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Duch Święty jest przy nas i broni nas przed samooskarżaniem się – „ducho-
wym śmietnikiem”, który zamyka nas na miłosierdzie Boże, a otwiera na oskarże-
nia Złego. 

11 marca, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, w trakcie Mszy Świętej otrzy-
mamy od łączników kartkę (ekran). Na niej będziemy mogli niejako wpisać 
(wyobrazić sobie) to, co jest naszym żalem, pretensją, wyrzutem, brakiem, 
a następnie wyrzucić kartkę do duchowego śmietnika, ustawionego przy ołtarzu. 
Będzie to wyrazem decyzji zerwania z oskarżeniami siebie, innych i Boga w kon-
kretnej sprawie swojego życia i przywołaniem Ducha Świętego, by On wypełnił 
moje wnętrze ogniem swojej miłości, zniweczył to, co odnajduję w sobie jako 
obciążające mnie wewnętrzne śmieci. 

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:
 Zachęcamy do organizowania i udziału w spotkaniach sąsiedzkich. Terminy 

i miejsce spotkań można ustalać z łącznikami. 

Wielki Post:
Rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 18-21 marca. 
Poprowadzi je ks. dr Krzysztof Gałan. Zapraszamy.

Nieznany...
a mój Obrońca
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Recykling duszyDuch Święty jako 
uzdrowiciel

Wychowałam się w rodzinie katolic-
kiej. Od małego chodziłam do Kościoła. 
Moja mama i babcia dokładały wszelkich 
starań, aby nauczyć mnie modlitwy oraz 
pokazać mi, czym jest wiara. Niestety nie 
przyniosło to żadnego rezultatu. Nie wie-
rzyłam Bogu, a moja wiara była tylko 
i wyłącznie wypełnianiem obowiązku. 
Duch Święty był dla mnie wyłącznie 
gołąbkiem zstępującym z nieba. Dodatko-
wo, kiedy byłam dzieckiem, zostawił mnie 
mój tata, co nie pozostało bez konsekwen-
cji. To wydarzenie sprawiło, że miłość sta-
ła się dla mnie czymś obcym, a wręcz 
zakazanym. Nie umiałam kochać. Uważa-
łam, że ktoś taki jak ja nie zasługuje na 
miłość. Czułam, że nikt mnie nie kocha. 
Tak było przez wiele lat. Jednak Pan Bóg 
nie pozostawił mnie z tym wszystkim 
samej. Przyszedł w moim życiu taki czas, 
kiedy zaczęłam się nawracać i chodzić 
codziennie do Kościoła. Następnym kro-
kiem było wstąpienie do wspólnoty Odno-
wy w Duchu Świętym. Tam zaczęłam 
poznawać Ducha Świętego jako Boga – 
jedną z Osób Trójcy Przenajświętszej. We 
wspólnocie nauczyłam się modlić do 
Ducha Świętego. Przez tę modlitwę 
otwarłam się na działanie Ducha Bożego 
we mnie, co wkrótce zaowocowało. Tym 
owocem była właśnie miłość. Dzięki 
pomocy Ducha Świętego dostrzegłam, że 
kocha mnie Bóg i ludzie, którzy są przy 
mnie: moja rodzina oraz przyjaciele. Duch 
Święty uzdolnił moje serce do miłowania. 
Nauczyłam się kochać innych oraz okazy-
wać im to. Teraz Duch Święty wypełnia 
moje życie i każdy dzień miłością.

Patrycja

Dotyk żywego Boga
Kilkanaście lat temu trafiłam do kate-

dry na uwielbienie Pana Jezusa. Było to 
dla mnie niezwykłe spotkanie z Bogiem. 
Ludzie, którzy całym sercem, z ogromną 
radością wielbili Pana obecnego w Naj-
świętszym Sakramencie. Realne 
doświadczenie dotyku żywego Boga, 
które w jednej chwili zupełnie odmieniło 
moje życie. Jezus tak bardzo mnie porwał, 
że zapragnęłam takiej relacji z Nim, jaką 
widziałam w tych wszystkich ludziach, 

którzy modlili się śpiewem. Tak trafiłam 
do wspólnoty Odnowy w Duchu Świę-
tym. Bóg czasem niespodziewanie doty-
ka naszego serca, trzeba tylko odpowie-
dzieć na Jego wezwanie. Boża miłość 
jest tak silna, że przemienia mnie i uzdal-
nia do pokonywania słabości i ograni-
czeń. Kiedyś nie odważyłabym się dać 
świadectwa, ale Bóg może wszystko, 
a ja już nie mogę o Nim milczeć! 

Agnieszka

Działanie Ducha 
Świętego

28 stycznia w Archikatedrze miało miej-
sce kolejne wydarzenie parafialne. Pod-
czas liturgii szczególna uwaga była zwró-
cona na głębsze poznanie darów Ducha 
Świętego. Po zakończeniu Mszy Świętej 
wierni otrzymali od łączników świece, któ-
rą mogli zapalić od jednej z siedmiu świec 
symbolizujących dary Ducha Świętego. 
Gest ten był wyrazem pragnienia ich przy-
jęcia i czerpania z nich. Uczestnicząc we 
Mszy Świętej i słuchając nauki, uświado-
miłam sobie, że nie zawsze umiem korzy-
stać z darów, które otrzymałam w sakra-
mencie bierzmowania. Kolejną, cenną dla 
mnie wskazówką była zachęta kapłana, 
aby przy zapalaniu świecy pomodlić się 
o wzbudzenie daru, którego szczególnie 
potrzebuję. Poprosiłam o dar rady, abym 
mogła podejmować dobre decyzje w trud-
nych sytuacjach. A takich w moim życiu 
od prawie dwóch lat nie brakuje. Nagła 
choroba i śmierć męża spowodowała, że 
muszę sama rozwiązać każdy problem…  
Tak myślałam: „sama”, „to takie trudne”, 
„nie dam rady”, „jak ja to zrobię”. Rzeczy-
wiście trudne, często bolesne, ale właśnie 
– „nie sama”. Jest jeszcze, a właściwie 
przede wszystkim KTOŚ, kogo obecność 
szczególnie czułam przez okres choroby 
męża i po jego śmierci. W sytuacjach cięż-
kich, czasami po ludzku beznadziejnych, 
znajdowali się ludzie, rozwiązania, inne 
możliwości – tak po cichu, bez fajerwer-
ków, bez rozgłosu. Jeszcze wyraźniej to 
widzę z perspektywy czasu. A zatem pro-
szę słowami św. Jana Pawła II: „Duchu 
Święty, proszę Cię o dar rady, abym we 
wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie 
zawsze ją znajdował”.

Ania

Poznając bliżej Osobę Ducha Świętego 
dostrzegamy w Nim Źródło Żywej Wody 
dla naszego wewnętrznego życia. Jego 
obecność w różnych przestrzeniach 
(w relacjach, Kościele, modlitwie) wyra-
ża się w owocach (łagodności, cierpliwo-
ści, pokoju...) i poprzez siedem darów. Te 
dary są potężną pomocą, a Duch Święty 
mieszka w nas od chrztu świętego. I prze-
cież pragniemy żyć w pełni, a jednak… 
Jakże często coś nas samych blokuje, 
jakby przeszkadza w powierzeniu się 
Bogu lub nawet uniemożliwia korzystanie 
z otrzymanych darów.

Bardzo poważną przyczyną tego, że 
nie żyjemy w pełni mocy Ducha Bożego, 
jest noszenie w sobie śmietnika, cza-
sem wielkiego, choć schowanego głębo-
ko. Śmietnik ma tę cechę, że zagraca, 
zabiera świeże powietrze i wręcz może 
zatruć otoczenie. 

Jednym rodzajem 
takiego źródła zepsucia 
jest zakłamanie czy zagłu-
szenie głosu sumienia 
i życie w obłudzie. Taki 
śmietnik powstaje wte-
dy, gdy grzeszę (a wszy-
scy jesteśmy przecież 
grzesznikami), ale zamiast 
uznania zła, żalu i powro-
tu do miłosiernego Ojca 
ze skruszonym sercem, 
zaczynam się usprawie-
dliwiać. Mówię sobie, że 
przecież wszyscy tak 
robią (oszukują, obma-
wiają), mi się też od życia coś należy, 
Boże prawa to nie na dzisiejsze czasy, inni 
robią gorsze rzeczy i powoli zło nazywam 
normą, moim wolnym wyborem, znakiem 
czasu. To może doprowadzić do całkowi-
tego zepsucia, bo śmietnik grzechów 
zabija duszę. Ratunkiem staje się czasem 
jakiś wstrząs czy tragedia, która to rozbi-
je i pokaże prawdę. Gdy uznam ją –do 
czego prowadzi Duch Święty – i w poko-
rze przyjdę do Boga, dzięki miłosierdziu – 
przez sakrament pokuty i pojednania – 
mogę zacząć od nowa.

Jednak mogę się systematycznie spo-
wiadać, a mieć w środku śmietnik. Co 
jeszcze w nim może być? Wszystko, co 
nie zgadza się z Duchem Miłości i Pokoju. 
Są tam wszelkiego typu oskarżenia, skry-
te pretensje, żale itd. Np. patrzę na życie 
i czuję, że nie tak miało być. Gromadzę 
rozczarowania: sobą – widząc swoje 
słabości, ograniczenia (nie potrafię ich 
przyjąć, bo przecież się staram, a tu znów 
powtarza się grzech), innymi (rodzice nie 
potrafili kochać mnie naprawdę; małżeń-
stwo miało być takie piękne; dzieci ode-
szły...), życiem – bo tyle zmarnowanych 
szans. I dokładam do śmietnika gorycz, 
oskarżenia samego siebie. Może jest tam 
uraza za dawną krzywdę (ktoś ważny 
zawiódł zaufanie, opuścił, zdradził...) – 
i wciąż powracam do tego: jak on mógł. 
Tam może być ukryty żal do Pana Boga, 
że coś się w moim życiu stało, że umarł 

ktoś bliski. Może niewypowie-
dziany gniew do kogoś lub Boga, 
poczucie bezsensu, nawet roz-
pacz. To wszystko wykorzystu-
je szatan, który powtarza wciąż 
oskarżenia wobec mnie, innych, 
Boga. 

Nie tak działa Duch Święty! 
On prowadzi do prawdy. Jest 
Pocieszycielem. Jako PARAKLET 
staje przy mnie w roli Obrońcy. 
Jest jakby moim adwokatem 
wobec oskarżeń szatana, broni 
przed potępieniem, ale też pod-
nosi mnie na duchu, poucza, 
daje wytrwanie, nadzieję i pokój.

Co mam więc zrobić z mym śmietni-
kiem? Tyle energii zabiera, jest mi z nim 
trudno, zanieczyszcza – ale sam nie 
potrafię sobie z nim poradzić. Dlatego 
w bezradności przywołuję, wołam na 
pomoc Ducha Świętego – mego Obroń-
cę i Przyjaciela. Pragnę zmienić myśle-
nie, pozbyć się śmieci – proszę, by Jego 
moc uzdrowiła to, co chore, przekształci-
ła brudy (jakby utylizując) w piękno 
i zniszczyła to, co zatruwa. Duchu Świę-
ty, spal moje śmieci w ogniu Miłości 
z Krzyża.




