
MODLITWA ADSUMUS

Oto jesteśmy, Panie, Duchu Święty, * oto jesteśmy skrępowani

nadmiarem  grzechu,  *  lecz  zgromadzeni  właśnie  w  Twoje  Imię.  *

Przybądź do nas i pozostań z nami, * i racz przeniknąć nasze serca. *

Naucz  nas,  co  mamy czynić,  *  dokąd mamy podążać  *  i  ukaż,  co

powinniśmy  wykonać,  *  abyśmy  z  Twoją  pomocą  *  mogli  się  we

wszystkim Tobie podobać. * Ty sam bądź doradcą i sprawcą naszych

rozstrzygnięć, * bo tylko Ty wraz z Bogiem Ojcem i Jego Synem masz

chwalebne  Imię.  *  Ty,  który  znajdujesz  upodobanie  w  najwyższej

bezstronności, * nie pozwól nam być niszczycielami sprawiedliwości. *

Niech niewiedza nie zwodzi nas na błędną drogę, * niech nie wpływa

na nas ludzka korzyść, * niech nie deprawuje nas wzgląd na urzędy

czy osoby. *  Ale skutecznie złącz nas z Tobą darem Twojej  jedynej

łaski, * abyśmy byli jedno w Tobie i w niczym nie zboczyli od prawdy;

*  skoro  jesteśmy zebrani  w Twoje  Imię,  *  niech tak we wszystkim

trzymamy się sprawiedliwości łagodzonej miłością, * aby teraz nasze

postanowienia w niczym nie sprzeciwiały się Tobie, * a w przyszłości

abyśmy za dobre dzieła osiągnęli wieczną nagrodę. * Amen.

Powyższa modlitwa tradycyjnie otwiera zgromadzenia synodalne Kościoła łacińskiego. Pojawia się ona po raz
pierwszy w Hiszpanii pod koniec VII w. Jako jej autora wielu uczonych wskazuje na św.  Izydora z Sewilli, chociaż
brakuje na to pewnych dowodów. Styl modlitwy odpowiada liturgii mozarabskiej, która obfituje w błagania i nie stroni
od manifestowania uczuć oraz od jasnych nawiązań do sytuacji tego, który się modli.

Modlitwa  wprowadza  w podwójny wymiar  wydarzenia  synodalnego:  chodzi  z  jednej  strony  o  wydarzenie
pokutne, w którym Kościół uznaje swoją grzeszność oraz potrzebę przebaczenia i nawrócenia; z drugiej strony chodzi o
wydarzenie naznaczone darem Ducha Świętego, który czyni możliwym nawrócenie i oświeca serca. Synodalność jawi
się więc nie jako celebrowanie kościelnej wspaniałości, wyraz władzy hierarchicznej, ale raczej jako adoracja przez
grzeszników misterium komunii, która jest możliwa wyłącznie dzięki Duchowi Świętemu.


