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Rozpoczynamy dwunasty rok odnowy parafii, w którym – poznawszy Osobę i dary 
Ducha Świętego – zwrócimy uwagę na rolę, jaką odgrywa On w życiu każdego wierzą-
cego i całego Kościoła.

W niedzielę 7 października 2018 roku zechcemy zastanowić się nad tym, co znaczy: 
„żyć w mocy Ducha”. Chodzi bowiem o to, by nie tylko wiedzieć, że istnieje Duch Świę-
ty, ale zrozumieć i przyjąć moc Jego miłości. Ona właśnie przemienia nasze życie wia-
ry z poczucia obowiązku w chęć spotkania z Bogiem i dania Mu radosnej, ufnej odpo-
wiedzi. 

Dlatego w trakcie Mszy Świętej zostaniemy wezwani do złożenia osobistego wyzna-
nia wiary, wraz ze wspólnotą zgromadzonego Kościoła. Jego podsumowaniem będzie 
podjęcie i wyrażenie własnej decyzji o powierzeniu się działaniu Ducha Świętego, któ-
ry moje „muszę” zamienia na „chcę”.

Na zakończenie Mszy Świętej będziemy mogli otrzymać roczny program pracy oraz 
kapłańskie błogosławieństwo.

Spotkania sąsiedzkie 
Po wakacyjnej przerwie zachęcamy do organizowania spotkań sąsiedzkich. Są one 

okazją do lepszego poznania treści danego wydarzenia. 
 

Za przygotowanie liturgii odpowiadają rejony:
godz. 7.00  – rejon I
godz. 8.30  – rejon VII
godz. 10.00  – rejon IV
godz. 11.30  – rejon II
godz. 13.00  – rejon III
godz. 17.00  – rejon V
godz. 19.00  – rejon VI

w mocy 
Ducha

Życie
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Co teraz: muszę czy chcę?Wakacyjne spotkania 
z Bogiem i ludźmi

W sierpniu przyjaciółka zaprosiła mnie 
na wyjazd w okolice Augustowa ze swoją 
rodziną. Ucieszyłam się, bo nigdy tam nie 
byłam i potrzebowałam trochę odpoczyn-
ku. Choć nie mogłam tam codziennie spo-
tykać Boga w Eucharystii, spotykałam 
Go w konkretach naszego pobytu... Oka-
zało się, że jezioro, nad którym był poło-
żony nasz domek, ma nazwę Gorczyca... 
Pojawiło się skojarzenie z Ewangelią 
i przypowieścią o ziarnku gorczycy. Dzie-
ci, które z nami były, 7-letnie bliźniaki, 
Zosia i Jurek, w prostocie myślenia 
i zabawy, zadawały wiele pytań. Jedno 
z nich brzmiało: Kogo lubisz najbardziej 
z naszych pluszaków? Gdy odpowiada-
łam, że każdego lubię tak samo, pytały, 
jak to możliwe. A potem Jurek myśląc 
o tym, powiedział: Już wiem. Chodzi o to, 
żeby każdego lubić najbardziej jak to moż-
liwe, a nie bardziej niż drugiego. Zasko-
czył mnie tym mądrym stwierdzeniem.

Bóg był obecny w pięknie Puszczy 
Augustowskiej, lasów i jezior położonych 
pośród nich, we wspólnym pływaniu 
kajakami, jeździe rowerami... Doświad-
czyłam obecności Boga w byciu z ludźmi. 
W relacjach przypominały mi się słowa 
papieża Franciszka: Gdy nie wiesz co 
robić, rób jak Jezus. A zdarzało się, że 
często nie wiedziałam, co mówić, co 
robić. Nie znałam osób, z którymi 
pojechałam, poza jedną, więc tym bar-
dziej prosiłam o pomoc Jezusa. Słysza-
łam w sercu: Kochaj i służ innym, bądź 
posłuszna. Czasami nie było łatwo, cza-
sem miałam ochotę zrobić coś po swoje-
mu, trzeba było rezygnować „ze swoje-
go” dla innych. Byliśmy przecież razem. 
A pośród tego były miejsca, gdzie spoty-
kaliśmy Boga obecnego w Najświętszym 
Sakramencie. Byliśmy na Mszy Świętej 
w Sanktuarium Matki Bożej w Studzie-
nicznej, u Matki Bożej Miłosierdzia i Jezu-
sa Miłosiernego w Wilnie, na Mszy Świę-
tej w Augustowie, a także w Sokółce, 
gdzie wydarzył się Cud Eucharystyczny. 
Gdzie Jezus mówi w ciszy serca „Ja 
jestem z Tobą”. Tobie, Jezu chwała.

Joanna

W tym roku uczestniczyłem w pieszej 
pielgrzymce ma Jasną Górę, której hasło 
przewodnie brzmiało „Owocem ducha 
jest miłość…” (Ga 5,22), a tytuł hymnu: 
„Zróbmy wszystko, co powie nam Pan”. 
Było to dla mnie nowe doświadczenie.

Pielgrzymi otoczeni są opieką ducho-
wą, nad organizacją i bezpieczeństwem 
czuwają przewodnicy i służby pielgrzym-
kowe. Każdy dzień podzielony jest na eta-
py z wyznaczonymi miejscami odpoczyn-
ku. Stałymi punktami są: Msza św., 
Godzinki o NMP, Różaniec, Koronka do 
Miłosierdzia Bożego, na zakończenie dnia 
apel, często wspólnie z mieszkańcami 
miejscowości, w których nocowaliśmy. 
Przez 12 dni wspólnie, przy śpiewie pieśni 
pielgrzymkowych, którym przewodniczy-
ła wspólnota ewangelizacyjna Guadalu-
pe, szliśmy, żeby dotrzeć przed oblicze 
Pani Jasnogórskiej i pokłonić się z baga-
żem doświadczeń, próśb i podziękowań.

Jestem pokrzepiony serdecznością 
osób pozdrawiających nas w drodze, 
gościnnością mieszkańców w miejscach 
odpoczynków i noclegów, podbudowany 
świadectwami wiary pątników. Jeszcze 
brzmią mi słowa śpiewanych pieśni, 
a szczególnie część refrenu jednej z nich 
„obudź mnie do wiary Matko, obudź, bym 
nie zasnął…” 

W. 

* * *
W sobotę 18 sierpnia b.r. uczestniczy-

łam w pielgrzymce dla łączników do Góry 
Kalwarii.

Miejsce to było spotkaniem grup z Pol-
ski zaangażowanych w Ruch Odnowy 
Parafii. Tam dzieliliśmy się doświadcze-
niami z całego roku pracy.

Podczas spotkania w grupach pozna-
łam kobietę, która wskazała mi drogę 
w rozwiązaniu problemu, z którym bory-
kam się od kilku miesięcy. Ona sama 
doświadczyła tego samego w swoim 
życiu i powiedziała mi, skąd czerpała siły. 
To spotkanie uświadomiło mi, że każdy 
człowiek, każda grupa, parafia przeżywa 
trudności. Podczas takich pielgrzymek 
nawiązują się nowe znajomości i odświe-
żają stare.

Beata

Program duszpasterski w Polsce na 
2 lata pod hasłem „Duch, który umacnia 
miłość” wyznaczył tematykę wydarzeń 
parafialnych w katedrze. W poprzednim 
roku pracy chcieliśmy poznać bliżej Oso-
bę Ducha Świętego oraz Jego dary. Sku-
piamy się obecnie bardziej na tym, jak 
żyć w mocy Ducha Świętego, Ducha 
miłości. 

Oczywiście trzeba nam wciąż pozna-
wać Ducha Świętego, który przecież 
w nas mieszka od chwili naszego chrztu. 
On został nam dany – za darmo!! A jed-
nak często wydaje się, że to życie jest 
byle jakie, jakby moc Ducha Świętego 
była stłumiona czy wręcz niewidoczna. 
Wiara niekiedy staje się tylko zestawem 
trudnych do wypełnienia przykazań, cza-
sem niezrozumiałych prawd o Bogu i obo-
wiązków, które ograniczają wolność. 
Odczuwamy rozdźwięk między codzien-
nym życiem a wiarą, której zasady 
postrzegamy jako niedzisiejsze. Wielu 
czuje frustrację, rozczarowanie sobą, 
Bogiem, pustkę, brak nadziei – a prze-
cież zostaliśmy napełnieni Duchem 
Świętym! Oznacza to, że (może nieświa-
domie) blokujemy Mu dostęp lub po pro-
stu nie korzystamy z Jego mocy.

Aby móc doświadczać życia w mocy 
Ducha Świętego, który naprawdę we 
mnie przebywa, istotna jest moja posta-
wa, nastawienie. Po pierwsze – życie 
chwilą obecną czyli TU i TERAZ. To daje 
mi pewną wolność od przeszłości i od 
przyszłości, a w efekcie otwiera na Ducha 
Świętego, który jest przy mnie w tym 
momencie. Czemu tak jest? Jak często 
nawet w modlitwie (a jeszcze bardziej 
poza nią) wracam myślą do rzeczy prze-
szłych lub martwię się przyszłością swo-
ją czy bliskich! Nie znaczy to, że nie mam 
prosić Pana w różnych intencjach. Ale 
jeśli skupiam się na wydarzeniach minio-
nych (np. dobrych – tęskniąc za nimi; 
złych, o które oskarżam los, siebie, 
innych), to mój umysł „ogląda film” – któ-

rego nie zmienię! Ileż przy tym czasem 
pojawia się niedobrych emocji… A jeśli 
wciąż myślę o przyszłości, o jutrze, jak 
wiele towarzyszy mi obaw, lęku, złud-
nych nadziei. „Wczoraj do ciebie nie 
należy. Jutro niepewne. Tylko dziś jest 
twoje” (św. Jan Paweł II). A w tym moim 
DZIŚ i TERAZ, które może być radosne, 
pełne zadowolenia czy trudne, przesyco-
ne bólem, lękiem, w nim właśnie JEST ZE 
MNĄ BÓG. Wymaga to z mej strony 
uważności, skupienia, by uświadomić 
sobie w danej – w każdej chwili – obec-
ność Ducha, który JEST, jest we mnie. 
„Duch Święty mówi nam, że jesteśmy 
kochani przez Boga jak dzieci, że możemy 
kochać Boga jako Jego dzieci i za Jego 
łaską możemy żyć jako dzieci Boże… 
Pozwólmy, by przemawiał On do naszego 
serca i mówił, że Bóg jest miłością, że 
zawsze na nas oczekuje, że jest Ojcem, 
kocha nas jak prawdziwy Tato, kocha nas 
naprawdę; a to mówi tylko Duch Święty 
naszemu sercu” (papież Franciszek). 
I wtedy potrzeba aktu wiary, abym – 
nawet tego nie czując – powierzył się 
Bogu. To drugi ważny element mej posta-
wy. Ufam, wierzę, że nie jestem sam 
i Jego mocy zawierzam zwłaszcza to, co 
odczuwam jako trud, powinność, ciężar. 
Wiem, że nie mogę swą siłą, zaparciem 
zmienić siebie. Nie dam rady sam prze-
mienić obowiązku „muszę” w działanie 
z radością „chcę”, ale pragnę zawierzyć 
to łasce Ducha Świętego. 

Duchu Święty, odbieram pewne wyma-
gania wiary i relacji z Bogiem tylko jako 
ciężar i powinność. Ale wierzę, że teraz – 
w tej właśnie chwili – jesteś ze mną, bo 
dał mi Ciebie Bóg Ojciec. Ufam Jego miło-
ści, którą objawił Jezus w otwartym na 
Krzyżu Sercu. Duchu Ojca i Syna – powie-
rzam Ci moje TERAZ i pragnę, by Twoja 
moc przemieniała moje myślenie i działa-
nie. Chcę – z Bożą, Twoją pomocą pełnić 
wolę dobrego Ojca. Amen.




