
Krótka modlitwa o siedem darów Ducha Świętego, 

której przyszły papież nauczył się od swojego taty. 

Warto, żebyśmy i my zaczęli odmawiać tę modlitwę i 

żebyśmy nauczyli jej swoje dzieci.  

Duch Święty i jego dary 

Nikt nie jest w stanie objawić 

Jezusa Chrystusa i jego przesłania 

bez udziału Ducha Świętego. O tej 

roli Ducha Świętego, 

niezastąpionej dla Kościoła i dla 

świata, mówi encyklika 

„Dominum et vivificantem” Jana 

Pawła II. 

Rola ta opiera się na siedmiu 

szczególnych darach, które są zdolne zniszczyć wszelkie zło i urzeczywistnić 

wszelkie dobro, jeśli człowiek pragnie nawrócić swoje serce. To siedem darów 

https://pl.aleteia.org/tag/duch-swiety/


koniecznych do „uporządkowanego” chrześcijańskiego życia – tłumaczył św. Jan 

Paweł II wiernym i pielgrzymom w czasie audiencji generalnych przed zbliżającym się 

świętem Zesłania Ducha Świętego. 

Pozwalają one pojąć „wielość darów w 

Chrystusie i w świętych”.  

Karol Wojtyła modli się do Ducha 

Świętego 

Tę wiarę Jan Paweł II wyniósł z domu 

rodzinnego. Modlitwy do Ducha 

Świętego nauczył się od taty jako 

jedenastoletni chłopiec i od tego czasu odmawiał ją codziennie. Jak pisze o. 

Sławomir Oder w książce „Dlatego święty. Prawdziwy Jan Paweł II, o którym 

opowiada postulator procesu beatyfikacyjnego”, zachował ten zwyczaj do 

ostatnich dni swojego życia. 

Warto, żebyśmy i my zaczęli odmawiać codziennie tę krótką modlitwę 

i żebyśmy nauczyli jej dzieci. Niech one także, jak mały Karol, nabiorą 

nawyku wypraszania u Ducha Świętego Jego siedmiu darów. Otrzymaliśmy je 



wszyscy na chrzcie świętym i jesteśmy zobowiązani nieustannie je odnawiać, 

by stać się „błogosławionym dzieckiem” Bożym: 

 

Modlitwa do Ducha Świętego 

Duchu Święty, proszę Cię 

o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie 

i Twoich doskonałości Bożych, 

o dar rozumu do lepszego zrozumienia 

ducha tajemnic wiary świętej, 

o dar umiejętności, 

abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, 

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady 

i u Ciebie ją zawsze znajdował, 

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie 

nie mogły mnie od Ciebie oderwać, 

o dar pobożności, abym zawsze służył 

Twojemu Majestatowi z synowską miłością, 



o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 

który Ciebie, o Boże, obraża. 

 


