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Pragnąc lepiej poznać Ducha Świętego, chcemy zastanowić się i odkryć miej-
sca Jego obecności i działania. Okazją do realizacji tego zadania będzie kolejne 
wydarzenie, które zaplanowane jest na 10 grudnia 2017 roku. Tego dnia podczas 
każdej Mszy Świętej w naszej katedrze, będzie można zabrać ze sobą przygotowa-
ny tekst Słowa Bożego wraz z wpisanym do wykonania zadaniem. W ten sposób 
pragniemy zaprosić każdego z uczestników liturgii do podjęcia wysiłku odnajdy-
wania działania Ducha Świętego w świecie, Kościele a przede wszystkim 
w naszym życiu.  

Przygotowanie Liturgii:
7.00  – rejon I
8.30  – rejon II
10.00  – rejon IV
11.30  – rejon III
13.00  – rejon V
17.00  – rejon VI
19.00  – rejon VII

Spotkania sąsiedzkie:
Przypominamy i zachęcamy do organizowania spotkań sąsiedzkich, by głębiej 

zastanowić się i przeżyć poruszane podczas wydarzenia treści. Tradycją w naszej 
parafii są także sąsiedzkie spotkania pokolędowe, które są okazją do podzielenia 
się opłatkiem i ożywienia więzi sąsiedzkich. Miejsce i termin spotkania można 
ustalać z łącznikami.     

Adwent:
Zapraszamy do udziału w rekolekcjach adwentowych. Odbędą się w dniach  

17-20 grudnia 2017 r., a poprowadzi je ojciec z klasztoru karmelitów. Nieznany...

- Poszukiwany



Ożyje serce  
szukających Boga

Zaproszenie
Uczestnicząc w programie duszpa-

sterskim dotyczącym Ducha Świętego 
czuję się zaproszona przez Boga do 
otwartości na relację z Duchem Świę-
tym. On jest relacją miłości Boga Ojca 
i Syna Jezusa Chrystusa. Jest żywą miło-
ścią. Kojarzy mi się z nieustannym życiem 
i światłem. Otwartość na Ducha Święte-
go to jednocześnie otwartość na Ojca 
i Syna, to nieustanny przepływ Miłości, 
którą Bóg obejmuje również mnie i każde-
go człowieka. Więc w moim konkrecie 
apostolstwa jest obecny Duch Święty. 
Roznosząc gazetki doświadczyłam praw-
dziwego spotkania Boga z ludźmi, którzy 
nie wiedzieli o bliskości i miłości Boga. 
I za to Mu dziękuję, bo sama byłam zasko-
czona radością tego spotkania. Wspólnie 
odkryliśmy nasze podobieństwo do Boga 
we wzajemnych gestach dobroci. Tak 
niewiele dałam, a tak bardzo poczułam 
się obdarowana przez ludzi, którzy na 
początku tak jakby nie byli zainteresowa-
ni Bogiem i wiarą. Dla mnie był to znak, że 
Bóg potrzebuje mojej słabości i otwarto-
ści na relację z Nim.

A.W.

Owoc miłości
Wierzyłem w Boga, ale nie żyłem 

z nim, aż do chwili, w której zawalił się 
mój świat. Odeszła najbliższa mi osoba. 
Paradoksalnie właśnie wtedy moja wiara 
się umocniła. Zacząłem żyć zgodnie 
z Prawem Pana. W codziennej modlitwie 
prosiłem o odkrycie woli Bożej w moim 
życiu. Zawierzyłem się Duchowi Święte-
mu, pomyślałem: On mnie poprowadzi. 
I stało się. Pan Bóg postawił na mojej 
drodze wspaniałą kobietę. Od 6 lat jeste-
śmy szczęśliwym małżeństwem, a owo-
cem naszej miłości jest nasz syn. Każde-
go dnia dziękujemy Panu za łaski, którymi 
nas obdarza.

Darek i Ania

Jak wodospad
„Duch Święty jest jak wodospad”. To 

zasłyszane kiedyś zdanie niewiarygodne 

i trafne, ciągle tkwi w mojej głowie. Jest 
niewyczerpalnym źródłem łask, a ja 
dałam się „zmoczyć” i absolutnie tego nie 
żałuję. Spotkanie z Duchem Świętym 
przychodziło mi na początku niesamowi-
cie opornie. Jak modlić się do Ducha? 
Przedstawionego jako gołębica, ogień 
czy woda. Było to dla mnie niepojęte. Jak 
z Nim współpracować?  Zaczęłam powo-
li, ale On szybko dał o sobie znać. „Pozna-
cie go po owocach..” Jezus dał mi Ducha 
Pocieszyciela, aby był ze mną na każdą 
chwilę mojego życia. Kiedy tylko potrze-
buję pomocy, wzywam Go. Wystarczy, 
że przyjmę pomoc Ducha Świętego. Jego 
działanie zaczęłam najmocniej odczuwać 
poprzez głos sumienia, które bardziej 
otwiera moje oczy, uszy i serce. W każ-
dym swoim trudnym położeniu, ale 
i w codziennych czynnościach wzywam 
Jego pomocy, by wraz z Nim działać, by 
dzięki Niemu wierniej wypełniać wolę 
Boga. Radość, cierpliwość, pokój to owo-
ce, które rozkwitły w moim życiu. Kiedy 
ogarnia mnie wielki smutek, przychodzi 
moment cierpienia, kiedy jeden problem 
zaczyna rodzić kolejny jeszcze większy, 
kiedy nasuwa się mnóstwo pytań trud-
nych i bez odpowiedzi, kiedy pojawiają 
się pretensje i bezsilność, to jest czas, 
w którym padam na kolana, zapraszam 
Ducha Świętego do siebie i razem woła-
my do Ojca, żeby zrozumieć. Nie mogę 
nie poczuć Jego obecności, gdy proszę 
o pomoc, a potem zalewa mnie pokój, 
radość zaczyna dominować nad smut-
kiem, przychodzi ukojenie. Nie mam inne-
go sposobu, by poczuć Jego obecność.

Natalia

Owoce modlitwy
Moje spotkanie z Duchem Świętym 

odbyło się przez wspólne wyjazdy z kole-
żanką. Podczas podróży modliłyśmy 
o dary Ducha Świętego dla kapłanów. 
Włączałyśmy nasze intencje. Wtedy to 
odkryłam jak piękna i wymowna jest ta 
modlitwa. Zawiera wszystko, czego mi 
potrzeba. To Bóg, Jego Syn i Duch Świę-
ty przemawia do mnie i przeze mnie. 
Przez moje myśli i postępowanie.

Beata

1 X 2017 r. w naszej katedrze stało 
okryte liśćmi drzewo, którego korzenie 
zanurzone były w wodzie. Gdy zabierze-
my mu - lub drzewu w parku -  dostęp do 
wody, usycha. Taką wodą – Wodą Żywą 
dla drzewa naszego życia jest Duch 
Święty.  

Jeśli nie znamy Osoby Ducha Święte-
go, nie dostrzegamy Jego obecności ani 
działania. A wiara staje się zestawem 
regułek i prawd o Bogu oraz trudnych 
przykazań do przestrzegania. A to nie tak! 
„Życia chrześcijańskiego nie można 
zrozumieć bez obecności Ducha 
Świętego” (papież Franciszek). Wiara to 
spotkanie z Bogiem ŻYWYM, który 
przychodzi nieustannie w swoim 
Duchu. Co więcej, ten Duch od chwili 
chrztu świętego mieszka w nas. Co więc 
nam przeszkadza zobaczyć Jego działa-
nie? Główną przyczyną jest to, że skupia-
my się na troskach, żyjemy w biegu, byle 
jak - karmiąc umysł tym, co zewnętrzne, 
co podpowiada świat mediów i reklamy. 
Nosimy więc ciemne okulary i nie widzi-
my niczego białego ani jasnego. Gdy jed-
nak zatrzymamy się na chwilę i posłucha-
my w ciszy siebie, odkrywamy najgłębiej 
w nas pragnienie pełni życia i miłości. 
Wpisane jest w nasze serce przez Boga - 
On tego dla nas pragnie i po to dał swego 
Ducha, by je realizować i przynosić owo-
ce, których tak nam brak. Trzeba nam 
zdejmować okulary, by szukać i odnaj-
dywać ślady obecności Ducha Święte-
go. Czy umiem je dostrzec?

A tyle jest przestrzeni i miejsc, w któ-
rych On działa. Ps. 103 mówi, że Bóg 
stwarza wszystko, gdy śle swego 
Ducha i odnawia oblicze ziemi. Wszyst-
kie rzeczy Duch Święty czyni nowymi. 
To, co piękne wokół nas, co budzi 
zachwyt: wielobarwne kwiaty, szczyty 
gór, uśmiech dziecka, zachód słońca - 
prowadzi nas do Niego samego. Duch 
Święty jest obecny w Kościele. Działa 
w liturgii - Jego  moc przemienia chleb 

w Ciało Chrystusa, a wino w Jego Krew. 
Gdy po modlitwie do Ducha Świętego 
czytamy Słowo Boże, pomaga je zrozu-
mieć i dotyka serca. On przy adoracji Naj-
świętszego Sakramentu pozwala spo-
tkać się we wnętrzu z Jezusem. Jego 
moc ujawnia się w sakramentach. On 
zaprowadza ład i harmonię tam, gdzie był 
chaos i ciemność. Dokonuje się to w spo-
wiedzi, kiedy rozbite grzechem serce klei 
na nowo moc miłosierdzia Trójcy. Ale też 
wszędzie tam, gdzie w relacjach wśród 
bliskich po kłótni, podziale następuje 
pojednanie. Obecność Ducha Świętego 
możemy dostrzec w każdym dobrym 
działaniu, prowadzącym do budowania 
pokoju. Wszędzie w historii świata czy 
osobistej każdego z nas, gdy następowa-
ła zmiana ku lepszemu, nawet poprzez 
trudności. On objawia się wtedy, gdy 
mimo doświadczonego bólu przebacza-
my tym, którzy nas jakoś skrzywdzili. 
Jest obecny w dobru, które czynimy dla 
innych i w tym, które otrzymujemy.. 
Nawet w zwykłych codziennych czynno-
ściach – jeśli przywołuję w swej świado-
mości Jego mocy i światła, to On pozwa-
la patrzeć szerzej. Daje wrażliwość na 
potrzeby i bóle ludzi, uzdalnia, by poma-
gać z cierpliwością choremu, by przyjąć 
tych, co nas irytują… Każdy czyn miłości 
ma swe źródło w Duchu Świętym, który 
jest Miłością łączącą Ojca i Syna. 

Czy ja tego pragnę? Czy potrzebuję? 
Czy szukam?

Duchu Święty, oczyść me oczy, by 
widziały Twoją obecność. Chcę uczyć 
się dostrzegać Twoje Boskie działa-
nie wokół mnie. Dopomóż mi widzieć 
szerzej, głębiej, prawdziwiej. Duchu 
Światłości, bądź moim światłem - 
pomóż mi szukać i odnajdywać Ciebie 
w Kościele, w świecie, w relacjach. 
Amen.




