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Rozpoczynamy kolejny, jedenasty rok odnowy naszej parafii. Planowane na ten 
czas wydarzenia poprowadzą nas do pełniejszego poznania Osoby i darów Ducha 
Świętego. Wyrażamy nadzieję, że odkrywane treści znajdą swoje pogłębienie 
w organizowanych w naszej parafii spotkaniach sąsiedzkich. 

Na pierwsze w tym roku wydarzenie zapraszamy 1 października 2017 r. W tym 
dniu w katedrze umieszczone zostanie drzewo z zanurzonymi w wodzie korzenia-
mi. Będzie to symbol obrazujący życie człowieka, który żyje zgodnie z Prawem 
Pana, rozważa je, przyjmuje i napełniony łaską Bożą, wydaje dobre owoce miłości, 
radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opano-
wania. Pragnienie wydawania w codzienności owoców Ducha Świętego będzie 
można wyrazić przez podjęcie osobistej decyzji życia według Ducha Bożego. Niech 
jej symbolem stanie się gest zanurzenia ręki w „wodzie żywej” i uczynienie znaku 
krzyża, by „jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, wydawać owoc w swoim 
czasie” (Ps 1, 3). 

 

Spotkania sąsiedzkie:
Spotkania sąsiedzkie służą głębszemu przeżyciu poruszanych podczas wyda-

rzenia treści. Dlatego zachęcamy wszystkich parafian do ich organizowania 
i udziału w nich. Terminy spotkań można ustalać z łącznikami. 

Różaniec:
W październiku zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych: w nie-

dzielę o godz. 18.00, zaś od poniedziałku do soboty o godz. 18.15. Nieznany...

Źródło życia

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 

Program wydarzeń:
1.10.2017  Owoce Ducha – drogą poznania  

Osoby Ducha Świętego
10.12.2017  Kościół i świat miejscem  

odnajdywania Ducha Świętego
28.01.2018  Dary Ducha Świętego
11.03.2018  Paraklet, który bierze nas w obronę
20.05.2018 Bierzmowanie



Wszystkie moje źródła  
są w Tobie

„Dotknięcie” owoców 
Ducha Świętego

Wiele lat temu, w młodości, zobojęt-
niałam religijnie. Przestałam modlić się, 
uczestniczyć w życiu sakramentalnym. 
Żyłam tak, jakby Pana Boga nie było. Cza-
sem przychodziły refleksje, ale skutecz-
nie je zagłuszałam. Trwało to ponad dwa-
dzieścia lat. Zapomniałam o Bogu, ale 
Pan Bóg o mnie nie. Postawił na mojej 
drodze pewną osobę – koleżankę w pracy 
– która, dzięki swoim cechom, stała się 
dla mnie niezwykłym przykładem żony, 
matki, pracownika, człowieka głębokiej 
wiary: dobrego, łagodnego, cierpliwego, 
opanowanego itp. Oczywiście miała całą 
masę problemów i trosk zwykłej codzien-
ności, ale mimo wszystko zaczęłam jej 
zazdrościć. Zobaczyłam całą pustkę 
życia, które prowadziłam. Owoce Ducha 
Świętego, którymi promieniowała ta 
koleżanka, stały się dla mnie zachętą do 
rozpoczęcia drogi nawrócenia. 

M.

W „deszczu łaski”
Od wielu lat uczestniczę w uroczysto-

ściach maryjnych w Wąwolnicy. Kiedyś 
pielgrzymowałam pieszo, ale potem 
zaczęłam jeździć samochodem ze znajo-
mymi na główne uroczystości niedzielne. 
W tym roku jechaliśmy w ulewnym desz-
czu, zastanawiając się, jak to będzie 
wyglądało na miejscu. Deszcz nie usta-
wał. Czasem siąpił, a czasem mocno 
polewał. Tymczasem na miejscu okazało 
się, że atmosfera modlitewna była wspa-
niała. Tylko stroje i parasole pielgrzymów 
świadczyły o aurze. Dzieci, młodzież, 
dorośli, starsi, wszyscy całym sercem 
modliliśmy się do Matki Bożej. Bogu 
niech będą dzięki za te wspaniałe przeży-
cia i umocnienie wiary.

M.M.

Wakacje z Bogiem
Czas wakacji to czas trudny, czas pró-

by wiary. Czy umiem wytrwać przy Bogu, 
kiedy jestem na wycieczce, spędzam 
czas z dziećmi na przyjemnościach? Czy 

mam świadomość tego, że Bóg jest ze 
mną w tym czasie i mnie prowadzi? Pyta-
nia, które zadaję sobie co roku. W tym 
roku wyjechałam z dziećmi dość daleko – 
do Grecji. Jest to kraj, w którym jest 
mało katolików. Obawiałam się, że będzie 
to czas bez mszy codziennej, bez modli-
twy. A tu zaskoczenie. Okazało się, że 
w tym miejscu nauczyłam się razem 
z dziećmi codziennie modlić. Wcześniej 
modliliśmy się oddzielnie. Dzieci chętnie 
i odważnie przepraszały Boga za coś, co 
tego dnia zrobiły źle, dziękowały za minio-
ny dzień i prosiły o błogosławieństwo na 
kolejny. Zauważyłam, że modlitwa zjed-
noczyła nas i chroniła od złego. Czas 
wyjazdu okazał się błogosławieństwem. 
Wróciliśmy, a wspólna wieczorna modli-
twa została. Dziękuję Bogu za dar modli-
twy.

E.

Zaskakujące spotkanie
Całkiem przypadkiem znalazłam się 

wśród uczestników ogólnopolskiej piel-
grzymki parafii realizujących program od-
nowy. Mogłam odwiedzić rodzinne mia-
sto Hrubieszów, w którym spędziłam 
dzieciństwo. Nie przypuszczałam, że 
przeżycia i wzruszenia związane ze wspo-
mnieniami nie będą najważniejsze. Po-
znałam bowiem wspaniałych ludzi, za-
równo podczas podróży: Romę, Marię, 
Grażynę jak i pobytu tam: Józefa 
i Agnieszkę z czwórką dzieci. Przyjęli nas 
z serdecznością. Poczułam się jak 
w rodzinie – rozmawialiśmy otwarcie 
o naszym życiu przy obficie 
przygotowanych posiłkach. Podczas 
prezentacji parafii oraz wspólnie 
przeżywanych Mszy św. moje serce na-
pełniła otucha, że w naszym narodzie 
możliwa jest odnowa. Myślę, że ważnym 
źródłem pokoju i pojednania w Ojczyźnie 
jest wiara, oparta na wspólnocie serc 
wiernych Jezusowi i wzajemna miłość 
w rodzinie, sąsiedztwie i parafii. Niech 
Bóg nam błogosławi, a Matka Najświęt-
sza w tym wspomaga.   

Legionistka  
Zofia z Czechowa 

Wydaje się, że Duch Święty jest wciąż 
bardzo mało znany większości wierzą-
cych. Dotykamy tu wszakże tajemnicy 
wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedyne-
go. Stąd tematem obecnego roku odno-
wy naszej parafii będzie poznawanie Oso-
by Ducha Świętego oraz Jego darów.

Duch Święty to imię własne Trzeciej 
Osoby Boskiej, współistotnej z Ojcem 
i Synem. Kim jest? Osobową więzią czyli 
Miłością łączącą Ojca i Syna. Duch Świę-
ty jest niewidzialny. A wobec tego jak 
możemy Go poznać? Czy to możliwe? 
Osobę możemy poznać po tym, jak się 
zachowuje, co czyni i co wnosi w me 
życie jej obecność. Podobnie Ducha 
Świętego możemy poznać – po Jego 
działaniu, darach i owocach. Pismo 
Święte mówi: „Owocem zaś ducha 
jest: miłość, radość, pokój, cierpli-
wość, uprzejmość, dobroć, wier-
ność, łagodność, opanowanie.” (Ga 
5,22-23)

Gdzie można szukać tych owoców? 
A także znaleźć!? We wspólnocie, Koście-
le, w konkretnych ludziach. Spróbujmy 
przypomnieć sobie różne osoby, w któ-
rych dostrzegaliśmy te owoce. Doświad-
czaliśmy przecież czyjejś życzliwości, 
łagodności czy dobroci. Spotkanie z kimś 
bliskim, przyjacielem przynosiło nam cza-
sem radość lub napełniało pokojem. 
A pierwszym i głównym owocem 
Ducha Świętego jest po prostu miłość. 
Wszystko, co dokonuje się z miłości, 
pochodzi od Niego. Ileż takich momentów 
było.

Te piękne chwile, w których jakby 
dotykamy w kimś namacalnie owoców 
Ducha, budzą w nas tęsknotę – ja też 
tak chcę! Moje najgłębsze pragnienia 
(miłości, łagodności, cierpliwości, pokoju ...) 
są bowiem zgodne z pragnieniami same-
go Boga. Dlatego w Jezusie – Jego sło-
wach i czynach wprost widać wszystkie 
owoce Ducha Świętego. On – Chrystus 
jest prawdziwie pełen dobroci, miłości, 

pokoju, łagodności. Pragnąc poznać 
Ducha, zobaczyć Jego działanie, wystar-
czy spojrzeć na Jezusa. Ale przecież my 
także otrzymaliśmy Ducha Świętego 
w chrzcie oraz bierzmowaniu. Bóg zatem 
uzdalnia każdego z nas, byśmy przynosili 
podobne owoce. To wielki Dar! Często 
jednak nie korzystamy z Jego mocy, nie 
potrafimy też Go rozpoznać. Przynoszenie 
tych owoców niekiedy wydaje się wręcz 
nieosiągalne, bo widzimy swoje słabości, 
ograniczenia, grzechy. Jednak takie 
momenty owocowania zdarzyły się 
i w Twoim, i w moim życiu! Tak – może 
np. zwykle ktoś krzyczy bez powodu, ale 
raz zareagował z opanowaniem. Albo 
uśmiechnął się do sąsiada czy okazał 
bezinteresowną pomoc drugiemu. Może-
my odnaleźć w sobie piękne ślady wrażli-
wości, dobra, albowiem Duch został 
nam dany, byśmy żyli nowym życiem. 
Możemy żyć jak synowie i córki Boga 
Ojca, a nie byle jak. A wszystko dzięki 
Duchowi Świętemu! 

Czy nie pragniesz żyć w pełni? 
Przyjdź do Źródła Życia – do Ducha 
i pozwól Mu się prowadzić. Proś codzien-
nie o Jego moc. Dotknij Wody Żywej, by 
móc przynosić owoce miłości. 

Duchu Święty, Duchu miłości i mocy. 
Wszystkie moje źródła są w Tobie. Duchu 
Ojca i Syna, Tobie się powierzam, by moje 
życie obfitowało w dobroć, łagodność, 
czułość i miłość. Amen.




