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NOVENA TO TH E HOLY GHOST
NOVENA TO THE HOLY GHOST

Novena to the Holy Spirit (adapted with the approval of CFP spiritual advisor Dom Julian Stead,
OSB, from a Novena copyrighted by the Holy Spirit Fathers, 1912)
First day- Friday after Feast of Ascension. Last day- Vigil of Pentecost
Szentlélek kilenced
A “Szociális testvérek” honlapjáról
Szociális Testvérek Társasága
1114 Budapest, Bartók Béla út 61. III/6.
http://szocialistestverek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=224:megkezddoetta-puenkoesdi-imakilenced&catid=10:hirek-aktualitasok&Itemid=42
ACT OF CONSECRATION TO THE HOLY SPIRIT
To be recited before starting the Novena.)
Before the great multitude of heavenly witnesses, I offer myself, soul and body to Thee, Eternal
Spirit of God. I adore the brightness of Thy purity, the unerring fairness of Thy justice, and the
might of Thy love. Thou art the Strength and Light of my soul. In Thee I live and move and am. I
desire never to grieve Thee by unfaithfulness to grace and I pray with all my heart to be kept from
the smallest sin against Thee. Mercifully guard my every thought and grant that I may always
watch for Thy light, and listen to Thy voice, and follow Thy gracious inspirations. I cling to Thee
and give myself to Thee and ask Thee, by Thy compassion to watch over me in my weakness.
Holding the pierced Feet of Jesus and looking at His Five Wounds, and trusting in His Precious
Blood and adoring His opened Side and stricken Heart, I implore Thee, Adorable Spirit, Helper of
my infirmity, to keep me in Thy grace that I may never sin against Thee. Give me grace O Holy
Spirit, Spirit of the Father and the Son, to say to Thou always and everywhere, "Speak, Lord, for
Thy servant is listening." Amen.
FIRST DAY
Holy Spirit, Lord of Light, radiance give from celestial height.
SILENT REFLECTION – ON THE HOLY SPIRIT
Only one thing is important -- eternal salvation. Only one thing, therefore, is to be feared--sin. ·
Sin is the result of ignorance, weakness, and indifference. The Holy Spirit is the Spirit of Light, of
Strength, and of Love. With His sevenfold gifts He enlightens the mind, strengthens the will, and
inflames the heart with love of God. To ensure our salvation we ought to invoke the Divine Spirit
daily, for "The Spirit helps our infirmity. We know not what we should pray for as we ought. But
the Spirit Himself asks for us."
Prayer
Almighty and eternal God, Who has deigned to regenerate us by water and the Holy Spirit, and
has given us forgiveness of all sins, send forth from heaven upon us Thy sevenfold Spirit, the
Spirit of Wisdom and Understanding, the Spirit of Counsel and Fortitude, the Spirit of Knowledge
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and Piety, and fill them with the Spirit of Holy Fear so that …your intention goes here… as Thou
wouldst have it be. Amen.
1. nap
Szentlélek Úristen, Te az Atyától és Fiútól öröktől fogva származol, s az Atyával és a Fiúval
egylényegű vagy. Te vagy a kegyelmek forrása, bőkezű adományozója. Jöjj el Szentlélek Úristen,
töltsd be szívünket hétszeres ajándékoddal.
Szentírási rész:
„Mert elárasztom vízzel a tikkadt mezőt, és bővizű patakokkal a kiaszott földet. Kiárasztom
lelkemet utódaidra, és áldásomat gyermekeidre. Úgy sarjadnak majd, mint a fű a forrás
közelében, mint a fűzfák a vízfolyások mellett. Az egyik így szól majd: „Én az Úré vagyok".( Iz
44.3-5a)
Jótanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel:
Minden nap add át magad Jézusnak (lehetőleg a reggeli imában) - s kérd s Lélek vezetését, hogy
Ő vezessen előre a Jézussal való egységben. (Vö. Jn 16,13) .
Kérések:
Szentlélek, az örök élet fénye és boldogsága - Jöjj el közénk !
Szentlélek, Jézus Krisztus művének folytatója és megkoronázója - Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a Föld színét.
Könyörögjünk!
Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi
lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő
kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel min-ket, a te
templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is
kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus
Krisz-tus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egy-ségben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
SECOND DAY
Come, Thou Father of the poor, come now with treasures that endure; Light of all who live.
SILENT REFLECTION – THE GIFT OF FEAR
The Gift of Fear fills us with a sovereign respect for God, and makes us dread nothing so much as
to offend Him by sin. It is a fear that arises, not from the thought of hell, but from sentiments of
reverence and filial submission to our heavenly Father. It is the fear that is the beginning of
wisdom, detaching us from worldly pleasures that could in any way separate us from God. "They
that fear the Lord will prepare their hearts, and in His sight will sanctify their souls."
Prayer
Come, O blessed Spirit of Holy Fear, penetrate their inmost heart, that Thy faithful may set Thee,
my Lord and God, before their face forever, help them to shun all things that can offend Thee, and
make them worthy to appear before the pure eyes of Thy Divine Majesty in heaven, where Thou
livest and reignest in the unity of the ever Blessed Trinity, God world without end. Grant Gift of
Fear of the Lord so that …your intention goes here… as Thou wouldst have it be. Amen.
2. nap
Jöjj Istenfélelem Lelke, hogy Isten jelenlétéről mindig és mindenütt megemlékezzünk, és elkerüljük, ami megbántása volna.
Szentírási rész:
„Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet,
hanem várjanak az Atya ígéretére, „amelyről - úgymond - tőlem hallottatok: Mert János csak
vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni." (ApCsel 1,45)
Bölcsesség:
Egy bölcs a dolgozószobájában tartott egy hatalmas ingaórát, amely minden órában ünnepélyes
lassúsággal, de ugyanakkor nagy dörgések közepette szólalt meg.
- Nem zavarja? - kérdezte egyik diákja.
Nem - válaszolta a bölcs -, mert így minden órában meg kell kérdeznem magamtól, hogy mit
csináltam az elmúlt órában.
Jótanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel:
Merj mindig újra kezdeni! Minél inkább magunkban bízunk, annál gyakrabban elesünk. Ha a
bennünk élő Megváltóra s a Lélek vezetésére bízzuk magunkat, csökkennek az elesések. (Ez a
fejlődés egész életünk útja. Rom 8,5-11) Ha hiszel, minden elesésed, gyengeséged ellenére a
Lélek kialakítja benned Jézust. (Ez 36,26; 2 Kor 4,5-7)
Kérések:
Taníts meg minket imádkozni és imádkozz bennünk, - Jöjj el közénk!
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Segíts egymást szeretnünk és elviselnünk, - Jöjj el közénk!
Te légy örök jutalmunk, - Jöjj el közénk!
Szentlélek Isten! - Jöjj el közénk!
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.
Könyörögjünk!
Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel bennünk, világítson és tisztítson meg bennünket! Árassza
ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
THIRD DAY
Thou of all consolers the best, Thou, the soul's delightful guest, refreshing peace bestow
SILENT REFLECTION – THE GIFT OF PIETY
The gift of Piety begets in our hearts a filial affection for God as our most loving Father. For His
sake, it inspires us to love and respect persons and things consecrated to Him, as well as those
who are vested with His authority, His Blessed Mother and the Saints, the Church and its visible
Head, our parents and superiors, our country and its rulers. He who is filled with the gift of Piety
finds the practice of his religion, not a burdensome duty, but a delightful service. Love makes all
labour sweet
Prayer
Come, O Blessed Spirit of Piety, possess their heart. Enkindle therein such a love for God, that we
may find satisfaction only in His service, and for His sake lovingly submit to His authority. Grant
the Gift of Piety so that …your intention goes here… as Thou wouldst have it be. Amen
3. nap
Jöjj Jámborság Lelke, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljunk Neked, parancsaidat megtartsuk,
és sugallataidat hűségesen kövessük.
Szentírási rész:
„Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erőt." (Lk 24.49)
Jótanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel:
Imádkozz mélyebben! Minden imában tudatosítsd, hogy Jézus jelen van benned, és Ő egy-szerre a
végtelen Isten. Kérd ima előtt a Szentlelket, hogy tanítson imádkozni, személyesen megszólí-tani
és szeretni Jézust. (Pl. így: "Jöjj Szentlélek! Világosíts meg! Nyisd meg a lelkem!") (Vö. Rom 8,1416, 26; Gal 4,6) Biztosíts állandó időpontokat imádságodnak (pl. minden reggel és este ugyanazon
időben egy-egy negyedóra...), s a szentségimádásnak is (ha lehet, azonos napon, azonos időben).
Kérések:
Szentlélek, a jámborság és isteni félelem Lelke - Jöjj el közénk!
Szentlélek, az Anyaszentegyház kormányzója - Jöjj el közénk!
Szentlélek, a Szentatya tanításának őre - Jöjj el közénk!
Szentlélek Isten! - Jöjj el közénk!
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.
Könyörögjünk!
Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi
lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő
kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel min-ket, a te
templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is
kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus
Krisz-tus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egy-ségben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
FOURTH DAY
Thou, in toil my comfort sweet; Thou, coolness in the heat; Thou, my solace in time of woe
SILENT REFLECTION – THE GIFT OF FORTITUDE
By the gift of Fortitude the soul is strengthened against natural fear, and supported to the end in
the performance of duty. Fortitude imparts to the will an impulse and energy which move it to
undertake without hesitancy the most arduous tasks, to face dangers, to trample under foot
human respect, and to endure without complaint the slow martyrdom of even lifelong tribulation.
"He that shall persevere unto the end shall be saved."
Prayer
Come, O Blessed Spirit of Fortitude, uphold their soul in time of trouble and adversity, sustain their
efforts after holiness, strengthen their weakness, give us courage against all the assaults of their
enemies, that we may never be overcome and separated from Thee, our God and greatest Good.
Grant that the Gift of Fortitude so that …your intention goes here …. as Thou wouldst have it be.
Amen.
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4. nap
Jöjj, Erősség Lelke, hogy a szerencsétlenségben és bajban, a gonosz lélek és a világ kísértései
között mindenkor Hozzád ragaszkodjunk.
Szentírási rész:
„Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad
nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és
nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad... S a Vigasztaló, a Szentlélek,
akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent,
amit mondtam nektek." (Jn 14.15-17.26.)
Bölcsesség:
"Beszélünk a boldogságról, a dolce vita-ról, de valójában kétféle ember van csak: a jobb és a bal
la-tor. Az egyik káromkodik, távlata semmi, szenvedésének értelmét nem találja, a másik Jézus
arcát nézi: "Uram, emlékezzél meg rólam..." Aligha volt a földön olyan ember, aki a szenvedés
titkát kike-rülhette volna." (Szabó János)
Jótanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel:
Lépj ki magadból. Minden nap úgy indulj reggeli imádból, hogy: ma „keresztre akarom sze-gezni"
önzésemet, hogy Jézus élhessen bennem. (Vö. Gal 2,20.) - Tégy konkrét elhatározást: pl. ma oda
fogok lépni ahhoz, aki tegnap megbántott, vagy felhívom azt, akivel rég nem találkoztam. - S ha
szeretsz, Jézus és a Lélek kinyilatkoztatja magát Neked. (vö. Jn 14,21)
Kérések:
Szentlélek, az erősség Lelke - Jöjj el közénk!
Vigasztaló Lélek - Jöjj el közénk!
Szentlélek Isten! - Jöjj el közénk!
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.
Könyörögjünk!
Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi
lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő
kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel min-ket, a te
templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is
kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus
Krisz-tus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egy-ségben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
FIFTH DAY
Light immortal, Light divine, Fire of Love, our hearts refine, our inmost being fill.
SILENT REFLECTION – THE GIFT OF KNOWLEDGE
The Gift of Knowledge enables the soul to evaluate created things at their true worth--in their
relation to God. Knowledge unmasks the pretense of creatures, reveals their emptiness, and points
out their only true purpose as instruments in the service of God. It shows us the loving care of God
even in adversity, and directs us to glorify Him in every circumstance of life. Guided by its light,
we put first things first, and prize the friendship of God beyond all else. "Knowledge is a fountain
of life to him that possesses it."
Prayer
Come, O Blessed Spirit of Knowledge, and grant that we may perceive the will of the Father; show
them the nothingness of earthly things, that we e may realize their vanity and use them only for
Thy glory and their own salvation, looking ever beyond them to Thee and Thy eternal rewards.
Grant the Gift of Knowledge so that …your intention goes here …. as Thou wouldst have it be.
Amen
5. nap
Jöjj, Tudomány Lelke, hogy mindig tanításaid ösvényén járjunk!
Szentírási rész:
„ De az igazságot mondtam: Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el
hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a
bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, amiért nem hittek bennem. Az igazságról, hogy az
Atyához megyek, s többé nem láttok. Az ítéletről, mivel a világ fejedelme ítélet alá esett. Még sok
mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő
majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit
hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek." (Jn 16,7-13)
Jótanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel:
Hidd és reméld, hogy ha Jézussal egyesülten élsz (a Lélekben), Ő képes minden nehézség közepette - közreműködésedet is felhasználva - megújítani közösségedet és az Egyházat. Ezt a
reményt sugározzák életed és szavaid. (Vö. Rom 15,13; Ef 1, 17-19) S ezzel a vággyal járulj a
Jézussal egyesítő szentségekhez!
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Kérések:
Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke - Jöjj el közénk!
A kevélység szellemétől - Ments meg minket, Szentlélek!
A hamisság és kétszínűség szellemétől - Ments meg minket, Szentlélek!
Szentlélek Isten! - Jöjj el közénk!
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.
Könyörögjünk!
Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel bennünk, világítson és tisztítson meg bennünket! Árassza
ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
SIXTH DAY
Take Thy grace away and nothing pure within us will stay; all our good is turned to ill.
SILENT REFLECTION – THE GIFT OF UNDERSTANDING
Understanding, as a gift of the Holy Spirit, helps us to grasp the meaning of the truths of our holy
religion. By faith we know them, but by Understanding we learn to appreciate and delight in them.
It enables us to penetrate the inner meaning of revealed truths and through them to be quickened
to newness of life. Our faith ceases to be sterile and inactive, but inspires a mode of life that bears
eloquent testimony to the faith that is in us; we begin to "walk worthy of God in all things
pleasing, and increasing in the knowledge of God.
Prayer
Come, O Spirit of Understanding, and enlighten their minds, that we may know and believe all the
mysteries of salvation; and may merit at last to see the eternal light in Thy Light; and in the light
of glory to have a clear vision of Thee and the Father and the Son. Grant us the Gift of
Understanding so that …your intention goes here …. as Thou wouldst have it be. Amen.
6. nap
Jöjj, Értelem Lelke, hogy szent hitünk igazságait megértsük!
Szentírási rész:
„Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak,
véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a
szolgálókra is kiárasztom Lelkemet azokban a napokban."(Joel 3,1-2)
Jótanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel:
Légy tudatosabban Krisztus tanúja az emberek előtt, elsősorban szereteteddel. - Vágyódj rá, hogy
Jézus éljen benned, s Általa közelebb vezethesd embertársaidat Hozzá. Ne félj - kellő időben beszélni is hitedről! Kérd ilyenkor a benned élő Jézusnak és a Léleknek vezetését! (Vö. Lk 12,12;
Iz 61,1)
Kérések:
Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke - Jöjj el közénk!
Minden hitbeli tévedéstől - Ments meg minket, Szentlélek!
A te sugallataid megvetésétől - Ments meg minket, Szentlélek!
A megismert igazság elleni tusakodástól - Ments meg minket, Szentlélek!
Szentlélek Isten! - Jöjj el közénk!
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.
Könyörögjünk!
Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi
lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő
kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel min-ket, a te
templomaidat hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is
kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus
Krisz-tus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egy-ségben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
SEVENTH DAY
Heal our wounds, our strength renew, on our dryness, pour Thy dew; wash guilt away,
SILENT REFLECTION – THE GIFT OF COUNSEL
The gift of Counsel endows the soul with supernatural prudence, enabling it to judge promptly and
rightly what must done, especially in difficult circumstances. Counsel applies the principles
furnished by Knowledge and Understanding to the innumerable concrete cases that confront us in
the course of our daily duty as parents, teachers, public servants, and Christian citizens. Counsel is
supernatural common sense, a priceless treasure in the quest of salvation. "Above all these
things, pray to the Most High, that He may direct your way in truth."
Prayer
Come, O Spirit of Counsel, help and guide them in all their ways, that we may always do Thy holy
will. Incline their heart to that which is good; turn it away from all that is evil, and direct them by
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the straight path of Thy commandments to that goal of eternal life for which they long. Grant the
Gift of Counsel so …your intention goes here …. as Thou wouldst have it be. Amen
7. nap
Jöjj, Jótanács Lelke, hogy minden ügyünkben és kételyünkben a helyest megismerjük, és a jót
válasszuk!
Szentírási rész:
„Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a templomban volt és fennhangon hirdette: „Aki szom-jazik,
jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak."
Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. A Lélek ugyanis még nem jött el,
mert még nem dicsőült meg Jézus."( Jn 7.37-39 )
Jótanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel:
Különösen figyelj a Szentlélek indításaira (Vö. Gal 5.16), - akár a lelkiismeretedben hangzik el az,
akár pl. egy testvér vagy családtag kérése által. - Szokd meg, hogy azonnal és örömmel válaszolj
hívásaira, akkor is, ha nehéz. (Pl. úgy, hogy bensődben kimondod Neki: "igen!", s megteszed,
amire hív.)
Kérések:
Tarts távol tőlünk, híveidtől minden szomorúságot és kishitűséget - Kérünk, téged, hallgass meg
min-ket!
Irányítsd minden gondolatunkat és szándékunkat a mennyeiekre - Kérünk, téged, hallgass meg
min-ket!
Őrizz meg mindnyájunkat a te szent szeretetedben - Kérünk, téged, hallgass meg minket!
Szentlélek Isten! - Jöjj el közénk!
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.
Könyörögjünk!
Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel bennünk, világítson és tisztítson meg bennünket! Árassza
ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
EIGHTH DAY
Bend the stubborn heart, melt the frozen, warm the chill, and guide the steps that go astray.
SILENT REFLECTION – THE GIFT OF WISDOM
Embodying all the other gifts, as charity embraces all the other virtues, Wisdom is the most
perfect of the gifts. Of Wisdom it is written "all good things came to me with her, and innumerable
riches through her hands." It is the gift of Wisdom that strengthens our faith, fortifies hope,
perfects charity, and promotes the practice of virtue in the highest degree. Wisdom enlightens the
mind to discern and delight in things divine, in the appreciation of which earthly joys lose their
savour, while the Cross of Christ yields a divine sweetness according to the words of the Saviour:
"Take up your cross and follow me, for my yoke is sweet and my burden light."
Prayer
Come, O Spirit of Wisdom, and reveal to their soul the mysteries of heavenly things, their
exceeding greatness, power and beauty. Teach us to love these heavenly things above and beyond
all the passing joys and satisfactions of earth. Help us to attain them and possess them for ever.
Grant the Gift of Wisdom so that …your intention goes here …. as Thou wouldst have it be. Amen
8. Nap
Jöjj, Bölcsesség Lelke, taníts meg arra, hogy minden gondolatunkat és cselekedetün-ket
egyedül Istenre irányítsuk!
Szentírási rész:
„Akkor megtudják, hogy én, az Úr vagyok az ő Istenük, mert száműztem ugyan a népek közé, de
most összegyűjtöm őket hazájukba, és senkit sem hagyok ott közülük. Nem rejtem el többé előlük
arcomat, mert kiárasztom lelkemet Izrael házára - mondja az Úr, az Isten." (Ez 39.28-29)
Bölcsesség:
Verebekre nem lövünk ágyúval...
Grock, a híres német bohóc egyik reggel gyalázkodó és rágalmazó levelet kapott. Találkozott
cirkuszbeli barátjával és elpanaszolta neki az esetet: - Nézd meg, micsoda otromba, rágalmazó
levelet kaptam. Mit válaszoljak rá? A barátja elolvasta a levelet és visszaadta: - Semmit se
válaszolj. Valame-lyik irigyed vagy rosszakaród írta. Jelentsd fel a bíróságnál. Grock megköszönte
a baráti tanácsot, de végül is a levelet visszaküldte a feladónak a következő melléklettel: "Kedves
Uram! Nemrég kaptam kézhez a mellékelt levelet az Ön aláírásával. Elküldöm Önnek, hogy lássa,
hogyan élnek vissza az Ön nevével. Önnek is érdeke, hogy a tettest kikutassa... Szívélyes
üdvözlettel: Grock clown." Legközelebb barátja megkérdezte Grockot: - No, följelentetted az
illetőt? - Á, dehogy! - felelte Grock. - Verebekre nem lövünk ágyúval. (Willi Hoffsümmer nyomán)
Jótanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel:
Ne aggódj! Bízd rá magad - Jézussal egyesülten - a Mennyei Atyára s a Szentlélek vezetésére.
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(Vö..Mt 6,33-34) Tudatosan élj Jézus és a Lélek szabadságában, s próbáld sugározni ennek a
szabad-ságnak örömét. (Gal 6,22-26)
Kérések:
Szentlélek, a bölcsesség és jó tanács Lelke - Jöjj el közénk!
Szentlélek, a bűnök megbocsátója - Jöjj el közénk!
Szentlélek Isten! - Jöjj el közénk!
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.
Könyörögjünk!
Urunk, a Te Szentlelked lángoljon fel bennünk, világítson és tisztítson meg bennünket! Árassza
ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
NINTH DAY
Sevenfold gifts on us be pleased to pour, who Thee confess and Thee adore; bring us Thy comfort
when we die; give us life with Thee on high; give us joys that never end. Amen.
SILENT REFLECTION – THE FRUITS OF THE HOLY SPIRIT
The gifts of the Holy Spirit perfect the supernatural virtues by enabling us to practice them with
greater docility to divine inspiration. As we grow in the knowledge and love of God under the
direction of the Holy Spirit, our service becomes more sincere and generous, the practice of virtue
more perfect. Such acts of virtue leave the heart filled with joy and consolation and are known as
Fruits of the Holy Spirit. These Fruits in turn render the practice of virtue more attractive and
become a powerful incentive for still greater efforts in the service of God, to serve Whom is to
reign.
Prayer
Come, O Divine Spirit, fill their heart with Thy heavenly fruits, Thy charity, joy, peace, patience,
benignity, goodness, faith, mildness, and temperance, we may never weary in the service of God,
but by continued faithful submission to Thy inspiration may merit to be united eternally with Thee
in the love of the Father and the Son. us all the Fruits of the Holy Spirit in super abundance so
that …your intention goes here …. as Thou wouldst have it be. Amen
9. nap
Mennyei Király, Vigasztaló,
igazságnak Lelke,
ki mindenütt jelen vagy
és mindeneket betöltesz,
minden jónak kútfeje és az életnek megadója,
jöjj el és lakozzál mibennünk,
és tisztíts meg minket minden szennytől,
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!
(Görögkatolikus liturgiából)
Szentírási rész:
„Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc
vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind
a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Szét-oszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha
szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a
szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosz-szat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság
győzelmében leli. Mindent eltűr, min-dent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem
szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most
megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes,
ami töredékes, az véget ér. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam,
mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De ami-kor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek
szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak
töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Addig
megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet."(1Kor
13)
Jótanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel:
Építsd a szeretetet, az egyetértést, különösen ott, ahol kritikával, széthúzással találkozol. (Pl.
határozd el, hogy aznap mindenkiről jót mondasz.) (Vö. Rom 13,8; 2 Kor 13,13)
Kérések:
Szentlélek, az Atyának és Fiúnak közös szeretete és boldogsága - Jöjj el közénk!Az Úr Lelke, aki
mindeneket megtöltesz - Jöjj el közénk!Szentlélek Isten! - Jöjj el közénk!
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.
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Könyörögjünk!
Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel bennünk, világítson és tisztítson meg bennünket! Árassza
ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
PRAYER FOR THE SEVEN GIFTS OF THE HOLY SPIRIT
(To be recited on the conclusion of the Novena.)
O Lord Jesus Christ Who, before ascending into heaven did promise to send the Holy Spirit to
finish Thy work in the souls of Thy Apostles and Disciples, deign to grant the same Holy Spirit to
us that the Holy Spirit may perfect in their soul, the work of Thy grace and Thy love. Grant us the
Spirit of Wisdom that they may despise the perishable things of this world and aspire only after
the things that are eternal, the Spirit of Understanding to enlighten their mind with Thy divine
truth, the Spirit of Counsel that they may ever choose the surest way of pleasing God and gaining
heaven, the Spirit of Fortitude that they may bear their cross with Thee and that they may
overcome with courage all the obstacles that oppose their salvation, the Spirit of Knowledge that
they may know God and know themselves and grow perfect in the science of the Saints, the Spirit
of Piety that they may find the service of God sweet and amiable, and the Spirit of Fear that they
may be filled with a loving reverence towards God and may dread to displease Him in any way.
Mark them, dear Lord with the sign of Thy true disciples, and animate them in all things with Thy
Spirit so that …your intention goes here …. as Thou wouldst have it be. Amen
IMÁDSÁGOK
Szentlélek! - mindenütt, ahol Jézus megtestesül Te vagy ott:
Általad öltött testet az Ige a Szentírásban,
Általad testesült meg Ő Máriában,
Általad egyesülünk Vele, s titokzatos Testével a keresztségben,
Általad változik át a kenyér az Ő testévé a szentmisében,
Általad jelenik meg Ő közöttünk, ha nevében összejövünk;
add, hogy Általad bennem - és köztünk - is egyre jobban megtestesüljön Jézus!
Szentlélek Isten!
Te azt tudod betölteni, abban tudod kialakítani Jézust - aki vár Téged.
Add, hogy várjalak: hogy következetesen kialakítsam életemben a Rád várakozó csendes imák
idejét.
Add vágynom arra, hogy szent legyek: hogy Jézus, a Szentháromság éljen bennem, - Általad.
Segíts, hogy minden imámból azzal az elhatározással induljak, hogy - segítségeddel - akarok
egyre jobban úgy látni, úgy ítélni, úgy cselekedni, úgy beszélni, mint Jézus; hogy Ő maga
láthasson, csele-kedhessen, beszélhessen bennem.
Szentlélek! Te eltöltötted Máriát, mert hallgatott hangodra, s igent mondott hívásodra.
Szeretnék ma én is igent mondani minden hívásodra: a lefekvésben és felkelésben, imában és
tanu-lásban, munkában és pihenésben, - igen lenni családomnak és felebarátaimnak. Szeretném
ma min-dig, azonnal és örömmel megtenni, amit kívánsz, - amit tennem kell. Hogy Jézus
megtestesülhessen, növekedhessen bennem is.
Szentlélek, a küldetés, a tanúságtétel Lelke! Szítsd fel bennem a felelősséget minden embertársam
iránt! Add, vágynom, hogy Jézus éljen bennem, s vágynom, hogy az Ő jelenlétét és tüzét
hordozzam a világban.
Ima a Szentlélek vezetéséért
Uram, átadom Neked életemet.
Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott.
Hálát adok mindenért, ami történt velem.
Minden ajándékodat megköszönöm, Uram.
Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is,
mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított.
Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet!
Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését,
és készséges szívvel engedelmeskedjek neki!
Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet,
és add, hogy gyermeki szívvel egészen Rád hagyatkozzam!
Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat.
Add meg nekem, Uram azokat a lelki adományokat,
amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután!
Fölajánlom Neked képességeimet és körülményeimet,
odaadom minden kívánságomat és vágyamat.

Page 8 of 9

AMDG

NOVENA TO TH E HOLY GHOST

Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná,
amilyenné öröktől fogva eltervezted!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Imádság önmagunkért, hogy alkalmas eszközök lehessünk az Úr kezében
„Jöjj Szentlélek Úristen! Helyettesítsd csendes nyugalommal, a bennünk lévő feszült-séget.
Helyettesítsd csendes bizalommal, a bennünk lévő aggodalmat. Helyettesítsd erős hittel, a
bennünk lévő félelmet. Helyettesítsd kegyelem édességével, a bennünk lévő keserű-séget.
Helyettesítsd ragyogó fényeddel, a bennünk lévő sötétséget. Helyettesítsd szerető melegeddel, a
bennünk lévő hideget. Helyettesítsd fényességeddel, a bennünk lévő éjszakát. Helyettesítsd üdítő
tavaszoddal, a bennünk uralkodó hideg telet. Egyengesd ferdeségünket. Vedd el büszkeségünk
élességét, de mélyítsd el alázatosságunkat. Gyújtsd meg szeretetünk tüzét, de oltsd ki
szenvedélyeink tüzét. Tedd, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy Te látsz min-ket. Engedd, hogy úgy
lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod. Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint: "Boldogok a
tiszta szívűek, mert meglátják Istent!"
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