
Rogalińskie Drogi Ducha Świętego 
To połączenie pielgrzymki, nowenny i innych zadań 
duchowych: dobre uczynki, rozważanie Biblii i encykliki. 

Nowenna „owocowa” 
do Ducha Świętego 

V. Uprzejmość 
Czyn: modlitwa 
wstawiennicza 

 

I. Miłość  

Czyn: przyjmowanie 
Komunii Świętej 

 VI. Dobroć 
Czyn: ofiarowywanie  
serca i dóbr bliźnim 

 

II. Radość 
Czyn: regularna lektura 
duchowa 

 VII. Wierność 
Czyn: codzienna 
modlitwa, np. różaniec 

 

III. Pokój 
Czyn: regularna  
spowiedź 

 VIII. Łagodność 
Czyn: regularne 
rozważanie Biblii 

 

IV. Cierpliwość  

Czyn: postawa stałego 
nawracania się 

 IX. Opanowanie 

Czyn: wstrzemięźliwość 
i post w niektóre dni 

 

 

Encyklika Laudato si’ 
papieża Franciszka 

5. Uważność w wyborach 
i  działaniach  

1. Prostsze i skromniejsze 
życie 

6. Lokalność działań 

2. Ekologia nie jest 
ideologią 

7. Ekonomia dobra 
wspólnego 

3. Święto spotkania (Pan 
Bóg, ludzie, przyroda) 

8. Ekologia integralna 
(dobro ludzi i przyrody) 

4. Powszechne braterstwo 9. Troska o każdego 

Informacje o Drogach: https://www.rogalin.archpoznan.pl/drogi/ 

Nowenna „owocowa” do Ducha Świętego 
Jest oparta na cytacie biblijnym: „Owocem zaś ducha 

jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim 

[cnotom] nie ma Prawa” (Gal. 5,22-23). Nowenna polega 

na codziennym odmawianiu „Koronki ku czci Ducha 

Świętego” przez 9 dni oraz rozważaniu każdego dnia 

innego owocu Ducha Świętego i konkretnych czynach.  

Świadectwo: „Pamiętam do dziś – a minęły już 24 lata – 
jak świadectwo o Duchu Świętym dawał pan Stanisław. 
Stracił pracę. Pod koniec okresu wypowiedzenia, gdy 
nieuchronnie zbliżała się przerażająca przyszłość bez 
pracy i środków do życia, sięgnął po nowennę do Ducha 
Świętego. Modlił się usilnie, codziennie powierzając się 
Duchowi Świętemu. Ostatniego dnia nowenny 
zatelefonował do niego jakiś nieznajomy. Zaproponował 
mu pracę, bo jakoś dowiedział się o jego kłopotach. 
Propozycja pracy, choć nie wydawała się zbyt atrakcyjna, 
była jednak dla niego czytelnym znakiem Opatrzności 
Bożej. Odczytał ją jako odpowiedź na swoją modlitwę do 
Ducha Świętego. Przyjął ją więc i przez kilka lat 
przepracował w firmie, która, dzięki łasce Bożej, okazała 
się dla niego miejscem nie tylko zarabiania pieniędzy, ale 
także dawania świadectwa o Duchu Świętym i 
przybliżania ludzi do Boga.” (o. Mirosław Piątkowski SVD) 

Więcej w książeczkach o. Mirosława Piątkowskiego: 
„Nowenna do Ducha Świętego” Verbinum 2007 oraz 
„Koronka ku czci Ducha Świętego i Jego siedmiu darów”, 
Verbinum 2014. Dziękujemy Wydawnictwu Verbinum za 
zgodę na przedruk tekstu Koronki i świadectwa. 



Koronka ku czci Ducha Świętego 

Krzyżyk: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

Na pierwszym paciorku: Wierzę w Boga Ojca... 

Koralik po krzyżyku: 

Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów 
wzięty,światła Twego strumień. 

Przyjdź Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, 
przyjdź Światłości sumień! 

O najmilszy z Gości, słodka serc radości, 
słodkie orzeźwienie. 

W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, 
w płaczu utulenie. 

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 Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, 
siedmiorakie dary! 

Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, 
daj szczęście bez miary! 

Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, 
daj szczęście bez miary! Amen  

 

Odmawiamy na tzw. Koronce Pokoju: 
Siedem części 
po trzy koraliki:  

• Bądź uwielbiony, 
Boże Duchu Święty 
i przyjdź do nas w darze Mądrości. Ojcze nasz..., 
Zdrowaś..., Chwała Ojcu... 

• Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w 
darze Rozumu. Ojcze nasz..., Zdrowaś..., Chwała Ojcu... 

• Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w 
darze Rady. Ojcze nasz..., Zdrowaś..., Chwała Ojcu... 

• Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w 
darze Męstwa. Ojcze nasz..., Zdrowaś..., Chwała Ojcu... 

• Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w 
darze Umiejętności. Ojcze nasz..., Zdrowaś..., Chwała... 

• Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w 
darze Pobożności. Ojcze nasz..., Zdrowaś..., Chwała… 

• Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w 
darze Bojaźni Bożej. Ojcze nasz..., Zdrowaś..., Chwała… 

Zakończenie: 

• Prowadzący: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie 
życie. Wierni: I odnowisz oblicze ziemi. 

• Prowadzący: Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca 
wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże 
Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze 
się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

• Prowadzący: Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego 
Wierni: Módl się za nami.  

Koronka Pokoju 


