
HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO 

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, 
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, 

Niebieską łaskę zesłać racz 
Sercom, co dziełem są Twych rąk. 

Pocieszycielem jesteś zwany, 
I Najwyższego Boga dar, 

Tyś namaszczeniem naszych dusz, 
Zdrój żywy, miłość, ognia żar, 
Ty darzysz łaską siedemkroć, 
Bo moc z prawicy Ojca masz, 

Przez Boga obiecany nam, 
Mową wzbogacasz język nasz. 
Światłem rozjaśnij naszą myśl, 

W serca nam miłość świętą wlej, 
I wątłą słabość naszych ciał 

Pokrzep stałością mocy Twej. 
Nieprzyjaciela odpędź w dal 

I Twym pokojem obdarz wraz. 
Niech w drodze za przewodem Twym 

Miniemy zło, co kusi nas. 
Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 

Daj, by i Syn poznany był, 
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, 

Niech wyznajemy z wszystkich sił. 
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, 
Synowi, który zmartwychwstał, 

I Temu, co pociesza nas, 
Niech hołd wieczystych płynie chwał. 

Amen. 

Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, 
przyszedłeś na świat, aby go oświetlić 
Swoją nauką i własnym przykładem. 
Większość swego życia ziemskiego 

spędziłeś w ubogim Domku 
Nazaretańskim, w pokornym poddaniu się 
Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę 

Rodzinę, która miała być wzorem dla 
wszystkich chrześcijańskich rodzin. 

Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się 
Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, 
strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej 

bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości 
chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni 

do Boskiego Wzoru Twojej Świętej 
Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, 

bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście. 
Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza 

Matko, przez Twoje pełne miłości 
wstawiennictwo uczyń to nasze 

poświęcenie się miłym Jezusowi i 
wyjednaj nam Jego łaski i 

błogosławieństwo. 
Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie 

Jezusa i Maryi, wspieraj nas Swoją 
modlitwą we wszystkich naszych 

duchowych i doczesnych potrzebach, 
abyśmy mogli wraz z Maryją i Tobą 
chwalić Jezusa, naszego Boskiego 

Zbawiciela przez całą wieczność. Amen
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