeś.
Ty sam jesteś Bogiem i będziesz nim zawsze.
Nie boję się, bo Ty jesteś ze mną.
Prośba o czujne serce
ŚW. TOMASZ Z AKWINU (YouCat – Modlitewnik młodych, s. 47)
Daj, mi, Panie Boże, serce tak doskonale czujne,
by się nie dało odwieść od Ciebie żadną ciekawością;
serce szlachetne,
które by się oparło niegodnym uczuciom,
ciągnącym mnie wstecz
z drogi moich postanowień;
serce stałe, niedające się załamać żadnym utrapieniem;
serce wolne, niedające się zwyciężyć naciskowi uczuć.
Użycz mi. Panie, Boże mój,
pojętności do poznania Ciebie,
pilności do dążenia ku Tobie i szukania Ciebie,
mądrości dla znalezienia Ciebie;
sposobu postępowania, który by się Tobie podobał;
wytrwałości, wiernie Cię wyczekującej,
i ufności, że Cię w końcu spotkam i obejmę.
Amen.
Pieśń - „Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości“
XIV.
Modlitwa
Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro
od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne;
daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej;
daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata;
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daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę
Bożą;
daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które
mógłbym być wystawiony;
daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się
odnosi do służby Bożej;
daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.
Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar
umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.
Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł
śmiercią świątobliwą.
Prosimy Cię o to, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Wezwania do Ducha Świętego
(por. YouCat – Modlitewnik młodych, s. 104)
Duchu Święty - Źródło mądrości, Tchnieniu Boga – Dawco życia!
Zaskocz mnie - pośrodku codziennego życia – prowadź mnie Duchu Święty!
Śledź moje kroki - przenikaj moje zamiary – prowadź mnie Duchu Święty!
Zmień mnie - w moim poznaniu – prowadź mnie Duchu Święty!
Napełnij mnie - swoimi darami – prowadź mnie Duchu Święty!
Zanurz mnie - abym został oczyszczony – prowadź mnie Duchu Święty!
Obudź we mnie talent - żebym pracował – prowadź mnie Duchu Święty!
Działaj we mnie - żeby zmniejszało się moje „ja" – prowadź mnie Duchu Święty!
Rozpal swój charyzmat - żebym świadczył o Tobie – prowadź mnie Duchu Święty!
Dogoń mnie - gdy ucieknę – prowadź mnie Duchu Święty!
Zawróć mnie - gdy błąkam się bez celu – prowadź mnie Duchu Święty!
Ożyw mnie - gdy opadnę z sił – prowadź mnie Duchu Święty!
Uskrzydlaj mnie - gdy tworzę – prowadź mnie Duchu Święty!
Pospiesz mi naprzeciw - gdy Cię szukam – prowadź mnie Duchu Święty!
Idź obok mnie - gdy jestem zatopiony w myślach – prowadź mnie Duchu Święty!
Daj mi zrozumienie - gdy nie rozumiem – prowadź mnie Duchu Święty!
Otwórz mnie - gdy się oddalam – prowadź mnie Duchu Święty!
Wniknij we mnie - gdy jestem niezdecydowany – prowadź mnie Duchu Święty!
Oczyść mnie - gdy jestem kuszony – prowadź mnie Duchu Święty!
Rozżarz mnie - gdy staję się letni – prowadź mnie Duchu Święty!
Ogarnij mnie - gdy jestem wyniosły – prowadź mnie Duchu Święty!
Napełnij mnie - gdy jestem pusty – prowadź mnie Duchu Święty!
Rozraduj mnie - gdy jestem smutny – prowadź mnie Duchu Święty!
Obejmij mnie - gdy czuję się opuszczony – prowadź mnie Duchu Święty!
Módl się we mnie - gdy brak mi słów – prowadź mnie Duchu Święty!
Pociesz mnie - gdy jestem samotny – prowadź mnie Duchu Święty!
Uzdrów mnie - gdy jestem chory – prowadź mnie Duchu Święty!
Podtrzymaj mnie - gdy upadnę – prowadź mnie Duchu Święty!
Ochroń mnie - gdy jestem bezbronny – prowadź mnie Duchu Święty!
Weź mnie w ramiona - gdy umieram z tęsknoty – prowadź mnie Duchu Święty!
Ciesz się we mnie - gdy Cię kocham – prowadź mnie Duchu Święty!
Duchu Święty – prowadź mnie!
Chwila modlitwy w ciszy.
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Módlmy się: (L. F. Lebet)
Daj nam, o Panie, odwagę, odwagę działania, pozbawioną zuchwałości.
Daj nam, o Panie, odwagę w podejmowaniu inicjatyw i odwagę zdyscyplinowania.
Daj nam, o Panie, odwagę wytrwałości i odwagę nieustannego przystosowywania się.
Daj nam, o Panie, odwagę w osamotnieniu i rozpoczynaniu od nowa, zawsze z tymi, którzy pozostają, i z
tymi, którzy przychodzą.
Daj nam, o Panie, odwagę, by nie gniewać się, również w opuszczeniu, odwagę, by być zawsze panami
siebie samych.
Daj nam, o Panie, odwagę znajdowania zawsze choć chwili czasu na to, by móc rozważać i modlić się.
Amen.
ZAKOŃCZENIE
Nasze spotkanie dobiega końca… Powierzamy owoce tego czasu Bogu, dziękując Mu za Jego
Słowo skierowane do nas…
Zawierzmy się Maryi, naszej Matce na drogę naszego pielgrzymowania ku ŚDM w Panamie.
Każdego dnia, o ile tylko będziesz chciał – możesz doświadczać spotkania z Bożą mądrością… Pozwól
zatem, aby Bóg mógł mówić do Ciebie… Znajdź czas na spotkanie z Jezusem.
On chce być Twoim Panem i Zbawicielem – chce być dla Ciebie Drogą, Prawdą i Życiem. On chce Cię
uwolnić – wyzwolić z tego wszystkiego, co Cię zniewala i ogranicza… Ofiaruj Mu swój czas i swoje życie
– otwórz dla Niego swoje serce, a On sam będzie działał w Tobie i przez Ciebie…
Pieśń – „Abba, Ojcze”.
Celebrację opracował ks. Andrzej Wołpiuk (Bielsko Biała).
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