NOWENNA PRZED PIĘĆDZIESIĄTNICY
9 DNI ADORACJI I MODLITWY W STAWIENNICZEJ

„Och, jeśli tylko ... ku niebu mogłaby być wzniesiona jednomyślna i gorliwa modlitwa w każdej części chrześcijaństwa tak, jak to było w Wieczerniku w Jerozolimie, by ożywić Ducha Bożego” błogosławiona Elena Guerra.

Po naleganiach błogosławionej Eleny papież Leon XIII poprosił wszystkich wierzących, by celebrowali uroczystą nowennę (9 dni modlitwy) bez przerwy pomiędzy świętem Wniebowstąpienia a Dniem Zesłania Ducha Świętego prosząc o jedność chrześcijan.

Jesteśmy więc zaproszeni, „by powrócić do Wieczernika” na adorację i modlitwę wstawienniczą, poczynając od dnia po Wniebowstąpieniu i codziennie przyzywać Ducha Świętego, a także w stawiać się w danej na każdy dzień intencji. Można się modlić spontanicznie, mówić w językach, prosić o przebaczenie, dziękować, błogosławić itd. Można dodać kolejne intencje zgodnie z tym, jak Duch Święty poprowadzi.

Przyzywanie Ducha Świętego przez papieża Jana XXIII
„Odnów Twe cuda w tych naszych dniach poprzez nową Pięćdziesiątnicy. Spraw, że Twój Kościół będzie jednomyślny, wierny na modlitwie wraz z Maryją, Matką Jezusa, pod przewodnictwem błogosławionego Piotra, aby rozszerzać panowanie naszego Boskiego Zbawiciela, panowanie prawdy i sprawiedliwości, panowanie miłości i pokoju. Amen”


Intencje na codzienną modlitwę wstawienniczą


Dzień 1 – modlitwa za Izrael, ludTwego przymierza

Zstąp Duchu Święty na naród żydowski, na Izraela, który pierwszy usłyszał Słowo Boże i przygotuj go na pełne uprzytomnienie sobie, gdzie jest „nadzieja dla Izraela; błogosław naszych starszych braci, lud Twego przymierza. (Rdz 12,1-3; Ps 122,6; Iz 62,1-2; Dz 28,20; Rz 11)

Módlmy się o pokój (szalom) dla Jerozolimy i o prawość dla niej tak, by świeciła ponad narodami i dla całego narodu w Izraelu i w diasporze (w tym w naszym kraju i w naszym mieście).

Dzień 2 – modlitwa o odnowienie Kościoła Jezusa Chrystusa

Przyjdź Duchu Święty i ożywiaj płomień i odnów Twój Kościół (Mt 3,11; Dz 2, 17-21)

Módlmy się o Ducha Pięćdziesiątnicy, by odnawiał Kościół na całym świecie, na naszym kontynencie, w naszym kraju. Włączmy wszystkie intencje Ojca Świętego Jana Pawła II, szczególnie jego pragnienie, aby „Duch Pięćdziesiątnicy rozlał się w Kościele, jak odnowiona fala modlitwy, świętości, wspólnoty i ewangelizacji” (uroczyste nieszpory w wigilię Zesłania Ducha Świętego, 2004)

Dzień 3 – modlitwa o jedność chrześcijan

Przyjdź Duchu Święty i odnów Twój Kościół: „Ojcze, aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył” (J 17,21; Ef 4, 1-6; 2,11-18)

Módlmy się o pojednanie, o oczyszczenie pamięci, o uzdrowienie podziałów w świecie chrześcijańskim na całym świecie, na naszym kontynencie i w naszym kraju.

Dzień 4 – modlitwa o odnowienie społeczeństwa

Przyjdź Duchu Święty i odnów oblicze ziemi – przemień całe społeczeństwo mocą Twojego Ducha (Mk 16,16-20)

Módlmy się o „kulturę życia” zrodzoną przez Ducha Świętego, który przenika społeczeństwo na całym świecie, na naszym kontynencie, w naszym kraju.

Dzień 5 – modlitwa o nawrócenie i świętość

Przyjdź Duchu Święty, niech w sercach ludzi zrodzi się wiara i nadzieja, aby Twoja chwała objawiła się w Twoim Kościele (Rz 8,28-30; 10,9-10; J 3,5-8)

Módlmy się o nawrócenie grzeszników, o wzrost świętości, o objawienie się Bożej chwały na świecie, w naszym Kościele, w naszej rodzinie.

Dzień 6 – modlitwa o pojednanie i uzdrowienie

Przyjdź Duchu Święty i pomóż nam żyć w jedności, pokorze i miłości (Ps 133,1-3; Ef 4,1-6)

Módlmy się o pojednanie i uzdrowienie, aby doszło do jedności w nas samych i w rodzinach w naszej diecezji, naszej parafii, w naszej wspólnocie i w naszej grupie modlitewnej.

Dzień 7 – modlitwa o moc dla nowej ewangelizacji i głoszenia Ewangelii

Przyjdź Duchu Święty i napełnij nas mocą, abyśmy wypełnili powołanie do bycia świadkami po krańce ziemi, abyśmy zanosili tam Dobrą Nowinę.

Módlmy się o napełnienie nas Duchem Świętym, abyśmy byli świadkami Jezusa, abyśmy mogli przynieść Ewangelię wszelkiemu stworzeniu; módlmy się o nową ewangelizację wewnątrz Kościoła Chrystusowego.

„Dziś z tego placu Chrystus mówi każdemu z was: <<idźcie na cały świat i nieście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu>> (Mk 16,15). On liczy na każdego z Was i taki jest Kościół. <<Oto Ja>>, obiecuje Pan, <<jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata>> (Mt 28,20) Ja jestem z wami.” Jan Paweł II na czuwaniu modlitewnym w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 1998.

Dzień 8 – modlitwa o zwycięstwo Krzyża Świętego

Przyjdź, Duchu Święty, niech będzie głoszone zwycięstwo Jezusa a Jego chwała niech będzie objawiona przed obliczem ziemi. (Ef 1,15-23; 2,16; 1 Kor 17,18)

Módlmy się o głoszenie mocy i zwycięstwa Krzyża Świętego i aby jego zbawcza moc była ogłoszona nad cała ziemią.

Dzień 9 – modlitwa o nowe wylanie Ducha Świętego i Jego darów

Nie opuszczajcie Jerozolimy, ale oczekujcie na dar, który wam obiecałem ... „Zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Dz 1,4-5)

Jerozolimo, Miasto Dawidowe, Miasto Boże, Miasto Ostatniej Wieczerzy – Eucharystii, Miasto męki Jezusa, Jego śmierci i zmartwychwstania, Miasto zwycięstwa Jego Krzyża Świętego, Miasto Wieczernika, gdzie Maryja oczekiwała wraz z uczniami, Miasto Pięćdziesiątnicy, gdzie Twój Duch Święty zstąpił jak ogień i gdzie narodził się Kościół, Miasto powrotu Pana, gdzie Duch i Oblubienica mówią <<Przyjdź>>.

Módlmy się, abyśmy zostali ochrzczeni Duchem Świętym i otrzymali Jego dary dla budowania Jego Ciała w miłości oraz dla poddania wszystkich rzeczy na niebie i ziemi pod Jego panowanie. (Ef 4,12; 1,10; I Kor 12,1-11)

Dołączmy modlitwę Ojca Świętego Jana Pawła II:
„ ... co wydarzyło się w Jerozolimie dwa tysiące lat temu, niech zostanie odnowione znów; tak jak apostołowie wówczas, także i my czujemy się zebrani w wielkim Wieczerniku Pięćdziesiątnicy, czekając na wylanie Ducha ... Dzisiaj z tego pokoju na górze wznosi się wielka modlitwa: Przyjdź Duchu Święty, przyjdź i odnów oblicze ziemi! Przyjdź z Twymi siedmiorakimi darami, Duchu życia; przyjdź Duchu wspólnoty i miłości! Kościół i świat potrzebują Ciebie. Przyjdź Duchu Święty i uczyń o wiele bardziej owocnymi charyzmaty, którymi nas obdarowałeś” Papież Jan Paweł II, czuwanie modlitewne w wigilię Zesłania Ducha Świętego 1998

Modlitwa do Ducha Świętego Veni Sancte Spiritus (jak w święto Zesłania Ducha Świętego)

Odpowiedzmy na wołanie Ojca Świętego w Dzień Pięćdziesiątnicy 2004:
„Dlategoteż także do was mówię: otwórzcie się w posłuszeństwie na dary Ducha Świętego! Przyjmijcie z wdzięcznością i w posłuszeństwie charyzmaty, których Duch Święty nie przestaje udzielać! Nie zapominajcie, że wszystkie charyzmaty są dane dla wspólnego dobra, to znaczy dla dobra całego Kościoła!”

„Przyjdź Duchu Święty, wypełnij serca Twoich wiernych i rozpal w nich ogień Twojej miłości; chociaż ludzie mówili różnymi językami, Ty zjednoczyłeś ich w przepowiadaniu tej samej wiary. Alleluja!” Papież Jan Paweł II, uroczyste nieszpory w wigilię Zesłania Ducha Świętego 2004.


Nowennę przed Zesłanie Ducha Świętego można odprawiać w ramach inicjatywy „Płonący krzew” osobiście lub wspólnotowo poprzez codzienną modlitwę do Ducha Świętego, a także modlitwę wstawienniczą o sprawę zaproponowanej na każdy. Modlitwa wstawiennicza, w której korzystamy z daru języków powinna przyjąć prosty model: przedstawienie prośby, modlitwa prośby w językach i dziękczynienie za wysłuchanie modlitwy. Tematy do modlitwy wstawienniczej są zaproponowane, żeby prowadzić nas, lecz modlitwa powinna płynąc w wolności Ducha Świętego.
Doświadczenie z modlitwy non-stop (dzień i noc) w ramach inicjatywy „Płonący krzew” bardzo dobrze odpowiada nowennie przed Zesłaniem Ducha Świętego. Byłoby idealnie, gdyby można ją odbywać w trakcie nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu (dzień i noc) od dnia Wniebowstąpienia do święta Zesłania Ducha Świętego lub alternatywnie jako triduum przed Zesłaniem Ducha Świętego od czwartku do soboty.
Można też przez 9 dni modlić się o zaproponowaną na każdy dzień sprawę przez 2 godziny dziennie. Jeśli niemożliwa jest modlitwa całodobowa, modlitwę można ograniczyć do krótszych okresów modlitwy codziennej. Możliwe są więc różne sposoby, byle tylko pozwolić Duchowi Świętemu, aby nas prowadził.

Kim Catherine-Marie Kollins, 2005.

Więcej informacji http://www.isidor.se/ccreurope/

