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Msza wotywna o Duchu Świętym
Części stałe: Missa iii

Introitus (Sap. 1,7; Ps 67,2)
Spíritus Dómini replévit orbem terrárum, et hoc quod cóntinet
ómnia, sciéntiam habet vocis.
Ps. Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimíci eius: et fúgiant, qui
odérunt eum, a fácie eius. ℣. Glória Patri.
Duch Pański napełnił okrąg ziemi. A Ten, który ogarnia wszystko,
zna każde słowo.
Ps. Bóg powstaje, a rozpraszają się Jego wrogowie i pierzchają przed
Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą. ℣. Chwała Ojcu.
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xii. s

Graduale (Ps 32,12 et 6)
Beáta gens, cuius est Dóminus Deus eórum: pópulus, quem elégit
Dóminus in hereditátem sibi.
℣. Verbo Dómini coeli firmáti sunt: et spíritu oris eius omnis
virtus eórum.
Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan, naród, który On wybrał
sobie na dziedzictwo.
℣. Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez
tchnienie ust Jego.
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Allelúia
℣. Veni, Sancte Spíritus, reple tuórum corda fidélium: et tui
amóris in eis ignem accénde.
℣. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal
w nich ogień swojej miłości.

8

Tractus (Ps 103, 30)
Emitte Spiritum tuum, et creabuntur: et renovabis faciem terrae.
℣. O quam bonus et suavis est, Domine, Spiritus tuus in nobis!
℣. Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris
in eis ignem accende.
Ześlij Ducha Twego, a nowe powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi.
℣. O jak dobry i słodki jest, Panie, Duch Twój w nas!
℣. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal
w nich ogień Twojej miłości.
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Offertorium (Ps 67, 29-30)
Confírma hoc, Deus, quod operátus es in nobis: a templo tuo,
quod est in Ierúsalem, tibi ófferent reges múnera.
Utwierdź to, Boże, czegoś w nas dokonał. Przez wzgląd na Twoją
świątynię, która jest w Jeruzalem, niech królowie złożą Ci dary.
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x. s
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Communio (Dz 2, 2-4)
Factus est repente de caelo sonus, advenientis spiritus vehementis,
ubi erant sedentes: et repleti sunt omnes Spiritu Sancto, loquentes
magnalia Dei.
I powstał nagle w miejscu, gdzie byli zgromadzeni, szum z nieba, jakby nadchodzącego wichru gwałtownego. Napełnieni zostali wszyscy
Duchem Świętym i opowiadali wielkie dzieła Boże.
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Części stałe: Missa xvii

xiv. s

xi. s
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Części stałe: Missa xviii

xi. s
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Modlitwy dodatkowe

Przygotowanie do Mszy Świętej
św. Tomasz z Akwinu
Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się do najświętszych
tajemnic Twojego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa
Chrystusa. Zbliżam się do nich jak chory do lekarza życia, jak
nieczysty do źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła wiecznej jasności, jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi.
Błagam Cię, abyś dzięki swej nieskończonej hojności uleczył moją
słabość, obmył moje grzechy, rozświetlił moje mroki, wzbogacił
moje ubóstwo i okrył nagość, abym mógł przyjąć Chleb aniołów,
Króla nad królami i Pana nad panami z taką czcią i pokorą, skruchą i pobożnością, z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem
i uwagą, jak tego wymaga moje zbawienie.
Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko znak zewnętrzny sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą moc tego sakramentu. Najłaskawszy Boże, daj mi tak przyjąć Ciało Twego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które wziął z Maryi
Dziewicy, abym mógł być wcielony w Jego ciało mistyczne i zaliczony między Jego członki.
Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony
w oblicze umiłowanego Syna Twojego, którego teraz w czasie
ziemskiej wędrówki pragnę przyjąć pod postacią Chleba. Amen.

Dziękczynienie po Mszy Świętej
św. Tomasz z Akwinu
Dzięki Ci składam, Panie Ojcze święty, wszechmogący, wieczny
Boże, za to, żeś mnie grzesznika, niegodnego sługę swojego, bez
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żadnej mojej zasługi, a jedynie z Twego miłosierdzia posilić raczył
najdroższym Ciałem i Krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa
Chrystusa.
Proszę Cię, niech ta Komunia święta nie stanie się dla mnie wyrokiem potępienia, ale niech będzie dla mnie zbawiennym zadatkiem Twojego przebaczenia, zbroją mojej wiary i puklerzem dobrej woli. Niech mnie ona uwolni od mych występków, wyniszczy
we mnie pożądliwość i zmysłowość, a wzmocni miłość i cierpliwość, pokorę, posłuszeństwo i wszystkie cnoty. Niech mi będzie
mocną obroną przeciw zasadzkom nieprzyjaciół tak widzialnych,
jak niewidzialnych. Niech całkowicie uspokoi we mnie poruszenia
cielesne i duchowe. Niech przez nią mocno przylgnę do Ciebie,
jedynego, prawdziwego Boga. Niech wreszcie będzie szczęśliwym
zakończeniem mojego życia.
Proszę Cię także, abyś mnie grzesznika raczył doprowadzić do tej
niewymownej uczty, na której z Twoim Synem i Duchem Świętym jesteś dla swoich wybranych prawdziwą światłością, całkowitym nasyceniem, wiekuistym weselem, pełnią szczęścia i radością
doskonałą. Amen.

Litania do Ducha Świętego
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej,
zmiłuj się nad nami.
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Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się
nad wodami
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad
Chrystusem w wodach Jordanu
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków
ognistych
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów
Pańskich
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności
Duchu Święty, źródło radości
Duchu Święty, strażniku sumień naszych
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu
Duchu, Święty, dawco rady i męstwa
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej
Od braku serca wobec bliźnich naszych
Od zatwardziałości w grzechach
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Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli
Od nagłej i niespodziewanej śmierci
Od potępienia wiekuistego
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty,
Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.
Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności
wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal
w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego
Przybądź Duchu Święty, a napełnij serca Twoich wiernych i Twojej
miłości ogień w nich zapal; Ty, który wszystkie narody w jedno30

ści wiary zgromadziłeś, aby łaska Twa Przenajświętsza serca nasze
oświeciła i od wszelkiego złego nas chroniła.
Nakłoń ucha Twojej miłości, najłaskawszy Boże, na prośby nasze
i łaską Ducha Świętego oświeć serca nasze, abyśmy święte Twoje tajemnice godnie rozważali i zasłużyli miłować Cię miłością
wieczną. Prosimy Cię Panie, racz łaskawie napełnić umysły nasze
Duchem Świętym, którego mądrością stworzeni a opatrznością
rządzeni jesteśmy.
Niech oświeci, prosimy Cię Panie, umysły nasze Pocieszyciel, który od Ciebie pochodzi, i doprowadzi do wszelkiej prawdy według
obietnicy Syna Twojego.
Spraw, prosimy Cię Wszechmogący a Miłosierny Boże, aby Duch
Święty przez Swe nawiedzenie uczynił nas godnym Twej chwały
przybytkiem, w którym byś przemieszkiwać raczył. Spraw Wszechmogący Boże, aby jasność Twej światłości spłynęła na nas i światło
Twoje oświeciło za łaską Ducha Świętego serca tych, co się odrodzili przez łaskę Twoją.
Prosimy Cię Panie, niech nas wspomoże moc Ducha Świętego,
która by i serca nasze odrodziła, i od wszelkich przeciwności nas
chroniła.
Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego. oświecił,
daj nam w tymże Duchu, co prawe jest, zawsze utrzymać i pociechą, którą nam zsyła zawsze się radować.
Miłosierny Boże, prosimy Cię, racz udzielić pomocy Kościołowi
Twemu, aby przez Ducha Święty zgromadzony, nie był natarczywościami nieprzyjaciół niepokojony.
Boże, któryś Apostołów Twoich Duchem Świętym oświecił, na pokorne prośby ludu Twego wejrzyj łaskawie, abyś powoławszy nas
do wiary świętej, świętym spokojem Twoim obdarzyć także raczył.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą
żyje i króluje w jedności tegoż Ducha Świętego na wieki. Amen.
za: Nowy Brewiarz tercyjarski (1928 r.)
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Fundacja inCanto
Nasza instytucja, zgodnie ze swoją zaczerpniętą z języka włoskiego nazwą (incanto – zachwyt, oczarowanie; canto – śpiew) – powstała, by zachwycać muzyką, a poprzez zachwyt wskazywać na
Tego, który jest źródłem wszelkiego Piękna.
Zajmujemy się muzyką sakralną i liturgiczną, a więc tą, której
źródło leży w osobistej relacji artysty, kompozytora z Bogiem,
i która powstała, aby służyć zbliżaniu człowieka do Stwórcy w liturgii. Jesteśmy pewni, że dobra muzyka liturgiczna jest jednym
z najważniejszych składników ewangelizacji (także tej z przymiotnikiem „nowa”), a sama w sobie może stać się istotnym etapem
drogi do lepszego poznania Boga. Swoją nadrzędną misję widzimy w umożliwianiu muzycznym arcydziełom pełnienia tej ewangelizacyjnej funkcji. Dlatego na gruncie muzycznym zbliżamy
sacrum do jego korzeni, nie godzimy się na traktowanie sakralnych arcydzieł tylko jako eksponatów muzealnych. Inspirujemy
się tym, co w tym szczególnym rodzaju muzyki pierwotne i fundamentalne – zachwytem nad Stwórcą wyrażonym w dźwiękach,
w całkowitym ukierunkowaniu formy i treści na wyrażanie Jego
chwały. Chcemy przyczyniać się do przywrócenia muzyki, która
w zamyśle twórcy oddana jest Bogu, na właściwe dla niej miejsce.
Msza wotywna o Duchu Świętym jest dla nas centralnym punktem tygodnia i okazją do wyrażenia wdzięczności Panu Bogu za
Przyjaciół, Darczyńców, Znajomych – wszystkich ludzi, którymi
w swej dobroci nas otacza. Mamy szansę modlić się wspólnie za
nich i za nas, aby nigdy nie zabrakło nam darów Ducha Świętego do realizacji naszych planów w ścisłej współpracy z wolą
Bożą.
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Serdecznie zapraszamy wszystkich spragnionych piękna w sztuce,
piękna w liturgii i piękna w muzyce do uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach, do zaangażowania w naszą misję,
do dołączenia do Zachwyconych.
Po szczegóły zapraszamy na www.fundacjaincanto.pl

