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Szentlélek,
szállj le ránk.
Világítsd meg lelkünk,
töltsd fel szellemünk,
erősítsd meg testünk.
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Vezess az útunkon,
ébreszd fel isteni kívánságaink,
közvetítsd nekünk Krisztus gondolatát
és alakíts át új teremtéssé.
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Csak Tebenned
ismerjük és szeretjük Jézus Krisztust.
Általa és Teveled,
fedezzük fel identitásunkat és küldetésünket
és emelkedünk fel az Atyához.
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Te emlékeztetsz minket Jézus tanítására
és segítesz, hogy azt a teljességben megéljük.
Betöltesz minket a hét szent ajándékoddal
és Krisztus életének tanúivá teszel.
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A Szeplőtelen Édesanyán keresztül,
felajánljuk magunk Jézus Krisztusnak,
hogy benned Isten feddhetetlen, önazonos
fiaként éljünk
testvérekként az egyetemes lélekközösségben,
hogy eljuthassunk az Új Teremtésbe.
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Így, neked felajánlva, a szentháromsági
áramlat által vonzva
képezzük Krisztus Misztikus Testét,
az ő Világegyetemre kiterjedő Egyházát,
mely a megmentést hírdeti a teljes teremtésnek.

Így, neked felajánlva, a szentháromsági
áramlat által vonzva
képezzük Krisztus Misztikus Testét,
az ő Világegyetemre kiterjedő Egyházát,
mely a megmentést hírdeti a teljes teremtésnek.

Dicsőség a Teremtő Atyának
és a Megmentő Fiúnak.
Dicsőség neked, Szeretet Lelke,
ki folyamatosan megszenteled azokat,
kik Isten életét keresik,
és belőlünk mind élethordozó
népet képezel.
Ámen

edizioni@lucidellesodo.it
redazione@versolanuovacreazione.it
www.lucidellesodo.it
www.versolanuovacreazione.it
Tel: +36 30 539 8475
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