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W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 20 maja 2018r., będziemy przeżywać 
ostatnie w tym roku formacji wydarzenie parafialne. Rozpoznając na nowo Osobę 
i dary Ducha Świętego, zatrzymamy się tym razem nad darem i znaczeniem 
sakramentu bierzmowania. Czym jest? Po co go przyjąłem lub mam przyjąć? Jaka 
jest jego wartość w moim życiu? Czy korzystam z łask płynących z bierzmowania? 
Wspólne poszukiwanie odpowiedzi na te pytania będzie okazją do uświadomienia 
sobie, że w sakramencie bierzmowania otrzymujemy wielki dar – Osobę Ducha 
Świętego. Jest to wezwanie i uzdolnienie mnie do odpowiedzi na przymierze 
zawarte z Bogiem już w sakramencie chrztu świętego.

Stąd zapraszamy, by podczas Mszy świętej w Archikatedrze, każdy, kto przyjął 
sakrament bierzmowania, mógł odnowić w sobie jego przesłanie i w pełni odpo-
wiedzialnie podjąć płynące z niego zobowiązania. Otrzymamy wówczas znak tego 
przymierza – symbol znamienia Ducha Świętego, który kapłan założy na nasze 
ramiona. Niech nam przypomina o wielkim darze Ducha Świętego i stanie się 
motywacją do życia według Ducha.

Za przygotowanie liturgii odpowiadają rejony:
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, by móc 

wspólnie rozważać Słowo Boże i porozmawiać o Osobie Ducha Świętego.  Termi-
ny i miejsce spotkań można ustalać z łącznikami.  

a NIM  
obdarowani
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LIST DO PARAFIAN • NR 77 • MAJ 2018



Darzący SobąDuch Święty – potężna 
siła

11 marca 2018 r. kazanie podczas 
Mszy świętej odczułam jako skierowane 
do mnie; dotyczyło mojego życia. Poczu-
łam wtedy obecność Ducha Świętego, 
który sprawił, że mocno skupiłam się na 
słuchaniu tego, co mówi ksiądz. Gdy 
padła prośba i zachęta, by wierni wyrzu-
cili z siebie wszelkie żale, pretensje, 
oskarżenia, które zaśmiecają duszę – 
miałam moment zawahania. Niby nie 
było to trudne zadanie, wystarczyło 
w myślach przenieść to na kartkę. Poczu-
łam chaos, nie wiedziałam, co na tej kart-
ce papieru umieścić, co tak naprawdę 
chcę wyrzucić do kosza. Coś mówiło mi, 
że nie muszę tego teraz robić, że mam 
czas, by spokojnie się przygotować 
i dopiero wtedy posprzątać swoją 
duszę. Jednak moje wielkie 
pragnienie oczyszczenia 
siebie było tak silne, że 
pierwszy raz w życiu 
zwróciłam się 
o pomoc do Ducha 
Świętego. Zawsze 
wierzyłam, że są 
trzy Osoby Boskie, 
ale Duch Święty był 
przeze mnie do tej 
pory ciągle pomijany, 
jakby Go nie było. 
A teraz jakaś potężna 
siła sprawiła, że ja niemal-
że wewnętrznie krzyczałam – 
Duchu Święty, pomóż mi, Ty wiesz, 
co ja chcę na tej kartce napisać, chcę 
posprzątać swoją duszę z brudu, ze śmie-
ci, które ją zasypują i nie dają mi normal-
nie żyć. Nagle wstałam, pogięłam bardzo 
mocno w dłoni kartkę z płomieniem 
i cisnęłam z całej siły do kosza ustawio-
nego pod ołtarzem. Wiem, że to działanie 
Ducha Świętego mi pomogło i przepędzi-
ło podstępnego kusiciela, który mi źle 
podpowiadał. Tego dnia byłam też na 
spotkaniu sąsiedzkim. Kiedy dostałam 
zaproszenie, trochę byłam zakłopotana, 
miałam obawę, że będę czuła się skrępo-
wana. A tu znowu pozytywna energia. 
Spotkanie prowadzone przez księdza 

w gronie przyjaznych mi ludzi, było dla 
mnie ukojeniem. Otrzymałam odpowiedzi 
na wiele zadanych przeze mnie Panu 
Bogu pytań. Otrzymaliśmy piękną modli-
twę do Ducha Świętego. Nigdy nie zwra-
całam się do Niego, nie umiałam się do 
Niego modlić. I znów usłyszałam 
wewnętrzny głos – to dla ciebie, byś 
o Mnie nie zapomniała. Ja jestem. 

Ania

Mój Obrońca
Bardzo ucieszyłam się, kiedy udało się 

w moim rejonie zorganizować spotkanie 
sąsiedzkie. Był to dla mnie czas łaski, 
czas radości i możliwość doświadczenia 
miłości i mądrości od moich drogich 
sąsiadów. Był to też czas na wspólną 
modlitwę i na wspólne rozważanie słowa 
Bożego. Ze spotkania wyniosłam utwier-

dzenie w przekonaniu, że mam 
Rzecznika – Jezusa Chrystu-

sa, który zawsze staje 
w mojej obronie. To On 

jest ofiarą przebłagalną 
za moje grzechy lecz 
nie oskarża, nie potę-
pia i nie wypomina. 
A Duch Święty – 
Pocieszyciel bierze 
mnie w obronę, gdy 

szatan oskarża mnie. 
On mnie nie opuszcza, 

pociesza mnie, jest ze 
mną w każdej chwili mojego 

życia. Jezus przytula mnie do 
siebie i wybacza. On zna moje grze-

chy, ale mimo to mnie kocha. Chce, bym 
umiała się przyznać do nich sama przed 
sobą, a potem w sakramencie pojedna-
nia. To taki egzamin wiary: czy jestem 
szczera przed Bogiem, czy nie. Pewność, 
że Bóg zna moje grzechy, że mi je wyba-
czy, pomaga mi być bardziej odważną 
w przyznawaniu się do nich w konfesjo-
nale. A Duch Święty, którego mi posyła, 
robi porządek w mym sercu. To On jest 
mym sumieniem, dzięki Niemu widzę 
swoje grzechy i to On spala je i napełnia 
mnie ogromem miłości. Dziękuję za moje-
go Obrońcę i Pocieszyciela.

E. 

Próbujemy w tym roku poprzez wyda-
rzenia lepiej poznać Osobę Ducha Świę-
tego – wciąż mało znanego. On działa 
w Słowie, liturgii, relacjach, w różnych 
przestrzeniach, objawia się poprzez owo-
ce (miłości, pokoju, cierpliwości…) i sie-
dem darów (mądrości, męstwa, poboż-
ności…). Jest naszym Obrońcą wobec 
oskarżeń szatana. 

Bez  Ducha Świętego  – Żywej Wody 
dla naszego wnętrza usychamy. Wszyst-
ko, co dobre w Kościele i naszym życiu 
dokonuje się Jego mocą. Dlatego w dro-
dze wiary potrzebne jest bierzmowa-
nie, trzeci z sakramentów wtajemnicze-
nia chrześcijańskiego. Niestety często źle 
go rozumiemy, bo nie jest sakramentem 
religijnej dojrzałości! Bierzmowanie to 
nie matura z wiary! To pełnia darów 
Ducha Świętego. Przynosi wzrost 
i dopełnienie łaski chrzcielnej. Chrzest 
święty – pierwszy i zasadniczy sakra-
ment – wyzwala nas od grzechu oraz 
włącza nas do rodziny przybranych 
synów i córek Boga oraz do Ciała Chry-
stusa – Kościoła. Od tego momentu każ-
dy z nas jest świątynią Ducha Świętego 
i ma udział w misji królewskiej, kapłań-
skiej i prorockiej Chrystusa. Po co więc 
jeszcze bierzmowanie? Do mężnego 
wyznawania wiary. Chrzest w większo-
ści przyjęliśmy jako małe dzieci. Otrzy-
many wtedy zaczątek darów można 
porównać do ziarna posianego do nasze-
go serca, które może powoli się rozwija, 
ale potrzebuje dodatkowych elementów: 
słońca i wody – pełni darów i mocy 
Ducha, by wreszcie zacząć owocować. 
W chrzcie narodziłem się w rodzinie Króla 
– Boga, czyli jakby jestem królewiczem. 
By stać się królem, potrzeba dojść do 
pewnego wieku, rozumu i zostać namasz-
czonym – koronowanym. W bierzmowa-
niu podejmuję osobistą odpowiedzial-
ność za misję i świadomie potwierdzam 
zawarte w chrzcie przymierze z Bogiem, 
a On poprzez ręce biskupa namaszcza 
mnie i udziela mi pełni darów Ducha 
Świętego. Otrzymuję znamię, czyli nie-
widzialną pieczęć Ducha Świętego. Jest 

to znak całkowitej przynależności do 
Chrystusa i oddania się na Jego służbę, 
a także znak obietnicy nieustannej opieki 
Bożej.

Chrzest – początek nowego życia 
w Chrystusie i bierzmowanie - jego umoc-
nienie to dar Boga wypływający z Pas-
chy Jezusa, Jego śmierci i zmartwych-
wstania. Chrystus przychodzi do  pełnych 
lęku i obaw, zamkniętych w Wieczerniku 
apostołów z darem pokoju i udziela im 
Ducha Świętego. Jednak dopiero w dniu 
Pięćdziesiątnicy uczniowie wychodzą na 
ulice i głoszą Zmartwychwstałego. 
Potrzebne było zesłanie Ducha Świętego, 
by uczniowie otworzyli drzwi i podjęli 
działania.  Dokładnie to realizuje się we 
mnie w bierzmowaniu, które przynosi  
pełne wylanie Ducha Świętego. Ono  
uzdalnia mnie do życia dla Chrystusa 
i pełnienia powierzonej mi w chrzcie 
świętym misji. Pięćdziesiątnica w życiu 
Kościoła wydarzyła się raz i bierzmowa-
nie w moim życiu także dokonuje się raz, 
ale nie na zasadzie – raz i koniec. Wtedy 
wytrysnęło we mnie źródło i bije we mnie 
ciągle.

Oczywiście, skoro otrzymuję Ducha 
w darze, to mogę niestety ten dar po 
bierzmowaniu odłożyć gdzieś na bok. 
Jeśli opieram się głównie na własnych 
siłach i nie korzystam z otrzymanych 
siedmiu darów Ducha, to nie ujawniają 
się one w mym życiu. Potrzeba zatem 
powtarzanej wciąż decyzji, by w codzien-
ności odwoływać się do Jego mocy. 
Trzeba mi powracać do tego Źródła Życia 
i Miłości: prosić Go o pomoc, słuchać 
Jego natchnień i współdziałać z Nim. Każ-
dego dnia pragnę przyjmować łaskę 
Ducha  i na nią odpowiadać mimo mych 
słabości:

Duchu Święty, którego otrzymałem 
w bierzmowaniu – proszę Cię, wypeł-
nij moją pustkę, napełnij Sobą i uzdol-
nij mnie dzisiaj  do dobra, wyznawania 
wiary i życia według jej zasad. Amen.




