My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś Kościołem Twoim 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 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
	- Stwórz Boże we mnie serce czyste 
	- I odnów we mnie moc Ducha
Módlmy się Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca swoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
	
	Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobra wieczne. Daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej. Daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał Wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Cię obrazić jedynie dla Miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty daj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską Miłością i Łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świętobliwą. Amen.


NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Modlitwa wstępna
Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić na Apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Hymn do Ducha św.
Łagodny Duchu Boży, zstąp na nas 
Łagodny Duchu Boży, ogarnij nas
Łagodny Duchu Boży, spocznij na nas
Łagodny Duchu Boży, otocz nas 
Łagodny Duchu Boży, przemień nas 
Łagodny Duchu Boży, ożyw nas
Duchu Święty przyoblecz nas w siedem darów, namaść nas
Duchu bojaźni daj nam Twój pokój,
Duchu mocy daj nam Twoją radość
Duchu ciszy daj nam prostotę serca
Duchu synostwa daj nam zaufanie
Duchu rady daj nam pocieszenie
Duchu rozumu daj nam światło
Duchu mądrości daj nam miłość
Duchu świętości przyjdź do nas
Duchu świętości napełnij nas
Duchu świętości przyjdź dotknij naszych serc
Duchu świętości przyjdź opatrz nasze rany
Duchu świętości przyjdź obejmij nasze dusze
Duchu świętości przyjdź uzdrów nasze ciała
Duchu świętości przyjdź przebacz nasze grzechy
Duchu świętości przyjdź przymnóż nam wiary
Duchu świętości przyjdź rozlej w naszych sercach miłość Bożą
Duchu świętości przyjdź pomóż nam w naszej słabości
Duchu świętości przyjdź otwórz nas na łaskę Boga
Duchu wolności wyzwól nas
Duchu jedności daj nam swój pokój
Czytanie na każdy dzień
1 dzień – „Jezus zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego (J. 7, 37-39)
2 dzień – „Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego Łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt. 3, 5-7)
3 dzień – „Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” (1 Kor. 1, 12-13)
4 dzień – Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1, 21-22)
5 dzień – „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z Wolą Bożą 
(Rz 8, 26 – 27)
6 dzień – „ Postępujcie według Ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem Ducha jest Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha też się stosujmy” (Ga 5, 16.22.25)
7 dzień – „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w Was jest, a którego macie od Boga i że nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele” 
(1Kor 6, 19-20)
8 dzień – „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha – Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego (1 Kor 2, 9-10)
9 dzień – „Gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum,  jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się też im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Św. i zaczęli mówić obcymi językami tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz. 2, 1-4)
Litania do Ducha Świętego
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boze, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz
Duchu Święty, który na początku istnienia 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 uczniów Pańskich
Duchu Święty, który odrodziłeś się w wodach chrztu św.
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 Św.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nad Duchu św. 
Bądź nam miłościw, wybaw nas Duchu św.
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski wybaw nas Duchu Święty
Od buntu przeciw prawdzie chrześcijańskiej
Od braku serca wobec bliźnich naszych
Od zatwardziałości w grzechach
Od zaniedbania pokuty
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli
Od nagłej i niespodziewanej śmierci
Od potępienia wiekuistego

