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W czwartą niedzielę zwykłą w archikatedrze będziemy mogli po raz 
kolejny uczestniczyć w wydarzeniu parafialnym. Ten dzień będzie dla nas 
okazją do głębszego poznania darów Ducha Świętego oraz wzbudzenia 
w sobie pragnienia współdziałania z konkretnym Jego darem. 

28.01.2018 roku w prezbiterium ustawione zostaną świece – symbolizu-
jące siedem darów Ducha Świętego. Po zakończeniu Mszy Świętej otrzy-
mamy od łączników świeczkę, którą będziemy mogli zapalić od jednej ze 
świec. Ten gest wyrazi moje osobiste pragnienie przyjęcia Ducha Święte-
go, Jego działania i prowadzenia oraz gotowość współpracy z  otrzymany-
mi od Niego darami. Następnie z zapalonymi świeczkami przejdziemy przez 
drzwi kościoła, by pójść z płomieniem Ducha Świętego w świat.   

Zachęcamy także do zapalenia otrzymanej świecy w swoim domu 
i modlitwy rodzinnej o umocnienie darów Ducha Świętego (np. Modlitwy 
św. Jana Pawła II ze str. 2). 

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:
W lepszym zrozumieniu oraz przeżyciu poruszanych podczas wydarzenia 

treści mogą nam pomóc spotkania sąsiedzkie.
Dlatego zachęcamy wszystkich do ich organizowania. Miejsce i czas 

spotkań można ustalać z łącznikami. 

Nieznany...

Dawca darów 
mnogich



By zapłonął ogień DuchaDuch Święty w moim 
życiu

Chyba uchodzę za osobę rozsądną. Od 
pewnego czasu wiele osób zwierza mi się 
z problemów czy wątpliwości. Proszą mnie 
o radę czy wręcz pomoc. Wiele spraw jest 
bardzo trudnych, zawiłych lub po prostu 
jest ciężko znaleźć rozwiązanie. Czasem 
naprawdę nie wiem, co powiedzieć. I wte-
dy właśnie zaczynam się modlić do Ducha 
Świętego: o radę, o mądrość dla mnie, 
o to, że skoro proszą mnie o pomoc, to cho-
ciaż żebym wiedziała, jak mam jej udzielić. 
Jest to trudne, ale wtedy czuję, że jest to 
jakoś powiązane z moim życiem. Napełnia 
mnie nadzieja, że zawsze jest jakieś wyj-
ście, że to jeszcze nie koniec. Czuję, jak 
spływa na mnie łaska, jakbym wiedziała, 
co i jak, i kiedy mam powiedzieć. Jak roz-
mawiać z ludźmi czy choćby do nich trafić. 
Gdyby nie ta łaska, nie wiedziałabym, co 
zrobić w takiej czy innej sytuacji. Bóg daje 
mi wiarę w to, że nie ma sytuacji bez wyj-
ścia. Dziękuję za taką wspaniałą łaskę 
w moim życiu.

Zuzia

Pragnienie Ducha 
Świętego

W dniach 25 – 26 listopada 2017 roku 
byłam uczestnikiem rekolekcji dla łączni-
ków. Tematem tego spotkania było pozna-
wanie Osoby oraz darów Ducha Święte-

go. Podczas rekolekcji zapragnęłam, aby 
w moim życiu można było pełniej dostrze-
gać obecność Ducha Świętego. Poza tym 
chciałabym również umieć zauważać Go 
wokół mnie, tj. w świecie, przyrodzie, 
dziełach ludzi oraz w człowieku. Dlatego 
teraz częściej modlę się do Ducha Świę-
tego prosząc o Jego dary.

M.

Promieniowanie
Podczas rekolekcji dla łączników 

uświadomiłam sobie, jak potrzebne 
w życiu są dary Ducha Świętego. Wszyst-
ko, co czynię jest łaską, jest wynikiem 
miłości Boga do mnie. On posyła mi swe-
go Ducha wraz z darami i zaprasza mnie 
do przyjmowania ich i korzystania 
w codziennym życiu. Najbardziej jednak 
poruszył mnie obraz osoby, w której 
mieszka Duch Święty. Jest to ideał czło-
wieka, do którego chcę dążyć. Jest to 
trudne, ale możliwe. Moment, w którym 
usłyszałam niedawno od bliskiej mi oso-
by, że promienieję, był dla mnie ogromną 
radością. Uświadomiłam sobie, że wła-
śnie tak chcę żyć, aby Ducha Świętego 
było jak najwięcej w moim sercu, bym 
mogła promieniować na innych. Dziękuję 
Bogu za Jego obecność, za dary, które mi 
daje, za ludzi, których mi posyła, abym 
wzrastała, codziennie na nowo odkrywa-
ła Go i dawała o Nim świadectwo. 

Ela

Pragnąc poznawać lepiej Osobę Ducha 
Świętego przyglądamy się Jego owo-
com, działaniu i darom. Duch Święty jest 
Żywą Wodą dla naszej duszy. Bez wody 
drzewo schnie – a my bez Niego obrasta-
my brudem i wprost usychamy we wnę-
trzu. Działanie mało znanego Ducha Świę-
tego możemy dostrzec w Słowie, liturgii, 
relacjach, we wszystkich przestrzeniach 
życia. Wiele razy z pragnień czynienia 
dobra, postanowień niewiele wychodzi. 
Często dlatego, że opieram się głównie 
na własnych siłach. Próbuję płynąć  na 
łódce życia po wzburzonym jeziorze 
i choć usilnie wiosłuję, nie mogę dotrzeć 
do celu. Tymczasem mam na tej łódce 
żagiel i ster – dary Ducha Świętego!  
Wystarczy ich użyć i płynąć z wiatrem 
Ducha Świętego – słuchając Jego 
natchnień.

Czym więc są te DARY? To trwałe dys-
pozycje, które czynią człowieka uległym, 
by iść za poruszeniami (natchnieniami) 
Ducha Świętego (KKK 1830), wiernie 
wypełniając misję powierzoną każdemu 
z nas już na chrzcie świętym. 

Mamy 7 darów Ducha Świętego. Dar 
mądrości to umiejętność patrzenia na 
rzeczywistość oczami Boga. Ułatwia 
rozeznawanie wszystkich spraw 
i wydarzeń życiowych w świetle wiary. 
Prowadzi do praktykowania cnót, 
szczególnie cnoty miłości. Uwalnia od 
balastów i bożków (rzeczy, o które nad-
miernie zabiegam), sprawia, że czynię 
właściwe miejsce Bogu, otwiera mnie na 
Słowo Boże (staję się glebą dla ziarna). 
Dar rozumu uzdalnia do trzeźwego, odpo-
wiedzialnego spojrzenia na życie i rozu-
mienia prawd wiary. Udoskonala on pra-
cę umysłu, by właściwie odczytywać 
wolę Bożą i znaki czasu (wydarzenia 
i tendencje wokół), odróżniać prawdę od 
kłamstwa, rzeczy ważne od nieważnych. 
Dar rady pomaga podejmować dobre 
decyzje, zwłaszcza w trudnych sytu-
acjach. Dzięki niemu mogę iść za świa-
tłem wewnętrznym oraz robić we właści-
wy sposób to, czego Duch Boży pragnie. 
Dobrze wykorzystuję czas – dany dzień, 

chwilę obecną. Dar rady sprawia, że 
pozwalam, by Bóg mnie zbawił i użył do 
współzbawiania innych. Dar męstwa 
uzdalnia do znoszenia trudności w dąże-
niu do jakiegoś dobra ze względu na 
Boga. Uwalnia od lęku w życiowych 
wyborach, pomaga podejmować trudne 
zadania, usposabia do dawania świadec-
twa wiary. Umacnia w znoszeniu cierpień 
i dochowaniu wierności w powołaniu, 
uczy wytrwałości. Dar umiejętności  
uzdalnia do poznania prawdy o Bogu 
i odkrywania Go w pięknie świata. Uczy 
trafnego odczytywania oraz wykonywa-
nia swego powołania i misji. Pozwala 
zauważać niebezpieczeństwa, które 
mogą odwieść z drogi ku Bogu oraz roz-
poznawać działania prowadzące do kon-
kretnego dobra.  Dar pobożności wzbu-
dza miłość i szacunek wobec Boga, 
pomaga kocha wszystkich ludzi, być dla 
nich serdecznym, życzliwym, i wrażli-
wym na ich sprawy. Ważne, by oddawać 
cześć Bogu  nie tylko wargami, ale przede 
wszystkim – Bogu obecnemu w drugim 
człowieku. Dar pobożności to święta 
miłość Boga w nas – ale nie tylko dla nas! 
Nie szukam już uznania, komfortu, zabez-
pieczeń i w wolności uczę się kochać 
innych jak siebie samego. Dar bojaźni 
Bożej pomaga uświadomić sobie maje-
stat Boga i własną synowską godność. 
Nie jest lękiem ani strachem, ale taką 
miłością do Boga, która świadoma jest 
własnej kruchości. Pomaga unikać okazji 
prowadzących do grzechu, broni przed 
grzechem, który jest obrazą Stwórcy 
i odrzuceniem Jego miłości. Nie oznacza 
lęku przed karzącym Bogiem, ale umiejęt-
ność zobaczenia i przyjęcia miłości Boga. 

Trójco Miłości – dobry Boże.  
Tak bardzo proszę – niech zapłoną 
na nowo we mnie płomienie siedmiu 
Darów Twego Ducha.  
Przenikaj umysł, serce, wolę.  
Pomóż mi tak rozwijać dary,  
by stały się pomocą w pełnieniu 
misji Twego Syna. Amen

Modlitwa Jana Pawła II 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.




