Modlitwy przed i po Komunii świętej
Modlitwa przed przyjęciem Komunii świętej
Panie Jezu, mój Zbawicielu i Królu, za chwilę przyjmę Cię do mojego serca
w Komunii świętej. Nie jestem godzien tak wielkiej łaski. Jedynie dzięki wierze
potrafię zrozumieć, że Ty, będąc wszechmocnym Bogiem, pragniesz zamieszkać
we mnie – kruchym stworzeniu. Pragnę ugościć Cię w moim sercu i życiu jak
najlepiej. Proszę Cię, przez zasługi Twojego Najświętszego Serca, abyś duchowe
owoce tej Komunii świętej przyjął w intencji ... (podać intencję). Pragnę zjednoczyć się z Tobą tak ściśle, aby już nic nie zdołało odłączyć mnie od Ciebie. Ofiaruję
Ci całe moje życie – wszystkie radości i cierpienia. Jezu, proszę, przyjdź do mojego
serca i zakróluj w nim na zawsze. Amen.

Modlitwa po przyjęciu Komunii świętej
Panie Jezu, witam Cię w moim sercu. Wierzę, że jesteś Bogiem żywym, który teraz
mieszka we mnie. Dziękuję Ci za Twoją nieskończoną miłość, która sięga poza
śmierć. Wyznaję w Tobie Pana i Zbawiciela. Oddaję Ci całe moje życie – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – i zanurzam je w Twojej Najświętszej Krwi.
Dopomóż mi, abym umiał iść za Tobą w każdej chwili mojego życia, także w sytuacji choroby i cierpienia. Wierzę, że umierając na krzyżu i zmartwychwstając, dałeś
mi zadatek życia wiecznego, które już teraz jest moim udziałem. Umacniaj moje
wątłe siły, abym potrafił odpowiadać na Twoją miłość. Amen.

Modlitwa uwielbienia
Uwielbiam Cię, Panie, w Twojej świętej obecności w mym sercu.
Uwielbiam Cię, Panie, w każdym moim oddechu, każdej myśli i każdym czynie.
Uwielbiam Cię, Panie, w całej historii mojego życia i w powołaniu,
które dla mie przeznaczyłeś.
Uwielbiam Cię, Panie, we wszystkich osobach, które kocham. Ty każdą z nich
znasz po imieniu i prowadzisz przez życie.
Uwielbiam Cię, Panie, w Twoich świętych Ranach, z których spływa na mnie
ogrom miłości i miłosierdzia. Amen.

Modlitwy do Ducha Świętego
Sekwencja do Ducha Świętego
Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, dawco łask drogich, przyjdź, światłości sumień.
O, najmilszy z Gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utuleniem.
Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza poddaj swej potędze.
Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane.
Daj swoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego
Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało Twoją świątynią. Przyjdź i pozostań
ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego,
abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich.
Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad moimi
namiętnościami, uczuciami i poruszeniami.
Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię.
Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót.
Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość.
Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw.
Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej. Amen.
/papież Pius XII/

